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RESUMO 
 

A soldagem de revestimento com ligas a base de níquel é uma alternativa bastante 
utilizada no setor de petróleo e gás natural para evitar a corrosão em dutos e 
equipamentos que operam em condições severas. Em muitas situações exige-se no 
revestimento, um teor máximo de ferro de 5% para garantir a resistência à corrosão. O 
objetivo deste trabalho foi determinar os principais parâmetros de soldagem do 
processo MIG/MAG de forma a obter revestimentos adequados com teor de ferro 
inferior a 5%, bem como analisar as suas propriedades mecânicas, comportamento 
metalúrgico e resistência à corrosão. Na determinação dos parâmetros de soldagem foi 
utilizado como ferramenta de análise, o método Taguchi. Inicialmente, as soldagens 
com as ligas de níquel foram realizadas em simples deposição sobre chapas de aço 
ASTM 516 Gr 60 na posição plana. Em seguida, com os parâmetros selecionados, 
foram realizadas as soldagens de revestimento. No trabalho foram utilizadas as ligas 
AWS ERNiCrMo-3, AWS ERNiCrMo-4 e AWS ERNiCrMo-14. A caracterização 
microestrutural consistiu de análises de microscopia ótica, microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) e de transmissão (MET), espectroscopia por dispersão de energia de 
raios-X (EDX) e difração de raios-X (DRX). Ensaios de polarização cíclica (ASTM G 61 
– 86) e de imersão (método C da ASTM G 48–86) foram realizados para avaliar a 
resistência à corrosão dos revestimentos. Ensaios de microdureza e de arrancamento 
foram utilizados para a determinação das propriedades mecânicas. Os resultados 
mostraram que as melhores condições de soldagem foram obtidas com o modo 
corrente constante pulsada que proporcionou revestimentos com um bom aspecto 
superficial, sem a incidência de defeitos, menores diluições e com razões 
reforço/largura (R/L) e reforços satisfatórios. Para revestimentos com espessura em 
torno de 5 mm foi necessária a deposição de no mínimo duas camadas. Foi constatado 
que é fundamental obter diluições próximas de 5% já na primeira camada, para garantir 
uma espessura com baixo teor de ferro, em caso de retirada de um sobremetal no 
revestimento. A melhor relação custo x benefício para a combinação dos parâmetros 
de soldagem entre as camadas foi a que proporcionou uma baixa diluição na primeira 
camada e uma alta produtividade na segunda. A microestrutura dos revestimentos 
depositados com a liga AWS ERNiCrMo 3 foi constituída por uma matriz γ com fases 
secundárias Laves e um complexo nitreto de titânio/carboneto de nióbio. A 
microestrutura dos revestimentos depositados com as ligas AWS ERNiCrMo-4 e AWS 
ERNiCrMo-14 foi constituída por uma matriz γ e fases secundárias ricas em Mo (σ, P e 
μ). Os resultados dos ensaios de arrancamento mostraram que a resistência ao 
cisalhamento entre a interface revestimento/substrato é cerca de três vezes e meia o 
exigido pela norma ASTM A 265-09. O ensaio de polarização eletroquímica não se 
mostrou capaz de avaliar o comportamento dos revestimentos quanto à corrosão por 
pites, enquanto que o ensaio de imersão, segundo o método C da norma ASTM G 48, 
foi capaz de diferenciá-las quanto à temperatura crítica de pite (TCP). Neste ensaio, a 
liga AWS ERNiCrMo-14 foi a que apresentou a maior TCP (>85 ºC). Em seguida ficou a 
liga AWS ERNiCrMo-4 com uma TCP entre 75 ºC e 80 ºC. Por último ficou a liga 
AWS ERNiCrMo-3 com uma TCP de 50 ºC, mostrando haver uma maior resistência à 
corrosão por parte da liga AWS ERNiCrMo-14 em relação às demais ligas. 
 
Palavras-chave: Soldagem; ligas Ni-Cr-Mo; microestrutura; corrosão. 
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ABSTRACT 
 

The weld overlay of nickel-based alloys is an alternative often used in oil and gas 
industry to prevent corrosion in pipes and equipments operating under severe 
conditions. In many situations the requirements of weld overlays are based in a 
maximum of 5% iron content in the weld metal to ensure corrosion resistance. The 
aim of this study was to determine the main welding parameters used in GMAW 
process to obtain coatings with iron content less than 5%, as well as, to analyze the 
mechanical properties, metallurgical behavior and corrosion resistance of the weld 
overlays. To evaluate the welding parameters was used as an analysis tool, the 
Taguchi method. Initially, the welds with nickel alloys were carried out in simple 
deposition on ASTM 516 Gr 60 steel plates in the flat position. Based on these 
results some parameters were selected to deposition of the coatings. In this work 
were used as filler metal three nickel-based alloys: AWS ERNiCrMo-3, AWS 
ERNiCrMo-4 and AWS ERNiCrMo-14. The microstructure analysis consisted of 
optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron 
microscopy (TEM), energy dispersive of X-ray spectroscopy (EDS) and X-ray 
diffraction (XRD). Cyclic polarization tests (ASTM G 61-09) and immersion (Method C 
of ASTM G 48-09) were carried out to evaluate the corrosion resistance of the welds. 
Microhardness tests and shear test were used to evaluate the mechanical properties. 
The results showed that the optimal welding conditions were obtained when pulsed 
current mode was employed, resulting in coatings with a good surface appearance, 
without defects, and with low dilution level, beyond reinforcement/width (R/W) ratios 
and reinforcements satisfactory. For coatings with thickness around 5 mm was 
required to deposit at least two layers. It was found that low dilution level in the first 
layer is essential to achieve a low iron content (<5%), considering the metal removal 
by machining to improvement the surface finish. The best cost-benefit for the 
combination of welding parameters between the layers was found to be the low 
dilution in the first layer and a high productivity in the second The microstructure of 

coatings deposited with the alloy AWS ERNiCrMo-3 consisted of a  matrix with 
secondary phases rich in Nb like Laves phase and a complex of titanium 
nitride/niobium carbide. The microstructure of coatings deposited with the alloys AWS 

ERNiCrMo-4 and AWS ERNiCrMo-14 consisted of a  matrix and secondary phases 

rich in Mo (, P and ). The results of shear test showed that the shear interface 
between the coating/substrate is about three times the half the stress required by 
ASTM A 265-09. The electrochemical polarization test was not able to evaluate the 
performance of coatings for corrosion pitting, while the immersion test according to 
Method C of ASTM G 48, was capable to distinguish the corrosion resistance through 
the critical pitting temperature (CPT). Based on the results of this test it was possible 
to verify that the alloy AWS ERNiCrMo-14 resist up to the maximum temperature 
established by standard (>85 oC). The alloy AWS ERNiCrMo-4 was corroded 
between 75 oC and 80 oC. Finally, the alloy AWS ERNiCrMo-3 presented the worst 
resulted compared to the other alloys, has been corroded in the 50 oC, showing a 
different behavior in terms of corrosion resistance of the alloys deposited. 
 
Keywords: Welding; Ni-Cr-Mo; microstructure; corrosion. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUÇÃO 

A necessidade da aplicação de revestimentos metálicos de elevada resistência 

à corrosão e a oxidação sobre aços ao carbono em equipamentos do setor de petróleo 

e gás com o objetivo de reduzir o custo e evitar a fabricação de componentes maciços 

de materiais mais nobres, cria grandes desafios no desenvolvimento de materiais e 

técnicas adequadas de aplicação do revestimento. A degradação destes equipamentos 

geralmente tem início na superfície dos componentes e seus efeitos são acelerados 

pelas elevadas temperaturas de trabalho. A utilização de pressões e temperaturas mais 

elevadas no processo de refino devido não apenas à natureza mais pesada (cadeias 

mais longas de hidrocarbonetos) da matéria-prima, mas também para aumentar a 

produtividade durante as conversões, exige o desenvolvimento de materiais cada vez 

mais resistentes e estáveis a altas temperaturas. 

A soldagem de revestimento tem-se revelado uma excelente alternativa quando 

se deseja conferir à superfície características específicas que não são intrínsecas ao 

metal de base (em geral aços carbono-manganês). A seleção do processo de 

soldagem e da liga a ser depositada depende de vários fatores, tais como as condições 

de operação, as características do metal de base, a relação custo/benefício do 

componente a ser revestido, o custo de processamento etc. Existe uma grande 

variedade de materiais que podem ser utilizados como revestimentos, dentre os mais 

importantes destacam-se as ligas a base de níquel. Estas ligas são conhecidas pela 

excelente resistência mecânica, à corrosão, ao desgaste, as altas temperaturas ou 

mesmo a combinação de todas estas propriedades. Os substratos mais comumente 

utilizados são os aços de baixo e médio carbono e os aços inoxidáveis. Dentre os 

vários processos de soldagem utilizados na aplicação de revestimentos estão: o 

MIG/MAG, o arame tubular, o arco submerso, o TIG com alimentação de arame (frio e 

quente) e o plasma por arco transferido (PTA). 

A Petrobras, maior exploradora de petróleo em águas profundas, já produziu 

cerca de 15 bilhões de barris de óleo do tipo pesado que, devido a sua maior 

quantidade de impurezas, em geral, é mais agressivo que os outros tipos de óleo. Os 

óleos pesados provenientes do ambiente “offshore” tem alto teor de acidez orgânica. O 

índice de acidez, medido pelo Total Organic Acid Content (TAN), ou Índice de Acidez 

Naftênica (IAT) é particularmente importante pelo que representa em termos de 

desafios na produção e nas operações de refino. Através deste índice, estipulou-se que 
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todo petróleo apresentando um IAT superior a 0,5 mg KOH/g cru seria potencialmente 

corrosivo em termos de acidez naftênica. Atualmente, poucas refinarias no mundo 

estão preparadas para operar com petróleos nos níveis de acidez encontrados nestes 

óleos. 

A Petrobras vem ao longo dos anos fazendo pesquisas em parceria com 

Universidades e Institutos de Pesquisas no sentido de resolver o problema de 

adequação de materiais ao petróleo mais agressivo. Vários estudos indicam que uma 

alternativa viável para substituir ou adequar estes componentes é o emprego das ligas 

de níquel. Todavia, há uma escassez de resultados sistemáticos no setor de petróleo e 

gás natural no Brasil sobre a compatibilidade das ligas de níquel em relação ao tipo de 

petróleo brasileiro. Neste sentido, a Universidade Federal do Ceará, através de seus 

laboratórios de pesquisas, vem contribuindo através de diversos projetos direcionados 

para avaliação e seleção de materiais para o setor de petróleo e gás natural. Vários 

trabalhos foram realizados com esse objetivo, dentre os quais podem ser citados: 

 Avaliação da Corrosão Microbiológica no Aço Inoxidável AISI 444 por 

Microrganismos Presentes em Amostras de Petróleo (SILVA et al., 2005); 

 Avaliação da resistência à corrosão de aços inoxidáveis utilizados como 

revestimentos de torres de destilação de petróleo (SILVA et al., 2006); 

 Análise por técnica eletroquímica da influência do envelhecimento sobre 

a resistência a corrosão do revestimento com metal de adição (NETO et 

al., 2008); 

 Comportamento do revestimento com eletrodo ERNiCrMo-3 em aço 

ASTM A516-Gr 60 a ensaios de envelhecimento (MAGALHÃES et al., 

2008); 

 Dissertação sobre a “Avaliação do revestimento a base de liga de níquel 

em aço estrutural empregando o metal de adição ERNiCrMo-3 através da 

soldagem MIG/MAG” (MAGALHÃES, 2008); 

 Dissertação sobre o “Estudo Exploratório de Parâmetros de Soldagem de 

Revestimentos com Ligas de Níquel Empregando o Processo TIG com 

Alimentação de Arame Frio” (MIRANDA, 2008). 

Recentemente foi desenvolvido um estudo sistemático de parâmetros de 

soldagem de revestimento com os processos MIG/MAG e TIG com alimentação de 
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arame frio para a avaliação da soldabilidade, da resistência mecânica, da resistência à 

corrosão e custos diretos de revestimentos com as ligas ERNiCrMo-3, ERNiCrMo-4, 

ERNiCrMo-14, visando as suas aplicações em revestimentos de tubos e equipamentos. 

Nesse sentido podem ser citados os seguintes trabalhos: 

 Dissertação sobre a soldagem de ligas de níquel pelo processo 

MIG/MAG com transferência por curto-circuito (PESSOA, 2009); 

 Tese sobre revestimento de ligas de níquel depositadas pelo processo 

TIG com alimentação de arame frio – aspectos operacionais e 

metalúrgicos (SILVA, 2010). 

1.1 Objetivos gerais 

Este trabalho tem como objetivos gerais fazer um estudo sistematizado para 

otimizar os parâmetros de soldagem de forma a produzir revestimentos de ligas de 

níquel com características geométricas, econômicas e metalúrgicas adequadas ao 

setor de petróleo e gás natural, bem como identificar as principais transformações 

microestruturais da região soldada (metal de solda, interface revestimento/substrato) e 

relacioná-las com as propriedades desejadas para o revestimento. 

1.2 Objetivos específicos 

São objetivos específicos deste trabalho: 

 determinação de parâmetros operacionais do processo MIG/MAG na 

soldagem de revestimento; 

 determinação das características econômicas do processo MIG/MAG no 

revestimento de aços C-Mn e baixa liga com as ligas AWS ERNiCrMo-3 

(Inconel 625), AWS ERNiCrMo-4 (Hastelloy C 276) e AWS ERNiCrMo-14 

(Inconel 686). 

 avaliação da compatibilidade metalúrgica dos revestimentos das ligas 

AWS ERNiCrMo-3 (Inconel 625), AWS ERNiCrMo-4 (Hastelloy C 276) e 

AWS ERNiCrMo-14 (Inconel 686) aplicados sobre os aços C-Mn; 

 determinação das propriedades mecânicas dos revestimentos de ligas de 

níquel depositados pelo processo MIG/MAG; 
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 determinação da resistência à corrosão dos revestimentos de ligas de 

níquel aplicados nos aços C-Mn; 

 determinação da melhor relação entre custo e beneficio para a soldagem 

de revestimento com as ligas AWS ERNiCrMo-3 (Inconel 625), AWS 

ERNiCrMo-4 (Hastelloy C 276) e AWS ERNiCrMo-14 (Inconel 686) sobre 

os aços C-Mn. 
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CAPÍTULO II 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Definição e classificação das ligas de níquel 

As ligas de níquel oferecem elevada resistência mecânica e elevada 

resistência à corrosão e a oxidação em temperaturas elevadas. Estas ligas possuem 

um custo elevado, tendo em vista que são fabricadas a base de níquel cujo preço é 

da ordem de US$11 mil/ton (LORENZI e GOTARDELLO, 2009). Estas ligas são 

muito úteis na indústria em várias aplicações, pois são resistentes à corrosão e a 

oxidação em vários meios numa faixa de temperatura de 400 ºC até 1090 ºC, e 

mantêm uma boa resistência mecânica tanto em baixa temperatura como em alta. 

Algumas delas podem operar em temperaturas cerca de 85% do seu ponto de fusão, 

por um tempo de até 100.000 h (ASM, 1993a). 

As ligas de níquel, muitas vezes denominadas de superligas, começaram a 

ser desenvolvidas nos Estados Unidos nos Anos 30. Inicialmente foram aplicadas 

em turbinas a gás, plantas de conversão de carvão, equipamentos para processos 

químicos e aplicações onde se exigia resistência ao calor e resistência a corrosão e 

a oxidação. Em seguida passaram a ser empregadas largamente em turbinas de 

aviões a jato, as quais tiveram o seu desenvolvimento, principalmente, devido a 

evolução destas ligas. A participação nas turbinas de aviões a jato passou de 10%, 

em 1950, para cerca de 50%, em 1980. Com o passar do tempo, as ligas de níquel 

foram as que mais se destacaram por suas propriedades, tanto em baixa como em 

altas temperaturas (COUTINHO, 1992). 

As ligas de níquel são consideradas complexas porque podem incorporar 

cerca de uma dúzia de elementos na sua composição. Além disso, elementos 

considerados nocivos como silício, fósforo, enxofre, oxigênio, e nitrogênio são 

controlados através de práticas apropriadas de fusão. Outros traços de elementos 

como selênio, bismuto e chumbo, devem ser mantidos em níveis críticos, na ordem 

de ppm. As principais características das ligas de níquel são a alta estabilidade da 

fase (CFC) da matriz e a capacidade de aumento da resistência mecânica por 

diversos mecanismos. Além disso, a sua resistência à corrosão e a oxidação pode 

ser melhorada pela adição de cromo e/ou alumínio. Geralmente, possuem maior 
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resistência a altas temperaturas que os aços de baixa liga e os aços inoxidáveis, 

especialmente, em temperaturas superiores a 650 ºC. O teor de níquel varia entre 

38% e 76% e o de cromo entre 1% e 27%. O teor de ferro varia conforme a liga de 

baixos teores (máximo de 5% em ligas como UNS N07080), até cerca 36% em ligas 

como o UNS N09706. As adições de alumínio, titânio, nióbio, molibdênio e 

tungstênio, em pequenos teores, contribuem para aumentar a resistência mecânica 

e a resistência à corrosão (COUTINHO, 1992; ASM, 1993a). 

As ligas de níquel e cobalto podem ser classificadas, conforme o seu 

mecanismo de aumento de resistência ou processo de fabricação, em (SIMS et al., 

1987; AWS, 1996): 

 ligas com aumento de resistência por solução sólida; 

 liga endurecíveis por precipitação; 

 ligas com aumento de resistência por dispersão; 

 ligas fundidas. 

2.2 Efeitos dos elementos de liga na microestrutura e nas propriedades 

das ligas de níquel 

As ligas de níquel utilizam diversos recursos metalúrgicos disponíveis para 

atingir uma elevada resistência mecânica e resistência à corrosão/oxidação em 

temperaturas elevadas. A matriz, constituída de uma fase  (CFC), oferece uma 

excelente ductilidade e tenacidade e muitos elementos apresentam uma grande 

solubilidade na mesma, proporcionando um aumento de resistência por solução 

sólida, gerando diferentes ligas comerciais. Por exemplo, o níquel e o cobre 

apresentam uma solubilidade completa no estado sólido, enquanto o ferro e o 

cobalto apresentam uma solubilidade parcial em alto grau. O cromo possui o limite 

de solubilidade de 35 a 40%, já o molibdênio a solubilidade é cerca de 20%. Desta 

forma, só baseado no aumento de resistência por solução sólida, pode-se fabricar 

ligas de níquel com diferentes graus de resistência e custos variados, conforme a 

combinação de elementos escolhida (HODGE, 2006). 
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O aumento da resistência mecânica por solução sólida se deve ao 

alojamento dos átomos do soluto nas regiões em torno das discordâncias. Átomos 

intersticiais se alojam nos espaços vazios (interstícios) existentes no campo de 

tração das discordâncias (Figura 1a), enquanto os átomos substitucionais se 

localizam próximo ao centro das discordâncias de tal forma a minimizarem a 

deformação da rede cristalina e, portanto, diminuindo a energia livre da rede. Por 

exemplo, um soluto cujo diâmetro é menor que o do solvente, se localiza no campo 

de compressão da discordância (Figura 1b), enquanto que o soluto de diâmetro 

maior que o do solvente se localiza no campo de tração, como mostra a Figura 1c. 

Desta forma, com uma rede cristalina mais equilibrada, as discordâncias necessitam 

de uma maior energia para se movimentarem (REED-HILL, 1982; GRAF, 2004). 

 

Figura 1. Localização dos átomos do soluto em torno da discordância: (a) átomo 
intersticial; (b) átomo substitucional menor; (c) átomo substitucional maior. 

 

Outro mecanismo de aumento de resistência utilizado por algumas ligas de 

níquel é endurecimento por precipitação, onde a precipitação de uma segunda fase 

na matriz , através de um tratamento térmico adequado, provoca um forte bloqueio 

das discordâncias, aumentando a resistência mecânica da liga. O tratamento térmico 

de endurecimento por precipitação, representado na Figura 2, consiste numa etapa 

de solubilização, seguida da etapa de precipitação. Nesta figura, T0 é uma 
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temperatura acima da linha solvus onde a liga se encontra no campo monofásico  

de acordo com o diagrama de fases hipotético da Figura 3. O termo T2 é a 

temperatura de precipitação onde se consegue a máxima resistência. Esse efeito é 

também conhecido como envelhecimento por precipitação. 

 

Figura 2. Ciclo genérico do tratamento térmico de endurecimento por precipitação. 

 

 

Figura 3. Diagrama de fases hipotético de uma liga endurecível por precipitação. 

 

A Figura 4 mostra a influência da temperatura de tratamento no limite de 

escoamento do monocristal da liga Mar-M200, onde o máximo limite de escoamento 

é alcançado com a temperatura T2 igual a 720 ºC. 
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Figura 4. Influência da temperatura de tratamento no limite de escoamento do 
monocristal da liga Mar-M200 tracionado na direção [100] (REED, 2006). 

 

O máximo limite de resistência à tração é conseguido quando os 

precipitados atingem um tamanho e uma distribuição adequada (Figura 5). Isto 

acontece quando os precipitados são coerentes com a matriz, proporcionando um 

bloqueio mais eficiente das discordâncias. Observa-se que para um tempo maior do 

que o ótimo, os precipitados crescem e o limite de resistência e a dureza diminuem 

(SMITH, 1998). 

 
Figura 5. Curva de envelhecimento mostrando o tempo ótimo do tratamento (SMITH, 
1998). 
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 Fase ’ 

A adição de alumínio nas ligas de níquel proporciona a precipitação da fase 

’, Ni3Al, que ocorre numa faixa estreita de composição. Esta é a principal fase 

responsável pelo aumento da resistência mecânica das ligas de níquel, através do 

mecanismo de endurecimento por precipitação. Devido a sua boa estabilidade 

termodinâmica, a resistência mecânica pode ser mantida em temperaturas elevadas. 

A quantidade, o tamanho médio, a morfologia e a distribuição da fase ’, influenciam 

fortemente a resistência mecânica das ligas, uma vez que, coerente com a matriz, 

induz o aparecimento de distorções no seu reticulado, produzindo campos de 

tensões elásticas que dificultam o movimento de discordâncias. Estes precipitados 

são extremamente finos e só são observados através de microscópio eletrônico de 

varredura e de transmissão. A sua morfologia mais comum é aproximadamente 

cúbica (Figura 6), mas pode assumir outras formas, dependendo da história térmica 

e mecânica da liga (BALDAN, 2002; REED, 2006). 

 

Figura 6. Fase ’ na sua forma cúbica obtida na liga Udimet 700 tratada 
termicamente (DONACHIE e DONACHIE, 1984). 

 

A morfologia do precipitado é influenciada pelo desajuste entre os 

reticulados das fases  e ’, que gera uma energia elástica e uma energia superficial 

na interface /’, sendo que a maior influência é da deformação do reticulado. Se for 

pequena (até 0,02%), os precipitados assumirão a forma esferoidal que minimiza a 

energia superficial e a energia de deformação por volume (Figura 7a). Caso a 

deformação do reticulado seja relativamente grande (0,5 a 1,0%), os precipitados 

assumirão a forma cúbica (Figura 7b). Para deformações acima de 1,25% a forma 
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dos precipitados é de plaquetas (Figura 7c) (SIMS et al., 1987; BALDAN, 2002; XIA 

et al., 2007). 

 

Figura 7 Morfologias da fase ’ em matriz . (a) Globular; (b) Cúbica; (c) Alongada 
(SIMS et al., 1987). 

 

A fase ’, dura e com ductilidade inferior a da matriz , não pode estar 

presente em quantidades exageradas na microestrutura, pois comprometeria a 

ductilidade da liga. Mesmo porque o efeito endurecedor do precipitado se dá pela 

sua dispersão na matriz. Quanto à composição química, a fase ’ pode apresentar 

variações com a substituição parcial dos átomos de níquel por átomos de cobalto e 

pela substituição dos átomos de alumínio por átomos de titânio (até 50%) e em 

menor escala por átomos de nióbio, vanádio e tântalo. Os átomos de molibdênio, de 

cromo e de ferro podem substituir parcialmente, tanto os átomos de alumínio, quanto 

os de níquel (PINHO, 2001). 

 Fase ” 

Em ligas de Níquel-Cromo-Ferro, como por exemplo, a UNS 07718 (Inconel 

718), o emprego de teores elevados de nióbio proporciona a precipitação da fase ” 

(Ni3Nb) coerente com a matriz. Sua estrutura cristalina é tetragonal de corpo 

centrado e se apresenta na forma de discos elipsoidais muito finos com diâmetro 

médio de 60 nm e espessura entre 5 e 9 nm (ASM, 1993a), como mostra a Figura 8. 

a) b) 

c) 
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Figura 8. Micrografia obtida por microscopia eletrônica de transmissão da fase ’’ em 
uma liga de níquel do tipo Inconel 718 (HONG et al., 2001). 

 

 Fase  

A fase  pode ser originada através da decomposição da fase ’’ devido a 

exposição do material a determinadas faixas de temperaturas durante as etapas de 

fabricação ou operação. A sua composição química é semelhante a da fase ’’, ou 

seja, Ni3Nb. Entretanto, a sua estrutura cristalina é ortorrômbica. Esta fase também 

pode ser originada de regiões que apresentaram uma variação na composição 

química (DELEUME et al., 2008). A fase  pode ser observada em praticamente 

todas as ligas Ni-Fe-Nb endurecidas por precipitação de ’’, tais como o Inconel 706 

e 718, expostas a temperaturas elevadas. 

São observados dois tipos de fase . O primeiro tipo é oriundo de 

precipitações a baixas temperaturas, em torno de 1023 K, com a morfologia de um 

filme ou de uma fileira contínua de precipitados globulares nos contornos dos grãos 

da matriz (Figura 9a). O segundo tipo precipita em altas temperaturas durante 

tratamento de recozimento na faixa de 1173 a 1273 K com morfologia do tipo 

acicular ou plaquetas (Figura 9b) (DELEUME et al., 2008). 
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Figura 9. Micrografias mostrando as morfologias da fase . (a) filme nos contornos 
de grão, (b) agulhas ou plaquetas (SHANKAR et al., 2001). 

 

Trabalhos anteriores mostraram que a presença de grandes quantidades de 

fase  degradam as propriedades mecânicas das ligas de níquel endurecidas pela 

fase ’’(CAI et al., 2007). Em outras ligas com nióbio, como a Inconel 625, que foi 

originalmente desenvolvida para um aumento de resistência por solução sólida, 

durante o serviço em temperaturas maiores que 873 K, torna-se 

microestruturalmente instável, podendo precipitar tanto a fase  como a fase ’’ 

(MATHEW et al., 2004). 

Podem estar presente na fase , além do nióbio, outros elementos como o 

molibdênio. Foi verificado na liga Inconel 625 envelhecida a 1123 K a presença da 

fase  com fórmula Ni3(Nb,Mo). Nesta temperatura houve a completa dissolução das 

fase ’’ e Ni2(Cr,Mo) após uma hora, mas com a continuidade do tratamento houve a 

precipitação da fase  em contornos de grão enriquecidos em nióbio e molibdênio, 

acarretando uma diminuição da ductilidade (SHANKAR et al., 2001). 

 Fase  

Em ligas de ferro, níquel e cobalto com elevada razão Ti/Al e alto teor de 

titânio, pode precipitar a fase  (Ni3Ti) (Figura 10) com estrutura hexagonal 

compacta (HC) incoerente com a matriz, após prolongada exposição a altas 

temperaturas. A fase  também pode ter origem na decomposição da fase ’ em 

ligas com alto teor de titânio. Alguns precipitados intergranulares de fase  surgem 
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na liga UNS N09901 (Incoloy 901) após 2850 h a 730ºC, mas não comprometem a 

resistência mecânica e ductilidade da liga. Porém, quando os precipitados assumem 

uma disposição celular nos contornos de grão, a resistência ao entalhe é reduzida. A 

resistência mecânica fica comprometida sem prejuízo da ductilidade quando os 

precipitados formam estruturas de Widmanstäten entre os grãos. A adição de boro e 

de alumínio retarda a transformação ’ em fase  (ASM, 1993a; CUI et al., 2006). 

 

 

Figura 10. Morfologias da fase . (a) morfologia celular com lamelas de fase  
(CICCO et al., 2004). (b) plaquetas de Widmanstätten (CUI et al., 2008). 

 

 Carbonetos 

A introdução de elementos que possuem grande afinidade pelo carbono, 

como tungstênio, tântalo, titânio, molibdênio, nióbio e cromo, promovem a formação 

de carbonetos, os quais são importantes microconstituintes das ligas de níquel. Eles 

podem ser benéficos ou maléficos, dependendo do tipo, da composição química, da 

morfologia, do tamanho e da distribuição dos mesmos. Aguilar et al (2007) relatam 

em seu trabalho o efeito nocivo da precipitação de carbonetos ricos em cromo na 

liga UNS 06600 que promove a formação de uma zona pobre em cromo servindo 

como um caminho para a propagação de trincas intergranulares. 

Os carbonetos podem estar presentes na microestrutura de maneira 

intencional, objetivando o endurecimento da liga, ou como impureza, pela dificuldade 

de remoção do carbono durante o refino da liga. A resistência à fluência, por 

exemplo, pode ser melhorada com a precipitação de carbonetos dispersos nos 

contornos de grão, pois estes restringem o movimento dos contornos de grãos em 

altas temperaturas. Os tipos de carbonetos formados são: MC, M23C6, M7C3 e M6C. 
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As morfologias típicas dos carbonetos encontrados nas ligas de níquel são as 

seguintes: o carboneto MC, geralmente apresenta uma morfologia cúbica aleatória 

ou tipo “escrita” (Figura 11 e Figura 12), enquanto o carboneto M23C6 se forma 

preferencialmente nos contornos de grãos na forma de partículas volumosas, 

descontínuas e irregulares (Figura 13). Já o carboneto M6C pode precipitar em 

blocos volumosos ou, mais raramente, como estruturas de Widmanstäten. O 

carboneto Cr7C3 se forma nos contornos de grãos como partículas volumosas. Pelo 

exposto, verifica-se que é fundamental compreender a importância da composição 

química, da morfologia e da distribuição dos carbonetos para minimizar o empirismo 

na determinação da composição química dos carbonetos e no tratamento térmico 

das ligas de níquel (DONACHIE e DONACHIE, 1984; SIMS et al., 1987; ASM, 

1993a). 

 
Figura 11. Liga Waspaloy (UNS N07001) mostrando o carboneto tipo MC e M23C6, 
3400X (DONACHIE e DONACHIE, 1984). 

 

 
Figura 12. Réplica em microscopia eletrônica mostrando um grande carboneto MC 

nos contornos de grãos da matriz  da liga de níquel Udimet 700 solubilizada a 
1177ºC por 4 a 6 h e envelhecida artificialmente por 5.000 h em 760°C. 4500X 
(ASM, 1993a). 
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Figura 13. Réplica em microscopia eletrônica da liga da Inconel X-750 solubilizada 
em 1150 °C por 2 h e envelhecida por 24 h a 845 °C e a 705 °C mostrando os 

carbonetos M23C6 nos contornos de grãos e a fase ’ na matriz . 15.000X (ASM, 
2004). 

 

Os carbonetos MC apresentam uma estrutura cristalina CFC. Duros e 

resistentes são considerados como um dos compostos mais estáveis encontrados 

na natureza. Nas ligas de níquel, são formados logo após a solidificação e 

constituem-se fontes importantes de carbono para transformações subsequentes por 

interações químicas. Formam-se por uma combinação simples com um elemento 

refratário, tipo TiC ou TaC. Há uma ordem preferencial para a formação desses 

carbonetos com estabilidade decrescente: TaC, NbC, TiC e VC. Essa ordem não é a 

mesma estabelecida pela termodinâmica (condições de equilíbrio), que seria: TiC, 

TaC, NbC e VC. Pode haver uma substituição parcial de uns em relação aos outros, 

resultando em carbonetos mistos, como o (Ti,Nb)C (SIMS et al., 1987). 

Os carbonetos do tipo M23C6 possuem uma estrutura cúbica complexa e são 

encontrados em grande quantidade nas ligas com elevados teores de cromo. Estes 

carbonetos se formam durante serviço ou tratamento térmico em temperaturas entre 

760 e 980 ºC, tanto a partir da degeneração dos carbonetos MC, quanto do carbono 

em solução sólida existente na matriz da liga. Geralmente estão presentes nos 

contornos de grãos. Esses carbonetos podem também ser encontrados ao longo dos 

contornos de maclas, de falhas de empilhamento e nas extremidades de maclas 

(estrutura em “zíper”). Devido à localização nos contornos de grãos, promovem um 

significativo efeito na resistência à fluência, através da inibição do deslizamento de 
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contornos de grãos. Entretanto, eventualmente a ruptura pode se iniciar tanto pela 

fratura dos carbonetos, quanto pela decoesão da interface /M23C6. Em certas ligas 

são encontradas estruturas celulares de M23C6 que, no entanto, podem ser evitadas 

por tratamento térmico e por controle de composição química. Estruturas celulares 

de carbonetos M23C6 favorecem a iniciação de ruptura prematura das ligas de níquel 

(ASM, 1993a). 

Os carbonetos M6C se formam em temperaturas mais elevadas, da ordem 

de 815 a 980 ºC. São semelhantes aos M23C6, mas geralmente aparecem quando os 

teores de elementos refratários são elevados. Os carbonetos M6C possuem uma 

estrutura cristalina cúbica complexa e apresentam as seguintes composições 

estequiométricas típicas: (Ni,Co)3Mo3C e (Ni,Co)2W4C. Localizam-se nos contornos 

de grãos, geralmente juntos com os carbonetos M23C6. Como são mais estáveis em 

altas temperaturas que os carbonetos M23C6, eles são mais benéficos no que diz 

respeito à sua atuação como obstáculos ao movimento dos contornos de grãos, 

permitindo melhor controle do tamanho de grão (SIMS et al., 1987; ASM, 1993a). 

Os carbonetos podem sofrer reações durante o serviço ou tratamento 

térmico. Abaixo de 980 ºC, o MC, como foi dito, constitui-se como uma importante 

fonte de carbono para essas reações, decompondo-se lentamente, liberando 

carbono que participa de importantes reações durante toda a vida do material. A 

principal reação envolvendo os carbonetos é a que o MC origina o M23C6 da 

seguinte maneira (SIMS et al., 1987): 

     Al,TiNiCMoCriNi,Cr,Al,TCTi,MoouγCMγMC 36221
'

623   

Estas reações ocorrem em temperaturas em torno de 980 ºC. Abaixo de 

760 ºC a reação não ocorre. Em poucos casos podem ser reversíveis. 

O carboneto M6C se pode ser formar, de modo semelhante, conforme a 

reação abaixo: 

       TiAlNiCoNiMoTiAlCoNiCMoTiouCMMC ,,,,,, 333

'

6  
 

Dependendo da liga, posteriormente os carbonetos M6C e M23C6 interagem 

para formar o outro tipo de carboneto da seguinte maneira: 

   MoCoNiCMoCrCrCCoNiMoouMCMMCM ,,, 622133

"

623

'

6 
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Exemplos para esses tipos de reações são as ligas UNS N07041 (Rene 41) 

e UNS 07252 (M-252) onde podem ser tratadas termicamente para gerar 

inicialmente o MC e M6C e, após um longo tempo de exposição térmica ocorrer a 

transformação do M6C para M23C6. 

 Boretos 

A adição de boro às ligas de níquel, geralmente em teores entre 50 a 

500 ppm, é essencial para a sua fabricação, pois forma boretos do tipo M3B2 que se 

localizam nos contornos de grão, onde reduz a tendência ao rasgamento dos 

contornos durante o carregamento. Os boretos são partículas duras e refratárias. 

Sua morfologia varia entre o tipo massivo/volumoso, e o formato em meia-lua 

(crescente). Frequentemente parecem crescer do contorno de grão para o interior do 

grão. Na liga Udimet 700 mais de 120 ppm de boro são utilizados para formar dois 

tipos do boreto M3B2, dependendo do ciclo térmico que a liga é submetida. Um dos 

tipos de boreto tem composição química com estequiometria aproximada de 

(Mo0.31,Ti0.07,Cr0.49,Ni0.08,Co0.07)3B2, enquanto a do outro tipo é 

(Mo0.5,Ti0.15,Cr0.25,Ni0.10)3 (ASM, 1993a). 

 Fases TCPs 

Devido a grande quantidade de elementos utilizados na sua composição 

química, as ligas de níquel são propensas a formação de fases indesejáveis 

topologicamente compactas conhecidas por TCPs (Topologically Close-Packed 

Phases), que comprometem as propriedades mecânicas das ligas, principalmente 

durante os tratamentos térmicos ou serviço. As TCPs, basicamente são compostos 

intermetálicos, sendo as mais importantes as fases P, ,  e Laves. São 

caracterizadas pela formação de camadas compactas de átomos paralelas aos 

planos 111 da matriz . Estas fases nocivas, geralmente se apresentam como 

plaquetas finas que, frequentemente, nucleiam nas partículas de carbonetos 

presentes nos contornos de grãos (SIMS et al., 1987). As fases TCPs são 

normalmente classificadas em três famílias. A primeira corresponde as fases do tipo 

. A segunda se refere as fases Laves e  e a terceira é formada por fases do tipo P 

(DURRAND-CHARRE, 1997). 

A fase  é um composto intermetálico que, em geral, possui uma estrutura 

cristalina tetragonal e composição química bastante variada, tais como: FeCr, 
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FeCrMo, FeCrMoNi, CrNiMo, CoCrNi. As ligas com altos teores de metais de 

transição CCC (tântalo, nióbio, cromo, tungstênio e molibdênio) são mais 

susceptíveis à formação desta fase (JOUBERT, 2008). A dureza da fase  e sua 

forma de plaquetas finas (Figura 14), diminui a temperatura de transição dúctil-frágil, 

levando a uma falha prematura do material, embora o limite de escoamento não seja 

afetado. Porém, seu maior efeito é a diminuição da resistência à ruptura em 

temperaturas elevadas, como mostra a Figura 15 para a liga Udimet 700. Isto ocorre 

porque a formação da fase  se dá com o consumo dos metais refratários que estão 

em solução sólida na fase , causando uma diminuição da concentração dos 

mesmos, resultando numa perda de resistência da matriz. Outra influência negativa 

é o fato de que a fratura pode ocorrer mais facilmente ao longo das plaquetas da 

fase  do que nos contornos de grãos, que é o caminho natural, reduzindo a vida até 

a ruptura (ASM, 1993a). 

 

Figura 14. Fase  em forma de plaquetas (KONG e CHEN, 2004). 

 

 
Figura 15. Tensão versus vida até a ruptura para a liga Udimet 700. Escala 
logarítmica (ASM, 1993a). 
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A fase  é um composto intermetálico presente em diversas ligas comerciais 

de ferro, níquel e cobalto com a presença de elementos refratários como o nióbio, 

tântalo, molibdênio e tungstênio. Sua estrutura cristalina é romboédrica e a 

composição química do tipo Co7W6, (FeCo)7(MoW)6, (Co,Fe,Ni)7(Mo,W,Cr)6 

(DURRAND-CHARRE, 1997). A presença desta fase tem um efeito danoso sobre as 

propriedades mecânicas das ligas de níquel, visto que ela causa uma forte remoção 

localizada de elementos como o tungstênio, molibdênio e nióbio que são 

responsáveis pelo aumento da resistência mecânica da matriz por solução sólida 

(YANG et al., 2006). 

 Resistência à corrosão 

Quanto à resistência à corrosão e à oxidação, a presença do cromo em 

solução sólida com o níquel melhora estas propriedades pela formação de uma 

camada passivadora de Cr2O3, que funciona como uma barreira que impede o 

ataque do meio corrosivo. Em teores abaixo de 20%, o cromo não protege as ligas 

de níquel em temperaturas elevadas. Somente acima deste teor a camada 

passivadora de Cr2O3 adquire a espessura, a aderência, a densidade e a 

consistência necessárias para impedir o ataque dos átomos de oxigênio. Apesar do 

metal e a camada de óxido possuírem coeficientes de expansão térmica diferentes 

que, devido às tensões térmicas poderia levar a uma fratura frágil da camada 

protetora, expondo a liga a um processo corrosivo mais intenso, foi observado que a 

camada de Cr2O3 continua aderente, protegendo o metal. As ligas Ni-Cr são 

monofásicas até um teor de cromo em torno de 35% (SIMS et al., 1987). 

A adição de molibdênio nas ligas de níquel melhora a muito a resistência à 

corrosão das mesmas através da sua atuação na camada passivadora. Em 

particular, o molibdênio proporciona uma alta resistência aos meios redutores como 

o ácido clorídrico. Em combinação com o cromo, produz ligas extremamente 

versáteis que são resistentes, tanto aos meios oxidantes quanto aos redutores. Além 

disso, o molibdênio melhora a resistência à corrosão por pites e por frestas em 

presença do íon cloreto (DAVIS, 2006). 

A utilização do tungstênio nas ligas de níquel, além de proporcionar um 

aumento de resistência por solução sólida, proporciona um efeito similar a 

molibdênio com relação à corrosão por pites e por frestas. Entretanto, devido ao seu 
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alto peso atômico e custo elevado, ele é utilizado com um percencentual mais baixo 

que o molibdênio. A adição de 3 a 4% de tungstênio e 13 a 16% de molibdênio, 

resultam em ligas com excelente resistência à corrosão por pites e por frestas. Na 

soldagem, o tungstênio exerce um papel importante, uma vez que a sua tendência 

para segregação durante a solidificação do metal de solda é menor que a do 

molibdênio. Isto faz com os centros das dendritas não fiquem desprotegidos do 

ataque do íon cloreto (ROBERGE, 2000; THORNTON e COOPER, 2004). 

A Tabela 1 abaixo mostra um resumo do efeito dos elementos nas ligas de 

níquel. 

Tabela 1. Efeito dos elementos químicos nas ligas de níquel (DONACHIE e 
DONACHIE, 1984). 

Efeito Elemento 

Aumento de resistência por solução sólida Co, Cr, Fe, Mo, W, Ta 

Forma o carboneto MC W, Ta, Ti, Mo, Nb 

Forma o carboneto M7C3 Cr 

Forma o carboneto M23C6 Cr, Mo, W 

Forma o carboneto M6C Mo, W 

Forma o carbonitreto M(C,N) C, N 

Forma a fase ’ Al, Ti 

Aumenta a temperatura solvus de ’ Co 

Endurece por precipitação e/ou compostos 
intermetálicos 

Al, Ti, Nb 

Forma a fase ” Nb 

Promove a resistência à oxidação Al, Cr 

Melhora a resistência à corrosão a quente La, Th 

Promove a resistência ao enxofre Cr 

Favorece a fratura dúctil B, Zr 

Causa segregação nos contornos de grãos B, C, Zr 

 

A seguir serão apresentadas as principais características das ligas Ni-Cr-Mo 

UNS N06625, UNS N10276 e UNS N06686 que serviram de base para o 

desenvolvimento dos metais de solda AWS ERNiCrMo-3, AWS ERNiCrMo-4 e AWS 

ERNiCrMo-14 utilizados neste trabalho. 

2.1 Liga UNS N06625 

Desenvolvida em 1964, a liga UNS N06625 faz parte da primeira geração 

das ligas de níquel que utiliza o mecanismo de aumento de resistência por solução 
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sólida, através da adição dos elementos cromo, molibdênio e nióbio. Utilizada em 

serviços a temperaturas abaixo de 700 ºC, a liga combina uma alta resistência ao 

envelhecimento com excelentes características de fabricação. A Tabela 2 mostra a 

faixa de composição química para barras redondas segundo a norma ASTM B 446-

03 (ASTM, 2003). 

Tabela 2. Composição química, em porcentagem em peso, da liga UNS N06625 
para barras redondas segundo a norma ASTM B 446-03. 

Elemento % em peso Elemento % em peso 

Ni Restante Mn 0,50 máx. 

Cr 20,0 min. Si 0,50 máx. 

Mo 8,0-10,0 Al 0,40 máx. 

Nb+Ta 3,15 min. Ti 0,40 máx. 

C 0,010 máx. P 0,015 máx. 

Fe 5,0 máx. S 0,015 máx. 

Co  1,0 máx. - - 

 

A partir de sua difundida aplicação na indústria aeronáutica, passou a ser 

utilizada também nas indústrias naval, química e petroquímica. Embora tenha sido 

projetada inicialmente para ter sua resistência aumentada somente por solução 

sólida, tem sido observada ocorrência de precipitação de fases intermetálicas e 

carbonetos quando a liga UNS N06625 é submetida a tratamentos térmicos de 

envelhecimento em temperaturas na faixa de 600 a 800 ºC (SHANKAR et al., 2001). 

Naturalmente, a precipitação dessas fases pode ser maléfica ou benéfica, 

dependendo do tipo de fase e local da precipitação e do ponto de vista da 

propriedade de interesse. Por exemplo, fases precipitadas nos contornos de grãos, 

em geral melhoram a resistência à fluência (THOMAS e TAIT, 1994). A Tabela 3 e a 

Tabela 4 mostram as propriedades físicas e as propriedades mecânicas 

respectivamente. 

Tabela 3. Propriedades físicas da liga UNS N06625 na temperatura ambiente. 

Propriedade física Valor 

Ponto de fusão (ºC) 1290 - 1350 

Calor específico (J/kg.K) 410 

Coeficiente de dilatação (m/m.K) 12,8 

Condutividade térmica (W/m.K) 9,8 

Resistividade (.m) 1290 
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Tabela 4. Propriedades mecânicas da liga UNS N06625 na temperatura ambiente 
para barras redondas recozidas segundo a norma ASTM B 446-03. 

Propriedade mecânica Valor 

Limite de resistência à tração (MPa) 824 (min.) 

Limite de escoamento (MPa) 412 (min.) 

Alongamento percentual após ruptura em 50 mm (%) 30 (min.) 

 

Na condição recozida, a microestrutura da liga UNS N06625 não apresenta 

nenhuma fase TCP precipitada (OGBORN et al., 1995), oferecendo boas 

propriedades mecânicas e excelente resistência à corrosão. Entretanto, na condição 

como soldada, o desenvolvimento da microestrutura do metal de solda está 

intimamente relacionado com a ocorrência de microsegregação de elementos de liga 

devido à redistribuição do soluto durante a solidificação. Desta forma, determinados 

constituintes se formam no final da solidificação quando a solubilidade de um 

elemento em particular é excedida durante o crescimento celular ou dendrítico, 

comprometendo, principalmente a resistência à corrosão da liga. Outro fato que 

influencia a precipitação de fases no metal de solda é a participação do metal de 

base na zona fundida (diluição) em soldagem dissimilar. 

É importante salientar que a redistribuição dos elementos de liga durante o 

processo de crescimento celular ou dendrítico está de acordo com a termodinâmica 

(diagrama de fases), ou seja, um elemento que possui um coeficiente de 

redistribuição do soluto menor que a unidade, deverá segregar para as regiões 

interdendríticas, ficando o centro da dendrita empobrecido do referido elemento. 

Vale lembrar que o coeficiente de redistribuição do soluto (k) numa temperatura em 

particular é dado pela Equação 1, onde CS é a composição da fase sólida e CL é a 

composição da fase líquida, como mostra a Figura 16. 

  
  
  

                                              Equação 1 
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Figura 16. Trechos de diagramas de fases. (a) diagrama com k<1, (b) diagrama com 
k>1. 

 

Cieslak et al. (1988) estudaram a solidificação da liga UNS N06625 com 

variações de carbono, silício e nióbio. Os resultados mostraram a presença de 

constituintes eutéticos do tipo /MC(NbC), /Laves e /M6C nas regiões 

interdendríticas, dependendo da composição da liga estudada. 

Dupont (1996), fazendo revestimentos da liga Inconel 625® sobre um 

substrato de aço Cr-Mo, utilizando o processo MIG/MAG, determinou o coeficiente 

de redistribuição do soluto (k) dos principais elementos químicos do metal de solda, 

para verificar a tendência de microsegregação durante o processo de solidificação. 

Para isto, atribuiu a CS, a composição do elemento em estudo no centro da dendrita 

(composição do sólido no início da solidificação) e a CL, a composição do elemento 

no metal de solda (composição Co da liga). Como o coeficiente de redistribuição do 

soluto (k) foi desenvolvido para ligas binárias, Dupont (1996) considerou um modelo 

de sistema binário constituído pela matriz  e o elemento químico a ser estudado. A 

Tabela 5 mostra os resultados de k obtidos no trabalho. 

 

Tabela 5. Valores do coeficiente de redistribuição do soluto (k) para os principais 
elementos químicos do revestimento da liga Inconel 625® (DUPONT, 1996). 

Elemento Co (% em peso) Cs (% em peso)  k 

Ferro 28,14 28,60 1,02 

Níquel 44,91 46,70 1,04 

Cromo 16.67 17,60 1,05 

Molibdênio 6,78 5,83 0,86 

Nióbio 2,07 0,97 0,46 
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Os resultados mostraram que o ferro, o níquel e o cromo, com k>1, tendem 

a segregar para o centro da dendrita, enquanto o molibdênio e mais fortemente o 

nióbio, tendem a segregar para as regiões interdendríticas. Segundo Cieslak et. al. 

(1988) e Dupont (1996), a microsegregação de elementos para o líquido 

remanescente nas regiões interdendríticas, alarga a faixa de temperatura de 

solidificação e, associado com a formação do eutético +Laves, favorece a formação 

de trincas de solidificação no metal de solda. 

2.2 Liga UNS N10276 

Desenvolvida em 1966, a liga UNS N10276 pertence à segunda geração das 

ligas de níquel que tem a sua resistência aumentada por solução sólida, a qual se 

deve a presença de elementos de liga dissolvidos na matriz  como carbono, cromo, 

molibdênio, ferro e tungstênio. A composição química para barras redondas dessa 

liga, segundo a norma ASTM B 574-04 (ASTM, 2004), é mostrada na Tabela 6. Esta 

liga é especialmente adequada ao serviço com oxidantes mais severos, sendo 

também um dos poucos materiais metálicos que resiste aos hipocloritos e ao cloro 

livre. Pode também ser empregada com os ácidos sulfúrico, sulfuroso, crômico e 

nítrico em quase todas as concentrações até 80 ºC. Resiste também à mistura 

destes ácidos, bem como aos sais fortemente oxidantes como cloreto de ferro e de 

cobre. A temperatura limite de uso é de 1.100 ºC, tanto em atmosferas oxidantes, 

como redutoras (TELES, 1986; HODGE, 2006). 

 

Tabela 6. Composição química da liga UNS N10276, em porcentagem em peso, 
para barras redondas segundo a norma ASTM B 574-04. 

Elemento  % em peso Elemento % em peso 

Ni Restante Mn 1,0 máx. 

Cr 14,5-15,5 Si 0,08 máx. 

Mo 15,0-17,0 V 0,35 máx. 

W 3,0-4,5 Al 0,40 máx. 

C 0,01 máx. Cu 0,30 máx. 

Fe 4,0-7,0 P 0,030 máx. 

Co  2,5 máx. S 0,015 máx. 
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Quando soldada, em geral, a liga UNS N10276 não necessita de TTPS para 

promover a homogeneização da microestrutura. É resistente à formação de 

precipitados nos contornos de grão da ZAC, podendo em muitas aplicações, ser 

utilizada no estado como soldado (AWS, 1996). A Tabela 7 e a Tabela 8 mostram as 

propriedades físicas e mecânicas da liga UNS N10276. 

Tabela 7. Propriedades físicas da liga UNS N10276 na temperatura ambiente (ASM, 
1993a). 

Propriedade física Valor 

Ponto de fusão (ºC) 1325-1370 

Calor específico (J/kg.K) 425 

Coeficiente de dilatação (m/m.K) 11,2 

Condutividade térmica (W/m.K) 9,8 

Resistividade (.m) 1300 

 

Tabela 8. Propriedades mecânicas da liga UNS N10276 na temperatura ambiente 
para barras redondas segundo a norma ASTM B 574-04. 

Propriedade mecânica Valor 

Limite de resistência à tração (MPa) 690 (min.) 

Limite de escoamento (MPa) 283 (min.) 

Alongamento percentual após ruptura em 50 mm (%) 40 (min.) 

 

Semelhante à liga UNS N06625, a UNS N010276 também sofre com 

problemas de microsegregações durante a soldagem acarretando a formação de 

fases secundárias. Como já foi dito, estas fases favorecem a ocorrência de trincas 

de solidificação e também comprometem a resistência à corrosão do material em 

determinados meios. Vários autores desenvolveram trabalhos no sentido de 

compreender a sequência de solidificação desta liga durante a soldagem 

(RAGHAVAN et al., 1982; RAGHAVAN et al., 1984; CIESLAK et al., 1986; 

PERRICONE et al., 2003; PERRICONE e DUPONT, 2006).  

2.3 Liga UNS N06686 

Pertencente a nova geração das ligas que possui o mecanismo de aumento 

de resistência por solução sólida, a liga UNS N06686 foi projetada em 1992, tendo 

como elementos principais na sua composição química o níquel, o cromo, o 

molibdênio e o tungstênio. A Tabela 9 apresenta a faixa de composição química da 
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liga para barras redondas segundo a norma ASTM B 574-04 (ASTM, 2004). O 

projeto da liga UNS N06686, de uma certa forma teve como base a liga UNS 

N10276 que possui um teor de molibdênio alto, na faixa de 15 a 17% e, tungstênio 

na faixa de 3,0 a 4,5%. O diferencial da UNS N06686 é o seu maior teor de cromo, 

na faixa de 19 a 23%, que proporciona uma melhor resistência à corrosão por pites e 

por frestas que a liga UNS N10276, além de oferecer uma melhor resistência à 

oxidação em temperaturas elevadas (HODGE, 2006). 

 

Tabela 9. Composição química da liga UNS N06686, em porcentagem em peso, 
para barras redondas segundo a norma ASTM B 574-04. 

Elemento % em peso Elemento % em peso 

Ni Restante Mn 0,75 máx. 

Cr 19,0 a 23,0 Si 0,08 máx. 

Mo 15,0 a 17,0 Ti 0,03 a 0,25 

W 3,0 a 4,4 P 0,04 máx. 

Fe 5,0 máx. S 0,02 máx. 

C 0,010 máx. - - 

 

A liga UNS N06686 oferece excelente resistência à corrosão em meios 

oxidantes, redutores e mistura dos dois meios. Também é resistente a água do mar 

e outros meios marinhos, podendo ser largamente empregada em plantas de 

processos químicos, em equipamentos para controle da poluição industrial como 

torres de dessulfurização, etc. A Tabela 10 e a Tabela 11 mostram as propriedades 

físicas e mecânicas da liga UNS N06686. 

 

Tabela 10. Propriedades físicas da liga UNS N06686 na temperatura ambiente 
(ASM, 1993a). 

Propriedade física Valor 

Ponto de fusão (ºC) 1338-1380 

Calor específico (J/kg.K) 373 

Coeficiente de dilatação (m/m.K) 11,2 

Condutividade térmica (W/m.K) 9,8 

Resistividade (.m) 1237 
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Tabela 11. Propriedades mecânicas da liga UNS N06686 na temperatura ambiente 
para barras redondas segundo a norma ASTM B 574-04. 

Propriedade mecânica Valor 

Limite de resistência à tração (MPa) 690 mín. 

Limite de escoamento (MPa) 310 mín. 

Alongamento percentual após ruptura em 50 mm (%) 45 mín. 

 

2.4 Corrosão nos metais de solda das ligas AWS ERNiCrMo-3, 

AWS ERNiCrMo-4 e AWS ERNiCrMi-14 

As ligas AWS ERNiCrMo-3, AWS ERNiCrMo-4 e AWS ERNiCrMi-14 são 

respectivamente, metais de adição similares às ligas UNS N06625, UNS N10276 e 

UNS N06686 forjadas. A resistência à corrosão dos metais de solda produzidos com 

essas ligas é geralmente inferior às ligas correspondentes forjadas. Isso pode ser 

atribuído a vários fatores. Dentre eles, as microsegregações causadas pela 

redistribuição do soluto que ocorre durante solidificação, que promovem a formação 

de gradientes de concentração entre os centros das dendritas e as regiões 

interdendríticas, bem como a precipitação de fases secundárias nas regiões 

interdendríticas. As presenças desses gradientes e das fases secundárias podem 

levar a um processo de corrosão localizada acelerada (CIESLAK, 1991; DUPONT, 

1996; BANOVIC et al., 2002; DUPONT et al., 2009). 

No metal de solda da liga AWS ERNiCrMo-3, a microsegregação do 

molibdênio que empobrece os centros das dendritas favorece o ataque seletivo 

nessas regiões, como pode ser visto na Figura 17. Na liga AWS ERNiCrMo-3, este 

empobrecimento é mais grave que nas ligas ERNiCrMo-4 e ERNiCrMo-14, tendo em 

vista que a mesma possui apenas 9%Mo contra 16%Mo das outras duas. Quanto a 

precipitação de fases secundárias na liga AWS ERNiCrMo-3, o seu efeito é menos 

nocivo, uma vez que as mesmas (carbonetos e Laves) não são ricas em cromo e 

molibdênio (SILVA, 2010). 
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Figura 17. Corrosão preferencial nos centros das dendritas do metal de solda da liga 
AWS ERNiCrMo-3 submetida a um ensaio de polarização cíclica com 3,56% NaCl. 

 

Nos metais de solda das ligas AWS ERNiCrMo-4 e ERNiCrMo-14, além do 

empobrecimento de molibdênio nos centros das dendritas, ocorre a formação de 

fases secundárias ricas em molibdênio (P e ) nas regiões interdendríticas. As 

interfaces matriz/fase secundária são locais preferenciais para sofrer um processo 

corrosivo, como pode ser visto na Figura 18, a qual mostra um processo corrosivo 

em torno das fases secundárias na liga AWS ERNiCrMo-14 submetida a um ensaio 

de polarização cíclica com 3,56%NaCl. Silva (2010) encontrou nestas interfaces 

baixos teores de molibdênio (na ordem de 5%), o que justifica a corrosão 

preferencial nesta região. 

 
Figura 18. Liga AWS ERNiCrMo-14 submetida a um ensaio de polarização cíclica 
num meio com 3,56% NaCl. 
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A resistência à corrosão pode ser preservada na condição como soldado 

pelo uso de um balanço adequado da composição química do metal de adição para 

inibir determinadas precipitações de fases, pela proteção da poça de fusão e do 

metal aquecido contra gases reativos presentes no ambiente de soldagem e pela 

cuidadosa seleção de parâmetros de soldagem. Quando a resistência à corrosão 

não for satisfatória, a solução é o emprego de tratamentos térmicos pós-soldagem 

(TTPS) para solubilizar as fases secundárias e eliminar os gradientes de composição 

química na microestrutura (DAVIS, 2006). 

2.5 Soldabilidade das ligas de níquel com aumento de resistência por 

solução sólida (AWS ERNiCrMo-3, AWS ERNiCrMo-4 e AWS ERNiCrMo-

14) 

As ligas de níquel são soldadas com alta qualidade pelos processos 

comumente usados, mas nem todos são aplicáveis a todas as ligas, pois as 

características metalúrgicas, a disponibilidade de metais de adição e de fluxos 

adequados, podem limitar a escolha do processo. Os procedimentos de soldagem 

para as ligas de níquel são similares aos usados nos aços inoxidáveis, exceto pela 

maior viscosidade do metal de solda que exige do soldador, em processos manuais 

e semi-automáticos, uma maior habilidade na manipulação da poça de fusão para a 

sua deposição adequada na junta soldada. A expansão térmica do metal de solda se 

aproxima dos aços carbono e são mais favoráveis que a dos aços inoxidáveis 

austeníticos. Assim, a possibilidade de distorções durante a soldagem é menos 

provável (JORDAN, 1998). 

Entretanto, durante a soldagem, as ligas de níquel com aumento de 

resistência por solução sólida sofrem uma forte segregação de elementos de liga e 

impurezas que influenciam na susceptibilidade a trincas de solidificação e podem 

promover a fragilização do metal de solda durante os tratamentos térmicos pós-

soldagem (TTPS). Essas ligas também são suscetíveis a trincas por liquação na 

zona afetada pelo calor (ZAC) devido à segregação nos contornos de grãos 

(DUPONT et al., 2009). 

Além da susceptibilidade à formação de trincas citada acima, na soldagem 

dissimilar as ligas de níquel apresentam uma variação significativa de composição 



31 

do metal de solda próximo à linha de fusão. Esta variação de composição 

proporciona microestruturas e propriedades bem diferentes do restante do metal de 

solda podendo comprometer o desempenho da solda. 

2.5.1 Trincas de solidificação 

As trincas de solidificação no metal de solda das ligas de níquel têm sido 

bastante investigadas, de tal forma que o seu mecanismo é geralmente bem 

compreendido. Como é característica das trincas de solidificação em outros 

sistemas, elas se formam durante a fase terminal da solidificação quando filmes de 

líquido são distribuídos ao longo dos contornos de grãos de solidificação e, em 

alguns casos, nas regiões interdendríticas. Nesta fase, a contração das fronteiras 

parcialmente solidificadas pode tornar-se apreciável e o filme líquido pode não 

acomodar a deformação, resultando assim na separação dos contornos. Em 

trabalhos realizados por Silva (2010) no ENGESOLDA, foi verificado a presença de 

trincas de solidificação em revestimentos depositados com a liga AWS ERNiCrMo-3, 

como pode ser visto na Figura 19. 
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Figura 19. (a) Trinca de solidificação na amostra T10 (AWS ERNiCrMo-3). (b) 
Detalhe da trinca mostrando o filme de fase secundária entre as superfícies. (c) Em 
detalhe uma região interdendrítica contendo o eutético γ/Laves rico em Nb (SILVA, 
2010). 

 

 



33 

A susceptibilidade a trincas de solidificação está associada a fatores 

metalúrgicos e ao nível de tensões residuais presente no final da solidificação. Com 

relação aos fatores metalúrgicos, a faixa de temperatura de solidificação e a 

quantidade e distribuição do filme líquido ao longo do contorno de solidificação são 

os fatores mais importantes no controle das trincas de solidificação. A redistribuição 

do soluto durante a solidificação exerce um papel importante nesse sentido, uma vez 

que pode favorecer o alargamento da faixa de temperatura de solidificação e a 

formação de eutéticos no final da solidificação, o que favorece o aparecimento deste 

tipo de trinca. 

2.5.2 Trincas de liquação na ZAC 

Todas as ligas de engenharia fundem e solidificam em um intervalo de 

temperatura. Em geral, quanto maior o teor elementos de liga, maior a faixa de 

temperatura de solidificação. Assim, as ligas de níquel com aumento de resistência 

por solução sólida, em função da sua composição química, podem apresentar 

particularmente uma ampla faixa de temperatura solidificação. Durante a soldagem, 

a ZAC irá experimentar uma gama de temperaturas de pico entre a temperatura 

liquidus e solidus (fora do equilíbrio) da liga. A microestrutura desta região poderá 

sofrer uma fusão localizada e, quando sujeita a tensões, poderá resultar em trincas 

que, em geral ocorrem nos contornos de grãos. Este tipo de trinca é denominado na 

literatura como trinca de liquação (Figura 20). A tendência para trincas de liquação 

aumenta com a utilização de processos de soldagem que empregam altas energias 

de soldagem, como no caso do processo MIG/MAG com transferência metálica 

goticular. 

 
Figura 20. Trinca de liquação no contorno de grão na ZAC (seta) da liga Inconel 617 
(LUNDIN et al., 1992). 
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As trincas de liquação na ZAC podem ocorrer através de dois mecanismos 

básicos: o mecanismo de segregação e o mecanismo de penetração. No mecanismo 

de segregação, o soluto e/ou impureza segregam para contornos de grão e atuam 

no sentido de diminuir a temperatura de fusão local no contorno de grão. Já no 

mecanismo de penetração, quando um contorno de grão que está migrando 

encontra um líquido decorrente de uma fusão localizada, haverá o molhamento do 

contorno que, associado a uma tensão, poderá ocorrer a trinca de liquação 

(DUPONT et al., 2009). 

2.5.3 Zonas parcialmente misturadas (ZPM) 

A soldagem dissimilar é utilizada frequentemente com o objetivo de reduzir 

problemas de trincas ou de proporcionar determinadas propriedades ao metal de 

solda. Na soldagem de metais dissimilares austeníticos/ferríticos, o principal 

problema de ordem metalúrgica encontrado é decorrente da variação significativa da 

composição química do metal de solda próximo à linha de fusão, o que resulta em 

regiões com microestrutura e propriedades bastante diferentes do restante do metal 

de solda que podem comprometer a desempenho do metal de solda. Estas regiões, 

cujas composições não podem ser estimadas por cálculo de diluição e sim por 

técnicas de microanálise, podem apresentar valores de dureza acima de 400 HV, ou 

seja, na faixa de dureza das estruturas martensíticas. Regiões com dureza nesta 

faixa e com presença de hidrogênio podem levar o material a um processo de fratura 

por trincas induzidas por hidrogênio (DOODY, 1992; OMAR, 1998; KEJELIN et al., 

2007). 

A variação de composição química no metal de solda próximo à linha de 

fusão é considerada como uma macrosegregação ao invés de microsegregação, 

uma vez que esta última ocorre numa escala correspondente ao espaçamento entre 

os braços de dendritas ou entre células, que em geral é da ordem de 10 a 20 m. As 

macrosegregação, por outro lado, pode ocorrer numa escala muito maior, por 

exemplo, camadas de 100 a 200 μm de espessura ao longo da linha de fusão ou 

mesmo distante de 1 a 2 mm da mesma (YANG e KOU, 2007). 

As macrosegregações na soldagem dissimilar foram descobertas há mais de 

40 anos e têm recebido várias denominações e abordagens diferentes. Por exemplo, 
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Savage et al. (1976b) observou na soldagem do aço HY-80 (2,8% Ni, 1,6% Cr, 

0,3% Mn) com o eletrodo de aço E11018G (1,5% Mn e uma quantidade desprezível 

de Cr) uma “zona não misturada” em forma de uma fina camada com 

aproximadamente 75 μm de espessura ao longo da linha de fusão, a qual chamaram 

de interface. Essas macrosegregações também se estenderam para dentro do metal 

de solda como penínsulas, as quais foram chamadas de dobras. 

No trabalho de Savage et al. (1976b) também foi observada a presença de 

um gradiente de composição química entre a zona não misturada e o metal de 

solda. Esta zona não misturada foi atribuída a existência de uma camada estagnada 

de metal de solda líquido e/ou de um fluxo laminar do mesmo imediatamente 

adjacente ao metal de base sólido, pois mesmo com o movimento turbulento da 

poça de fusão, a velocidade do líquido deve se aproximar de zero na interface 

sólido/líquido. 

DODE (1992), soldando um aço inoxidável com um aço ao carbono 

utilizando como metais de adição um aço inoxidável e uma liga de níquel, observou 

no lado do aço carbono uma zona não misturada de alta dureza em forma de praias 

com espessura de 10 a 60 m, a qual foi identificada como martensita, e ilhas com 

uma composição intermediária entre a do aço ao carbono e a do metal de solda. Foi 

sugerido no trabalho que a baixa difusão do soluto no líquido pode ser a melhor 

explicação para o fenômeno. Eles usaram pela primeira vez os nomes praias e ilhas 

para descrever as macrosegregações em soldas. 

As várias formas de macrosegregações próximo à linha de fusão na 

soldagem a arco voltaico têm sido reportadas como zonas não misturadas, áreas 

empobrecidas de metal de adição, zonas intermediárias, zonas intermediárias 

misturadas e zonas duras. De uma maneira geral elas são classificadas em: 

 “Praias” (faixas finas e estreitas ao longo da linha de fusão); 

 “Ilhas” (regiões inteiramente envolvidas pelo metal de solda); 

 “Baías” (região ligada ao metal de solda parcialmente circundada pelo 

metal de base). 

 “Península” (região ligada ao metal de base parcialmente circundada 

pelo metal de solda. 
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Ao longo dos anos foram dadas várias explicações para a formação das 

macrosegregações na linha de fusão de soldas dissimilares, dentre elas podem ser 

citadas: a fraca convecção na poça de fusão, a baixa difusão no líquido, a ocorrência 

de misturas parciais de líquidos e a segregação de soluto durante a soldagem. 

Diversos trabalhos têm relatado que as presenças das macrosegregações podem 

estar associadas a problemas como: trincas por hidrogênio (ROWE et al., 1999a), 

corrosão e ainda, corrosão sob tensão (DOODY, 1992)  

KOU e YANG (2007) propuseram dois mecanismos para a formação das 

macrosegregações na soldagem dissimilar. Os autores levaram em consideração a 

influência do metal de adição dissimilar na composição do metal de solda e, 

consequentemente, na temperatura liquidus do mesmo. Esta influência pode ser 

visualizada na Figura 21 que representa esquematicamente um diagrama de fases 

semelhante ao do sistema Cu-Ni, onde as composições do metal de base, do metal 

de adição e do metal de solda são respectivamente dadas por CB, CF e CW. Na 

Figura 21a tem-se a situação em que a temperatura liquidus do metal de solda (TLW) 

é menor que a temperatura liquidus do metal de base (TLB), pois, CF>CB e, 

consequentemente, CW>CB. Por outro lado, quando CF<CB, a temperatura liquidus 

do metal de solda (TLW) será maior que a temperatura liquidus do metal de base 

(TLB), como mostra a Figura 21b. 

 

 

Figura 21. Efeito da composição do metal de adição na temperatura liquidus do 
metal de solda. (a) temperatura liquidus do metal de solda (TLW) menor que a 
temperatura liquidus do metal de base (TLB). (b) temperatura liquidus do metal de 
solda (TLW) maior que a temperatura liquidus do metal de base (TLB) (KOU e YANG, 
2007). 
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O Mecanismo 1, proposto para soldagens dissimilares onde TLW<TLB, é o 

mais adequado para a soldagem de revestimentos de ligas de níquel sobre os aços 

ao carbono, tendo em vista que o ponto de fusão do aço ao carbono (1500 ºC) 

(metal de base) é maior que os das ligas de níquel utilizadas nos revestimentos que 

se situa entre 1290 e 1380 ºC, (Tabela 3, Tabela 7 e Tabela 10). 

A Figura 22 mostra um corte da seção longitudinal da poça de fusão de uma 

soldagem dissimilar a arco voltaico onde a TLW<TLB para o modelo proposto por KOU 

e YANG (2007). Os autores explicaram a formação de uma praia na linha de fusão, 

com base na Figura 22a, considerando que uma mistura completa do metal de solda 

em toda a poça de fusão é improvável de acontecer, tendo em vista que a mecânica 

dos fluidos mostra que a velocidade de um fluido é zero na superfície do sólido 

sobre o qual o mesmo escoa e, ainda, próximo à linha de fusão a convecção na 

poça é fraca, fazendo com que ocorra a estagnação de uma camada do metal de 

base líquida ou um fluxo laminar da mesma, como foi sugerido por SAVAGE 

(1976b). Esta camada é muito fina, pois a convecção no restante da poça de fusão é 

em geral muito forte. Na ausência de um super-resfriamento significativo, o corpo do 

metal de solda começa a sua solidificação em TLW, enquanto que a camada de metal 

de base líquida começa a sua solidificação em TLB. Com isso, os autores concluem 

que a temperatura na frente de solidificação não é mais uma isotérmica com 

temperatura TLW como na soldagem autógena (KOU e YANG, 2007). 

 
Figura 22. Formação da macrosegregação na linha de fusão (ZPM) para o 
Mecanismo 1. (a) formação de praias. (b) Formação de praia, península e ilha pelo 
mecanismo 1. Frente de fusão a frente do círculo e atrás a frente de solidificação 
(KOU e YANG, 2007). 
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Em geral pode existir um gradiente de composição química entre a camada 

do metal de base líquida e o corpo do metal de solda líquido e, consequentemente, 

entre a praia e o corpo do metal de solda. Isto pode ocorrer devido às seguintes 

razões: difusão entre os dois líquidos lenta, mistura parcial entre os dois líquidos e 

segregação durante a solidificação (DOODY, 1992; KOU e YANG, 2007).  

Como foi dito anteriormente, as macrosegregações podem ocorrer na forma 

de praias, penínsulas e ilhas que são geradas pelas fortes correntes de convecção 

na poça de fusão que podem arrastar a camada de metal de base líquida para 

dentro do corpo do metal de solda líquido, o qual se encontra numa temperatura 

inferior a TLB, fazendo com que o material líquido arrastado resfrie rapidamente na 

forma de penínsulas e ilhas como mostra a Figura 22b. As correntes de convecção 

são motivadas pelos seguintes fenômenos: forças eletromagnéticas, gradientes de 

tensões superficiais, choques das gotas do metal de adição contra a poça de fusão e 

interrupções no arco voltaico (KOU e YANG, 2007). A Figura 23 mostra a presença 

de baía, península e ilha na soldagem MIG/MAG dissimilar entre a liga de níquel 

AWS ERNiCrMo-4 (metal de adição) e o aço ASTM 516 Gr 60 (metal de base). 

 
Figura 23. Presença de praia, penínsulas e ilha na soldagem MIG/MAG dissimilar 
entre a liga de níquel AWS ERNiCrMo-4 (metal de adição) e o aço ASTM 516 Gr 60 
(metal de base). 

 

BEAUGRAND et al. (2009), estudando a soldagem do aço 8630 M forjado 

com o metal de adição da liga UNS N06625, encontrou na microestrutura da 

interface MS/MB, seis tipos de morfologias diferentes (Figura 24). A seguir serão 

descritas os tipos de morfologias encontradas no trabalho de BEAUGRAND et al. 

(2009). 
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Figura 24. Microestruturas encontradas na interface MS/MB da soldagem dissimilar 
entre o metal de base 8630 M e a liga UNS N06625. (a) no centro cordão, (b) entre 
passes (BEAUGRAND et al., 2009). 

 

1) Metal de base: constituído de uma microestrutura ferrítica fina, com 
“dedos” ocasionais do metal de solda altamente diluído penetrando no 
metal de base, aparentemente nos contornos de grão da austenita 
anterior. 

2) Zona Δ: zona estreita descarbonetada na região do aço 8630 M, 
imediatamente adjacente à linha de fusão, contendo ocasionalmente 
materiais de alto número atômico. 

3) Zona M: região constituída de martensita rica em ferro, localizada 
próximo à linha de fusão, principalmente na ZPM, mas podendo se 
estender para dentro do aço não fundido. Estende-se por alguns mícrons 
na ZPM, principalmente nas regiões de interpasses. Nas regiões do aço 
diluído que penetra no metal de solda, originada por redemoinhos, se 
localiza nas regiões interpasses e intrapasses. 

4) Zona Φ: região do lado do metal de solda imediatamente adjacente à 
linha de fusão que exibe uma microestrutura aparentemente monofásica 
numa escala microscópica. 

5) Zona : região que contém uma elevada quantidade de metais com alto 
número atômico. Estes metais apresentam uma distribuição 
interdendrítica, coerente com a segregação esperada de Mo e Nb 
durante solidificação desta região altamente diluída do metal de solda. 

6) Metal de solda: a maior parte da primeira camada e as camadas 
subsequentes do depósito de solda com a composição química similar a 
da liga UNS N06625 com menor população de precipitados Nb/Mo. 

 

As Zonas 3 a 5 constituem a ZPM, conforme indica o gradiente de 

composição química existente entre o metal de base e a maior parte da primeira 

camada do metal de solda. A ZPM consiste principalmente de Fe, Ni e Cr, cuja 

composição varia entre a do metal de base até a do metal de adição. A largura da 
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ZPM variou de algumas dezenas até umas poucas centenas de mícrons 

(BEAUGRAND et al., 2009). 

2.6 Revestimento pelo processo MIG/MAG 

O processo de soldagem MIG/MAG é um dos mais utilizados em soldagem 

de revestimento na indústria, pois, entre outras qualidades, proporciona uma 

elevada taxa de deposição, não produz escória e permite o emprego de elevadas 

velocidades de soldagem. 

2.6.1 Aspectos operacionais do processo 

O processo MIG/MAG pode ser semi-automático ou automático, uma vez 

que o soldador ou o robô fica responsável apenas pelo controle da posição da tocha, 

pela velocidade e direção de soldagem, tendo em vista que a alimentação do arame-

eletrodo é automática, conforme mostra a Figura 25 (AWS, 2004). 

 
Figura 25. Equipamentos e acessórios do processo MIG/MAG (MIRANDA, 1999). 

 

A execução de uma soldagem com o processo MIG/MAG em relação ao 

processo com eletrodo revestido é relativamente mais simples, pois, a alimentação 

do metal de adição é feita automaticamente pelo equipamento e praticamente não 
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há produção de escória. Entretanto, o ajuste de parâmetros de soldagem é bem 

mais complexo devido ao maior número de variáveis e as interações entre elas, de 

tal forma que a seleção incorreta dos parâmetros resulta em soldas inadequadas em 

decorrência de fatores metalúrgicos e/ou operacionais como instabilidade do arco, 

presença de respingos, falta de fusão, falta penetração, porosidade, mordeduras, 

entre outros. As seguintes variáveis são importantes na soldagem com o processo 

MIG/MAG: 

 corrente de soldagem; 

 tensão de soldagem; 

 velocidade de soldagem; 

 diâmetro do arame-eletrodo; 

 tipo e vazão do gás de proteção; 

 distância bico de contato peça (DBCP); 

 composição química do arame-eletrodo; 

 velocidade de alimentação do arame; 

 posicionamento da tocha em relação à peça; 

 indutância da fonte; 

 técnica de manipulação da tocha. 

Outra variável importante na soldagem MIG/MAG é o modo de transferência 

metálica, pois, aspectos como penetração, largura do cordão, reforço, respingos são 

influenciados pela forma como o metal é transferido do arame-eletrodo para a poça 

de fusão. A Figura 26 mostra os principais modos de transferência metálica do 

processo MIG/MAG. 
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Figura 26. Modos de transferência metálica do processo MIG/MAG. 

 

As características dos principais parâmetros de soldagem do processo de 

soldagem MIG/MAG são apresentadas a seguir. 

a) Corrente de soldagem 

A taxa de fusão, a penetração e o reforço são influenciados fortemente pela 

corrente de soldagem. A taxa de fusão, por exemplo, varia com a corrente de 

soldagem, sendo o seu efeito mais intenso para correntes elevadas, pois, 

provavelmente, se deve ao aquecimento por efeito Joule do comprimento livre do 

arame-eletrodo. Numa fonte de tensão constante, a corrente de soldagem tem 

relação direta com a velocidade de alimentação do arame (MACHADO, 1996; 

MIRANDA, 1999). 

b) Tensão de soldagem  

A tensão do arco está diretamente relacionada com o seu comprimento. É o 

principal parâmetro na definição da largura do cordão de solda e, juntamente com a 

corrente, no modo de transferência metálica. Altas tensões (comprimento de arco 

maior) podem resultar em respingos excessivos e contornos irregulares do cordão 

de solda, porosidades, etc. Tensões baixas (comprimento de arco menor) resultarão 

em uma superfície estreita, excesso de respingos e redução de penetração entre 

outros. A tensão adequada depende da corrente de soldagem, do tipo de arame, do 

gás de proteção e da geometria da solda (MACHADO, 1996; VILLANI et al., 2005). 

c) Velocidade de soldagem 

A velocidade de soldagem representa o deslocamento do eletrodo no 

sentido do comprimento da solda na unidade de tempo. A penetração é influenciada 

pela velocidade soldagem da seguinte forma: para valores muito baixos de 
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velocidade a quantidade de material depositado aumenta, resultando numa poça de 

fusão com grande volume, fazendo com que o calor do arco não atue diretamente no 

metal base, gerando um reforço grande e uma penetração baixa. A partir desta 

condição, a penetração tende aumentar com o uso de velocidades intermediárias e 

depois diminui com velocidades mais altas (MIRANDA, 1999). 

d) Diâmetro do arame-eletrodo 

Arames-eletrodo de grandes diâmetros podem operar com correntes mais 

altas produzindo uma maior penetração e taxa de fusão. Por outro lado, para a 

mesma corrente um arame-eletrodo de menor diâmetro produzirá uma maior 

penetração e terá uma maior taxa de fusão. 

e) Tipo de gás de proteção 

A atmosfera gasosa nos processos de soldagem possui a função de 

proteger a poça de fusão dos elementos nocivos presentes no meio ambiente, de 

melhorar a estabilidade do arco, proporcionar uma adequada geometria do cordão 

de solda e melhorar as propriedades do metal de solda. O tipo de gás de proteção 

influencia diretamente a estabilidade do arco, o tipo de transferência metálica, a 

penetração, a largura e o formato do cordão, a velocidade de soldagem máxima, a 

tendência de aparecimento de mordeduras e o custo de produção (MACHADO, 

1996; MIRANDA, 1999; VILLANI et al., 2005). 

f) Vazão do gás de proteção  

A vazão do gás é uma variável que afeta diretamente a qualidade do metal 

depositado. Vazão pequena propiciará pouca proteção da poça de fusão e, 

consequentemente, a ocorrência de poros e oxidação. Uma vazão excessiva de gás 

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 do bocal até a peça de trabalho e das correntes de ar durante a soldagem 

(VILLANI et al., 2005). 

g) Extensão do eletrodo 

A extensão do eletrodo é o seu comprimento não fundido a partir do bico de 

contato. O aumento na extensão do eletrodo acarreta um aumento da resistência 

elétrica do mesmo e, por efeito Joule, a sua temperatura tende a aumentar. A 
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temperatura do eletrodo afetará tensão exigida da fonte, a taxa de deposição e a 

penetração (VILLANI et al., 2005). 

h) Taxa de deposição e eficiência de deposição 

A taxa de deposição é a quantidade de arame-eletrodo (em peso) 

depositado por unidade de tempo. Depende de variáveis de soldagem como: 

diâmetro do eletrodo, composição do eletrodo, extensão do eletrodo e corrente de 

soldagem. A eficiência de deposição é a quantidade de metal depositado por 

quantidade de eletrodo consumido (VILLANI et al., 2005). 

i) Ângulo de inclinação da tocha 

Considerando o plano 1 da Figura 27, a tocha pode assumir dois tipos de 

inclinação na soldagem MIG/MAG. A primeira, correspondente ao ângulo α, é 

denominada de soldagem “puxando” que direciona a tocha mais para poça de fusão 

proporcionando uma maior taxa de transferência de calor para a peça, aumentando 

a penetração para ângulos de até cerca de 25°, quando depois começa a diminuir. A 

segunda, ângulo β, é denominada soldagem “empurrando” direciona a tocha mais 

para o metal base (mais frio) proporcionando uma redução na penetração e 

produzindo um cordão de solda mais largo e plano (MACHADO, 1996; AWS, 2004). 

 
Figura 27. Soldagem puxando e empurrando. 

 

A tocha ainda pode ser inclinada de um ângulo  no plano 2 da Figura 28 

para facilitar a visualização do arco pelo operador na soldagem semi-automática e 

em soldagem de revestimento para minimizar a presença de defeitos no “pé” do 

cordão de solda. 
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Figura 28. Inclinação da tocha para visualização da solda pelo operador. 

 

2.7 Estimativa dos custos diretos na soldagem MIG/MAG 

Os custos diretos da soldagem MIG/MAG por unidade de peso de metal 

depositado podem ser estimados pelo somatório do custo dos insumos (gás de 

proteção, energia, arame-eletrodo) com o custo da mão de obra e custos gerais. Os 

custos gerais podem incluir despesas como benefícios de empregados, aluguel e 

depreciação de equipamentos, custo de manutenção de equipamentos, serviços de 

suporte. Em geral, no gerenciamento dos custos usa-se um fator que incorpore os 

custos gerais. A seguir serão apresentadas as equações para a determinação dos 

custos diretos da soldagem MIG/MAG (AWS, 2004). 

a) Custo do gás (CG) por unidade de peso de metal depositado (R$/kg). 

   
   

  
                                              Equação 2 

Onde: 

TD = taxa de deposição (kg/h); 

F = vazão de gás (m3/h); 

G = custo unitário de gás (R$/m3) 

b) Custo da energia (CE) por unidade de peso de metal depositado (R$/kg) 

   
     

       
                                              Equação 3 

Onde: 
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A = corrente de soldagem (A); 

V = tensão (V); 

P = custo da energia (R$/kWh). 

 

c) Custo do arame-eletrodo (CAE) por unidade de peso de metal 

depositado (R$/kg) 

    
 

  
                                              Equação 4 

Onde: 

M = custo do arame-eletrodo (R$/kg); 

ED = eficiência de deposição (%); 

 

d) Custo do soldador (CS) por unidade de peso de metal depositado 

(R$/kg) 

   
   

      
                                              Equação 5 

Onde: 

K = fator de operação (%); 

S = Salário do soldador (R$/h); 

e) Custos gerais (CGe) por unidade de peso de metal depositado (R$/kg) 

    
 

   (    ⁄ )
                                              Equação 6 

Onde: 

G = custos gerais (R$/h); 

f) Custo direto total (CDT) por unidade de peso de metal depositado 

(R$/kg) 

                                                   Equação 7 

Onde: 
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CG = Custo do gás  por unidade de peso de metal depositado (R$/kg); 

CE = Custo da energia  por unidade de peso de metal depositado (R$/kg); 

CAE = Custo do arame-eletrodo  por unidade de peso de metal depositado (R$/kg); 

CS = Custo do soldador  por unidade de peso de metal depositado (R$/kg); 

CGe = Custos gerais  por unidade de peso de metal depositado (R$/kg). 
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CAPÍTULO III 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão abordados os equipamentos e os materiais de 

consumo empregados neste trabalho, bem como a metodologia utilizada. 

3.1 Equipamentos empregados 

A seguir serão apresentados os equipamentos utilizados nas seis etapas 

deste trabalho. 

3.1.1 Equipamentos empregados na soldagem 

 Um sistema de soldagem composto por um robô industrial, uma mesa 

de trabalho interligada ao robô, uma tocha MIG/MAG com o sistema 

de alimentação do arame-eletrodo, uma fonte de soldagem eletrônica 

multiprocesso um sistema de aquisição de dados e um medidor de 

velocidade de alimentação do arame-eletrodo (Figura 29). 

 
Figura 29. Equipamentos utilizados nas soldagens: (1) robô industrial com tocha e 
alimentador de arame-eletrodo, (2) fonte eletrônica multiprocesso, (3) Sistema de 
aquisição, (4) Medidor de Valim, (5) Mesa de trabalho. 
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 Um anteparo com fresta para a determinação do comprimento do arco 

(Figura 30). 

 

Figura 30. Anteparo com fresta para determinação do comprimento do arco. 

 

3.1.2 Equipamentos para caracterização microestrutural 

A seguir são listados os equipamentos utilizados para preparação dos 

corpos de provas soldados para análises metalográficas. 

 Serra de fita. 

 Equipamento para corte metalográfico. 

 Lixadeira rotativa. 

 Politriz automática. 

 Equipamento para polimento eletrolítico. 

 Soprador térmico. 

 Máquina fotográfica digital. 

 Régua metálica. 

 Paquímetro digital. 

 Microscópio óptico. 

 Microscópio eletrônico de varredura (MEV). 
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3.1.3 Equipamento para ensaio de dureza 

 Microdurômetro. 

3.1.4 Equipamentos para ensaio de arrancamento 

 Máquina universal de tração. 

 Dispositivo cisalhante. 

3.1.5 Equipamentos para ensaio de corrosão 

 Potenciostato. 

3.2 Materiais de consumo 

Os materiais de consumo empregados nas soldagens dos corpos de prova, 

denominados de consumíveis foram classificados em arame-eletrodo ou metal de 

adição, metais de base e gases de proteção. Os metais de adição de ligas à base de 

níquel da família Ni-Cr-Mo foram os principais materiais de consumo deste trabalho. 

Foram empregadas as ligas AWS ERNiCrMo–3 (similar à liga UNS N06625 - Inconel 

625), AWS ERNiCrMo–4 (similar à liga UNS N10276 – Hastelloy C-276) e AWS 

ERNiCrMo–14 (similar à liga UNS N06686 – Inconel 686). Todas as ligas foram 

adquiridas na forma de bobinas com diâmetro do arame-eletrodo de 1,12 mm. 

As ligas AWS ERNiCrMo-3 e AWS ERNiCrMo-4 foram sugeridas pelo setor 

de engenharia de soldagem do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo 

Américo M. de Mello – CENPES/PETROBRAS em conjunto com corpo técnico do 

Engesoda (UFC). Enquanto a liga AWS ERNiCrMo-14 foi sugerida pelo corpo 

técnico do Engesolda por se tratar de uma evolução da liga AWS ERNiCrMo-4 

devido o acréscimo de cromo que proporciona uma maior resistência à corrosão 

generalizada, por frestas e por pites (THORNTON e COOPER, 2004). 

O metal de base utilizado nos ensaios preliminares para ajuste de 

parâmetros foi o aço ASTM A 36 em forma de barra chata em função do seu baixo 

custo e disponibilidade no mercado local. Enquanto que nos ensaios exploratórios 
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(soldagem de cordão isolado e de revestimento), o metal de base escolhido foi o aço 

ASTM A 516 Gr 60 por ser bastante utilizado na construção de equipamentos na 

indústria de petróleo e gás natural, que dependendo do ambiente que vão operar, 

necessitam da aplicação de revestimento protetores. Outro aspecto importante na 

escolha do aço ASTM A 516 Gr 60 foi a sua composição química semelhante a dos 

aços API X60 e X65 usado em tubulações, principalmente o seu teor de carbono. A 

Figura 31 mostra um esquema com os consumíveis empregados nos ensaios. 
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Figura 31. Materiais empregados nos ensaios. 

 

A seguir serão detalhados os materiais de consumo empregados nos 

ensaios. 
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3.2.1 Materiais empregados nos ensaios preliminares 

a) Corpo de prova de aço ASTM A 36 com 6,5 mm x 50 mm x 200 mm, 

cuja composição química se encontra na Tabela 12. 

Tabela 12. Composição química do aço ASTM A 36. 

Material Composição, % em peso 

ASTM A36 
C Si Mn P S 

0,23 0,09 0,67 0,01 0,08 

 

b) Arame-eletrodo com 1,12 mm de diâmetro de liga de níquel 

AWS ERNiCrMo-3 (composição química na Tabela 14). 

c) Gases de proteção 

 Argônio puro na soldagem para tensão constante e transferência 

metálica por curto-circuito. 

 70% de argônio e 30% de hélio para corrente contínua constante, 

corrente contínua pulsada e tensão constante, todos com transferência 

metálica goticular. 

3.2.2 Materiais empregados nos ensaios exploratórios 

a) Corpo de prova de aço ASTM A 516 Gr 60 com 

12,7 mm x 50 mm x 200 mm com sua composição química apresentada 

na Tabela 13. 

Tabela 13. Composição química do aço ASTM A 516 Gr 60. 

Material Composição química, % em peso 

ASTM A516 Gr 60 
Ni C Cr Mo Fe Al Mn Si 

0,01 0,15 0,02 0,01 Bal. 0,02 0,95 0,2 

 

b) Arame-eletrodo de liga de níquel com 1,2 mm de diâmetro conforme 

composição química na Tabela 14. 

 AWS ERNiCrMo-3. 

 AWS ERNiCrMo-4. 

 AWS ERNiCrMo-14. 
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Tabela 14. Composição química dos arames-eletrodo de ligas de níquel com 1,12 
mm de diâmetro. 

Material Composição química, % em peso  

ERNiCrMo-3 
(INCONEL 625) 

 

Ni Cr Mo C Fe Cu Al Ti 

64,43 22,2 9,13 0,011 0,19 0,01 0,09 0,23 

Nb Si Mn Co P S   

3,53 0,05 0,01 0,03 0,002 0,002   

ERNiCrMo-4 
(Hastelloy C-

276) 
 

Ni Cr Mo C Fe Cu Co Mn 

56,80 16,13 16,28 0,002 6,07 0,06 0,13 0,52 

Si P S W V N   

0,03 0,07 0,002 3,38 0,17 0,009   

ERNiCrMo-14 
(INCONEL 686) 

 

Ni Cr Mo C Fe Cu Al Ti 

58,22 20,53 16,39 0,01 0,29 0,01 0,26 0,04 

Mn W P Si S Outros   

0,23 3,97 0,002 0,059 0,001 0,50   

 

c) Gases de proteção 

 Argônio puro na soldagem para tensão constante e transferência 

metálica por curto-circuito. 

 Mistura gasosa contendo 99,97% de argônio e 0,03 % de óxido nítrico 

para tensão constante e transferência metálica por curto-circuito. 

 70% de argônio e 30% de hélio para corrente contínua constante, 

corrente contínua pulsada e tensão constante, todos com transferência 

metálica goticular. 

3.2.3 Materiais empregados nas soldagens de revestimento 

a) Corpo de prova de aço ASTM 516 Gr 60 com 

12,7 mm x 150 mm x 200 mm. 

b) Arame-eletrodo com 1,12 mm de diâmetro de liga de níquel. 
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 AWS ERNiCrMo-3. 

 AWS ERNiCrMo-4. 

 AWS ERNiCrMo-14. 

c) Gases de proteção 

 Argônio puro. 

 70% de argônio e 30% de hélio. 

3.3 Metodologia 

A metodologia empregada neste trabalho foi dividida em seis etapas, 

conforme o fluxograma apresentado na Figura 32. A primeira etapa constou da 

realização de ensaios preliminares com o objetivo de encontrar o melhor modo de 

operação da fonte de soldagem utilizando o processo MIG/MAG em soldagens de 

revestimentos com ligas de níquel. A metodologia desta etapa, os seus resultados, e 

a discussão dos mesmos serão abordadas no Capítulo 5. As metodologias das 

outras seis etapas serão apresentadas a seguir. 

 Etapa 1 - Ensaios preliminares para comparar as performances dos 

modos de operação da fonte de soldagem utilizando transferência 

metálica goticular e por curto-circuito para selecionar as melhores 

condições nos ensaios exploratórios; 

 Etapa 2 - Ensaios exploratórios com o modo de operação da fonte 

escolhido no item anterior para a determinação dos parâmetros de 

soldagem de revestimento com base na diluição, no reforço, na razão 

R/L e nas características geométricas e econômicas dos ensaios; 

 Etapa 3 – Soldagem de revestimento com base nos parâmetros de 

soldagem obtidos na Etapa 2; 

 Etapa 4 - Caracterização metalúrgica dos corpos de prova revestidos; 

 Etapa 5 - Determinação das propriedades mecânicas dos corpos de 

prova revestidos; 

 Etapa 6 - avaliação da resistência à corrosão dos revestimentos. 
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A seguir será apresentado o fluxograma das etapas desenvolvidas neste 

trabalho (Figura 32), bem como a metodologia utilizada. 

 
Figura 32. Fluxograma das etapas desenvolvidas no trabalho. 
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3.3.1 Etapa 1 – Metodologia dos ensaios preliminares 

Os ensaios preliminares foram realizados com o objetivo de fazer um estudo 

comparativo entre os modos de operação da fonte de soldagem tensão constante e 

corrente constante, bem como entre os modos de transferência metálica goticular e 

por curto-circuito para encontrar os parâmetros mais adequados para a soldagem de 

revestimentos de ligas de níquel sobre aços ao carbono. Nesta etapa, não foi 

abordada a transferência metálica por curto-circuito para a fonte operando no modo 

corrente constante, tendo em vista que este tipo de transferência é mais comum na 

indústria com o modo tensão constante. 

Os critérios utilizados na seleção do modo de operação da fonte de 

soldagem/tipo de transferência metálica a ser empregado na Etapa 2 foram: 

a) aspecto visual do cordão (homogeneidade, presença de respingos, de 

mordeduras, etc); 

b) razão reforço/largura (R/L); 

c) diluição. 
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3.3.2 Etapa 2 – Metodologia dos ensaios exploratórios 

Os ensaios preliminares mostraram que dois modos de operação da fonte de 

soldagem se destacaram na obtenção do melhor compromisso entre o reforço, a razão 

R/L e a diluição. O primeiro foi o modo corrente constante pulsada (Icte-P) com 

transferência metálica goticular e o segundo, o modo tensão constante com 

transferência metálica por curto-circuito (Ucte-CC). Para propiciar um melhor 

entendimento dos efeitos dos fatores de controle sobre as variáveis resposta e 

determinar os melhores parâmetros de soldagem de revestimento com estes modos de 

operação e, ainda, com o objetivo de reduzir a quantidade de experimentos em relação 

ao método multifatorial completo, optou-se pelo emprego do método Taguchi. Devido à 

diversidade de fatores de controle a serem investigados, o método Taguchi foi aplicado 

separadamente nos dois modos de operação da fonte como será apresentado a seguir. 

Para maiores informações sobre o método Taguchi, ver o Anexo A. 

a) Modo de operação corrente constante pulsada com transferência metálica 

goticular (Icte-p). 

As variáveis respostas adotadas foram a diluição, o reforço e a razão R/L, 

tendo em vista que estas variáveis são fundamentais na soldagem de revestimento, 

pois, uma diluição elevada prejudica a resistência à corrosão do revestimento devido a 

maior participação do ferro do metal base no metal de solda. 

Segundo a norma ISO 10423, na soldagem de revestimento com a liga 

AWS ERNiCrMo-3, o teor de ferro máximo admitido no metal de solda, a 3 mm do 

metal base, deve ser no máximo de 5% para garantir uma boa resistência à corrosão 

do revestimento (ISO, 2003). Além disso, altas energias de soldagem, que 

naturalmente aumentam a diluição, também podem proporcionar o aparecimento de 

Zonas Parcialmente Misturadas (ZPM) que fragilizam a interface metal de solda 

(MS)/zona afetada pelo calor (ZAC) (KEJELIN et al., 2007). 

Razões reforço/largura altas proporcionam concentrações de tensão no pé do 

cordão de solda, bem como favorecem a ocorrência de defeitos como a falta de fusão 

entre outros. Com relação ao reforço, dependendo do tipo de equipamento, é exigida 

uma espessura mínima para o revestimento. Por exemplo, na construção de vaso de 

pressão revestidos por deposição de solda, a espessura mínima deve ser de 3 mm 

(PETROBRAS, 1999). Já no caso de tubulações é necessária, ainda, a presença de 
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um sobremetal para a usinagem, devido à exigência de um determinado acabamento 

para permitir a inspeção da tubulação por PIG (aparelho para limpeza e inspeção de 

tubulações). Com base no exposto, a função objetiva adotada (relação sinal/ruído) para 

a diluição e a razão R/L foi quanto menor melhor e para o reforço, quanto maior melhor. 

A seguir, serão detalhados os fatores de controle utilizados para este modo de 

operação da fonte de soldagem (Icte). 

 Técnica de energia (velocidade/corrente) 

Considerando que a mesma energia de soldagem (E) pode ser obtida com 

diferentes combinações de tensão (U), corrente (I) e velocidade de soldagem (Vs) 

(Equação 8), para uma mesma energia de soldagem, buscou-se avaliar o efeito 

individual da velocidade de soldagem e da corrente de soldagem na diluição, no reforço 

e na razão R/L. Com base nos ensaios preliminares foram selecionados três níveis de 

energia (5,6 kJ/cm, 8,5 kJ/cm e 12 kJ/cm). Cada nível pode ser obtido por duas 

combinações de corrente e velocidade de soldagem como mostra a Tabela 15. Desta 

forma definiu-se a técnica de energia Tipo I como sendo aquela onde a corrente varia e 

a velocidade de soldagem é constante (com valor intermediário V2) e a técnica Tipo V, 

aquela em que a velocidade de soldagem varia e a corrente eficaz é constante (com 

valor intermediário I2). Observa-se na Tabela 15 que existem, para os três níveis de 

energia, cinco combinações possíveis de corrente e tensão, uma vez, que a 

combinação I2V2 se repete. 

  
   

  
        Equação 8 

Tabela 15. Combinações de corrente e velocidade de soldagem para os três níveis de 
energia E1, E2 e E3. 

Tipo de energia 
Níveis de energia 

E1 E2 E3 

I I1/V2 
I2/V2 

I3/V2 

V I2/V1 I2/V3 

 

 Técnica da tocha 

O ângulo com que o arco voltaico incide na poça de fusão pode influenciar na 

penetração, na diluição e na microestrutura do metal de solda (MACHADO, 1996; 

SCOTTI e PONOMAREV, 2008). Para avaliar este efeito, foi definido o fator de controle 

técnica da tocha, que corresponde ao ângulo de inclinação da tocha em relação a um 
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eixo perpendicular ao corpo de prova, contido num plano normal que passa pelo eixo 

longitudinal do corpo de prova. Foram adotados três níveis para esta técnica, sendo: 

tocha com uma inclinação de 0º (normal), tocha com inclinação de 15º empurrando e 

tocha com inclinação de 15º puxando. A Figura 33 mostra as três posições adotadas 

neste trabalho. 

 

Figura 33. Posições da tocha. 

 

 Tipo de tecimento 

O tipo de tecimento foi escolhido por ter afetado significativamente todas as 

características geométricas analisadas nos ensaios preliminares, indicando que ele tem 

forte influência no formato do perfil geométrico do cordão de solda. Neste sentido, 

foram propostos três níveis para este fator de controle: soldagem com tecimento 

triangular (Figura 34), soldagem com tecimento duplo oito (Figura 35) e soldagem sem 

tecimento. 

 
Figura 34. Tecimento triangular. 

 

 
Figura 35. Tecimento em duplo oito. 
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 Forma de onda 

Visando avaliar o efeito da forma de onda da corrente de soldagem nas 

variáveis resposta foram usados os seguintes modos de pulsação: simples (Figura 36) 

com uma corrente de pico alta, simples com uma corrente de pico baixa e pulsação 

com degrau com corrente de pico média (Figura 37). As duas últimas formas de onda 

foram utilizadas no sentido de proporcionar uma diminuição da diluição através da 

redução da aceleração da gota. Na pulsação simples com uma corrente de pico baixa, 

o objetivo reduzir a aceleração da gota através da diminuição da corrente de pico, 

enquanto que na pulsação com degrau, é através do amortecimento na queda da gota 

devido ao degrau. 

 

Figura 36. Forma de onda da corrente pulsada simples, onde Ip é corrente de pico, Ib é 
a corrente de base, tp é o tempo de pico e tb é o tempo de base. 

 

 

Figura 37. Forma de onda da corrente pulsada com degrau, onde Ipb é a corrente no 
degrau e tpb é o tempo no degrau. 
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 Energia de soldagem 

Baseados nos ensaios preliminares, três níveis de energia de soldagem foram 

selecionados para os ensaios exploratórios sendo: um baixo (5,6 kJ/cm), um médio (8,5 

kJ/cm) e alto (12 kJ/cm) com o intuito de avaliar o efeito da energia na diluição e na 

razão reforço/largura. 

 Escolha da matriz experimental - ortogonal L18 (método Taguchi) 

A matriz ortogonal selecionada para o experimento foi a L18 que permite 

avaliar até oito fatores de controle, com dois níveis para um fator e três níveis para sete 

fatores. A Tabela 16 apresenta o projeto do experimento, cujos parâmetros de 

soldagem foram selecionados com base nos ensaios preliminares. 
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Tabela 16. Parâmetros de soldagem utilizados nos ensaios exploratórios na condição Icte-P. 

L18 – Método Taguchi Ajustes de parâmetros 

Ensaio TE TT TC FO E I/Vs Ip Vs/Ief 
Ief 
(A) 

Im 
(A) 

Ip 
(A) 

tp 
(ms) 

Ipb 
(A) 

tpb 
(ms) 

Ib 
(A) 

tb 
(ms) 

E 
(kJ/cm) 

U 
(V) 

Vs 
(m/min) 

Fp 
(Hz) 

Valim 
(m/min) 

1 1 1 1 1 1 I1 Alto 0,4 149,8 96,4 380 1,8 0 0 50 11,0 5,6 25 0,4 78,1 4,8 

2 1 1 2 2 2 I2 Baixo 0,4 195,4 174,1 280 2,8 0 0 100 4,0 8,5 29 0,4 147,1 7,1 

3 1 1 3 3 3 I3 Médio 0,4 250,4 231,0 320 3,8 180 1,5 100 2,0 12,0 32 0,4 137,0 10,3 

4 1 2 1 1 2 I2 Alto 0,4 194,8 158,2 380 2,1 0 0 100 8,0 8,5 29 0,4 99,0 7,1 

5 1 2 2 2 3 I3 Baixo 0,4 248,9 245,7 280 4,0 0 0 200 3,0 11,9 32 0,4 142,9 10,3 

6 1 2 3 3 1 I1 Médio 0,4 148,7 108,7 320 2,0 140 1,5 50 8,0 5,6 25 0,4 87,0 4,8 

7 1 3 1 2 1 I1 Baixo 0,4 148,9 109,6 280 2,8 0 0 50 8,0 5,6 25 0,4 92,6 4,8 

8 1 3 2 3 2 I2 Médio 0,4 198,2 174,5 320 3,0 180 2,0 100 6,0 8,6 29 0,4 90,9 7,1 

9 1 3 3 1 3 I3 Alto 0,4 252,5 212,0 380 3,0 0 0 100 4,5 12,1 32 0,4 133,3 10,3 

10 2 1 1 3 3 V1 Médio 195 195,2 170,0 320 3,2 140 2,0 100 6,0 12,1 29 0,3 89,3 7,1 

11 2 1 2 1 1 V3 Alto 195 196,8 134,3 380 2,4 0 0 50 7,0 5,7 29 0,6 106,4 7,1 

12 2 1 3 2 2 V2 Baixo 195 195,4 174,1 280 2,8 0 0 100 4,0 8,5 29 0,4 147,1 7,1 

13 2 2 1 2 3 V1 Baixo 195 195,4 174,1 280 2,8 0 0 100 4,0 12,1 29 0,3 147,1 7,1 

14 2 2 2 3 1 V3 Médio 195 195,0 170,9 320 3,0 160 2,0 100 6,0 5,7 29 0,6 90,9 7,1 

15 2 2 3 1 2 V2 Alto 195 194,8 158,2 380 2,1 0 0 100 8,0 8,5 29 0,4 99,0 7,1 

16 2 3 1 3 2 V2 Médio 195 194,7 170,8 320 3,2 180 2,0 100 7,0 8,5 29 0,4 82,0 7,1 

17 2 3 2 1 3 V1 Alto 195 193,1 130,9 380 2,6 0 0 50 8,0 12,0 29 0,3 94,3 7,1 

18 2 3 3 2 1 V3 Baixo 195 195,9 174,6 280 3,4 0 0 100 4,8 5,7 29 0,6 122,0 7,1 

Legenda: TE: técnica de energia (TE 1-velocidade de soldagem constante, TE 2-corrente constante); TT: técnica tocha (TT 1-0º normal, 
TT 2-15º empurrando, TT 3-15º puxando); TC: tipo de tecimento (TC 1-sem tecimento, TC 2-tecimento triangular, TC 3-tecimento em 
duplo oito); FO: forma de onda (FO 1-pulsada com a corrente de pico alta, FO 2-pulsada com a corrente de pico baixa, FO 3-pulsada 
com degrau e corrente de pico média); E: energia de soldagem (E1-energia baixa, E2-energia média, E3-energia alta); Ief: corrente 
eficaz; Im: corrente média; Vs: velocidade de soldagem; Fp: frequência de pulso. 

Observação: a região sombreada representa a combinação empregada dos níveis dos fatores de controle adotados e as demais células 
representam os ajustes dos parâmetros para obter esta combinação. 
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As soldagens com a fonte operando no modo corrente constante pulsada (Icte-

P) foram realizadas conforme a Tabela 16, na posição plana, sobre chapas de aço 

ASTM 516 Gr 60 com dimensões de 12,7 mm x 50 mm x 200 mm, estando o eletrodo 

na polaridade positiva e a DBCP com 20 mm. Os corpos de prova foram escovados 

(escova rotativa) para remoção da camada de óxido. A vazão do gás de proteção foi 

mantida em 20 l/min no passe corrido e em 25 l/min com aplicação de tecimento. Os 

corpos de prova foram pesados antes e depois das soldagens para a determinação das 

características econômicas. Em seguida foram cortados transversalmente a 30 mm 

depois do início do cordão de solda, no meio e a 30 mm do fim. Depois foram lixados 

até a lixa 600, polidos com pasta de diamante de 3 µm, atacados com nital 2% e 

fotografados para a determinação das variáveis resposta reforço (R), largura (L), 

diluição (D) e razão R/L utilizando um programa de análise de imagens. 

De posse desses valores, foram executados os seguintes passos para 

encontrar os níveis ótimos dos fatores de controle para otimização de cada variável 

resposta (diluição, reforço e razão R/L) segundo o método Taguchi. 

 Realização das soldagens. 

 Avaliação dos resultados pelo método Taguchi. 

 Maximização da função objetiva () para encontrar  otimizado (ot) e 

determinação dos níveis ótimos de cada fator de controle 

 Realização do ensaio de confirmação, quando necessário, com cada 

fator de controle no seu nível ótimo. 

 Medição da variável resposta do ensaio de confirmação. 

 Cálculo do intervalo de confiança para ot. 

 Cálculo do intervalo de confiança da variável resposta (ver anexo A) para 

verificar se o valor medido se encontra dentro deste. 

 Análise de custos da soldagem. 

Com relação ao penúltimo passo, caso o valor medido da variável resposta do 

ensaio de confirmação não se encontre dentro do intervalo de confiança calculado, 

significa que o modelo aditivo do método Taguchi não pode ser utilizado para prever 

esta variável, devido à existência de fortes interações entre os fatores de controle 

adotados (PHADKE, 1989; MIRANDA, 1999). 
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 Avaliação dos custos diretos da soldagem. 

Com base nas características econômicas dos ensaios da Tabela 16 e dos 

ensaios de confirmação foi realizada uma projeção dos custos diretos da soldagem de 

revestimentos com 55 mm de largura e 195 mm de comprimento, com uma e duas 

camadas. Foi considerada a necessidade de um sobremetal mínimo de 2 mm para uma 

posterior usinagem de forma a proporcionar um reforço líquido de 3 mm. Para isto, o 

reforço mínimo do revestimento deve ser de no mínimo 5 mm. Na sequência, através 

de uma análise conjunta das características da qualidade (diluição, reforço e razão R/L) 

e das características econômicas encontradas em cada revestimento, foi feita uma 

seleção das melhores condições que resultasse na melhor relação custo/benefício na 

realização do revestimento. 

b) Modo de operação tensão constante com transferência metálica por curto-

circuito (Ucte-CC). 

Inicialmente na exploração do modo de operação tensão constante com 

transferência por curto-circuito, os ensaios foram realizados com base numa planilha 

L9 denominado de experimento Ucte-CC-1, cujos fatores de controle escolhidos com 

base nos ensaios preliminares foram: a tensão de referência (Ur), a técnica da tocha 

(TT), o tipo de tecimento (sem tecimento e com tecimento) e a velocidade de soldagem 

(Vs) com três níveis para cada fator de controle, como mostra a Tabela 17. A liga 

utilizada nestes ensaios foi a AWS ERNiCrMo-3, tendo em vista a sua larga aplicação 

na indústria do setor de petróleo e gás natural. 

 

Tabela 17. Ensaios realizados no experimento Ucte-CC-1. 

Ensaio Ur (V) TT TC Vs (m/min) 

19 1 (20V) 1 (Normal) 1 (Sem Tecimento) 1 (0,2) 

20 1 (20V) 2 (Empurrando) 2 (Tec.Triangular) 2 (0,3) 

21 1 (20V) 3 (Puxando) 3 (Duplo oito ) 3 (0,4) 

22 2 (22V) 1 (Normal) 2 (Tec.Triangular) 3 (0,4) 

23 2 (22V) 2 (Empurrando) 3 (Duplo oito ) 1 (0,2) 

24 2 (22V) 3 (Puxando) 1 (Sem Tecimento) 2 (0,3) 

25 3 (24V) 1 (Normal) 3 (Duplo oito ) 2 (0,3) 

26 3 (24V) 2 (Empurrando) 1 (Sem Tecimento) 3 (0,4) 

27 3 (24V) 3 (Puxando) 2 (Tec.Triangular) 1 (0,2) 

Legenda: Ur: tensão de referência, TT: técnica da tocha, TC: tipo de tecimento, Vs: 
velocidade de soldagem. 
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Após reuniões com o corpo técnico da Petrobras e do ENGESOLDA, foi 

sugerida a exploração de outras ligas utilizadas pelo setor de petróleo e gás natural e 

que oferecessem uma melhor resistência à corrosão por pites e por frestas. Desta 

forma, foram selecionadas as ligas AWS ERNiCrMo-4 e AWS ERNiCrMo-14. Nos 

ensaios preliminares foi verificada uma diferença de molhabilidade entre as ligas, 

principalmente a da liga AWS ERNiCrMo-4, que foi menor que as outras. Com isso, 

houve a necessidade de testar outros gases de proteção que melhorassem a 

molhabilidade do metal de solda, tais como misturas de argônio com hélio que 

aumentam o aporte térmico e misturas de argônio com óxido nítrico (NO) que diminuem 

a tensão superficial do metal de solda. Neste novo experimento foram mantidas as 

variáveis mais influentes do experimento Ucte-CC-1. 

Neste contexto, surgiu a segunda planilha L9 (experimento Ucte-CC-2), cujos 

fatores de controle selecionados foram: o material de adição (Liga), o tipo de gás de 

proteção (Gás), a velocidade de soldagem (Vs) e a tensão de referência (Ur), cada um 

com três nível, como mostra a Tabela 18. Nos experimentos realizados nas duas 

matrizes, as variáveis resposta diluição (D), reforço (R) e razão R/L foram adotadas 

como critérios de qualidade. 

Tabela 18. Ensaios realizados no experimento Ucte-CC-2. 

Ensaio Liga Gás de proteção Vs (m/min) Ur (V) 

28 1 (AWS ERNiCrMo-3) 1 (100%Ar) 1 (0,2) 1 (20V) 

29 1 (AWS ERNiCrMo-3) 2 (70%Ar+30%He) 2 (0,3) 2 (22V) 

30 1 (AWS ERNiCrMo-3) 
3 (99,97%Ar + 

0,03%NO) 
3 (0,4) 3 (24V) 

31 2 (AWS ERNiCrMo-14) 1 (100%Ar) 2 (0,3) 3 (24V) 

32 2 (AWS ERNiCrMo-14) 2 (70%Ar+30%He) 3 (0,4) 1 (20V) 

33 2 (AWS ERNiCrMo-14) 
3 (99,97%Ar + 

0,03%NO) 
1 (0,2) 2 (22V) 

34 3 (AWS ERNiCrMo-4) 1 (100%Ar) 3 (0,4) 2 (22V) 

35 3 (AWS ERNiCrMo-4) 2 (70%Ar+30%He) 1 (0,2) 3 (24V) 

36 3 (AWS ERNiCrMo-4) 
3 (99,97%Ar + 

0,03%NO) 
2 (0,3) 1 (20V) 

 

As soldagens nos experimentos Ucte-CC1 e Ucte-CC-2 foram realizadas na 

posição plana por simples deposição sobre chapas de aço ASTM 516 Gr60 com 

dimensões de 12,7 mm x 50 mm x 200 mm, estando o eletrodo na polaridade positiva e 

com uma DBCP de 20 mm. Foram mantidas constantes a vazão do gás de proteção 

em 20 L/min e a velocidade de alimentação em 6,0 m/min. A seguir serão detalhados 

os fatores de controle adotados nos experimentos Ucte-CC-1 e Ucte-CC-2. 
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 Tensão de referência 

A escolha deste parâmetro como fator de controle se deve à grande 

importância do comprimento do arco na estabilidade e no tipo da transferência 

metálica. Para avaliar o efeito da tensão de referência com a fonte de soldagem 

operando no modo de tensão constante, com transferência metálica por curto-circuito, 

foram selecionados três valores de tensão: 20 V, 22 V e 24 V que correspondem, 

respectivamente, aos níveis 1, 2 e 3 deste fator de controle na Tabela 17 e na Tabela 

18. 

 Técnica da tocha 

Já detalhado anteriormente no modo corrente constante pulsada. 

 Tipo de tecimento 

Já detalhado anteriormente no modo corrente constante pulsada. 

 Velocidade de soldagem 

Para avaliar a influência deste fator de controle, foram utilizadas três 

velocidades de soldagem diferentes: 0,2 m/min, 0,3 m/min e 0,4 m/min representados, 

respectivamente, pelos níveis 1, 2 e 3, da Tabela 17 e da Tabela 18. 

 Material de adição (Liga) 

Tendo em vista a larga aplicação das ligas AWS ERNiCrMo-3 e 

AWS ERNiCrMo-4 no setor de petróleo e gás natural, as mesmas foram selecionadas 

pelo setor de engenharia de soldagem do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 

Leopoldo Américo M. de Mello – CENPES/PETROBRAS em conjunto com o corpo 

técnico do ENGESODA (UFC). Enquanto que a liga AWS ERNiCrMo-14 foi sugerida 

pelo corpo técnico do ENGESOLDA por se tratar de uma evolução da liga AWS 

ERNiCrMo-4 devido ao acréscimo de cromo, que proporciona uma maior resistência à 

corrosão generalizada, por frestas e por pites. Outros trabalhos desenvolvidos no 

ENGESOLDA (MIRANDA, 2008; SILVA, 2010) apontam que foram obtidos perfis 

geométricos distintos quando diferentes ligas foram soldadas com os mesmos 

parâmetros. Então, com o intuito de verificar se o material de adição teria alguma 

influência sobre as variáveis respostas, foram utilizados três arames-eletrodos para 

este fator de controle: AWS ERNiCrMo-3, ERNiCrMo-14 e ERNiCrMo-4, que são, 

respectivamente, os Níveis 1, 2 e 3 da Tabela 18. 
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 Gás de proteção 

Em testes preliminares com argônio puro foi observado que a liga 

AWS ERNiCrMo-4 apresentou uma menor molhabilidade em relação às ligas 

AWS ERNiCrMo-3 e AWS ERNiCrMo-14. Este fato implica em maiores razões R/L, o 

que não é adequado para soldagem de revestimentos. Desta forma, foram 

selecionadas, além do argônio puro, misturas 70%Ar+30%He e 99,97%Ar+0,03%NO. 

Na primeira mistura, a presença de hélio aumenta o potencial de ionização da mesma, 

resultando num arco mais quente, o que torna a poça mais quente e mais fluida, 

melhorando assim, a molhabilidade do metal de solda e, por conseguinte, menores 

razões R/L deverão ser obtidas. Na segunda mistura, a presença de uma pequena 

quantidade do gás ativo NO (óxido nítrico) deve atuar na diminuição da tensão 

superficial do metal de solda líquido (LINDSTRÖM e RUNNERSTAM, 2000). Este 

comportamento de redução da tensão superficial pela presença de gás ativo em aços 

tem sido reportado na literatura no sentido de melhorar a molhabilidade (SCOTTI e 

PONOMAREV, 2008). Desta forma, espera-se um efeito semelhante para as ligas de 

níquel utilizadas neste trabalho. Na Tabela 18, os gases de proteção 100% Ar, 70% Ar 

+ 30% He e 99,97%Ar + 0,03%NO, correspondem, respectivamente, aos níveis 1, 2 e 3 

do experimento Ucte-CC-2. 

As soldagens com a fonte no modo Ucte-CC foram realizadas na posição plana 

por simples deposição sobre chapas de aço ASTM 516 Gr 60 com dimensões de 12,7 

mm x 50 mm x 200 mm. Utilizou-se a polaridade do eletrodo positiva e uma DBCP de 

20 mm. Foram mantidas constantes a vazão do gás de proteção em 20 l/min e a 

velocidade de alimentação do arame-eletrodo em 6,0 m/min. A sequência de execução, 

os parâmetros de soldagem e os consumíveis que foram empregados em cada ensaio 

para os experimentos Ucte-CC-1 e Ucte-CC-2, encontram-se descritos na Tabela 17 e 

na Tabela 18. Em seguida foram percorridos os mesmos passos da análise feita no 

modo de operação da fonte de soldagem Icte. 
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3.3.3 Etapa 3 – Metodologia da soldagem de revestimento 

Com base na análise conjunta dos resultados dos ensaios exploratórios e das 

características econômicas dos cordões de solda, foram escolhidas algumas condições 

para soldagem de revestimento. As soldagens dos revestimentos foram realizadas com 

a fonte de soldagem operando nos modos corrente constante pulsada e tensão 

constante (transferência metálica por curto-circuito), na posição plana com 

sobreposição dos passes de 50% em relação à largura do primeiro cordão (Figura 38) 

e com uma temperatura interpasse de 100ºC. As soldagens foram realizadas sobre 

corpos de prova de aço ASTM A 516 Gr 60 com 12,7 mm x 150 mm x 200 mm, os 

quais foram escovados para remoção da camada de óxido através de uma escova 

rotativa. A polaridade do eletrodo foi positiva e a DBCP de 20 mm. A vazão do gás de 

proteção foi mantida constante em 20 l/min para soldagens sem tecimento e 25 l/min 

com tecimento. A tocha foi inclinada de 10º para minimizar a ocorrência de defeitos no 

pé do cordão. A velocidade de alimentação para as soldagens com a fonte operando 

no modo tensão constante foi de 6,0 m/min. 

 

Figura 38. Ilustração do nível de sobreposição entre os cordões. 

 

Os corpos de prova foram pesados antes e depois das soldagens para a 

determinação das características econômicas dos revestimentos. A Figura 39 

apresenta o “layout” do corpo de prova para revestimento com a localização dos corpos 

de prova para os ensaios das outras etapas. 
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Figura 39. “Layout” do corpo de prova para revestimento. 

 

Em seguida, os corpos de prova revestidos foram avaliados em relação aos 

reforços bruto mínimo de 5 mm e líquido de 3 mm e ao teor máximo de ferro na altura 

de 3 mm de reforço (Figura 40). 

 

Figura 40. Sobremetal, reforço bruto e reforço líquido no revestimento. 
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3.3.4 Etapa 4 – Metodologia da caracterização metalúrgica dos revestimentos 

Para caracterização metalúrgica dos revestimentos foram utilizadas várias 

técnicas de análise que permitiram, desde a avaliação macrográfica para determinação 

das características geométricas, até avaliações micrográficas para visualização das 

microfases presentes nos revestimento. 

a) Preparação de amostras 

O procedimento metalográfico para a realização das macrografias utilizadas na 

determinação das características geométricas dos cordões de solda das etapas de 

Testes Preliminares, de Ensaios Exploratórios e de Ensaios de revestimentos, consistiu 

de lixamento através de uma lixadeira rotativa com lixas de granulação 220, 320, 400, 

600 e 1200, seguido de polimento mecânico com pasta de diamante de 3 m. A 

utilização do polimento, normalmente desnecessário em uma macrografia, foi com o 

intuito de obter uma foto de melhor qualidade para facilitar a medição das 

características geométricas da solda através de um programa. Para revelar a solda 

com suas regiões, utilizou-se ataque químico por imersão com o reagente Nital 5%. 

A caracterização microestrutural do metal de solda e da ZAC foi realizada 

apenas na Etapa 4 (soldagem de revestimento). As amostras foram retiradas das 

seções transversais das chapas revestidas. A preparação consistiu de lixamento até a 

granulação de 1200 e polimento mecânico com pasta de diamante até ¼ m. 

Devido a soldagem ser dissimilar, houve a necessidade da utilização de 

reagentes diferentes para atacar o metal base (aço C-Mn) e o metal de solda (ligas de 

níquel). O metal base foi atacado por imersão utilizando o reagente Nital 2%. Já o 

metal de solda foi atacado eletroliticamente utilizando uma solução contendo 10% de 

ácido crômico diluído em água deionizada (% em peso). A tensão utilizada e o tempo 

de ataque foram de 2,5 V e 20 segundos respectivamente. 

b) Microscopia ótica e eletrônica 

A caracterização microestrutural por microscopia ótica (MO) foi realizada 

através do microscópio metalográfico com um sistema de aquisição de imagem, 

enquanto a caracterização microestrutural por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) foi feita através do microscópio Phillips XL30 acoplado com sistema de análise 

de energia dispersiva de raio-X. 
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c) Difração de raios-X 

As medidas de difração foram feitas num difratômetro Phillips X’Pert. A 

aquisição dos dados foi feita pelo pacote de softwares pertencentes ao equipamento 

(X’Pert Data Colletor, X’Pert Graphics and Identify e X’Pert Organizer). Os parâmetros 

utilizados para as medidas foram: tubo de cobalto (Co), intervalo de varredura entre os 

ângulos 20º e 120º, passo de 0,02° e tempo por passo 3 s.  

As amostras para esta análise foram retiradas do revestimento, conforme a 

Figura 39. Estas amostras foram novamente seccionadas para separar o aço C-Mn da 

liga de níquel. Posteriormente, a porção do metal de solda (liga de níquel) foi lixada em 

ambos os lados para remover quaisquer impurezas e óxidos e em seguida foram 

lavadas com água destilada e secadas. Estas amostras contendo somente a liga de 

níquel foram submetidas a um processo de extração de precipitados através da 

dissolução da matriz de níquel por um processo eletroquímico usando como eletrólito 

uma solução alcoólica com 10% de ácido clorídrico e uma densidade de corrente de 

0,1 A/cm2, conforme a norma ASTM E963-00 (ASTM, 2000). 

Para ajuste dos picos foi utilizado um programa de tratamento de dados de 

difração, sendo este responsável por determinar a posição angular exata dos picos da 

matriz, bem como dos precipitados. Neste trabalho, o programa utilizado para tal fim foi 

o X’pert High Score Phillips. A base de dados utilizada para determinar os picos das 

fases foram os bancos de dados do ICDD (International Center for Diffraction Data). 
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3.3.5 Etapa 5 – Metodologia da avaliação das propriedades mecânicas dos 

revestimentos. 

Para a avaliação das propriedades mecânicas dos revestimentos foram 

utilizados os ensaios de microdureza Vickers e de arrancamento. O primeiro foi 

escolhido com o objetivo de avaliar possíveis diferenças de dureza entre as camadas 

do revestimento e, ainda, entre as ligas. O segundo ensaio visa avaliar a resistência ao 

cisalhamento entre o substrato e o revestimento. A seguir serão descritos os 

procedimentos para a realização dos ensaios. 

a) Ensaio de microdureza 

Os perfis de microdureza dos revestimentos foram levantados no início, no 

meio e no fim dos mesmos. A análise consistiu de varreduras verticais com 

espaçamento entre as medidas de 0,2 mm, desde a superfície do revestimento até a 

interface revestimento/substrato segundo as linhas V1, V2 e V3, conforme está 

ilustrado na Figura 41. A carga aplicada foi de 0,981 N (100 gf) por um tempo de 15 

segundos, conforme recomendado pela norma ASTM E 384-99 (ASTM, 2002). Após as 

medidas foi feita uma análise de variância ANOVA para verificar o efeito da energia de 

soldagem e do tipo de liga sobre a dureza do metal de solda dos revestimentos. 

 

 

Figura 41. Localização das impressões nas camadas. 

 

b) Ensaio de arrancamento 

A resistência ao cisalhamento da interface substrato/revestimento de cada 

corpo de prova foi determinada pelo ensaio de arrancamento segundo na norma A 265-

09 (ASTM, 2009). Embora esta norma seja destinada à qualificação de revestimentos 

níquel e suas ligas por clad, a mesma tem sido usada em diversos trabalhos para 
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avaliar a aderência de revestimentos obtidos por “overlay” em função da ausência de 

uma norma específica. Nesta norma recomenda-se a realização de pelo menos um ou 

até três ensaios de arrancamento. O ensaio consiste na aplicação de carga 

compressiva em um corpo de prova posicionado entre dois blocos, que efetuam um 

apoio adequado e geram um cisalhamento num ressalto. O ressalto é o revestimento e 

o restante do corpo de prova é o metal de base. Na preparação do corpo de prova, o 

revestimento deve ser removido até gerar um passe de acabamento no metal base. A 

tensão resistida pelo ressalto não deve ser inferior a 140 MPa. As dimensões e 

especificações de folga estão indicadas na Figura 42. A espessura estipulada para o 

corpo de prova foi de 10 mm para o metal base e 3 mm para o ressalto. A partir disto 

foi construído um dispositivo, indicado na Figura 43. Os ensaios foram então realizados 

numa máquina universal de ensaio de tração/compressão, com o dispositivo e o corpo 

de prova dispostos entre dois pratos. 

 
Figura 42. Dimensões do dispositivo para o ensaio de arrancamento segundo norma 
ASTM A 265-03. 

 

 

Figura 43. Dispositivo para ensaio de arrancamento juntamente com um corpo de prova 
ensaiado. 
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3.3.6 Etapa 6 – Metodologia da avaliação da resistência à corrosão dos 

revestimentos 

Com o objetivo de avaliar a resistência à corrosão dos revestimentos 

depositados com as três ligas utilizadas neste trabalho, bem como o efeito dos 

parâmetros de soldagem sobre esta propriedade, foram realizados ensaios 

eletroquímicos de polarização segundo a norma ASTM G 61 – 09 para determinar a 

susceptibilidade à corrosão por pites, e ensaios para a determinação da temperatura 

crítica de pite (TCP) segundo o método C da norma ASTM G 48 – 09. 

a) Determinação da susceptibilidade à corrosão localizada segundo a norma 

ASTM G 61 – 09 

Os ensaios de polarização foram realizados com o potenciostato, utilizando-se 

uma célula eletroquímica convencional com três eletrodos, de corpo de vidro com 

capacidade de aproximadamente 250 ml de solução. O eletrodo de referência (ER) 

utilizado foi o eletrodo de prata/cloreto de prata, (Ag/AgCl) e o contra eletrodo (CE), 

uma placa de platina com área duas vezes maior que a do eletrodo de trabalho. O 

eletrodo de trabalho (ET) foi retirado da superfície do revestimento após a remoção do 

sobremetal, de tal forma que o reforço resultante tivesse 3 mm de altura, conforme 

mostra a Figura 40. O eletrodo de trabalho foi embutido em resina acrílica e depois 

lixado e polido até 1 m. Após o polimento foi colocado esmalte nas interfaces eletrodo 

de trabalho/resina para evitar a corrosão por frestas. Após isto, cada eletrodo de 

trabalho foi fotografado e sua área determinada através de um programa de análise de 

imagem. Em todos os ensaios foi utilizada uma solução com 3,56% de NaCl, a qual foi 

mantida numa temperatura ambiente em torno de 25ºC. Antes de cada medida, o 

eletrodo de trabalho foi lavado com água destilada e secado com ar quente. 

Os ensaios de polarização foram realizados em triplicata e iniciados após 5 

minutos da imersão da amostra na solução de trabalho com uma velocidade de 

varredura de 2 mV/s. A inversão da varredura nos ensaios de polarização cíclica foi 

feita quando a densidade de corrente atingiu o valor de 1 mA/cm2. Após os ensaios as 

amostras foram lavadas com água destilada e secadas com ar quente para que as 

suas superfícies fossem analisadas no MO e no MEV com o objetivo de analisar a 

forma de corrosão atuante em cada corpo de prova. Ao final dos ensaios os resultados 

foram tratados por análise de variância ANOVA. 
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b) Determinação da temperatura crítica de pite segundo a norma 

ASTM G 48 – método C. 

Os ensaios para a determinação da temperatura crítica de pite foram realizados 

segundo a norma ASTM G 48 – 09. Os corpos de prova foram retirados dos 

revestimentos realizados com as ligas AWS ERNiCrMo-3, AWS ERNiCrMo-4 e 

AWS ERNiCrMo-14 e depois lixados com lixa 120. Os ensaios foram realizados em 

duplicata utilizando corpos de prova com dimensões de 20 mm x 40 mm com 

espessura variada. A temperatura inicial dos ensaios foi de 50 °C e as subsequentes 

foram acrescidas de 5 °C até atingir a temperatura final de 85 °C. Após cada ensaio, as 

amostras foram lavadas, escovadas e pesadas e depois observadas num 

estereomicroscópio. Foram utilizados como critério de ocorrência de pite, o aspecto 

visual e perda de massa superior a 0,0001 g/cm2. 
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CAPÍTULO IV 

4 ENSAIOS PRELIMINARES 

Os ensaios preliminares foram realizados com o objetivo de selecionar os 

melhores parâmetros de soldagem, utilizando o processo MIG/MAG na soldagem de 

revestimento de liga de níquel AWS ERNiCrMo-3 sobre aços ao carbono. 

Empregou-se nos ensaios o arame-eletrodo com 1,12 mm de diâmetro. Os modos 

de operação da fonte de soldagem explorados nesta etapa do trabalho foram: 

tensão constante (transferência metálica goticular e por curto-circuito) e corrente 

constante (com transferência metálica goticular). No modo corrente constante foram 

exploradas duas formas de onda: a corrente convencional e a corrente pulsada, 

ambas almejando a transferência metálica goticular. Também foi explorado o uso de 

tecimento para avaliar o seu efeito sobre as características geométricas e a diluição 

da solda. 

As soldagens foram realizadas na posição plana sobre barras chatas de aço 

carbono ASTM A 36 com dimensões de 6,5 mm x 50 mm x 200 mm, com simples 

depósito, utilizando o passe corrido e/ou tecimento triangular, estando o eletrodo na 

polaridade positiva, a tocha na posição normal e a DBCP com 20 mm. A vazão do 

gás de proteção foi de 20 l/min no passe corrido e 25 l/min no tecimento. Os corpos 

de prova foram escovados (escova rotativa) para remoção da camada de óxidos. 

A velocidade de soldagem variou de um valor mínimo, adequado para a 

soldagem semi-automática, até um valor máximo, compatível com a soldagem 

robotizada. O comprimento do arco para a transferência metálica goticular foi 

mantido em torno de 10 mm, controlado através de um anteparo com fresta (Figura 

30). Os melhores parâmetros foram definidos baseados no aspecto visual do cordão 

(homogeneidade, presença de respingos, de mordeduras e de outros defeitos 

externos), na razão reforço/largura (R/L) e na diluição. Vale ressaltar que na 

soldagem de revestimentos evita-se altas razões R/L (inerentes a cordões de alta 

convexidade), tendo em vista a ocorrência de defeitos no pé do cordão. Além disso, 

busca-se uma baixa diluição na soldagem dissimilar de revestimentos resistentes à 

corrosão. A seguir serão apresentados os resultados e as discussões das soldagens 

com os modos de operação da fonte de soldagem estudados neste trabalho. 
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4.1 Soldagem com a fonte operando no modo tensão constante com 

transferência metálica goticular sem aplicação de tecimento (Ucte-GST) 

A corrente de soldagem foi definida de forma a proporcionar uma 

transferência metálica do tipo goticular. Para isto, a corrente ficou na faixa de 230 a 

250 A, tendo em vista que, a corrente de transição obtida em testes preliminares, 

ficou em torno de 210 A para o arame eletrodo da liga AWS ERNiCrMo-3 com 

1,12 mm de diâmetro, utilizando a mistura com 80%Ar e 20%He como gás de 

proteção. Uma vez definidos os parâmetros: tensão, corrente e Valim para um bom 

aspecto visual do cordão de solda, a velocidade de soldagem foi variada até a 

ocorrência de descontinuidades no cordão de solda (“humping”). A Tabela 19 

apresenta os parâmetros de soldagem para as condições selecionadas para este 

modo de operação, enquanto que a Figura 44 e a Figura 45 mostram os aspectos 

dos cordões de solda para a menor e a maior velocidade de soldagem 

respectivamente. Na Figura 46 tem-se variação do perfil da seção transversal do 

cordão de solda com o aumento da velocidade de soldagem. Nesta figura, percebe-

se claramente o aumento da relação reforço/largura com o aumento da velocidade 

de soldagem. 

Tabela 19. Velocidades de soldagem (Vs) dos ensaios com Ucte-GST para uma 
velocidade de alimentação do arame (Valim) de 10 m/min e tensão de referência 
(Ur) de 36 V. 

Ensaio Vs (m/min) 

Ucte-GST-1 0,4 

Ucte-GST-2 0,8 

Ucte-GST-3 1,2 

Ucte-GST-4 1,6 

Ucte-GST-5 2,0 

Observações: DBCP de 20 mm e tocha na posição normal. 

 

 
Figura 44. Aspecto do cordão de solda do Ensaio Ucte-GST-1 (Vs de 0,40 m/min). 
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Figura 45. Aspecto do cordão de solda do Ensaio Ucte-GST-5 (Vs de 2,0 m/min). 

 

 
Figura 46. Variação da seção transversal do perfil do cordão de solda com a 
velocidade de soldagem. a) Ensaio Ucte-GST-1, b) Ensaio Ucte-GST-2, c) Ensaio 
Ucte-GST-3, d) Ensaio Ucte-GST-4, e) Ensaio Ucte-GST-5. 

 

A Figura 47 mostra o oscilograma de corrente e tensão para o Ensaio Ucte-

GST-1, onde pode ser observado, de uma maneira geral, a ausência de curto-

circuito, uma pequena variação na tensão e uma variação significativa na corrente, 

que poderia indicar, a primeira vista, uma transferência globular, ou ainda, a 

presença de ruídos na aquisição dos sinais de corrente e tensão. 

 

Figura 47. Oscilograma de corrente e tensão para o Ensaio Ucte-GST-1 no intervalo 
de 0 a 5 s. 
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Analisando o oscilograma do Ensaio Ucte-GST-1 no intervalo de tempo de 0 

a 0,1 s (Figura 48), percebe-se que os picos de corrente ocorrem numa frequência 

de aproximadamente 210 Hz. Esta informação é importante porque pode estar 

associada à transferência metálica. 

 

Figura 48. Oscilograma de corrente e tensão para o Ensaio Ucte-GST-1 no intervalo 
de 0 a 0,1 s. 

 

A frequência de destacamento da gota numa transferência metálica onde a 

mesma tem o diâmetro igual ao do arame pode ser calculada pela Equação 9 

(MIRANDA, 2002). 

   
          

    
                                                 Equação 9 

Onde: 

Fp = frequência de destacamento da gota (Hz); 

Valim = velocidade de alimentação (m/min);  

r = raio do arame eletrodo (mm). 

 

Este cálculo é baseado em uma gota cujo diâmetro é aproximadamente igual 

ao do arame eletrodo. Entretanto, pode ocorrer da gota apresentar um diâmetro 

inferior ou superior ao diâmetro do arame eletrodo. A intensidade da corrente atua 

como o principal fator para esta variação, de forma que, em correntes bem acima da 

transição a transferência deve ser do tipo goticular com alongamento onde são 

produzidas várias gotículas com menor diâmetro que a do arame eletrodo. Por outro 
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lado, se a corrente for próxima da transição, ou um pouco inferior, a gota terá o 

diâmetro um pouco maior que o do arame eletrodo. Para corrente pulsada há uma 

dependência, em menor escala, dos parâmetros da base. 

Substituindo na Equação 9 a Valim de 10 m/min e o diâmetro de arame-

eletrodo de 1,12 mm, utilizados no Ensaio Ucte-GST-1, resulta numa frequência de 

destacamento (Fp) de 223 Hz. Este resultado mostra que esta frequência é da 

mesma ordem de grandeza da frequência de picos de corrente (210 Hz) encontrada 

no oscilograma da Figura 48. Desta forma, pode-se supor que a transferência 

metálica é do tipo goticular e que a causa da oscilação significativa da corrente pode 

ser atribuída à transferência metálica. A explicação para este comportamento pode 

ser associada ao aumento da resistividade da liga no estado líquido, ou ainda, ao 

alongamento excessivo da gota devido a elevada viscosidade da liga, que pode 

resultar em alterações de corrente para fontes operando em Ucte, ou de tensão para 

fontes operando em Icte. Estes fatos poderão ser confirmados através da filmagem 

da soldagem. 

Foi verificado também nos outros ensaios que, para diferentes valores de 

Valim, a frequência de picos de corrente é da mesma ordem da frequência calculada 

para a transferência goticular, mostrando que esta variação na corrente não se deve 

a ruídos na aquisição, pois estes deveriam ficar praticamente inalterados, 

independente da alteração da Valim. Portanto, a variação da corrente deve ser 

devido à transferência metálica goticular. Este fato pode ser constatado no 

oscilograma da Figura 49, onde a frequência de pico da corrente é da ordem de 

130 Hz e a frequência de destacamento calculada para a Valim utilizada (6 m/min) é 

de 133 Hz. 
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Figura 49. Oscilograma de corrente e tensão para o Ensaio Ucte-GST-6 no intervalo 
de 0 a 0,1 s 

Portanto, na soldagem da liga AWS ERNiCrMo-3 com Ucte-GST, a 

semelhança encontrada entre a frequência teórica de destacamento da gota e a 

frequência de pulso da corrente observada no oscilograma, mostra que a variação 

sofrida pela corrente pode estar associada à transferência metálica da liga em 

estudo. Esta perturbação no oscilograma da corrente sugere que a gota está sendo 

destacada com o diâmetro próximo ao do eletrodo. Este resultado mostra que estas 

informações de frequência podem ser usadas, na corrente pulsada, para se obter 

ajustes de parâmetros que proporcionem uma transferência metálica com uma gota 

por pulso. Entretanto, é necessária a realização de filmagens em alta velocidade 

para confirmar este fato. 

4.2 Soldagem com a fonte operando no modo corrente constante 

convencional e transferência metálica goticular, sem aplicação de 

tecimento (Icte-GST) 

Seguindo a mesma linha dos ensaios realizados com Ucte-GST, a corrente 

foi mantida em 250 A, enquanto que a Valim foi selecionada de forma a manter o 

comprimento do arco em torno de 10 mm, o qual foi controlado com o uso de um 

anteparo com fresta da Figura 30. A Tabela 20 contém os parâmetros de soldagem 

dos ensaios com os cordões de melhores aspectos visuais. 
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Tabela 20. Velocidades de soldagem (Vs) dos ensaios com Icte-GST para uma 
velocidade de alimentação do arame (Valim) de 9,5 m/min e corrente constante 
convencional de 250 A. 

Ensaio Vs (m/min) 

Icte-GST-1 0,4 

Icte-GST-2 0,8 

Icte-GST-3 1,2 

Icte-GST-4 1,6 

Observações: DBCP de 20 mm e tocha na posição normal. 

 

A Figura 50 e a Figura 51 mostram a evolução do aspecto do cordão de 

solda em função do aumento da velocidade de soldagem, onde há uma tendência 

natural da redução da largura da solda com o aumento da velocidade de soldagem 

 

 

Figura 50. Aspecto do cordão de solda do Ensaio Icte-GST-1 (Vs de 0,40 m/min). 

 

 
Figura 51. Aspecto do cordão de solda do Ensaio Icte-GST-5 (Vs de 1,6 m/min). 

 

A variação do perfil da seção transversal do cordão de solda em função do 

aumento da velocidade de soldagem pode ser vista na Figura 52, que mostra uma 

redução natural do volume de material depositado à medida que a velocidade de 

soldagem aumenta. 
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Figura 52. Variação do perfil da seção transversal do cordão de solda com a 
velocidade de soldagem. a) Ensaio Icte-GST-1, b) Ensaio Icte-GST-2, c) Ensaio Icte-
GST-3, d) Ensaio Icte-GST-4. 

 

A Figura 53 mostra o oscilograma de corrente e de tensão para o Ensaio 

Icte-GST-2. Observa-se que o mesmo fenômeno verificado nos oscilogramas para a 

fonte de soldagem operando no modo tensão constante está presente também 

nestes ensaios, sendo que a oscilação se apresenta no oscilograma da tensão. 

 

Figura 53. Oscilograma de corrente e tensão para o Ensaio Icte-GST-2 no intervalo 
de 0 a 5 s. 

 

Através da Figura 54, verifica-se que a frequência de ocorrência dos picos 

de tensão (210 Hz), é da mesma ordem da frequência calculada pela Equação 9 

(212 Hz), mostrando que esta perturbação na tensão pode ser associada à 

transferência metálica, como foi abordado anteriormente. 
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Figura 54. Oscilograma de corrente e tensão para o Ensaio Icte-GST-2 no intervalo 
de 0 a 0,1 s. 

 

Da mesma forma que no modo tensão constante, a semelhança encontrada 

entre a frequência teórica de destacamento da gota e a frequência de pulsação da 

tensão observada nos oscilogramas, também sugere que, através dos resultados de 

frequência, é possível fazer um ajuste de parâmetros de soldagem na corrente 

pulsada que resulte numa transferência metálica de uma gota por pulso. 

4.3 Soldagem com a fonte operando no modo corrente constante pulsada, 

sem aplicação de tecimento (Icte-PST) 

Os parâmetros de soldagem foram escolhidos com base em cálculos 

teóricos para proporcionar a transferência metálica de uma gota por pulso (UGPP). 

Para isto, algumas condições foram satisfeitas. A primeira delas é o ajuste inicial 

baseado na Equação 10. 

  
                                                    Equação 10 

Onde: 

Ip = corrente de pico; 

tp = tempo de pico; 

n = constante associada ao destacamento; 

D = constante associada ao destacamento. 
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O valor da corrente de pico foi estimado com base no mapa de regiões de 

transferência metálica na soldagem pulsada (Figura 55) para o aço inoxidável 

ER 308LSI levantado por (MIRANDA, 2002). Este mapa foi utilizado devido algumas 

semelhanças entre as ligas com a matriz austenítica e a presença de altos teores de 

cromo e níquel. Para um tempo de pico de 2 ms adotou-se uma corrente de pico de 

400 A, que está na média da faixa recomendada por alguns fabricantes do arame-

eletrodo (350 a 450 A). Para estas condições e n igual a 2, o valor de D resultou em 

320 A2.s. 

 
Figura 55. Mapeamento das regiões de transferência metálica para a soldagem 
pulsada do aço inoxidável tendo com gás de proteção uma mistura ternária com 
95%Ar-3%CO2-2%N2 (MIRANDA, 2002). 

 

Os parâmetros de soldagem para a fonte operando no modo corrente 

constante pulsada, para os cordões que apresentaram os melhores aspectos visuais 

foram os seguintes: 

 corrente de pico: 400 A; 

 tempo de pico: 2 ms; 

 corrente de base: 60 A; 

 tempo de base: 4,4 ms; 

 frequência de pulso: 156 Hz. 

A Tabela 21 mostra as velocidades de soldagem empregadas nestes 

ensaios. A velocidade de 0,28 m/min foi escolhida com base nos ensaios de Miranda 

(2002) com o arame eletrodo ER 308LSI  
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Tabela 21. Velocidades de soldagem dos ensaios Icte-PST. 

Ensaio Vs (m/min) 

Icte-PST-1 0,28 

Icte-PST-2 0,40 

Icte-PST-3 0,80 

Observações: DBCP de 20 mm e tocha na posição normal. 

 

A Figura 56 apresenta o oscilograma de corrente e de tensão para o 

Ensaio Icte-PST-1. 

 

Figura 56. Oscilograma de corrente e tensão para o Ensaio Icte-PST-1. 

 

A Figura 57, a Figura 58 e a Figura 59, apresentam os corpos de prova com 

os melhores aspectos visuais obtidos nos ensaios preliminares. 

 

Figura 57. Corpo de prova Icte-PST-1 (Valim de 7,5 m/min e Vs de 0,28 m/min). 
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Figura 58. Corpo de prova Icte-PST-2 (Valim de 7,5 m/min e Vs de 0,40 m/min). 

 

 

Figura 59. Corpo de prova Icte-PST-3 (Valim de 7,5 m/min e Vs de 0,80 m/min). 

 

A evolução do perfil da seção transversal do cordão de solda, apresentado 

na Figura 60, segue a tendência dos outros modos de operação já abordados. 

 

Figura 60. Seção transversal dos cordões de solda com corrente pulsada sem 
tecimento. a) Ensaio Icte-PST-1, b) Ensaio Icte-PST-2, c) Ensaio Icte-PST-3. 

 

Na soldagem com Icte-PST, os cordões de solda apresentaram uma melhor 

qualidade superficial e uma maior uniformidade que os obtidos com a fonte 

operando nos modos Icte-GST e Ucte-GST. 
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4.4 Soldagem com a fonte operando no modo corrente constante pulsada 

com aplicação de tecimento (Icte-PCT) 

A soldagem com corrente constante pulsada e tecimento triangular foi 

realizada com base nos parâmetros utilizados nos ensaios com corrente pulsada e 

nos parâmetros de tecimento da Tabela 22 propostos por fabricantes do arame-

eletrodo para realização de revestimentos (“overlay”). As velocidades de soldagem 

empregadas em cada ensaio foram: 0,11 m/min, 0,20 m/min, 0,40 m/min e 0,60 

m/min. Este último valor foi considerado como sendo o limite, pois, a largura de 

oscilação diminui com o aumento da velocidade de soldagem/deslocamento e para 

velocidades maiores que 0,60 m/min, a largura do cordão diminui muito tornando-se 

inviável para aplicação em revestimentos. Outra limitação para o aumento da 

velocidade de soldagem é o fato da frequência de oscilação da tocha ser 

diretamente proporcional à mesma, podendo atingir valores proibidos, pois, podem 

coincidir com a frequência natural da estrutura do robô. 

Tabela 22. Parâmetros para a realização do tecimento (METALS, 2008). 

Vazão do gás de proteção 
(l/min) 

Frequência de oscilação 
(ciclos/min) 

Largura de oscilação 
(mm) 

25 70 L* 

Observação: no programa empregado, a amplitude de oscilação (L) diminui com o 
aumento da velocidade de soldagem. 

 

O comprimento da onda triangular foi determinado pela Equação 11 abaixo 

tendo como base a menor velocidade de soldagem. A Figura 61 mostra numa onda 

triangular os parâmetros C e L do tecimento. 

  
       

  
                                               Equação 11 

Onde: 

C = comprimento de onda da oscilação (mm); 

Vs = velocidade de soldagem (m/min); 

ft = frequência de oscilação (ciclos/min). 
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Figura 61. Representação de uma onda triangular mostrando os parâmetros C e L 
do tecimento. 

 

Substituindo a velocidade de soldagem de 0,11 m/min e a frequência de 

oscilação de 70 ciclos/min na Equação 11, tem-se um comprimento da onda de 

oscilação (C) igual a 1,6 mm. Como foi observado em testes preliminares, 

comprimentos de onda da oscilação maiores que 2,5 mm, produzem cordões de 

solda irregulares e pelo fato de não se poder trabalhar com frequência maiores que 

5 Hz, devido a segurança do robô, procurou-se trabalhar com comprimentos de onda 

da oscilação entre 1,6 mm e 2,2 mm e frequências inferiores a 4,6 Hz. 

Da Figura 62 à Figura 65 são apresentados o bom aspecto visual dos 

cordões de solda com a fonte operando no modo pulsado com aplicação de 

tecimento. A Figura 66 apresenta as seções transversais dos corpos de prova 

soldados com tecimento. Percebe-se claramente uma das vantagens da aplicação 

do tecimento que é a diminuição da razão reforço largura que, até um certo limite, é 

benéfico para aplicações em revestimentos. 

 

Figura 62. Corpo de prova Icte-PCT-1 (Valim de 7,5 m/min e Vs de 0,11 m/min). 

 

 
Figura 63. Corpo de prova Icte-PCT-2 (Valim de 7,5 m/min e Vs de 0,20 m/min). 
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Figura 64. Corpo de prova Icte-PCT-3 (Valim de 7,5 m/min e Vs de 0,40 m/min). 

 

 

Figura 65. Corpo de prova Icte-PCT-4 (Valim de 7,5 m/min e Vs de 0,60 m/min). 

 

 

Figura 66. Seções transversais dos cordões de solda com corrente pulsada e 
tecimento triangular. a) Ensaio Icte-PCT-1, b) Ensaio Icte-PCT-2, c) Ensaio Icte-
PCT-3, d) Ensaio Icte-PCT-4. 

 

Com base na Tabela 23, que contempla os parâmetros de soldagem e as 

variáveis resposta dos ensaios (largura do cordão - L, reforço – R, profundidade do 

cordão – P, razão reforço/largura – R/L e diluição – D) que obtiveram os melhores 

aspectos visuais dos cordões de solda, pode-se tirar conclusões a respeito do 

desempenho de cada modo de operação da fonte com relação à razão R/L e a 

diluição. A seguir será feita uma análise do desempenho de cada modo de operação 

da fonte com respeito às variáveis resposta citadas. 

 

 

 

 

 



92 

Tabela 23. Parâmetros dos ensaios preliminares e variáveis resposta dos ensaios 
para a transferência metálica goticular. 

Ensaio 

Parâmetros de soldagem Variáveis resposta 

Ief 
(A) 

Uef 
(V) 

Vs 
(m/min) 

Valim 
(m/min) 

E 
(kJ/cm) 

L 
(mm) 

R 
(mm) 

P 
(mm) 

R/L 
D 

(%) 

Ucte-GST-1 236,7 31,5 0,40 10,0 11,1 13,3 2,9 3,1 0,22 29,5 

Ucte-GST-2 249,3 31,3 0,80 10,0 5,9 7,2 2,6 1,7 0,36 27,7 

Ucte-GST-3 233,6 35,1 1,20 10,0 4,1 4,7 1,9 1,3 0,41 33,1 

Ucte-GST-4 243,5 34,6 1,60 10,0 3,2 4,4 1,9 0,9 0,45 26,3 

Ucte-GST-5 240,8 31,6 2,00 10,0 2,3 3,5 2,0 0,8 0,59 23,7 

Icte-GST-1 241,4 32,1 0,40 9,5 11,6 11,2 3,1 2,8 0,28 28,5 

Icte-GST-2 240,9 30,9 0,80 9,5 5,6 9,1 2,3 2,0 0,26 30,6 

Icte-GST-3 231,4 30,2 1,20 9,5 3,4 4,5 1,7 0,9 0,37 28,7 

Icte-GST-4 241,4 30,1 1,60 9,5 2,7 3,7 1,6 0,7 0,44 27,5 

Icte-PST-1 197,6 27,9 0,28 7,5 11,8 10,0 3,4 2,3 0,34 20,3 

Icte-PST-2 203,5 26,6 0,40 7,5 8,1 8,7 3,0 1,7 0,35 19,8 

Icte-PST-3 201,6 27,4 0,80 7,5 4,1 4,8 2,6 0,9 0,54 18,7 

Icte-PCT-1 213,1 29,4 0,11 7,5 33,0 25,3 3,1 1,3 0,12 18,1 

Icte-PCT-2 203,6 27,1 0,20 7,5 16,6 18,2 2,6 1,2 0,14 25,4 

Icte-PCT-3 217,2 27,0 0,40 7,5 8,8 11,6 2,5 0,5 0,21 20,1 

Icte-PCT-4 212,4 26,9 0,60 7,5 5,7 7,0 2,4 1,9 0,35 19,3 

Observação: L: largura do cordão; R: reforço; P: penetração; R/L: razão 
reforço/largura; A: área da seção transversal do cordão de solda; E: energia de 
soldagem; D: diluição. 

4.4.1 Análise do critério R/L 

Considerando a necessidade de baixas razões R/L (<0,5) na soldagem de 

revestimento e analisando a Tabela 23, observa-se que: 

 com a fonte operando com Ucte-GST, o melhor resultado ocorreu com 

menor velocidade de soldagem e maior energia de soldagem; 

 com a fonte operando com Icte-GST, o emprego de velocidade de 

soldagem e energia de soldagem intermediários proporcionou o 

melhor resultado; 

 com a fonte operando com Icte-PST, o emprego de velocidade de 

soldagem e energia de soldagem intermediários apresentou o melhor 

resultado; 
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 com a fonte operando com Icte-PCT, o melhor resultado foi obtido com 

menor velocidade de soldagem e maior energia de soldagem. 

Com base nas observações acima, verifica-se que os melhores resultados 

foram obtidos com a fonte operando no modo corrente constante pulsada com 

tecimento (Icte-PCT). 

4.4.2 Análise do critério de diluição 

Considerando a necessidade de baixas diluições na soldagem de 

revestimentos resistentes à corrosão e analisando os resultados da Tabela 23, 

observa-se que: 

 os piores resultados ocorreram com a fonte operando com Ucte-GST e 

Icte-GST. 

 os melhores resultados foram obtidos com a fonte operando com Icte-

PST; 

 dentro da faixa de parâmetros explorada com a fonte operando com 

Icte-PST, os resultados indicam que a variação da energia de 

soldagem pela mudança da velocidade de soldagem pode não ter 

influência relevante sobre a diluição. Mais adiante o assunto será 

discutido com mais detalhes; 

 para a fonte operando com Icte-PCT, os melhores resultados foram 

para menores velocidades de soldagem e maior energia de soldagem. 

Dentro do exposto acima, a fonte de soldagem operando no modo 

corrente constante pulsada sem tecimento (Icte-PST) se mostrou mais 

adequada para alcançar a menor diluição. 

4.5 Soldagem com a fonte operando no modo tensão constante com 

transferência metálica por curto-circuito (Ucte-CC) 

Considerando que a faixa de operação dos parâmetros de soldagem é mais 

estreita com a fonte operando no modo Ucte-CC, optou-se nesta fase do trabalho, 

por uma análise mais sistemática para encontrar o efeito de cada parâmetro de 
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soldagem sobre a largura do cordão, o reforço, a penetração, a diluição e a razão 

R/L, designadas como variáveis resposta. Foram explorados os seguintes 

parâmetros de soldagem (fatores de controle): tensão de referência (Ur), velocidade 

de alimentação (Valim), velocidade de soldagem (Vs) e Tecimento (TC). 

Os ensaios foram feitos na forma de um fatorial completo dos fatores de 

controle, onde foram utilizadas quatro tensões de referência (Ur) de 20, 22, 24 e 26 

V, quatro velocidades de alimentação (5, 6, 7 e 8 m/min), duas velocidades de 

soldagem (0,2 e 0,4 m/min) e por fim dois tipos de tecimento (sem tecimento e 

tecimento triangular). A sequência de execução dos ensaios e os níveis dos 

parâmetros de soldagem são apresentados na Tabela 24 e na Tabela 25. O gás de 

proteção utilizado neste experimento foi o argônio puro com vazão de 25 l/min. 

Tabela 24. Parâmetros para os ensaios preliminares com Ucte-CC e argônio puro 
com eletrodo AWS ERNiCrMo-3 para uma velocidade de soldagem de 0,2 m/min. 

Ensaio Ur(V) Uef(V) Ief(A) Valim(m/min) Tecimento 

Ucte-CC-1 20 21,6 121,5 5,0 ST 

Ucte-CC-2 20 20,5 137,3 6,0 ST 

Ucte-CC-3 20 20,9 152,6 7,0 ST 

Ucte-CC-4 20 - - 8,0 ST 

Ucte-CC-5 22 22,3 124,0 5,0 ST 

Ucte-CC-6 22 21,7 136,4 6,0 ST 

Ucte-CC-7 22 21,9 151,9 7,0 ST 

Ucte-CC-8 22 21,8 165,7 8,0 ST 

Ucte-CC-9 24 21,5 124,0 5,0 ST 

Ucte-CC-10 24 22,1 139,8 6,0 ST 

Ucte-CC-11 24 22,1 151,5 7,0 ST 

Ucte-CC-12 24 23,1 166,4 8,0 ST 

Ucte-CC-13 26 23,6 131,8 5,0 ST 

Ucte-CC-14 26 23,2 146,4 6,0 ST 

Ucte-CC-15 26 23,3 154,2 7,0 ST 

Ucte-CC-16 26 23,7 165,7 8,0 ST 

Ucte-CC-17 20 20,1 124,8 5,0 TT 

Ucte-CC-18 20 19,9 137,8 6,0 TT 

Ucte-CC-19 20 20,3 151,6 7,0 TT 

Ucte-CC-20 20 20,4 165,1 8,0 TT 

Ucte-CC-21 22 21,4 126,7 5,0 TT 

Ucte-CC-22 22 21,5 142,3 6,0 TT 

Ucte-CC-23 22 21,4 157,1 7,0 TT 

Ucte-CC-24 22 21,3 165,6 8,0 TT 

Ucte-CC-25 24 22,5 125,0 5,0 TT 



95 

Continuação da Tabela 24 

Ensaio Ur(V) Uef(V) Ief(A) Valim(m/min) Tecimento 

Ucte-CC-26 24 22,0 140,9 6,0 TT 

Ucte-CC-27 24 21,7 155,4 7,0 TT 

Ucte-CC-28 24 21,6 167,0 8,0 TT 

Ucte-CC-29 26 23,6 129,3 5,0 TT 

Ucte-CC-30 26 23,2 145,8 6,0 TT 

Ucte-CC-31 26 23,0 159,6 7,0 TT 

Ucte-CC-32 26 22,9 169,3 8,0 TT 

Legenda: ST: Simples deposição sem tecimento, TT: Simples deposição com 
tecimento triangular  

 

Tabela 25. Parâmetros para os ensaios preliminares com Ucte-CC e argônio puro 
com eletrodo AWS ERNiCrMo-3 para velocidade de soldagem de 0,4 m/min. 

Ensaio Ur(V) Uef(V) Ief(A) Valim(m/min) Tecimento 

Ucte-CC-33 20 20,1 133,3 5,0 ST 

Ucte-CC-34 20 19,3 134,2 6,0 ST 

Ucte-CC-35 20 19,1 150,5 7,0 ST 

Ucte-CC-36 20 19,6 164,2 8,0 ST 

Ucte-CC-37 22 20,9 126,3 5,0 ST 

Ucte-CC-38 22 20,3 141,0 6,0 ST 

Ucte-CC-39 22 20,1 149,2 7,0 ST 

Ucte-CC-40 22 20,1 163,5 8,0 ST 

Ucte-CC-41 24 22,5 130,8 5,0 ST 

Ucte-CC-42 24 21,7 142,1 6,0 ST 

Ucte-CC-43 24 21,5 151,9 7,0 ST 

Ucte-CC-44 24 21,4 166,3 8,0 ST 

Ucte-CC-45 26 23,7 131,9 5,0 ST 

Ucte-CC-46 26 21,4 145,4 6,0 ST 

Ucte-CC-47 26 21,3 157,3 7,0 ST 

Ucte-CC-48 26 22,8 173,6 8,0 ST 

Ucte-CC-49 20 19,2 125,3 5,0 TT 

Ucte-CC-50 20 19,1 155,9 6,0 TT 

Ucte-CC-51 20 19,2 156,8 7,0 TT 

Ucte-CC-52 20 19,3 163,2 8,0 TT 

Ucte-CC-53 22 20,8 125,7 5,0 TT 

Ucte-CC-54 22 20,2 141,3 6,0 TT 

Ucte-CC-55 22 19,1 154,6 7,0 TT 

Ucte-CC-56 22 20,4 168,1 8,0 TT 

Ucte-CC-57 24 21,6 127,9 5,0 TT 
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Continuação da Tabela 25 

Ensaio Ur(V) Uef(V) Ief(A) Valim(m/min) Tecimento 

Ucte-CC-58 24 21,5 143,3 6,0 TT 

Ucte-CC-59 24 20,4 149,6 7,0 TT 

Ucte-CC-60 24 21,3 165,4 8,0 TT 

Ucte-CC-61 26 22,2 128,1 5,0 TT 

Ucte-CC-62 26 23,2 145,4 6,0 TT 

Ucte-CC-63 26 23,0 169,7 7,0 TT 

Ucte-CC-64 26 21,5 169,9 8,0 TT 

Legenda: ST: Simples deposição sem tecimento, TT: Simples deposição com 
tecimento triangular  

4.5.1 Aspecto superficial 

A Figura 67 e a Figura 68 mostram o aspecto superficial dos cordões de 

solda. De uma maneira geral o aspecto superficial das soldagens em simples 

deposição com argônio como gás de proteção é bem satisfatório. Somente a tensão 

de referência de 26 V apresentou uma maior quantidade de respingos e 

irregularidades na largura do cordão de solda. Este fato, provavelmente, está 

associado à transferência metálica mista do tipo globular/curto-circuito. Nos demais 

ensaios, os cordões foram uniformes e com a ocorrência de pouco ou nenhum 

respingo. 

 

Figura 67. Aspecto superficial das soldas em simples deposição sem tecimento. 
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Figura 68. Aspecto superficial das soldas em simples deposição com tecimento 
triangular. 

4.5.2 Características geométricas 

As características geométricas dos cordões de solda (largura, reforço, 

penetração, diluição e razão R/L), bem como a área da secção transversal das 

soldas estão apresentadas na Tabela 26 e na Tabela 27 para as duas velocidades 

de soldagem empregadas neste experimento. 

 

Tabela 26. Valores das características geométricas para os Ensaios Ucte-CC com 
Vs igual a 0,2 m/min, segundo os parâmetro de soldagem da Tabela 24. 

Ensaio L (mm) R (mm) P (mm) R/L D (%) A (mm²) 

Ucte-CC-1 7,9 3,5 1,0 0,45 13,6 21,5 

Ucte-CC-2 8,8 4,3 1,2 0,49 10,9 33,3 

Ucte-CC-3 8,4 4,7 1,1 0,56 9,0 37,8 

Ucte-CC-4 Não soldou 

Ucte-CC-5 9,0 3,7 1,0 0,41 12,0 29,0 

Ucte-CC-6 7,7 4,5 1,2 0,59 9,6 34,3 

Ucte-CC-7 7,6 4,3 1,2 0,57 10,4 33,2 

Ucte-CC-8 8,2 4,9 0,9 0,60 6,5 40,2 

Ucte-CC-9 9,3 3,8 0,5 0,41 4,1 27,5 

Ucte-CC-10 9,5 4,4 0,9 0,47 6,1 37,0 

Ucte-CC-11 9,7 4,4 1,3 0,46 9,3 39,6 

Ucte-CC-12 9,1 4,2 1,2 0,46 9,5 34,8 

Ucte-CC-13 8,5 3,5 0,7 0,41 9,5 25,4 

Ucte-CC-14 9,9 3,7 1,2 0,38 13,6 30,8 



98 

 

Continuação da Tabela 26 

Ensaio L (mm) R (mm) P (mm) R/L D (%) A (mm²) 

Ucte-CC-15 9,2 3,9 0,9 0,42 8,0 32,7 

Ucte-CC-16 10,0 4,4 1,0 0,44 8,5 40,6 

Ucte-CC-17 12,0 2,9 0,5 0,24 10,7 23,2 

Ucte-CC-18 13,6 3,7 0,4 0,27 5,0 33,4 

Ucte-CC-19 12,5 3,9 0,3 0,31 2,1 35,2 

Ucte-CC-20 14,7 4,2 0,4 0,29 6,7 41,1 

Ucte-CC-21 14,0 2,8 0,5 0,20 10,5 26,3 

Ucte-CC-22 12,9 3,8 0,4 0,29 5,8 32,6 

Ucte-CC-23 13,4 3,4 0,5 0,26 6,9 33,9 

Ucte-CC-24 12,8 3,7 0,3 0,29 3,9 34,8 

Ucte-CC-25 14,1 2,9 0,4 0,21 10,0 26,7 

Ucte-CC-26 15,2 3,3 0,5 0,22 8,9 35,0 

Ucte-CC-27 13,9 3,0 0,4 0,22 9,2 31,5 

Ucte-CC-28 14,5 3,5 0,5 0,24 6,3 36,5 

Ucte-CC-29 14,4 2,7 0,6 0,19 17,0 27,7 

Ucte-CC-30 14,6 3,1 0,5 0,21 8,5 32,4 

Ucte-CC-31 14,8 3,4 0,4 0,23 9,0 36,2 

Ucte-CC-32 15,9 3,8 0,4 0,24 5,8 44,9 

 

Tabela 27. Valores das características geométricas para os Ensaios Ucte-CC com 
Vs igual a 0,4 m/min, segundo os parâmetro de soldagem da Tabela 25. 

Ensaio L (mm) R (mm) P (mm) R/L D (%) A (mm²) 

Ucte-CC-33 6,5 2,9 0,6 0,45 13,8 13,6 

Ucte-CC-34 5,1 3,3 0,7 0,65 11,6 15,0 

Ucte-CC-35 5,6 3,9 0,8 0,70 10,9 19,2 

Ucte-CC-36 5,6 3,7 0,6 0,66 6,5 19,2 

Ucte-CC-37 5,7 2,5 0,8 0,43 18,6 11,5 

Ucte-CC-38 6,2 3,2 0,8 0,51 13,4 16,1 

Ucte-CC-39 6,1 3,1 0,9 0,51 12,7 16,9 

Ucte-CC-40 6,5 3,5 0,7 0,53 8,4 20,3 

Ucte-CC-41 6,5 2,5 0,6 0,38 15,0 11,8 

Ucte-CC-42 7,0 2,8 0,7 0,40 15,9 15,5 

Ucte-CC-43 7,0 3,0 1,0 0,43 16,0 19,1 

Ucte-CC-44 7,0 3,5 0,9 0,50 10,6 20,8 

Ucte-CC-45 7,0 2,6 0,8 0,38 17,1 14,5 

Ucte-CC-46 6,9 3,0 0,7 0,44 14,6 17,0 

Ucte-CC-47 6,8 3,2 0,8 0,47 11,9 18,1 

Ucte-CC-48 8,2 2,8 0,9 0,34 16,0 19,9 

Ucte-CC-49 8,7 2,9 0,4 0,33 8,6 13,7 
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Continuação da Tabela 27 

Ensaio L (mm) R (mm) P (mm) R/L D (%) A (mm²) 

Ucte-CC-50 8,2 3,2 0,5 0,39 6,4 15,9 

Ucte-CC-51 8,3 3,5 0,4 0,42 6,5 18,5 

Ucte-CC-52 7,8 3,4 0,3 0,43 4,9 17,4 

Ucte-CC-53 9,5 2,4 0,4 0,25 9,5 15,6 

Ucte-CC-54 9,3 3,0 0,3 0,32 10,1 18,2 

Ucte-CC-55 7,8 3,6 0,2 0,46 3,5 18,5 

Ucte-CC-56 8,5 3,5 0,3 0,42 5,5 19,7 

Ucte-CC-57 8,6 2,5 0,5 0,29 13,3 14,8 

Ucte-CC-58 9,7 2,8 0,5 0,29 11,8 18,0 

Ucte-CC-59 9,7 3,2 0,5 0,33 14,7 22,3 

Ucte-CC-60 8,8 3,2 0,4 0,36 9,7 19,8 

Ucte-CC-61 8,7 2,6 0,4 0,30 11,7 14,6 

Ucte-CC-62 9,6 2,3 0,5 0,24 15,8 15,5 

Ucte-CC-63 10,0 2,8 0,3 0,28 15,4 19,8 

Ucte-CC-64 9,0 3,0 0,5 0,34 15,7 15,5 

 

4.5.3 Influência da tensão de referência (Ur) 

A Tabela 28 mostra, através da análise de variância, a influência de Ur sobre 

as variáveis resposta dos ensaios da Tabela 26 e da Tabela 27. Os valores dos 

níveis de significância α menores que 0,05 indicam efeitos estatisticamente 

significativos, ou seja, há uma probabilidade de 95% de que este fator de controle 

esteja influenciando nas variáveis de resposta analisadas. Os valores de α menores 

que 0,05 (em negrito) na Tabela 28 mostram que Ur só não influenciou 

estatisticamente a penetração. 

 

Tabela 28. Influência da tensão de referência (Ur) sobre as variáveis de resposta. 

Variáveis resposta Nível de significância (α) 

Largura 0,000 

Reforço 0,000 

Penetração 0,602 

R/L 0,000 

Diluição 0,001 
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Da Figura 69 à Figura 71 são apresentados os resultados do efeito de Ur 

sobre as variáveis resposta largura, reforço e razão R/L do cordão de solda. 

 
Figura 69. Influência de Ur sobre a largura do cordão de solda. 

 

 

 

 

Figura 70. Influência de Ur sobre o reforço do cordão de solda. 
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Figura 71. Influência de Ur sobre a razão R/L. 

 

A análise da Figura 69 à Figura 71 permite afirmar que o aumento de Ur 

proporciona um aumento na largura e uma redução nos valores do reforço e da 

razão R/L dos cordões de solda. Este efeito se deve ao crescimento do comprimento 

do arco em decorrência do aumento da tensão de referência, que por sua vez 

proporciona uma coluna de plasma mais comprida e mais larga, tornando o cordão 

de solda mais largo e mais achatado, resultando num menor reforço e numa menor 

razão R/L (GOMES, 2006; SCOTTI e PONOMAREV, 2008). 

A Figura 72 mostra que à medida que Ur aumenta, a diluição também 

aumenta. Este resultado pode ser explicado analisando o efeito da Ur sobre a área 

do metal de base fundida (Figura 73), a qual está diretamente relacionada com o 

cálculo da diluição pela Equação 12.  

 
Figura 72. Influência da tensão de referência sobre a diluição. 
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Figura 73. Representação esquemática das dimensões geométricas da seção 
transversal do cordão de solda. L: largura, R: reforço, P: penetração: Ad: área 
depositada, Af: área do metal de base fundida. 

 
 

  
  

     
     ( )                                              Equação 12 

Onde: 

Af é a área fundida; 
Ad é a área depositada. 

 

Sabe-se que, quando se diminui a Ur, o arco fica mais estreito produzindo 

um reforço maior e um cordão de solda mais estreito. Nesta situação, o reforço 

funciona como uma barreira que limita a ação do arco sobre o metal de base, 

restringindo o aumento da penetração e da área fundida (Af). Entretanto, quando se 

aumenta a Ur, o arco fica mais largo produzindo um reforço menor e um cordão de 

solda mais largo. Nesta segunda situação, apesar da diminuição do efeito barreira 

proporcionado pelo menor reforço, a penetração praticamente não muda, devido à 

menor pressão do arco sobre a poça de fusão. Nas duas situações, a penetração 

tende a não sofrer variação com a mudança da Ur, como foi mostrado pela análise 

de variância (Tabela 31). Desta forma, na segunda situação a Af cresce com o 

aumento da Ur uma vez que, a largura do cordão aumenta e a penetração 

praticamente não muda nas duas situações (Figura 74).  
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Figura 74. Influência da tensão de referência sobre a área fundida. 

 

Diante do exposto, considerando-se a mesma Valim (Ad constante), pode-se 

afirmar que a diluição cresce com o aumento da Ur. 

4.5.4 Influência da velocidade de alimentação (Valim) 

A influência da Valim sobre as variáveis resposta está representada pela 

análise de variância (Tabela 29). Verifica-se que o reforço, a penetração, a razão 

R/L e a diluição foram significativamente afetados pela Valim, enquanto que a 

largura do cordão de solda não sofreu influência significativa deste fator de controle. 

Graficamente, a influência da Valim sobre cada variável resposta está representada 

na Figura 75 até a Figura 78. 

 

Tabela 29. Influência da velocidade de alimentação (Valim) sobre as variáveis de 
resposta. 

Variáveis resposta Nível de significância (α) 

Largura 0,358 

Reforço 0,000 

Penetração 0,042 

R/L 0,000 

Diluição 0,001 
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Figura 75. Influência da Valim sobre o reforço do cordão de solda. 

 

 

Figura 76. Influência da Valim sobre a penetração do cordão de solda. 

 

 
Figura 77. Influência da Valim sobre a razão (R/L). 
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Figura 78. Influência da Valim sobre a diluição. 

 

Com a fonte operando no modo tensão constante, um aumento na Valim 

proporciona um aumento da corrente de soldagem e, consequentemente, uma maior 

taxa de deposição, resultando em maiores reforços e razões R/L como pode ser 

visto na Figura 75 e na Figura 77. Com relação a penetração, há uma tendência de 

aumento para valores de Valim entre 5,0 e 7,0 m/min e redução de 7,0 a 8,0 m/min 

(Figura 76). O aumento da penetração, na faixa de Valim citada, pode ser explicado 

pela maior quantidade de calor imposta à peça, à medida que a Valim/corrente de 

soldagem aumenta. Já a diminuição da penetração com o aumento da Valim de 7,0 

para 8,0 m/min, pode ser associada a maior quantidade de material depositado, de 

modo que, o efeito do crescimento do reforço, que funciona como uma barreira 

sobre o metal base, passa a ser mais significativo que o aumento da corrente de 

soldagem. Este último efeito também justifica a redução da diluição com o aumento 

da Valim, como mostra a Figura 78 (SCOTTI e PONOMAREV, 2008). 

4.5.5 Influência da velocidade de soldagem (Vs) 

A Tabela 30 apresenta os valores dos níveis de significância “α” para a 

análise estatística de variância da influência de Vs sua sobre as variáveis resposta. 

Observa-se que, estatisticamente, Vs exerceu uma influência significativa sobre 

todas as variáveis resposta analisadas. Graficamente esta influência está 

representada da Figura 79 até a Figura 83. 
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Tabela 30. Influência da velocidade de soldagem (Vs) sobre as variáveis de 
resposta. 

Variáveis resposta Nível de significância (α) 

Largura 0,000 

Reforço 0,000 

Penetração 0,000 

R/L 0,000 

Diluição 0,000 

 

 

 

Figura 79. Influência da Vs sobre a largura do cordão de solda. 

 

 

 

Figura 80. Influência da Vs sobre o reforço do cordão de solda. 
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Figura 81. Influência da Vs sobre a penetração. 

 

 

Figura 82. Influência da Vs sobre a razão reforço/largura (R/L). 

 

 
Figura 83. Influência da Vs sobre a diluição. 
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Da Figura 79 até a Figura 81, verifica-se que com o aumento da velocidade 

de soldagem, ocorre uma diminuição nos valores da largura, do reforço e da 

penetração. Isso acontece devido a redução da quantidade de material depositado 

por unidade de comprimento e da energia de soldagem (SCOTTI e PONOMAREV, 

2008). Por outro lado, a razão R/L (Figura 82) e a diluição (Figura 83), sofrem 

aumento significativo com o aumento da velocidade de soldagem. Para a razão R/L, 

maiores velocidades de soldagem proporcionam uma diminuição da área depositada 

(Figura 84) provocando uma diminuição, tanto do reforço, quanto da largura. 

Entretanto, a diminuição da largura é mais significativa do que a do reforço, o que 

resulta num aumento da razão R/L. No caso da diluição, maiores velocidades de 

soldagem promovem uma redução mais intensa na área depositada que na área 

fundida (Figura 84 e Figura 85) resultando, assim, em maiores valores de diluição 

(KEJELIN et al., 2007). 

 

 
Figura 84. Influência da Vs sobre a área depositada. 
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Figura 85. Influência da Vs sobre a área fundida. 

 

4.5.6 Influência do tecimento 

Com base na análise estatística de variância realizada para verificar a 

influência do tecimento sobre as variáveis resposta foi montada a Tabela 31 que 

apresenta os valores dos níveis de significância “α”. Verifica-se que o uso do 

tecimento influenciou significativamente todas as variáveis resposta. O efeito do 

tecimento sobre cada a variável resposta está representado graficamente da Figura 

86 até a Figura 90. 

 

Tabela 31. Influência do Tecimento sobre as variáveis de resposta. 

Variáveis resposta Nível de significância (α) 

Largura 0,000 

Reforço 0,000 

Penetração 0,000 

R/L 0,000 

Diluição 0,001 
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Figura 86. Influência do tecimento sobre a largura do cordão de solda. 

 

 
Figura 87. Influência do tecimento sobre o reforço do cordão de solda. 

 

 
Figura 88. Influência do tecimento sobre a penetração do cordão de solda. 
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Figura 89. Influência do tecimento sobre a razão reforço/largura (R/L). 

 

 

Figura 90. Influência do tecimento sobre a diluição. 

 

Como pode ser observado na Figura 86 e na Figura 87, o uso do tecimento 

proporciona uma melhor distribuição da quantidade de material depositado sobre o 

material de base, resultando numa maior largura e num menor reforço nos cordões 

de solda (MAGALHÃES, 2008). 

Com relação a penetração, a razão R/L e a diluição (apresentadas da Figura 

88 até a Figura 90), observou-se uma redução nos seus valores quando se utilizou o 

tecimento. Isto se deve a melhor distribuição do material depositado em relação a 

condição sem tecimento (MAGALHÃES, 2008). 

A melhoria proporcionada, pelo uso do tecimento, no perfil do cordão de 

solda com relação ao ângulo de molhamento e, consequentemente, uma razão R/L 
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mais apropriada para revestimentos, pode ser comprovada através da Figura 91 e 

da Figura 92. 

 

 

Figura 91. Geometria dos cordões de solda sem tecimento. 

 

 

 
Figura 92. Geometria dos cordões de solda com tecimento triangular. 

 

4.6 Considerações finais sobre os ensaios preliminares 

Para as condições exploradas neste trabalho, foi possível fazer as seguintes 

considerações para a fonte operando nos modos tensão constante e corrente 

constante. 
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4.6.1 Soldagem com a fonte operando nos modos tensão constante (Ucte) e 

corrente constante (Icte) com transferência metálica goticular. 

a) A faixa de velocidade de soldagem que apresentou melhores razões 

R/L foi de 0,4 a 0,8 m/min. 

b) A condição de soldagem no modo corrente constante pulsada com 

aplicação de tecimento (Icte-PCT) proporcionou os melhores resultados 

de razão R/L. 

c) A condição de soldagem no modo corrente constante pulsada sem 

tecimento (Icte-PST) se mostrou mais adequada para alcançar menores 

diluições. 

4.6.2 Soldagem com a fonte operando no modo tensão constante com 

transferência por curto-circuito (Ucte-CC). 

a) As condições mais estáveis foram obtidas com tensões de referência 

(Ur) na faixa de 20 a 24 V e velocidades de alimentação (Valim) entre 

5,0 e 8,0 m/min. 

b) Nas soldagens sem tecimento a geometria do cordão foi do tipo taça, 

comum nas soldagens utilizando argônio como gás de proteção. Os 

cordões ainda apresentaram altos valores de reforço, com largura e 

penetração baixos, gerando uma convexidade excessiva e valores altos 

da razão R/L. 

c) Nas soldagens com o uso do tecimento os cordões apresentaram 

baixos valores da razão R/L, sendo, portanto, mais indicados para 

soldagens de revestimento, pois minimizam a ocorrência de defeitos no 

“pé” do cordão de solda durante a sobreposição dos cordões. 

d) Os resultados mostraram que é possível obter baixas diluições com a 

transferência por curto-circuito, na faixa de 2,1% (Ensaio 19) a 18,6% 

(Ensaio 37), sendo que os valores mais baixos foram conseguidos com 

o emprego do tecimento. 
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Para a faixa de parâmetros explorada no item 4.6.1 (soldagens nos modos 

tensão constante (Ucte) e corrente constante (Icte) com transferência metálica 

goticular) e no item 4.6.2 (soldagem no modo tensão constante com transferência 

metálica por curto-circuito), os resultados mostram que o modo corrente constante 

pulsada com e sem tecimento (Icte-PST e Icte-PCT), e o modo tensão constante 

com transferência metálica por curto-circuito (Ucte-CC) foram os mais adequados 

para a realização da Etapa 2 (ensaios exploratórios). 
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CAPÍTULO V 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos nas seguintes 
etapas: 

a) Etapa 2 – Ensaios exploratórios 

 Fonte operando no modo corrente constante pulsada (Icte-P). 

 Fonte operando no modo tensão constante com transferência metálica 

por curto-circuito (Ucte-CC). 

b) Etapa 3 – Soldagem de revestimento. 

c) Etapa 4 – Caracterização metalúrgica dos revestimentos. 

d) Etapa 5 – Avaliação das propriedades mecânicas dos revestimentos. 

e) Etapa 6 – Avaliação da resistência à corrosão dos revestimentos. 

5.1 Etapa 2: Ensaios exploratórios - fonte operando no modo corrente 

constante pulsada (Icte-P) 

Nesta etapa, o método Taguchi foi utilizado visando a redução da 

quantidade de experimentos e, consequentemente, dos custo dos ensaios da Tabela 

16. Com o método Taguchi, além da redução da quantidade de experimentos, pode-

se prever a melhor combinação dos níveis dos fatores de controle para otimizar uma 

determinada característica da qualidade. Esta otimização pode ser no sentido de 

aumentar, de reduzir, ou mesmo de se alcançar um valor nominal. Isto é feito 

através da maximização da função objetiva  adotado para o problema (maior 

melhor, menor melhor ou nominal melhor). Os resultados obtidos são compatíveis 

com o método Taguchi. Maiores detalhes sobre a aplicação do método Taguchi 

neste trabalho pode ser visto no Anexo A. 

Dentre os modos de operação da fonte de soldagem, explorados nos 

ensaios preliminares, que utilizaram a transferência metálica goticular, o que mais se 

adequou a aplicação em revestimentos foi o modo corrente constante pulsada, cujos 

resultados e as discussões dos ensaios serão apresentados a seguir. 
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5.1.1 Aspectos visuais dos cordões de solda. 

Os cordões de solda, de uma maneira geral, apresentaram um bom aspecto 

superficial com uma convexidade adequada para aplicação em revestimentos, sem a 

presença de defeitos como respingos, mordeduras, trincas entre outros. A Figura 93 

mostra o bom aspecto do cordão de solda do corpo de prova do Ensaio 1 (Tabela 

16), onde todos os fatores de controle estavam nos Níveis (11111), ou seja, a 

energia do Tipo I, a tocha na posição normal, sem tecimento, corrente pulsada com 

Ip alto e energia de soldagem baixa. Este corpo de prova apresentou a menor 

diluição média com 6,7%, um reforço médio de 2,1 mm, uma razão R/L média de 

0,26 e uma largura de 8,2 mm (Figura 94). Outro aspecto a ser destacado neste 

trabalho é a influência do tipo de tecimento no perfil de penetração do cordão de 

solda, pois com o emprego do tecimento triangular, a seção transversal do cordão 

apresenta duas regiões com maior penetração, exatamente nos pontos onde a tocha 

para e inicia o seu retorno, como mostra a Figura 95. Enquanto que, nos ensaios 

onde o tecimento duplo oito foi empregado, este perfil praticamente deixa de existir, 

por não haver um tempo de permanência acentuado da tocha, nas extremidades da 

seção transversal como no tecimento triangular. Este fato pode ser observado na 

Figura 96. 

 

Figura 93. Aspecto cordão de solda do Ensaio 1 (11111). Condição Icte-P. 

 

 

 
Figura 94. Seção transversal do corpo de prova do Ensaio 1 (11111). Condição Icte-
P. 
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Figura 95. Seção transversal do corpo de prova do Ensaio 5 (12223) (Tabela 16). 
Condição Icte-P. 

 

 

Figura 96. Seção transversal do corpo de prova do Ensaio 6 (12331) (Tabela 16). 
Condição Icte-P. 

5.1.2 Características geométricas dos cordões de solda. 

A Tabela 32 mostra os valores da diluição, do reforço, da largura, da razão 

R/L obtidos em cada ensaio da Tabela 16. Vale lembrar que, para cada ensaio foram 

retirados três corpos de prova, sendo um a 30 mm do início do cordão de solda (I), 

outro no centro (C) e um a 30 mm do fim (F). A partir destes dados, pôde-se fazer 

uma análise usando o projeto robusto de Taguchi para encontrar os melhores 

parâmetros de soldagem para a aplicação em revestimentos, tendo com base as 

seguintes características de qualidade: diluição, reforço, largura e a razão R/L. 

 

Tabela 32. Resultados das características analisadas para a condição Icte-P, 
segundo os parâmetros de soldagem da Tabela 16. 

Ensaio D (%) R (mm) L (mm) 
P 

(mm) R/L 

1 – I 5,7 2,1 8,1 0,4 0,26 

1 – C 6,7 2,1 7,9 0,5 0,27 

1 – F 7,6 2,0 8,2 0,5 0,24 

2 - I 24,6 1,9 13,2 0,8 0,14 

2 - C 24,9 1,9 14,2 0,7 0,13 

2 - F 22,1 1,8 13,2 0,6 0,14 

3 - I 24,1 2,9 16,5 0,8 0,18 

3 - C 23,6 2,9 16,8 0,8 0,17 

3 - F 27,5 2,6 17,0 0,8 0,15 
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Continuação da Tabela 32 

Ensaio D (%) R (mm) L (mm) 
P 

(mm) R/L 

4 - I 19,7 2,1 12,1 1,1 0,17 

4 - C 21,8 2,1 12,6 1,1 0,17 

4 - F 22,0 1,9 12,0 1,0 0,16 

5 - I 36,7 2,1 19,0 1,64 0,11 

5 - C 34,8 2,3 19,7 1,4 0,12 

5 - F 33,4 2,1 19,7 1,4 0,11 

6 - I 13,2 1,8 9,9 0,3 0,18 

6 - C 13,2 1,9 10,4 0,3 0,18 

6 - F 13,8 1,8 9,6 0,3 0,19 

7 - I 14,5 1,8 9,8 0,4 0,19 

7 - C 11,7 2,1 7,7 0,5 0,27 

7 - F 14,8 1,9 7,6 0,6 0,24 

8 - I 30,2 2,0 11,6 0,8 0,17 

8 - C 26,9 2,1 12,6 0,7 0,16 

8 - F 26,5 2,0 12,6 0,7 0,16 

9 - I 28,5 2,7 18,1 1,1 0,15 

9 - C 28,4 2,6 18,5 1,1 0,14 

9 - F 30,9 2,5 17,0 1,3 0,15 

10-I 14,4 2,4 14,7 1,0 0,16 

10-C 15,7 2,4 15,4 1,3 0,16 

10-F 17,8 3,2 15,5 1,2 0,21 

11-I 26,3 1,8 10,1 0,6 0,18 

11-C 24,9 1,8 9,8 0,6 0,19 

11-F 26,0 1,9 10,7 0,6 0,18 

12-I 26,2 1,9 13,8 0,9 0,13 

12-C 21,3 1,9 14,4 0,5 0,14 

12-F 19,9 2,0 13,6 0,6 0,15 

13-I 19,6 2,5 15,6 0,9 0,15 

13-C 29,1 2,4 14,7 1,8 0,16 

13-F 20,1 2,2 15,7 1,0 0,14 

14-I 29,4 1,7 11,2 0,8 0,16 

14-C 29,6 1,7 11,2 0,7 0,15 

14-F 26,6 1,6 10,1 0,6 0,16 

15-I 16,8 2,0 14,6 0,6 0,14 

15-C 20,6 1,9 14,0 0,6 0,14 

15-F 23,2 1,9 14,2 0,7 0,13 

16-I 23,6 2,3 10,2 1,3 0,23 

16-C 19,8 2,4 11,3 1,3 0,21 

16-F 25,9 2,3 9,9 1,5 0,23 
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Continuação da Tabela 32 

Ensaio D (%) R (mm) L (mm) 
P 

(mm) R/L 

17-I 21,9 2,2 16,6 0,7 0,13 

17-C 24,1 2,2 16,5 0,6 0,13 

17-F 25,6 2,3 16,2 0,6 0,14 

18-I 22,1 1,8 10,4 0,5 0,17 

18-C 23,9 1,8 11,6 0,6 0,16 

18-F 26,9 1,9 10,5 0,8 0,18 

 

5.1.3 Análise da diluição (D) 

A análise da diluição pelo método Taguchi se caracteriza por um problema 

do tipo menor é melhor, onde matematicamente o valor desejado é zero. Entretanto, 

na soldagem tem que haver um mínimo de diluição para que a resistência ao 

cisalhamento entre o revestimento e o substrato seja satisfatória, a qual vai ser 

avaliada na Etapa 5 através do ensaio de arrancamento. Na soldagem de 

revestimentos de ligas de níquel sobre substratos de aços ao carbono com fins de 

proteção contra corrosão, para muitas aplicações, o teor de ferro máximo permitido 

no metal de solda deve ser de 5% (ISO, 2003). Considerando que os teores de ferro 

no substrato (aço ASTM A516 Gr 60) e no metal de adição (AWS ERNiCrMo-3) são 

respectivamente 98,64% e 0,19%, a diluição no metal de solda admitida neste caso 

deve ser em torno de 5%. 

Como foi dito, o método Taguchi possibilita a previsão de um ensaio que 

contenha uma combinação ótima de níveis de fatores de controle que maximize uma 

determinada característica da qualidade. No caso da diluição, esta deve ser menor 

possível, contanto que a solda atenda os requisitos citados acima. 

Para determinar os efeitos de cada fator de controle sobre a diluição e, por 

conseguinte, determinar os níveis ótimos dos mesmos, foi usado um programa para 

tratar os dados da planilha L18 (Tabela 16), o qual gerou a Figura 97. Analisando 

esta figura, verifica-se que para alcançar a menor diluição, os fatores de controle 

devem estar nos seguintes níveis: 
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 técnica da energia (TE) no Nível 1 (energia Tipo I); 

 técnica da tocha (TT) no Nível 1 (posição normal); 

 tipo de tecimento (TC) no Nível 1 (sem tecimento); 

 forma de onda (FO) no Nível 1 (corrente pulsada com Ip alto); 

 energia de soldagem (E) no Nível 1 (energia baixa). 

 

Figura 97. Valores de diluição para cada nível dos fatores de controle. Condição 
Icte-P. 

 

Uma forma de ver se o efeito do fator de controle é estatisticamente 

significante é através da análise de variância da função , (Tabela 33). Pode-se 

afirmar com 95% de confiança que os fatores de controle que apresentaram um 

nível de significância α menor que 5%, estatisticamente, influenciaram a variável 

resposta em questão. Neste caso, com exceção da forma de onda (FO), todos os 

outros fatores de controle, estatisticamente, influenciaram a diluição. 

Tabela 33. Análise de variância da função  para a diluição na condição Icte-P. 

Fator de controle Nível de significância (α) 

TE 0,034154 

TT 0,009560 

TC 0,000000 

FO 0,112253 

E 0,000031 
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Analisando ainda a Figura 97 e os resultados da Tabela 33, as seguintes 

observações sobre as indicações do método Taguchi para alcançar a menor diluição 

podem ser feitas: 

 Técnica da energia (TE) 

 na faixa de energia explorada, a técnica de energia (TE) influenciou 

estatisticamente a diluição; 

 os resultados apresentados na Figura 97 indicam que as técnicas 

de energia Tipo I e Tipo V não tiveram um efeito tão forte sobre a 

diluição quando comparado com a energia de soldagem. Porém 

percebe-se que a técnica Tipo I produz uma diluição menor; 

 trabalho similar (MAGALHÃES, 2008) mostrou que o ajuste Tipo I 

com a menor energia de soldagem também proporcionou a menor 

diluição; 

 Técnica da tocha (TT) 

 a variação da diluição devido à técnica da tocha (TT) se encontra 

dentro da faixa de erro estabelecida pelo programa estatístico 

utilizado, significando que o seu efeito não é muito forte sobre a 

diluição, dentro da faixa de parâmetros explorados neste trabalho; 

 a tocha na posição normal (Nível 1) proporciona uma menor diluição 

que a tocha nas posições empurrando (Nível 2) e puxando (Nível 3), 

contrariando a literatura que aponta a posição empurrando como 

aquela que proporciona a menor diluição (MACHADO, 1996; AWS, 

2004). Uma explicação para que a tocha na posição normal 

proporcione uma menor diluição é a alta viscosidade do metal de 

solda que impede uma maior ação do arco sobre o metal base. 

Outra seria a sobreposição de poças de fusão devido a baixa 

velocidade de soldagem empregada no Ensaio 1 (0,40 m/min) que 

proporciona uma menor penetração e, consequentemente, menor 

diluição (SCOTTI e PONOMAREV, 2008); 

 Tipo de tecimento (TC) 

 pela Figura 97 observa-se que os fatores de controle que 
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provocaram maior oscilação na diluição são o tecimento e a energia 

de soldagem. Isto pode ser visto até mesmo pelos valores muito 

baixos do nível de significância na Tabela 33; 

 Forma de onda (FO) 

 pela análise estatística da Tabela 33 verifica-se que a forma de 

onda não afeta a diluição. Este fato pode ser confirmado pela baixa 

oscilação da diluição em função dos ajustes da forma de onda; 

 não foi possível tirar uma conclusão específica neste trabalho sobre 

o efeito da forma de onda na diluição, tendo em vista que esta é 

uma abordagem bastante complexa em virtude da interação de 

diversos fatores, tais como as forças que atuam sobre a gota e a 

sobreposição de reforços entre o arco e a peça; 

 Energia de soldagem (E) 

 a energia de soldagem é o segundo fator mais importante na 

definição da diluição. No seu Nível 1 (baixa energia) a diluição 

deverá ser a menor, corroborando com a literatura (KEJELIN et al., 

2007). 

 Ensaio de confirmação para a diluição (D) na condição Icte-P 

Em virtude da combinação dos fatores de controle, indicada pela Figura 97, 

para alcançar a menor diluição corresponder ao Ensaio 1 da Tabela 16, foi 

desnecessária a realização do ensaio de confirmação. Neste ensaio, o valor da 

diluição média foi de 6,6%. Este valor está dentro da previsão do método Taguchi 

para a diluição ótima. 

Embora o Ensaio 1 tenha proporcionado uma diluição relativamente baixa, o 

mesmo apresentou um aspecto negativo que é o baixo valor do reforço (2 mm), uma 

vez que os revestimentos internos empregados em tubulações para o setor de 

petróleo e gás natural exigem um reforço líquido de 3 mm. Neste trabalho, foi 

estabelecido em conjunto com o corpo técnico do CENPES que o reforço bruto deve 

ser em torno de 5 mm para permitir uma usinagem posterior que resulte no reforço 

líquido desejado. Esta usinagem é uma prática comum nas indústrias do setor de 
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petróleo e gás, pois, como foi dito anteriormente, a tubulação deve ter um 

acabamento superficial que permita a inspeção por ultrassom através de robôs 

(PIGs). Portanto, ao se optar pelo Ensaio 1, significa dizer que mais de uma camada 

deve ser aplicada para atender esta exigência. Neste caso, o fator custo deve ser 

observado, como será feito mais adiante neste trabalho. 

5.1.4 Análise do reforço (R). 

A análise do reforço pelo método Taguchi, direciona o problema para o tipo 

maior é melhor, tendo em vista que, quanto maior for o reforço, menor será o 

número de camadas para atingir a espessura bruta do revestimento e menores 

serão o custo e o tempo de execução do revestimento. 

Com base na Figura 98, o maior reforço deverá ser alcançado com os 

fatores de controle nos seguintes níveis: 

 técnica da energia (TE) no Nível 1 (Tipo I); 

 técnica da tocha (TT) no Nível 1 (posição normal); 

 tipo de tecimento (TC) no Nível 1 (sem tecimento); 

 forma de onda (FO) no Nível 3 (corrente pulsada com degrau e com Ip 

médio); 

 energia de soldagem (E) no Nível 3 (energia alta). 
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Figura 98. Valores do reforço para cada nível dos fatores de controle. Condição Icte-
P. 

 

A Figura 98 e a análise de variância da função  (Tabela 34) proporcionam 

as seguintes observações a respeito dos efeitos dos fatores de controle sobre o 

reforço: 

 

Tabela 34. Análise de variância da função  para o reforço na condição Icte-P. 

Fator de controle Nível de significância (α) 

TE 0,113963 

TT 0,000032 

TC 0,000001 

FO 0,000140 

E 0,000000 

 

 Técnica da energia (TE) 

 segundo a Tabela 34, apenas a técnica da energia (TE) não 

influencia estatisticamente o reforço. Neste fator de controle, a 

mudança de nível provoca apenas uma pequena oscilação em torno 

do reforço médio. 
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 Técnica da tocha (TT) 

 a posição normal da tocha (Nível 1) proporciona um ligeiro aumento 

no reforço se comparado com o modo puxando (Nível 3), enquanto 

que no modo empurrando a influência é no sentido de diminuir o 

reforço como relatado na literatura (MACHADO, 1996; AWS, 2004); 

 Tipo de tecimento (TC) 

 o tipo de tecimento, no seu Nível 1 (soldagem sem tecimento) deve 

proporcionar um maior aumento no reforço se comparado com a 

soldagem com tecimento. Isto pode ser atribuído ao fato do 

tecimento distribuir o metal de adição numa maior largura sobre o 

metal de base, reduzindo o reforço e aumentando a largura do 

cordão de solda; 

 Forma de onda (FO) 

 a forma de onda no Nível 3 (pulsada com degrau e Ip médio), deve 

apresentar um reforço um pouco maior que a forma de onda no 

Nível 1 (pulsada com Ip alto), enquanto que no Nível 2 (pulsada 

com Ip médio, deve apresentar o menor reforço; 

 Energia de soldagem (E) 

 a energia de soldagem é o fator de controle mais influente, tendo 

em vista que a mudança de nível proporciona uma grande oscilação 

no valor do reforço. O Nível 3 (12,0 kJ/cm) deve proporcionar o 

maior reforço, uma vez que neste nível, a taxa de fusão é maior e a 

velocidade de soldagem é menor, o que resulta num cordão de 

solda mais volumoso. 

 Ensaio de confirmação para o reforço (R) na condição Icte-P 

O ensaio de confirmação para o reforço, denominado de A, com os níveis 

dos fatores de controle 11133, apresentou um reforço médio de 2,5 mm. Este valor 

aponta para a necessidade da aplicação de duas camadas em revestimentos com o 

reforço bruto de 5 mm. 
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5.1.5 Análise da razão R/L. 

Para a razão R/L, o problema passa a ser do tipo menor é melhor, pois, 

como já foi abordado nos ensaios preliminares (Capítulo IV), uma convexidade 

elevada do cordão de solda e, portanto uma alta razão R/L, pode proporcionar uma 

série de defeitos no revestimento. De acordo com a Figura 99, a menor razão R/L 

deverá ser alcançada com as seguintes combinações dos níveis dos fatores de 

controle: 

 técnica da energia (TE) no Nível 2 (Tipo V). 

 técnica da tocha (TT) no Nível 2 (empurrando). 

 tipo de tecimento (TC) no Nível 2 (tecimento triangular). 

 forma de onda (FO) no Nível 2 (corrente pulsada com Ip baixo). 

 energia de soldagem (E) no Nível 3 (energia alta). 

 

Figura 99. Valores da razão R/L para cada nível dos fatores de controle. Condição 
Icte-P. 

 

A Figura 99, em conjunto com a análise de variância da função  (Tabela 

35), proporcionam as seguintes observações a respeito das indicações do método 

Taguchi sobre a influência de cada fator de controle sobre a razão R/L: 
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Tabela 35. Análise de variância da função  para a razão R/L na condição Icte-P. 

Fator de controle Nível de significância (α) 

TE 0,039687 

TT 0,000000 

TC 0,000000 

FO 0,000006 

E 0,000000 

 

 Técnica da energia (TE) 

 a técnica da energia, embora influencie estatisticamente a razão 

R/L, o seu efeito sobre a mesma não é relevante, pois a diferença 

das médias das razões R/L nas duas técnicas (Tipo I e Tipo V) foi 

de apenas 0,015; 

 na técnica da energia Tipo I, a corrente mais baixa proporcionou um 

reforço mais alto e uma menor largura do cordão de solda, de tal 

forma que seu efeito sobrepujou o das correntes mais altas, 

elevando, assim a média da razão R/L, como pode ser visto na 

Figura 100; 

 

Figura 100. Efeito da técnica da energia Tipo I sobre a razão R/L na condição Icte-P. 
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 Técnica da tocha (TT) 

 a técnica da tocha proporciona uma variação significativa na razão 

R/L. Quando no Nível 2 (empurrando) produz o menor valor de 

razão R/L. Este resultado está de acordo com a literatura 

(MACHADO, 1996; AWS, 2004; SCOTTI e PONOMAREV, 2008); 

 Tipo de tecimento (TC) 

 o tipo de tecimento foi o fator de controle que mais influenciou 

significativamente a razão R/L. Com o Nível 2 obtém-se o menor 

valor de razão R/L. Como já foi dito, o tecimento distribui o metal de 

adição numa largura maior do metal de base, fazendo com que o 

reforço diminua e a largura do cordão de solda aumente; 

 Forma de onda (FO) 

 a forma de onda proporcionou uma discreta variação na razão R/L. 

Entretanto, no Nível 2 (corrente pulsada com Ip baixo) deve-se 

obter a menor razão R/L; 

 Energia de soldagem (E) 

 a energia de soldagem teve grande influência sobre a razão R/L. No 

nível 3 (energia alta  12,0 kJ/cm), a indicação é para a obtenção 

da menor razão R/L. Este resultado está coerente, uma vez que o 

emprego de energias mais altas proporciona um maior aquecimento 

do metal de base, melhorando a sua molhabilidade. Isto resulta 

numa diminuição do reforço e no aumento da largura do cordão de 

solda. 

 Ensaio de confirmação para a razão R/L na condição Icte-P 

O ensaio de confirmação 22223 para a razão R/L, denominado de B, 

apresentou um valor de 0,12. Este valor é bastante satisfatório, tendo em vista que 

resulta numa baixa convexidade do cordão de solda, o que minimiza a ocorrência de 

defeitos no pé do cordão por ocasião da sobreposição de cordões na soldagem de 

revestimento. A Figura 101 mostra a seção transversal do cordão de solda do ensaio 

de confirmação B (22223). 
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Figura 101. Seção transversal do cordão de solda do ensaio de confirmação B 
(22223) para a razão R/L. 

 

5.1.6 Considerações finais sobre os resultados das soldagens realizadas na 

condição Icte-P. 

Analisando as combinações dos níveis dos fatores de controle indicadas 

pelo método Taguchi para alcançar os valores ótimos de diluição, reforço e razão 

R/L, verificam-se a existência de determinados conflitos. Por exemplo, para 

minimizar a diluição, a energia de soldagem deve estar no Nível 1 (5,6 kJ/cm), 

enquanto que, para alcançar o maior reforço e a menor razão R/L, a mesma dever 

estar no Nível 3 (12,0 kJ/cm). Esta divergência não se deve ao método Taguchi e 

sim a natureza do próprio fator de controle em questão, pois, como se sabe, para se 

obter baixas diluições é necessário o emprego de baixas energias de soldagem, 

enquanto altos reforços e baixas razões R/L requerem altas energias de soldagem. 

Diante destes fatos foram propostas combinações alternativas de níveis de fatores 

de controle, com base nas recomendações do método Taguchi, que pudesse 

contemplar as três características da qualidade utilizadas neste trabalho. 

Tendo por base o Ensaio 1 (11111) que alcançou a menor diluição, mas que 

apresentou dois aspectos negativos para aplicações em revestimento, que foram um 

baixo reforço (2,1 mm) e uma pequena largura (8,1 mm), foram propostos dois 

ensaios extras visando o aumento destas características, mesmo considerando um 

eventual aumento de diluição (a qual não deverá ultrapassar os limites estabelecidos 

para que estas condições sejam válidas). 

 Ensaios propostos na condição Icte-P 

O primeiro ensaio proposto foi o Ensaio C (11313) onde foi introduzido o 

tecimento duplo oito (Nível 3) com o objetivo de aumentar a largura do cordão sem 

prejudicar tanto a diluição como o tecimento triangular (Nível 2) (Figura 97). 

Observa-se também que este tipo de tecimento produziu um efeito positivo e 
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intermediário nas três características da qualidade, em relação aos outros dois 

níveis, como pode ser visto na Figura 97, na Figura 98 e na Figura 99. Já a energia 

de soldagem no Nível 3 (12 kJ/cm) foi escolhida por que a mesma proporcionou um 

maior reforço e uma menor razão R/L. 

O segundo ensaio proposto foi o Ensaio D (11113) onde modificou-se 

apenas o nível de energia de soldagem que passou do Nível 1 (5,6 kJ/cm) para o 

Nível 3 (12 kJ/cm) almejando a produção de um maior reforço e de uma menor razão 

R/L como pode ser visto na Figura 98 e na Figura 99. 

A seguir serão analisados os aspectos econômicos da soldagem de 

revestimento com o processo MIG/MAG para alicerçar a escolha dos melhores 

parâmetros para a realização dos revestimentos. 

5.1.7 Características econômicas dos ensaios realizados na condição Icte-P. 

Um fator que, na maioria das vezes, é decisivo para se tomar decisões no 

âmbito da engenharia é o custo final de um produto. Na soldagem, duas variáveis 

são importantes no cálculo deste custo: a taxa de deposição (TD) e a eficiência de 

deposição (ED), as quais foram determinadas com base nas diferenças de peso 

(antes e depois da soldagem) dos corpos de prova da planilha e dos Ensaios de 

confirmação (A e B), e nas velocidades de soldagem e de alimentação do arame-

eletrodo. As diferenças de pesos foram medidas com uma balança eletrônica com 

resolução de 0,1 g. A Tabela 36 apresenta os valores de TD e ED obtidos para cada 

ensaio. Foram determinados, ainda, TD e ED para os Ensaios extras C (11313) e D 

(11113) que foram escolhidos como alternativos baseados na característica da 

qualidade diluição, mas utilizando principalmente, o maior nível de energia visando 

uma maior produtividade. 

Neste trabalho, o custo de referência utilizado para selecionar os níveis dos 

fatores de controle foi o custo direto total da soldagem de um revestimento com 

55 mm de largura de 190 mm de comprimento, utilizando uma sobreposição de 50%. 
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Tabela 36. Valores obtidos para a TD e ED na condição Icte-P. 

Corpo de prova P1(g) P2 (g) P (g) 
TD 

(kg/h) ED (%) 

1 (11111) 1030,3 1042,4 12,1 2,2 88,1 

2 (11222)) 1062,6 1080,6 18,0 3,3 88,6 

3 (11333) 991,2 1018,2 27,0 5,0 91,7 

4 (12112) 1061,2 1079,5 18,3 3,4 90,1 

5 (12223) 1029,5 1056,8 27,3 5,0 92,7 

6 (12331) 1016,7 1029,2 12,5 2,3 91,1 

7 (13121) 993,4 1006,2 12,8 2,4 93,2 

8 (13232) 1045,5 1063,8 18,3 3,4 90,1 

9 (13313) 971,6 999,0 27,4 5,1 93,0 

10 (21133) 992,8 1019,4 26,6 3,4 91,7 

11 (21211) 1020,2 1032,9 12,7 3,5 93,8 

12 (21322) 1010,2 1028,9 18,7 3,5 92,1 

13 (22123) 1023,7 1050,2 26,5 3,4 91,4 

14 (22231) 987,5 1000,2 12,7 3,5 93,8 

15 (22312) 1025,7 1044,4 18,7 3,5 92,1 

16 (23132) 919,5 938,1 18,6 3,4 91,6 

17 (23213) 1006,4 1033,5 27,1 3,5 93,4 

18 (23321) 1029,9 1042,5 12,6 3,5 93,1 

A (11133) 947,9 975,9 28,0 5,2 95,1 

B (22223) 977,6 1004,0 26,4 3,4 91,0 

C (11313) 983,1 1010,0 26,9 5,0 91,3 

D (11113) 1022,2 1049,1 26,9 5,0 91,3 

Legenda: P1: peso antes da soldagem; P2: peso depois da soldagem; P: variação 
de peso; TD: taxa de deposição; ED: eficiência de deposição. 

5.1.8 Custos diretos da soldagem para os ensaios realizados na condição 

Icte-P. 

De posse dos resultados da Tabela 36 e, usando os dados relacionados a 

seguir, os custos diretos da soldagem MIG/MAG, em R$/kg de solda, foram 

determinados segundo a Equação 7. Os resultados são apresentados na Tabela 37. 

Vale ressaltar que os custos gerais foram estimados em 1 R$/h apenas para 

possibilitar a comparação entre os custos totais dos ensaios. 

 Custo do gás: 45,00 R$/m3. 

 Vazão do gás: 1,5 m3/h. 
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 Custo da energia: 0,56 R$/kWh. 

 Custo do arme-eletrodo AWS ERNiCrMo-3: 217,90 R$/kg. 

 Salário do soldador: 10,00 R$/h. 

 Fator de operação: 50%. 

 Custos gerais: 1,00 R$/h. 

Analisando a Tabela 37, percebe-se que a diferença entre o maior custo 

direto (Ensaio 1) e o menor (Ensaio 9) é de 18,3%. Esta diferença se deve, 

principalmente, à maior taxa de deposição obtida no Ensaio 9 quando comparado 

com o Ensaio 1 que apresentou a menor taxa. 

 

Tabela 37. Custos diretos da soldagem para cada ensaio na condição Icte-P. 

Corpo de 
Prova 

CG 

(R$/kg) 
CE 

(R$/kg) 
CAE 

(R$/kg) 
CS 

(R$/kg) 
CGe 

(R$/h) 
CDT 

(R$/kg) 

1 (11111) 40,29 1,13 247,22 2,24 0,90 291,77 

2 (11222)) 27,08 0,76 245,82 1,50 0,60 275,76 

3 (11333) 18,06 0,51 237,74 1,00 0,40 257,70 

4 (12112) 26,64 0,75 241,79 1,48 0,59 271,24 

5 (12223) 17,86 0,50 235,12 0,99 0,40 254,87 

6 (12331) 39,00 1,09 239,31 2,17 0,87 282,43 

7 (13121) 38,09 1,07 233,70 2,12 0,85 275,81 

8 (13232) 26,64 0,75 241,79 1,48 0,59 271,24 

9 (13313) 17,79 0,50 234,27 0,99 0,40 253,94 

10 (21133) 26,18 0,73 237,63 1,45 0,58 266,58 

11 (21211) 25,59 0,72 232,27 1,42 0,57 260,56 

12 (21322) 26,07 0,73 236,61 1,45 0,58 265,44 

13 (22123) 26,28 0,74 238,53 1,46 0,58 267,59 

14 (22231) 25,59 0,72 232,27 1,42 0,57 260,56 

15 (22312) 26,07 0,73 236,61 1,45 0,58 265,44 

16 (23132) 26,21 0,73 237,89 1,46 0,58 266,87 

17 (23213) 25,70 0,72 233,25 1,43 0,57 261,66 

18 (23321) 25,79 0,72 234,11 1,43 0,57 262,63 

A (11133) 17,31 0,48 229,13 0,96 0,38 248,27 

B (22223) 26,39 0,74 239,45 1,47 0,59 268,64 

C (11313) 18,00 0,50 238,66 1,00 0,40 258,57 

D (11113) 18,00 0,50 238,66 1,00 0,40 258,57 

Legenda: CG: custo do gás; CE: custo da energia; CAE: custo do arame-eletrodo; CS: 
custo do soldador; CGe: custos gerais; CDT: custo direto total. 
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5.1.9 Custo direto total da soldagem de revestimento para os ensaios na 

condição Icte-P. 

Para a determinação do custo direto total da soldagem de revestimento, foi 

necessário conhecer o número de passes n e o tempo de soldagem contínua. O 

número de passes n para um revestimento com largura total LT, produzido por um 

cordão de solda de largura L, com sobreposição de 50% (Figura 102), foi 

determinado pela Equação 13, enquanto que o tempo de soldagem contínua para a 

realização do revestimento foi determinado pela Equação 14. 

 
Figura 102. Esquema de um revestimento com largura LT produzido por um cordão 
de solda de largura L, considerando uma sobreposição de 50%. 

 

  
      

 
                                               Equação 13 

 

   [
 

  
 (
      

 
)]                                              Equação 14 

Onde: 

tT = tempo total de soldagem contínua; 

C = comprimento do cordão de solda; 

VS = velocidade de soldagem. 
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Como o reforço bruto do revestimento deve ser no mínimo 5 mm e, 

considerando que o reforço máximo obtido nos cordões individuais dos ensaios foi 

de 2,8 mm (Ensaio 3), conclui-se que os revestimentos devem ter no mínimo duas 

camadas. Desta forma, o custo direto total do revestimento, considerando a 

soldagem contínua para cada ensaio foi determinado pela multiplicação do custo 

direto total pelo tempo de soldagem de um passe e pelo número de passes 

necessários para alcançar o reforço exigido. 

Sabe-se que a altura final de um revestimento com mais de uma camada 

não é simplesmente a soma do reforço do cordão isolado, pois dois fenômenos 

contribuem para a sua altura final. O primeiro se refere à diferença de molhabilidade 

do metal de solda no substrato, pois, na primeira camada o substrato é o aço ASTM 

A 516 Gr 60, enquanto na segunda, é o próprio material do metal de solda 

(AWS ERNiCrMo-3) que proporciona uma maior molhabilidade, resultando num 

cordão de solda mais largo com um reforço menor. O outro fenômeno envolvido é 

relativo ao efeito da sobreposição (50% neste trabalho) dos cordões que proporciona 

um aumento da altura do revestimento à medida que a sobreposição aumenta. A 

Tabela 38 apresenta os resultados previstos para cada ensaio após uma e duas 

camadas, tendo em vista que uma terceira camada seria muito onerosa. 

 

Tabela 38. Previsão do custo direto para a primeira e a segunda camada de 
revestimento. 

Ensaio 

1ª Camada 2ª Camada 

D1 

(%) 
R1 

(mm) 
R/L1 n 

tT1 

(min) 
CDT1 

(R$) 
R2 

(mm) 
D2 

(%) 
tT2 

(min) 
CDT 

(R$) 

1 (11111) 6,6 2,1 0,26 13 6,0 65,20 4,1 0,4 12,0 130,40 

2 (11222) 23,9 1,9 0,14 7 3,4 51,71 3,7 5,7 6,8 103,42 

3 (11333) 25,1 2,8 0,17 6 2,6 56,55 5,6 6,3 5,3 113,10 

4 (12112) 21,2 2,0 0,17 8 3,8 57,98 4,1 4,5 7,6 115,96 

5 (12223) 35,0 2,1 0,11 5 2,2 47,33 4,3 12,2 4,4 94,67 

6 (12331) 13,4 1,8 0,18 10 4,8 51,79 3,7 1,8 9,5 103,58 

7 (13121) 13,7 1,9 0,23 12 5,8 62,57 3,8 1,9 11,5 125,14 

8 (13232) 27,8 2,0 0,16 8 3,8 57,82 4,0 7,7 7,6 115,64 

9 (13313) 29,3 2,6 0,15 5 2,5 52,46 5,2 8,6 4,9 104,93 

10 (21133) 16,0 2,7 0,18 6 4,2 64,64 5,3 2,6 8,5 129,28 

11 (21211) 25,7 1,9 0,18 10 3,1 47,44 3,7 6,6 6,2 94,88 
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Continuação da Tabela 38 

Ensaio 

1ª Camada 2ª Camada 

D1 

(%) 
R1 

(mm) 
R/L1 n 

tT1 

(min) 
CDT1 

(R$) 
R2 

(mm) 
D2 

(%) 
tT2 

(min) 
CDT 

(R$) 

          
 

12 (21322) 22,5 1,9 0,14 7 3,3 50,02 3,9 5,1 6,6 100,04 

13 (22123) 23,0 2,3 0,15 6 4,2 63,86 4,6 5,3 8,4 127,71 

14 (22231) 28,5 1,7 0,16 9 2,9 44,23 3,4 8,1 5,8 88,45 

15 (22312) 20,2 1,9 0,14 7 3,2 48,68 3,9 4,1 6,4 97,36 

16 (23132) 23,1 2,3 0,22 10 4,5 68,99 4,7 5,3 9,0 137,98 

17 (23213) 23,9 2,2 0,14 6 3,9 59,01 4,5 5,7 7,7 118,02 

18 (23321) 24,3 1,8 0,17 9 2,9 44,27 3,7 5,9 5,8 88,54 

A (11133) 30,4 2,5 0,15 6 2,6 55,52 5,0 9,2 5,2 111,05 

B (22223) 20,6 2,2 0,12 5 3,4 51,91 4,3 4,2 6,8 103,83 

C (11313) 27,7 2,5 0,14 5 2,5 52,98 5,1 7,7 4,9 105,96 

D (11113) 27,5 2,5 0,15 6 2,7 58,60 5,0 7,5 5,4 117,19 

Legenda: D: diluição; R: reforço; L: largura do cordão; CDT1: custo direto total da 
primeira camada; CDT: custo direto total das duas camadas. Os índices 1 e 2 se 
referem à primeira e a segunda camada respectivamente. 

 

5.1.10 Custo direto total do revestimento x reforço x diluição para os ensaios 

na condição Icte-P. 

Baseado nos resultados da Tabela 38, foi construída a Figura 103 onde foi 

aplicada uma linha tracejada correspondente a um reforço de 5 mm. Verifica-se 

nesta figura que apenas os Ensaios 3, 9, 10, A, C e D proporcionaram um reforço 

estimado maior ou igual a 5 mm após a aplicação da segunda camada, ficando a 

seleção, a princípio, restrita aos referidos ensaios. Entretanto, o Ensaio 14 foi 

selecionado para teste devido ao seu baixo custo, apesar de teoricamente não 

apresentar o reforço estimado para duas camadas maior igual a 5 mm. Mas, o efeito 

do aumento do reforço devido a sobreposição pode resultar no reforço desejado. A 

Tabela 39 mostra os valores previstos dos custos, do reforço e da diluição para os 

ensaios pré-selecionados. 
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Figura 103. Custo direto total, reforço e diluição previstos para duas camadas em 
função dos ensaios para a condição Icte-P. 

 

Tabela 39. Valores do reforço, do custo e da diluição para os ensaios pré-
selecionados para o revestimento depositados com a liga AWS ERNiCrMo-3 na 
condição Icte-P. 

Variável A 
(11133) 

C 
(11313) 

D 
(11113) 

3 
(11333) 

9 
(13313) 

10 
(21133) 

14 
(22231) 

R2 (mm) 5,0 5,1 5,0 5,6 5,2 5,3 3,4 

D2 (%) 9,2 7,7 7,5 6,3 8,6 2,6 8,1 

D1 (%) 30,4 27,6 27,5 25,1 29,3 16,0 28,5 

CDT (R$) 111,05 105,96 117,19 113,10 104,93 129,28 88,45 

 

Analisando na Tabela 39 os ensaios que apresentaram reforços maiores ou 

iguais a 5 mm, verifica-se que o Ensaio 10 é o que proporciona a menor diluição 

(2,6%), mas, é o que apresenta o maior custo direto (R$129,28), ou seja, 23% maior 

que o do Ensaio 9. No Ensaio 9, o custo é o menor (R$104,93), mas, a sua diluição 

é relativamente alta (8,6%). Uma boa alternativa entre eles é o Ensaio C onde, em 

relação ao Ensaio 9, o custo é apenas 1% maior e a sua diluição 10% menor. 

Portanto, os Ensaios 10 e C foram selecionados, dentre aqueles que atenderam o 

requisito do reforço, para a realização dos revestimentos. Juntando-se a eles, o 

Ensaio 14, como foi dito anteriormente, foi selecionado, em virtude do seu baixo 
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custo, na expectativa de atingir os 5 mm de reforço pelo efeito da sobreposição dos 

cordões de solda. Os Ensaios C, 10 e 14 encontram-se destacados na Tabela 39. 

5.2 Etapa 2: Ensaios exploratórios - fonte operando no modo tensão 

constante com transferência metálica por curto-circuito (Ucte-CC) 

Serão apresentados a seguir, os resultados e as discussões dos ensaios 

exploratórios referentes às soldagens com a fonte operando no modo tensão 

constante e transferência metálica por curto-circuito (Ucte-CC). Inicialmente serão 

apresentados e discutidos os resultados dos efeitos dos fatores de controle tensão, 

técnica da tocha, tipo de tecimento e velocidade de soldagem sobre a diluição, 

reforço e razão R/L. Este experimento foi denominado de Ucte-CC-1. Em seguida 

serão apresentados e discutidos os efeitos dos fatores de controle tensão, 

velocidade de soldagem, tipo de liga e tipo de gás de proteção sobre a diluição, 

reforço e razão R/L. Este segundo experimento foi denominado de Ucte-CC-2. Para 

ambos os experimentos foram utilizadas uma vazão de gás de proteção de 20 l/min 

e uma Valim de 6 m/min. 

5.2.1 Experimento Ucte-CC-1 – Influência da tensão, da técnica da tocha, do 

tecimento e da velocidade de soldagem sobre a diluição, reforço e 

razão R/L. 

a) Aspecto superficial dos cordões de solda no experimento Ucte-CC-1. 

De uma forma geral, os ensaios apresentaram cordões de solda com bons 

aspectos superficiais, com a presença de poucos respingos, onde não foram 

detectados defeitos como mordeduras, trincas, falta de fusão dentre outros. No 

entanto, nas condições onde foram empregadas velocidades de soldagem acima de 

0,2 m/min e nas condições sem uso de tecimento foram obtidos cordões muito 

estreitos e com valores da razão R/L elevados. A Figura 104 e a Figura 105 mostram 

o aspecto superficial e a secção transversal respectivamente para o corpo de prova 

do Ensaio 26 que exemplifica bem este fato. Vale ressaltar que, com Vs de 

0,2 m/min e uso de tecimento foi possível obter cordões com uma largura e 

convexidade (razão R/L) mais adequadas a aplicações de revestimentos como 

mostram a Figura 106 e a Figura 107. 
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Figura 104. Aspecto superficial do cordão de solda referente ao Ensaio 26. 
Experimento Ucte-CC-1. 

 

 

Figura 105. Seção transversal do cordão de solda referente ao Ensaio 26. 
Experimento Ucte-CC-1. 

 

 
Figura 106- Aspecto superficial do cordão de solda referente ao Ensaio 27. 
Experimento Ucte-CC-1. 

 

 
Figura 107. Seção transversal do cordão de solda referente ao Ensaio 27. 
Experimento Ucte-CC-1. 

 

b) Características geométricas dos cordões de solda no experimento Ucte-

CC-1. 

A Tabela 40 mostra os valores das características geométricas: largura (L), 

reforço (R), penetração (P), razão R/L e a diluição (D) dos cordões de solda obtidos 
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para cada ensaio do experimento Ucte-CC-1 mostrados na Tabela 17. A partir 

destes dados pôde-se fazer uma análise usando o método Taguchi para encontrar 

os melhores parâmetros de soldagem para a aplicação em revestimentos, tendo 

como critérios de qualidade as seguintes variáveis respostas: diluição, reforço e 

razão R/L. 

 

Tabela 40. Valores das características geométricas do experimento Ucte-CC-1. 

Ensaio Posição* L (mm) R (mm) P (mm) R/L D (%) 

19 Início 9,3 3,5 0,7 0,38 6,0 

19 Final 8,9 3,5 0,5 0,40 6,1 

20 Início 10,8 2,9 0,3 0,26 6,3 

20 Final 11,1 2,7 0,4 0,24 5,8 

21 Início 6,9 4,0 0,4 0,57 7,6 

21 Final 6,4 4,1 0,4 0,64 5,2 

22 Início 8,5 2,9 0,3 0,34 8,8 

22 Final 7,8 2,7 0,2 0,34 6,4 

23 Início 15,1 3,1 0,3 0,21 6,2 

23 Final 14,2 3,3 0,4 0,23 6,1 

24 Início 6,3 3,5 0,9 0,56 12,2 

24 Final 7,3 3,5 0,8 0,48 8,5 

25 Início 11,5 2,7 0,4 0,23 10,7 

25 Final 11,6 2,3 0,4 0,20 14,3 

26 Início 6,8 2,8 0,5 0,41 6,8 

26 Final 6,5 2,9 0,5 0,44 7,1 

27 Início 14,7 3,2 0,5 0,22 8,5 

27 Final 14,3 3,3 0,3 0,23 5,5 

*As amostras foram retiradas a 30 mm do início do cordão de solda e a 30 mm do 
fim. 

c) Análise da diluição (D) no experimento Ucte-CC-1. 

Considerando a análise da diluição um problema do tipo menor é melhor, 

obteve-se a Figura 108, na qual estão representados os efeitos de cada fator de 

controle, com seus respectivos níveis, sobre a função objetiva . Verificou-se que a 

menor diluição deverá ser alcançada com os fatores de controle nos seguintes 

níveis: 
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 tensão de referência (Ur) no Nível 1 (20 V); 

 técnica da tocha (TT) no Nível 2 (empurrando); 

 tecimento (TC) no Nível 2 (tecimento triangular – TT); 

 velocidade de soldagem (Vs) no Nível 1 (0,2 m/min). 

 
Figura 108. Influência dos fatores de controle sobre a diluição no experimento Ucte-
CC-1. 

 

O resultado da análise de variância da função , representado na Tabela 41, 

mostra que os fatores de controle que afetam estatisticamente a função  e, 

consequentemente, a diluição são a tensão de referência e a velocidade de 

soldagem. 

 

Tabela 41. Análise de variância da função  para a diluição no experimento Ucte-
CC-1. 

Fator de controle Nível de significância (α) 

Ur 0,043888 

TT 0,102515 

TC 0,410999 

Vs 0,020686 
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Analisando a Figura 108 e a Tabela 41, pode-se afirmar que: 

 Tensão de referência (Ur) 

 a tensão de referência (Ur) afetou significativamente a diluição e o 

Nível 1 (20 V), deverá resultar num menor valor de diluição, 

enquanto no Nível 3 (24 V) o valor deverá ser maior. Este resultado 

está coerente com os ensaios preliminares, onde maiores valores 

de Ur apresentaram maiores diluições; 

 Técnica da tocha (TT) 

 a técnica da tocha (TT), apesar de não afetar estatisticamente a 

diluição (α = 0,102515), no Nível 2 (tocha empurrando) deverá 

resultar numa menor diluição. Segundo a literatura, esta posição 

proporciona, de uma forma geral, cordões de solda mais largos com 

menores penetrações e menores diluições (MACHADO, 1996; AWS, 

2004; SCOTTI e PONOMAREV, 2008); 

 Tipo de tecimento (TC) 

 segundo a análise de variância (Tabela 41), o tipo de tecimento 

(TC) não afetou significativamente a diluição, entretanto os 

resultados do método Taguchi apontam para o uso do tecimento 

triangular (Nível 2) para alcançar a menor diluição. Este resultado 

está de acordo com os ensaios preliminares. 

 Velocidade de soldagem (Vs) 

 a velocidade de soldagem (Vs) foi apontada como o fator de 

controle que mais afeta significativamente a diluição. No Nível 1 (0,2 

m/min), a diluição deverá ser a mais baixa, enquanto no seu Nível 2 

(0,3 m/min) deverá ser a maior. Este fato está de acordo com os 

resultados obtidos nos ensaios preliminares, onde maiores Vs 

promoveram uma redução mais acentuada na área depositada que 

na área fundida ocasionando, assim, maiores valores de diluição 

(KEJELIN et al., 2007) 
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 Ensaio de confirmação para a diluição (D) no experimento Ucte-
CC-1. 

A realização do ensaio de confirmação para a diluição, denominado de CD1, 

com os fatores de controle nos Níveis 1221 apontados pelo método Taguchi, 

resultou nos valores de diluição apresentados na Tabela 42, cujo valor médio é de 

5,7%. Observa-se que este valor está muito próximo do valor desejado de 5%. 

 

Tabela 42 - Valores das variáveis resposta para o ensaio de confirmação CD1 
(1221) para diluição no experimento Ucte-CC-1. 

Ensaio L (mm) R (mm) P (mm) R/L D (%) 

CD1-Início 14,9 3,0 0,5 0,20 6,2 

CD1-Final 15,3 3,2 0,4 0,21 5,2 

 

d) Análise do reforço (R) no experimento Ucte-CC-1. 

Na análise do reforço o problema é do tipo maior é melhor, o que resulta na 

Figura 109, a qual mostra a influência dos fatores de controle sobre o reforço. 

Verifica-se que o máximo valor dessa característica deverá ser alcançado com os 

fatores de controle nos seguintes níveis: 

 tensão de referência (Ur) no Nível 1 (20 V); 

 técnica da tocha (TT) no Nível 3 (puxando); 

 tecimento (TC) no Nível 1 (sem tecimento – ST); 

 velocidade de soldagem (Vs) no Nível 1 (0,2 m/min). 
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Figura 109. Influência dos fatores de controle sobre o reforço no experimento Ucte-
CC-1. 

 

A análise de variância da função , apresentada na Tabela 43, mostra que 

todos os fatores afetam significativamente o reforço, sendo que o mais influente é a 

técnica da tocha (TT), concordando com a literatura (MACHADO, 1996; AWS, 2004; 

SCOTTI e PONOMAREV, 2008). 

 

Tabela 43. Análise de variância da função  para o reforço no experimento Ucte-CC-
1. 

Fator de controle Nível de significância (α) 

Ur 0,000545 

TT 0,000081 

TC 0,012581 

Vs 0,003280 

 

 

Analisando na Figura 109 o efeito de cada fator de controle sobre o reforço 

pode-se afirmar que: 
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 Tensão de referência (Ur) 

 o método Taguchi vem confirmar o que foi constatado nos ensaios 

preliminares, onde menores valores Ur proporcionaram maiores 

reforço; 

 Técnica da tocha (TT) 

 como foi dito anteriormente, pela análise de variância, a técnica da 

tocha na posição puxando foi o fator que mais influenciou o reforço 

e esta indicação pelo método Taguchi para alcançar o maior reforço 

está de acordo com a literatura (MACHADO, 1996; AWS, 2004); 

 Tipo de tecimento (TT) 

 a recomendação do método Taguchi de soldagem sem tecimento 

para atingir o máximo reforço, também está coerente com a 

literatura (MAGALHÃES, 2008); 

 Velocidade de soldagem (Vs) 

 segundo Scotti e Ponomarev (2008), velocidades de soldagens 

baixas promovem a sobreposição de poças, reduzindo a penetração 

e aumentando o reforço. Isto mostra que a recomendação do 

método Taguchi para se utilizar a mais baixa velocidade de 

soldagem (0,2 m/s) para alcançar o maior reforço está coerente 

com a literatura. 

 Ensaio de confirmação para o reforço (R) no experimento Ucte-
CC-1. 

O Ensaio de confirmação para o reforço, denominado de CR1, com os 

fatores de controle nos níveis 1311, recomendado pelo método Taguchi para o 

máximo reforço, apresentou um reforço médio de 4,0 mm, como mostra a Tabela 44. 

A princípio este valor indica a necessidade de aplicação de duas camadas para a 

realização do revestimento. 
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Tabela 44 - Valores das variáveis resposta para o ensaio de confirmação CR1 
(1311) para o reforço no experimento Ucte-CC-1. 

Ensaio L (mm) R (mm) P (mm) R/L D (%) 

CR1-Início 10,0 4,0 0,8 0,39 10,3 

CR1-Final 9,8 3,9 0,8 0,40 8,0 

 

e) Análise da razão R/L no experimento Ucte-CC-1. 

Com relação a razão R/L, por razões expostas anteriormente neste trabalho, 

o problema é do tipo menor é melhor, o que resulta na Figura 110. Verifica-se que  a 

menor razão R/L deverá ser alcançada com os fatores de controle nos seguintes 

níveis: 

 tensão de referência (Ur) no Nível 3 (24 V); 

 técnica da tocha (TT) no Nível 2 (empurrando); 

 tecimento (TC) no Nível 2 (tecimento triangular – TT); 

 velocidade de soldagem (Vs) no Nível 1 (0,2 m/min). 

 

Figura 110. Influência dos fatores de controle sobre a razão R/L no experimento 
Ucte-CC-1. 
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A análise de variância da função , apresentada na Tabela 45, mostra que 

todos os fatores de controle, estatisticamente, afetaram significativamente a razão 

R/L. 

 

Tabela 45. Análise de variância da função  para a razão R/L no experimento Ucte-
CC-1. 

Fator de controle Nível de significância (α) 

Ur 0,000056 

TT 0,000031 

TC 0,000003 

Vs 0,000002 

 

Com base na Figura 110 e na análise de variância da função  (Tabela 45), 

observa-se o seguinte: 

 Tensão de referência (Ur) 

 a tensão de referência (Ur) influenciou significativamente a razão 

R/L. O Nível 3 (24 V) é apontado como sendo aquele que 

proporcionará o menor valor da razão R/L, enquanto o Nível 1 

(20V), deverá proporcionar o maior valor. Como discutido nos 

ensaios preliminares, estas previsões estão de acordo com a 

literatura (AWS, 2004; SCOTTI e PONOMAREV, 2008); 

 Técnica da tocha (TT) 

 a técnica da tocha (TT) também afeta significativamente a razão 

R/L. O Nível 2 (empurrando), segundo o método Taguchi, será a 

condição que produzirá o menor valor da razão R/L, enquanto no 

Nível 3 (puxando), a razão R/L será a maior. De uma maneira geral, 

como já foi dito, a posição empurrando proporciona cordões de 

solda mais largos e mantendo inalterado o volume de material 

depositado por unidade de comprimento, o que resulta em menores 

reforços e, com isso, uma redução nos valores da razão R/L; 
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 Tipo de tecimento (TC) 

 o tipo de tecimento (TC) foi o segundo fator de controle que mais 

afetou a razão R/L. O método Taguchi aponta o Nível 2 (tecimento 

triangular) como sendo capaz de proporcionar o menor valor para a 

razão R/L, enquanto no Nível 1 (sem tecimento), a razão R/L 

apresentaria o maior valor. Conforme já citado, o uso do tecimento 

promove uma melhor distribuição do material depositado sobre a 

peça e, consequentemente, reduz a razão R/L; 

 Velocidade de soldagem (Vs) 

 a velocidade de soldagem (Vs) afetou significativamente a razão 

R/L. No Nível 1 (0,2 m/min) deverá produzir a menor razão R/L e no 

Nível 3 (0,4 m/min), a mesma deverá apresentar o maior valor. Esta 

indicação concorda com os ensaios preliminares e com a literatura 

citada anteriormente onde se reporta ao fato de que maiores Vs 

dificultam uma melhor “molhabilidade” da peça ocasionado um 

reforço alto e uma largura pequena, resultando em maiores razões 

R/L. 

 Ensaio de confirmação para a razão R/L no experimento Ucte-CC-
1. 

O ensaio de confirmação para a razão R/L, denominado de C(R/L)1, 

realizado com os fatores de controle nos níveis 3221, tem seus resultados 

apresentados na Tabela 46. Observa-se que o valor médio da razão R/L (0,18) é 

bastante apropriado para aplicação em revestimentos devido a baixa convexidade 

do cordão de solda. 

 

Tabela 46. Valores das variáveis resposta para o ensaio de confirmação C(R/L)1 
(1311) para a razão R/L no experimento Ucte-CC-1. 

Ensaio L (mm) R (mm) P (mm) R/L D (%) 

C(R/L)1-Início 16,0 2,9 0,4 0,18 8,0 

C(R/L)1-Final 16,3 2,9 0,4 0,18 6,0 
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Analisando os resultados do experimento Ucte-CC-1, percebeu-se que os 

fatores de controle que mais afetaram as características diluição, reforço e razão R/L 

foram a tensão e a velocidade de soldagem. Os outros fatores (técnica da tocha e o 

tipo de tecimento), de uma maneira geral não apresentaram um efeito tão relevante 

sobre as referidas características. Como neste estudo a resistência à corrosão é um 

fator importante na tomada de decisões, houve a necessidade de avaliar o 

comportamento na soldagem de outras ligas como a AWS ERNiCrMo-4 e 

ERNiCrMo-14, bem como os benefícios de outros gases de proteção com relação 

aos ajustes operacionais. 

Para este novo estudo, além do tipo de liga e de gás de proteção, foram 

mantidos os parâmetros tensão de referência e velocidade de soldagem, visto que 

se mostraram mais influentes e há necessidade de verificar eventuais efeitos de 

interações com o tipo de liga e de gás de proteção. A seguir serão apresentados e 

discutidos os resultados dos efeitos do tipo de liga e do tipo de gás de proteção 

sobre a diluição, reforço e razão R/L. 

5.2.2 Experimento Ucte-CC-2 - Efeito da liga e do gás de proteção. 

Como foi dito na metodologia, após a execução do experimento Ucte-CC-1 

foi constatada a necessidade de investigar o comportamento de novos fatores de 

controle ainda não investigados como outras ligas e outros gases de proteção. 

Assim foi montada uma segunda matriz ortogonal L9, denominada de experimento 

Ucte-CC-2. Nesta matriz, a tensão de referência (Ur) e a velocidade de soldagem 

(Vs) foram mantidas como fatores de controle (Tabela 18) devido às suas influências 

na transferência metálica, no cálculo da energia de soldagem e na geometria do 

cordão de solda. Foram acrescidos o material de adição (Liga) e o tipo de gás de 

proteção (Gás) conforme justificativa apresentada na metodologia. A execução das 

soldagens e os parâmetros utilizados nos ensaios deste experimento encontram-se 

descritos na metodologia (Tabela 18). Todos os resultados e análises realizadas 

com base nestes ensaios serão apresentados com mais detalhes a seguir. 

Vale ressaltar que a posição empurrando para a técnica da tocha e o uso do 

tecimento triangular, por minimizarem a diluição e a razão R/L foram utilizados em 

todos os ensaios do experimento Ucte-CC-2. 
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a) Características geométricas dos cordões de solda do experimento Ucte-

CC-2. 

A Tabela 47 apresenta os valores das variáveis respostas largura, reforço, 

penetração, razão R/L e diluição obtidos para cada ensaio do experimento Ucte-CC-

2 (Tabela 18). A partir destes dados, pôde-se fazer uma análise através do método 

Taguchi para encontrar os melhores parâmetros de soldagem para a aplicação em 

revestimentos, tendo como base os seguintes critérios de qualidade: diluição, reforço 

e razão R/L. 

 

Tabela 47. Valores das características geométricas do experimento Ucte-CC-2. 

Corpo de prova Posição L (mm) R (mm) P (mm) R/L D (%) 

28 Início 14,4 3,2 0,3 0,22 6,9 

28 Final 14,7 3,3 0,3 0,22 6,8 

29 Início 13,4 2,3 0,5 0,17 15,1 

29 Final 13,4 2,0 0,4 0,15 16,5 

30 Início 9,8 2,6 0,4 0,27 16,4 

30 Final 9,7 2,2 0,4 0,23 16,5 

31 Início 12,0 2,7 0,4 0,22 10,1 

31 Final 12,3 2,7 0,4 0,22 10,2 

32 Início 10,4 2,4 0,4 0,23 11,5 

32 Final 10,8 2,4 0,4 0,22 13,8 

33 Início 15,9 2,9 0,4 0,18 7,2 

33 Final 16,2 2,8 0,5 0,17 9,9 

34 Início 8,4 3,4 0,2 0,40 5,4 

34 Final 8,4 3,5 0,2 0,41 5,3 

35 Início 17,0 2,9 0,6 0,17 10,5 

35 Final 16,7 2,8 0,4 0,17 11,1 

36 Início 10,7 3,2 0,4 0,30 7,4 

36 Final 10,5 3,2 0,3 0,31 7,7 

 

b) Aspecto superficial dos cordões de solda do experimento Ucte-CC-2. 

Os cordões de solda, em geral, apresentaram bons aspectos superficiais 

com poucos respingos e sem a presença de outros defeitos como mordeduras, 

trincas, falta de fusão entre outros. Deve-se destacar que, nos ensaios com 

velocidades de soldagem menores que 0,4 m/min, para todos os gases de proteção 

e todas as ligas, foram obtidos cordões com maiores larguras menores valores de 

razão R/L, ideais para operações de revestimento. Este fato pode ser visualizado 
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através do Ensaio 28, cujo aspecto superficial e a secção transversal são mostrados 

na Figura 111 e na Figura 112 respectivamente. Os ensaios onde Vs é igual a 

0,4 m/min, independentemente da liga ou do gás de proteção utilizados, 

apresentaram cordões de solda irregulares com altos valores de razão R/L (Figura 

113 e Figura 114). 

 

 
Figura 111. Aspecto superficial do cordão de solda referente ao Ensaio 28. 
Experimento Ucte-CC-2. 

 

 
Figura 112. Seção transversal do cordão de solda referente ao Ensaio 28. 
Experimento Ucte-CC-2. 

 

 
Figura 113. Aspecto superficial do cordão de solda referente ao Ensaio 34. 
Experimento Ucte-CC-2. 

 

 
Figura 114. Seção transversal do cordão de solda referente ao Ensaio 34. 
Experimento Ucte-CC-2. 
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c) Análise da diluição (D) no experimento Ucte-CC-2. 

Usando o mesmo procedimento utilizado na análise do modo Icte-P foi 

gerada a Figura 115, a qual mostra que pelo método Taguchi, a menor diluição 

deverá ser alcançada com os fatores de controle nos seguintes níveis: 

 material de adição (Liga) no Nível 3 (ERNiCrMo-4); 

 gás de proteção (Gás) no Nível 1 (100%Ar); 

 velocidade de soldagem (Vs) no Nível 1 (0,2 m/min); 

 tensão de referência (Ur) no Nível 1 (20 V). 

 
Figura 115. Influência dos fatores de controle sobre a diluição no experimento Ucte-
CC-2. 

 

A Tabela 48 apresenta o resultado da análise de variância da função  para 

a diluição. Observa-se que os níveis de significância de α são menores que 0,05 

para todos os fatores de controle, indicando que a diluição é afetada 

significativamente por todos eles, sendo que o tipo de gás proteção é o mais 

influente. 
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Tabela 48. Análise de variância da função  para a diluição no experimento Ucte-2. 

Fator de controle Nível de significância (α) 

Liga 0,000026 

Gás 0,000005 

Vs 0,004175 

Ur 0,000165 

 

Através de uma análise conjunta da Figura 115 e da Tabela 48 chega-se as 

seguintes informações sobre a influência dos fatores de controle sobre a diluição: 

 Tipo de liga 

 a liga teve influência significativa sobre este critério de qualidade, 

com o Taguchi apontando o Nível 3 (ERNiCrMo-4) como sendo a 

melhor opção para obter o valor mínimo da diluição. Acredita-se que 

este fato se deva a menor molhabilidade observada nos ensaios 

utilizando a liga ERNiCrMo-4, o que resultou num maior reforço em 

relação às outras ligas, e fez com que arco elétrico atuasse sobre o 

mesmo ao invés de atingir diretamente o metal de base, reduzindo 

área fundida e com isso obtendo-se menores valores de diluição; 

 Tipo de gás de proteção 

 o gás de proteção, como já dito, foi o fator de controle que mais 

influenciou a diluição. O Nível 1 (100% Ar) foi apontado como o 

mais capaz de obter o menor valor de diluição, enquanto o Nível 2 

(70%Ar + 30%He), apresentaria os maiores valores. Isso se deve 

ao fato de que na mistura com 70%Ar + 30%He, o hélio, devido ao 

seu alto potencial de ionização, proporciona uma maior tensão no 

arco elétrico, o que resulta em maiores aportes térmicos e com isso 

maiores diluições, enquanto o argônio puro, com menor potencial 

de ionização, tem efeito oposto (SCOTTI e PONOMAREV, 2008); 

 Velocidade de soldagem (Vs) 

 a Vs teve influência significativa sobre este critério e de forma 

idêntica a apresentada e discutida nos resultados do experimento 

Ucte-CC-1 (Tabela 17), o Nível 1 (0,2 m/min) foi apontado como 

aquele que minimiza o valor da diluição; 
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 Tensão de referência (Ur) 

 a Ur também se mostrou significativamente influente. O seu Nível 1 

(20 V) foi apontado como o melhor para obtenção dos valores 

mínimos da diluição. O seu comportamento foi semelhante ao 

apresentado e discutido no experimento Ucte-CC-1. 

 Ensaio de confirmação para a diluição (D) no experimento Ucte-
CC-2. 

A Tabela 49 apresenta os resultados obtidos no ensaio de confirmação para 

a diluição, denominado de CD2 (3111). Observa-se que estes valores estão muito 

próximos do valor desejado de 5%. 

 

Tabela 49. Valores de diluição para o ensaio de confirmação CD2 (3111) para 
experimento Ucte-CC-2. 

Ensaio L (mm) R (mm) P (mm) R/L D (%) 

CD2-Início 14,6 3,4 0,3 0,23 5,2 

CD2-Final 14,3 3,5 0,3 0,24 5,1 

 

d) Análise do reforço (R) no experimento Ucte-CC-2. 

Segundo a Figura 116, resultante do tratamento dos dados pelo método 

Taguchi, o maior reforço deverá ser alcançado com os fatores de controle nos 

seguintes níveis: 

 material de adição (Liga) no Nível 3 (ERNiCrMo-4). 

 gás de proteção (Gás) no Nível 1 (100%Ar). 

 velocidade de soldagem (Vs) no Nível 1 (0,2 m/min). 

 tensão de referência (Ur) no Nível 1 (20 V). 
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Figura 116. Influência dos fatores de controle sobre o reforço no experimento Ucte-
CC-2. 

 

A análise de variância apresentada na Tabela 50, mostra que todos os 

fatores de controle afetaram significativamente o reforço. Dentre eles, o tipo de gás 

de proteção foi o que afetou mais significativamente o reforço. 

 

Tabela 50. Resultado da análise de variância da função  para o reforço no 
experimento Ucte-2. 

Fator de controle Nível de significância (α) 

Liga 0,000132 

Gás 0,000064 

Vs 0,012479 

Ur 0,025008 

 

Analisando conjuntamente a Figura 116 e a Tabela 50, pode-se afirmar que: 

 Tipo de liga 

 a explicação para que o maior reforço seja alcançado com a Liga no 

Nível 3 (ERNiCrMo-4) é a mesma dada na anteriormente quando da 
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análise do efeito da liga na diluição; 

 Tipo de gás de proteção 

 com relação ao efeito do gás de proteção sobre o reforço, aplica-se 

a mesma discussão feita na análise da diluição neste experimento; 

 Velocidade de soldagem (Vs) 

 com relação aos efeitos da velocidade de soldagem e da tensão de 

referência sobre o reforço, já foram discutidos por ocasião da 

análise do experimento Ucte-CC-1. 

 Ensaio de confirmação para o reforço (R) no experimento Ucte-2. 

Não houve a necessidade da realização do ensaio de confirmação para o 

reforço, tendo em vista que os níveis dos fatores de controle apontados pelo método 

Taguchi, para esta característica da qualidade, são os mesmo do Ensaio de 

confirmação CD2 para a diluição, ou seja, 3111. A Tabela 51 apresenta os valores 

das variáveis resposta deste ensaio, denominado neste tópico de CR2. Este 

resultado do ensaio de confirmação indica a necessidade de duas camadas para o 

revestimento. 

 

Tabela 51. Valores das variáveis resposta do ensaio de confirmação CR2 (3111) 
para o reforço no experimento Ucte-CC-2. 

Ensaio L (mm) R (mm) P (mm) R/L D (%) 

CR2-Início 14,6 3,4 0,3 0,23 5,2 

CR2-Final 14,3 3,5 0,3 0,24 5,1 

 

e) Análise da razão R/L no experimento Ucte-CC-2. 

Conforme a Figura 117, a menor razão R/L deverá ser atingida com os 

fatores de controle nos seguintes níveis: 

 material de adição (Liga) no Nível 1 (ERNiCrMo-3); 

 gás de proteção (Gás) no Nível 2 (70%Ar-30%He); 

 velocidade de soldagem (Vs) no Nível 1 (0,2 m/min); 

 tensão de referência (Ur) no Nível 3 (24 V). 
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Figura 117. Influência dos fatores de controle sobre a razão R/L no experimento 
Ucte-CC-2. 

 

O resultado da análise de variância apresentado na Tabela 52, mostra que 

todos os fatores de controle influenciaram significativamente a razão R/L. Dentre os 

fatores de controle, a liga, o Gás e a Vs foram os que mais afetaram a mesma. 

 

Tabela 52. Resultado da análise de variância da função  para a razão R/L no 
experimento Ucte-CC-2. 

Corpo de prova Nível de significância (α) 

Liga 0,000006 

Gás 0,000001 

Vs 0,000001 

Ur 0,001008 
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Com base na Figura 117 e na Tabela 52 pode-se fazer as seguintes 

afirmações sobre a influência dos fatores de controle sobre a razão R/L: 

 Tipo de liga 

 a liga apresentou uma influência significativa sobre o valor da razão 

R/L. O seu Nível 1 (ERNiCrMo-3) foi apontado como o capaz de 

minimizar o valor deste critério. Já no Nível 3 (ERNiCrMo-4), o efeito 

é exatamente o oposto, resultando em maiores valores. Este 

resultado, assim como no critério da qualidade diluição, acredita-se 

estar associado à baixa molhabilidade dos cordões de solda obtidos 

com a liga ERNiCrMo-4, o que acarretou em cordões de solda com 

reforços excessivos e estreitos, ou seja, elevados valores para a 

razão R/L. A Figura 117 também mostra que a liga ERNiCrMo-14 

apresentou um comportamento similar à liga ERNiCrMo-3 com 

relação a geometria de seus cordões, onde foram obtidos cordões 

largos e com pequeno reforço, ou seja, com baixos valores de R/L; 

 vale ressaltar que os resultados do método Taguchi por si só não 

são suficientes para selecionar a liga. São necessários os 

resultados dos ensaios de corrosão e de propriedades mecânicas. 

 Tipo de gás 

 o gás de proteção além de influenciar significativamente, foi 

também o fator de controle que mais afetou a razão R/L. O Nível 2 

(70%Ar-30%He) foi apontado como o que proporciona menores 

valores da razão R/L, enquanto o Nível 1 (100%Ar), proporciona os 

maiores. Já o gás de proteção no Nível 3 (99,97%Ar + 0,03%NO), 

influenciou muito pouco em relação aos outros, pois o seu efeito 

está dentro da faixa do erro padrão. O resultado da influência do 

gás de proteção está condizente com a literatura, que atribui à 

maior condutividade térmica do hélio presente na mistura 

70%Ar+30%He, os perfis dos cordões de solda mais largos e com 

baixos níveis de reforço (melhor molhabilidade) quando 

comparados aos obtidos com o uso do argônio puro (KOU, 2003; 

SCOTTI e PONOMAREV, 2008); 
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 Velocidade de soldagem (Vs) e tensão de referência (Ur) 

 com relação a Vs e Ur verificou-se que estes fatores de controle 

exercem influência significativa sobre a razão R/L. Os mesmos 

demonstraram comportamentos idênticos aos apresentados e 

discutidos no experimento Ucte-CC-1, onde também o método 

Taguchi aponta o Nível 1 (0,2 m/min) para Vs e o Nível 3 (24 V) 

para Ur, como sendo os mais capazes de alcançar a menor razão 

R/L. 

 Ensaio de confirmação para a razão R/L no experimento Ucte-2. 

Observa-se na Tabela 53 que os valores da razão R/L para o ensaio de 

confirmação, denominado neste trabalho de C(R/L)2 (1213) são baixos o suficiente 

para produzir uma baixa convexidade no cordão de solda. 

 

Tabela 53. Valores das variáveis respostas dos ensaios de confirmação C(R/L)2 
(1213) para razão R/L no experimento Ucte-CC-2. 

Ensaio L (mm) R (mm) P (mm) R/L D (%) 

C(R/L)2-Início 17,0 2,7 0,6 0,16 12,6 

C(R/L)2-Final 17,2 2,5 0,6 0,15 13,2 

 

5.2.3 Considerações finais sobre os resultados das soldagens na condição 

Ucte-CC. 

Embora os ensaios de confirmação tenham atendido aos critérios de diluição 

e razão R/L, o reforço máximo obtido nos cordões individuais dos ensaios foi de 

4,0 mm (Ensaio 21), ou seja, menor que os 5 mm exigidos, necessitando, portanto, 

da aplicação de mais de uma camada no revestimento, tal como aconteceu na 

condição Icte-P. Em primeira análise, na escolha do ensaio para o revestimento 

deve ser levada em consideração a soma dos reforços das duas camadas, a qual 

deve resultar num valor o mais próximo possível de 5 mm para que o custo seja o 

mais baixo possível. 
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5.2.4 Características econômicas dos ensaios na condição Ucte-CC. 

Seguindo a mesma metodologia das soldagens na condição Icte-P foram 

levantadas as características econômicas dos ensaios na condição Ucte-CC com o 

objetivo de comparar os custos dos revestimentos para cada condição, já que, na 

maioria das vezes, o custo final de um produto ou serviço é um fator determinante 

para se tomar decisões no âmbito da engenharia. A Tabela 54 mostra os valores da 

taxa de deposição (TD), taxa de fusão (TF) e eficiência de deposição (ED) dos 

ensaios do experimento na condição Ucte-CC (Ucte-CC-1 e Ucte-CC-2). 

 

Tabela 54. Valores obtidos para a TD, TF e ED para os ensaios do experimento 
Ucte-CC. 

Ensaio P1 (g) P2 (g) P (g) TD (kg/h) TF (kg/h) ED (%) 

19 1044,4 1076,0 31,6 2,9 3,0 96,8 

20 1034,4 1055,1 20,7 2,9 3,0 94,8 

21 1039,9 1055,6 15,7 2,9 3,0 95,1 

22 1099,9 1115,7 15,8 2,9 3,0 95,7 

23 1022,9 1054,1 31,2 2,9 3,0 95,7 

24 1050,5 1072,5 20,8 2,9 3,0 95,2 

25 1047,5 1068,4 20,9 2,9 3,0 95,7 

26 1052,6 1068,6 16,0 2,9 3,0 96,9 

27 1024,4 1055,8 31,4 2,9 3,0 96,3 

28 1001,9 1032,8 30,9 2,9 3,0 94,8 

29 996,1 1016,6 20,5 2,8 3,0 93,9 

30 1004,3 1019,8 15,5 2,9 3,0 93,9 

31 976,0 997,5 21,5 3,0 3,0 98,0 

32 990,9 1007,0 16,1 3,0 3,0 97,5 

33 994,5 1026,7 32,2 3,0 3,0 99,0 

34 981,5 996,7 15,2 2,8 3,0 92,0 

35 1025,2 1055,8 30,6 2,8 3,0 93,9 

36 1037,2 1057,0 19,8 2,7 3,0 90,6 

CD1 994,0 1025,1 31,1 2,9 3,0 95,4 

CR1 1019,4 1049,7 30,3 2,8 3,0 91,8 

C(R/L)1 963,8 994,4 30,6 2,8 3,0 93,9 

CD2-R2 1023,8 1054,6 30,8 2,8 3,0 94,8 

C(R/L)2 959,0 990,8 31,8 2,9 3,1 95,6 

 
 



160 

5.2.5 Custos diretos da soldagem dos ensaios na condição Ucte-CC. 

Com base nos resultados da Tabela 54 e nos dados relacionados abaixo, os 

custos diretos da soldagem MIG/MAG, em R$/kg de solda, foram calculados através 

da Equação 2 até a Equação 7. A Tabela 55 apresenta os resultados para cada 

ensaio do experimento Ucte-CC, inclusive dos ensaios de confirmação. 

 Custo do gás: 

 Argônio puro: 31,58 R$/m3; 

 70% de argônio + 30% de hélio: 45,00 R$/m3; 

 99,97% de argônio + 0,03 % de óxido nítrico: 35,00 R$/m3; 

 Vazão do gás: 1,5 m3/h; 

 Custo da energia: 0,56 R$/kWh; 

 Custo da arame-eletrodo: 

 AWS ERNiCrMo-3 (Inconel 625): 217,90 R$/kg; 

 AWS ERNiCrMo-4 (Hastelloy C-276): 317,31 R$/kg; 

 AWS ERNiCrMo-14 (Inconel 686): 564,43 R$/kg; 

 Salário do soldador: 10 R$/h; 

 Fator de operação: 50%; 

 Custos gerais: 1 R$/h. 

Tabela 55 - Custos diretos da soldagem para cada ensaio na condição Ucte-CC. 

Corpo de 
Prova 

CG 

(R$/kg) 
CE 

(R$/kg) 
CAE 

(R$/kg) 
CS 

(R$/kg) 
CGe 

(R$/h) 
CDT 

(R$/kg) 

19 16,24 0,58 225,02 1,71 0,69 244,24 

20 16,53 0,55 229,94 1,74 0,70 249,46 

21 16,34 0,56 229,17 1,73 0,69 248,48 

22 16,24 0,58 227,72 1,71 0,69 246,94 

23 16,45 0,60 227,64 1,74 0,69 247,11 

24 16,45 0,57 228,84 1,74 0,69 248,29 

25 16,37 0,59 227,74 1,73 0,69 247,12 

26 16,04 0,55 224,87 1,69 0,68 243,83 

27 16,34 0,58 226,19 1,73 0,69 245,52 
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Continuação da Tabela 55 

Corpo de 
Prova 

CG 

(R$/kg) 
CE 

(R$/kg) 
CAE 

(R$/kg) 
CS 

(R$/kg) 
CGe 

(R$/h) 
CDT 

(R$/kg) 

28 16,61 0,60 229,85 1,75 0,70 249,50 

29 23,78 0,69 232,19 1,76 0,70 259,13 

30 18,35 0,63 232,13 1,75 0,70 253,55 

31 15,91 0,59 575,72 1,68 0,67 594,58 

32 22,71 0,61 578,87 1,68 0,67 604,55 

33 17,66 0,61 569,83 1,68 0,67 590,45 

34 16,88 0,57 344,70 1,78 0,71 364,65 

35 23,90 0,70 337,99 1,77 0,71 365,06 

36 19,15 0,56 350,07 1,82 0,73 372,33 

CD1 31,35 0,59 228,37 1,74 0,70 262,75 

CR1 16,92 0,54 237,49 1,79 0,71 257,45 

C(R/L)1 31,86 0,65 232,10 1,77 0,71 267,09 

CD2-R2 16,66 0,56 334,91 1,76 0,70 354,59 

C(R/L)2 23,00 0,62 228,05 1,70 0,68 254,06 

Legenda: CG: custo do gás; CE: custo da energia; CAE: custo do arame-eletrodo; CS: 
custo do soldador; CGe: custos gerais; CDT: custo direto total. 

5.2.6 Custo direto total da soldagem de revestimento na condição Ucte-CC. 

Considerando a necessidade do emprego de duas camada para atingir o 

reforço bruto de 5 mm, foi determinado o custo direto total previsto para a soldagem 

do revestimento com duas camadas. A Tabela 56 apresenta os resultados para cada 

ensaio após uma e duas camadas.  

 

Tabela 56. Previsão do custo direto para a primeira e a segunda camada de 
revestimento para as soldagens na condição Ucte-CC. 

Ensaio 

1ª camada 2ª camada 

D1 
(%) 

R1 
(mm) 

n 
tT1 

(min) 
CDT1 

(R$) 
R2 

(mm) 
D2 
(%) 

tT2 
(min) 

CDT 
(R$) 

19 6,1 3,5 21 13,67 162,28 7,0 0,4 27,33 324,56 

20 6,0 2,8 17 7,48 89,15 5,6 0,4 14,96 178,31 

21 6,4 4,0 29 9,42 113,08 8,1 0,4 18,84 226,15 

22 7,6 2,8 23 7,61 91,38 5,6 0,6 15,22 182,75 

23 6,2 3,2 13 8,22 97,47 6,4 0,4 16,44 194,94 

24 10,4 3,5 28 12,30 146,62 7,0 1,1 24,60 293,23 

25 12,5 2,5 16 7,07 84,23 5,0 1,6 14,13 168,46 

26 7,0 2,9 29 9,44 113,34 5,7 0,5 18,88 226,69 

27 7,0 3,2 13 8,33 98,77 6,5 0,5 16,66 197,55 
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Continuação da Tabela 56 

Ensaio 
1ª camada 2ª camada 

D1 
(%) 

R1 
(mm) 

n 
tT1 

(min) 
CDT1 

(R$) 
R2 

(mm) 
D2 
(%) 

tT2 
(min) 

CDT 
(R$) 

28 6,8 3,2 13 8,29 98,34 6,5 0,5 16,58 196,68 

29 15,8 2,1 14 6,04 74,00 4,2 2,5 12,07 148,00 

30 16,5 2,4 20 6,35 76,77 4,8 2,7 12,70 153,54 

31 10,2 2,7 15 6,53 192,65 5,5 1,0 13,06 385,31 

32 12,7 2,4 18 5,80 173,57 4,8 1,6 11,59 347,13 

33 8,6 2,8 11 7,46 218,35 5,6 0,7 14,93 436,70 

34 5,4 3,4 23 7,43 126,74 6,8 0,3 14,86 253,48 

35 10,8 2,8 11 7,07 121,58 5,7 1,2 14,15 243,16 

36 7,9 2,9 11 4,97 84,61 5,8 0,6 9,95 169,21 

CD1 5,7 3,1 12 7,99 100,38 6,2 0,3 15,97 200,77 

CR1 9,2 4,0 19 12,48 149,96 8,0 0,9 24,96 299,91 

C(R/L)1 7,0 2,9 11 7,41 93,16 5,8 0,5 14,82 186,33 

CD2-CR2 5,2 3,5 13 8,33 140,03 6,9 0,3 16,67 280,06 

C(R/L)2 12,9 2,6 11 6,97 86,58 5,2 1,7 13,93 173,16 

Legenda: D: diluição; R: reforço; n: número de passes; tT: tempo total de 
revestimento; CDT1: custo direto total da primeira camada; CDT: custo direto total das 
duas camadas. Os índices 1 e 2 se referem à primeira e a segunda camada 
respectivamente. 

5.2.7 Custo direto total do revestimento x reforço x diluição para os ensaios 

na condição Ucte-CC. 

Com base nos resultados mostrados na Tabela 56 foi montada a Figura 118 

que mostra graficamente os custos, os reforços e as diluições previstos para duas 

camadas em função do ensaio. Nesta figura, foi traçada uma linha de corte na altura 

de um reforço de 5 mm para escolha dos ensaios que satisfazem ou se aproximam 

desta condição. Considerando que em todos os ensaios a diluição prevista é menor 

que 5%, a decisão deverá recair sobre os ensaios que proporcionarem menores 

custos e reforços mais próximos de 5 mm. Com base na linha de corte, verifica-se 

que apenas os Ensaios 25, 29, 30 e C(R/L)2 proporcionaram reforços próximos ao 

valor de referência e com custos aceitáveis, restringindo a escolha do ensaio para 

realização da soldagem dos revestimentos a esses quatro ensaios. 
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Figura 118. Custo direto total, reforço e diluição previstos para duas camadas em 
função dos ensaios para a soldagem na condição Ucte-CC. 

 

A Tabela 57 apresenta de forma mais detalhada os valores previstos para o 

custo, o reforço e a diluição dos ensaios selecionados para execução das soldagens 

relativas aos ensaios de revestimentos. 

Tabela 57. Valores do reforço, do custo e da diluição para os ensaios selecionados 
para o revestimento na condição Ucte-CC. 

Ensaio R2(mm) D2 (%) CDTR (R$) 

25 4,96 1,56 168,46 

29 4,24 2,50 148,00 

30 4,80 2,71 153,54 

C(R/L)2 5,18 1,66 173,16 

 

Após a Análise da Tabela 57, verifica-se que os quatro ensaios pré-

selecionados obtiveram baixos valores de diluição na segunda camada, inferiores a 

3% tornando-os aptos à soldagem dos revestimentos. Nesta fase do trabalho, a 
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decisão deve recair sobre o ensaio que proporcionou o menor custo, o que levou a 

escolha do Ensaio 29. Como uma alternativa, caso o Ensaio 29 não atenda o valor 

mínimo desejado para o reforço ( 5 mm) pode ser utilizado o Ensaio 30, que se 

destacou por apresentar um custo apenas 3,6% maior que o Ensaio 29. Entretanto, 

a relação custo x benefício entre as ligas só pode ser avaliada após os ensaios de 

corrosão. 
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5.2.8 Etapa 3: Soldagem de revestimento 

As soldagens de revestimento foram realizadas com base nos parâmetros 

de soldagem selecionados na Etapa 3 (ensaios exploratórios), a partir dos 

resultados dos ensaios nas condições de soldagem Icte-P e Ucte-CC, tendo por 

base, o reforço e a diluição esperados após a aplicação da segunda camada e os 

custos diretos da soldagem MIG/MAG para o revestimento. Embora os ensaios na 

condição Icte-P tenham sido realizados somente com a liga AWS ERNiCrMo-3, 

também foram soldados revestimentos com as ligas AWS ERNiCrMo-4 e AWS 

ERNiCrMo-14 utilizando os parâmetros selecionados na Tabela 16, tendo em vista 

que as mesmas, em testes preliminares apresentaram comportamentos quanto a 

estabilidade do arco, semelhantes à liga AWS ERNiCrMo-3. 

A denominação dos corpos de prova de revestimento contemplou a letra R 

indicativa de revestimento, o número ou letra do ensaio, seguida da nomenclatura 

AWS. Com relação aos revestimentos realizados com os ensaios na condição Ucte-

CC, utilizou-se as letras CC, indicativo de curto-circuito, antes da nomenclatura da 

liga. Por exemplo, o corpo de prova R10-ERNiCrMo-4 foi soldado com os 

parâmetros do Ensaio 10 da Tabela 16 utilizando o metal de adição da liga AWS 

ERNiCrMo-4. 

a) Aspecto superficial dos corpos de prova revestidos 

Os revestimentos apresentaram, de uma maneira geral, um aspecto 

superficial satisfatório, sem a presença de trincas de solidificação e outros defeitos 

que inviabilizem a sua execução, como mostra a Figura 119 e a Figura 120. 

 

Figura 119. Aspecto superficial do corpo de prova R14-ERNiCrMo-3. 



166 

 

Figura 120. Aspecto superficial do corpo de prova R29-CC-ERNiCrMo-3. 

 

b) Seção transversal do revestimento 

Quanto à presença de defeitos, os corpos de prova soldados na condição 

Icte-P, de uma maneira geral, não apresentaram nas suas seções transversais 

defeitos tais como: falta de fusão e penetração, poros e trincas. No entanto, o corpo 

de prova soldado com os parâmetros de soldagem do Ensaio 29 da condição Ucte-

CC (Tabela 18), apresentou falta de fusão entre camadas, porosidades e inclusão de 

óxidos (Figura 121). Este fato se deve, provavelmente, à menor energia de 

soldagem empregada na condição Ucte-CC que, associada à alta viscosidade da 

liga, dificultou à molhabilidade do metal de solda. Esta ocorrência implicou na 

exclusão da condição Ucte-CC da avaliação das propriedades dos revestimentos, 

deste ponto do trabalho em diante. 

Quanto a geometria da seção transversal, os corpos de prova apresentaram 

uma variação no valor do reforço ao longo da mesma, sendo menor no início do 

revestimento e maior no final (Figura 122). Isto se deve ao efeito da sobreposição 

dos cordões de solda que vai se somando à medida que o revestimento vai 

avançando. 
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Figura 121. Microestrutura da seção transversal do corpo de prova R29-CC-
ERNiCrMo-3. 

 

 

Figura 122. Aspecto da seção transversal do corpo de prova R10-ERNiCrMo-14. 

 

c) Avaliação dos revestimentos 

A avaliação dos revestimentos contemplou três aspectos considerados 

importantes nesta operação: a necessidade de um teor de ferro máximo de 5%, 

tendo em vista a sua influência na resistência à corrosão (GITTOS e GOOCH, 1996; 

ISO, 2003), a exigência de um reforço líquido de 3 mm e um bruto mínimo de 5 mm 

(PETROBRAS, 1999) e, naturalmente, um custo mais baixo possível. Sobre essa 

ótica, foi determinado o percentual de ferro no metal de solda através de EDX numa 

posição correspondente ao reforço de 3 mm, como mostra a Figura 40. Com base 

neste resultado, determinou-se ainda, a diluição local (DL) pela Equação 15, 

considerando o percentual de ferro no metal base de 98,64%. A Tabela 58 

apresenta estes resultados. 

   
           
           

     ( )                                              Equação 15 

Onde: 

%FeMS = percentual de ferro no metal de solda; 

%FeMA = percentual de ferro no metal de adição; 
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%FeMB = percentual de ferro no metal de base. 

 

Com base nas macrografias das seções transversais dos revestimentos foi 

medido, através do programa de análise de imagem, o reforço médio para cada 

ensaio. Em seguida, foi determinado o custo direto total da soldagem de 

revestimento (CDTR). Estes resultados encontram-se na Tabela 58. 

Tabela 58. Resultados do teor de ferro no metal de solda e das diluições local e 
global dos corpos de prova revestidos. 

Corpo de prova %FeMS-EDX %FeMA 
DL 
(%) 

R 
(mm) 

CDT 
(R$) 

RC-ERNiCrMo-3 4,2 0,19 4,1 4,8 113,74 

RC-ERNiCrMo-4 13,0 6,07 7,5 7,6 148,73 

RC-ERNiCrMo-14 4,5 0,29 4,3 4,9 259,65 

R10-ERNiCrMo-3 4,2 0,19 4,1 5,1 142,68 

R10-ERNiCrMo-4 6,7 6,07 0,7 6,0 178,67 

R10-ERNiCrMo-14 2,0 0,29 1,7 6,1 309,36 

R14-ERNiCrMo-3 1,3 0,19 1,1 5,1 88,45 

R14-ERNiCrMo-4 6,1 6,07 0,0 6,4 122,25 

R14-ERNiCrMo-14 1,5 0,29 1,2 5,4 211,68 

Legenda: %FeMS-EDX: percentual de ferro no metal de solda determinado por EDX.; 
%FeMA: percentual de ferro no metal de adição; CDTR: custo direto total do 
revestimento com duas camadas. 

 

A partir dos dados da Tabela 58, foi construído um gráfico com os valores do 

percentual de ferro no metal de solda, do reforço do revestimento e do custo direto 

total do revestimento para cada ensaio (Figura 123). Tendo por base a linha 

tracejada correspondente, tanto ao percentual de 5% ferro no metal de solda, quanto 

aos 5 mm de reforço bruto exigidos para o revestimento, construída na Figura 123, 

foi possível fazer uma seleção de ensaios que satisfizessem os três critérios acima. 

Sob esse ponto de vista, a melhor relação custo x benefício nesta etapa do trabalho 

é proporcionada pelo revestimento R14 ERNiCrMo-3. Entretanto, a análise final será 

feita com base nos dados adicionais de propriedades mecânicas (Etapa 5) e de 

resistência à corrosão (Etapa 6). 
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Figura 123. Percentual de ferro no metal de solda, reforço do revestimento e o custo 
direto total do revestimento em função do ensaio. 

5.2.9 Etapa 4: Caracterização metalúrgica do revestimento 

A Etapa 4 consistiu da caracterização metalúrgica dos revestimentos através 

de diversas técnicas de análise com o objetivo de avaliar os efeitos dos parâmetros 

de soldagem sobre as microestruturas dos revestimentos. Foi dada ênfase as 

análises das microestruturas da interface revestimento/substrato e do metal de 

solda, uma vez que na interface revestimento/substrato existe a presença de 

macrosegregações que podem acarretar problemas como fragilização por 

hidrogênio, perda de tenacidade, descolamento, corrosão sob tensão e corrosão 

(SAVAGE e SZEKERES, 1967; DOODY, 1992; ROWE et al., 1999b). A 

microestrutura do metal de solda deve exercer um papel importante com relação a 
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resistência à corrosão e ao desgaste. A seguir serão apresentados os principais 

resultados obtidos neste trabalho. 

a) Caracterização da microestrutura da interface revestimento/substrato 

Na análise da microestrutura da interface revestimento/substrato, as 

macrosegregações foram denominadas de Zonas Parcialmente Misturadas (ZPMs), 

as quais foram consideradas as regiões da interface, ou próximo dela, que tivesse a 

composição química entre a do metal de solda e a do metal de base. Todas as ligas 

estudadas neste trabalho apresentaram ZPMs com morfologias semelhantes às 

reportadas pela literatura (DOODY, 1992; KEJELIN et al., 2007; KOU e YANG, 2007; 

BEAUGRAND et al., 2009). 

A terminologia adotada neste trabalho para as ZPMs foi praticamente a 

mesma utilizada por Doody (1992), com exceção da região do lado do metal de 

solda imediatamente adjacente à linha de fusão, a qual não foi considerada pelo 

autor como ZPM, embora tenha apresentado uma composição química intermediária 

entre a do metal de solda e a do metal de base. Esta região foi chamada por 

Beaugrand et al. (2009) de Zona , nomenclatura que será adota neste trabalho. No 

modelo de Kou e Yang (2007), a Zona  foi chamada de praia, embora o termo seja 

incoerente com a analogia ao conceito geográfico, tendo em vista que no mesmo a 

praia está do lado do continente (MB), enquanto no modelo de Kou e Yang (2007) 

está do lado do oceano (MS). Desta forma, as ZPMs foram classificadas como: 

 “praia (região da interface revestimento/substrato do lado do metal de 

base constituída de martensita); 

 “península (região do metal de base parcialmente envolvida pelo metal 

de solda); 

 “baía (região da ZPM parcialmente envolvida pelo metal de base); 

  “ilha (região da ZPM totalmente envolvida pelo metal de solda); 

 Zona  (região do lado do metal de solda imediatamente adjacente à 

linha de fusão que exibe uma microestrutura aparentemente 

monofásica, numa escala microscópica); 
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A Figura 124 mostra exemplos de ZPMs encontradas no trabalho. A seguir 

serão descritas as particularidades das ZPMs encontradas neste trabalho. Por 

conveniência será usada a seguinte sequência: praia, Zona , península, baía e ilha. 

 

Figura 124. Interface revestimento/substrato. (a) revestimento RC da liga AWS 
ERNiCrMo-4, mostrando a presença de uma praia; (b) revestimento R14 da liga 

AWS ERNiCrMo-14, mostrando a presença de baía, península, ilha e Zona . 

 

 Praias 

As praias se apresentaram como regiões descontínuas constituídas de 

martensitas com dureza superior a 400 HV0,1, tendo sido encontradas em todos os 

revestimento realizados com as três ligas. Não foi verificada nenhuma relação entre 

a quantidade de praias com o tipo de revestimento e com o tipo de liga. Acredita-se 

que isto se deva a elevada quantidade de elementos de liga presentes em todos os 

metais de adição que, por difusão, migram juntamente com o carbono para as 

regiões das praias aumentando a temperabilidade nas mesmas. Com isso, mesmo 

para velocidades de resfriamento mais lentas, proporcionadas pelo emprego de 

energias mais elevadas, ocorreu a formação de martensita. A Figura 125, a Figura 

126 e a Figura 127 mostram essas regiões de dureza elevada. A presença de 

martensita nestas regiões pode ser comprovada pela Figura 128 que mostra este 

constituinte ao redor de uma impressão de microdureza Vickers. 
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Figura 125. Microdurezas Vickers no revestimento R10 da liga AWS ERNiCrMo-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 126. Microdurezas Vickers no revestimento RC da liga AWS ERNiCrMo-4. 
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Figura 127. Microdurezas Vickers no revestimento R14 da liga AWS ERNiCrMo-14. 

 
 

 

Figura 128. Martensita numa região vizinha a uma impressão de microdureza 
Vickers. 

 

 Zona  

Formadas pelo modelo proposto por Kou e Yang (2007), a Zona  

predominou nas interfaces revestimento/substrato de todos os revestimentos. A sua 

espessura, para as ligas estudadas neste trabalho, variou de 2 m a 100 m. Na 

maior parte de sua extensão, apresentou uma microestrutura aparentemente 

monofásica em decorrência do modo de solidificação planar (Figura 129). 

Entretanto, devido à segregação de elementos como o cromo, o molibdênio e o 
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nióbio, ocorreu uma mudança deste modo para celular e, posteriormente, para 

colunar dendrítico. Esta mudança pode ser melhor visualizada com auxílio da Figura 

130. 

 

Figura 129. Zona  na interface revestimento/substrato do revestimento R10 
realizado com a liga AWS ERNiCrMo-3. 

 
 

 

Figura 130. Evolução do modo de solidificação na Zona  da interface 
revestimento/substrato do revestimento R10 da liga AWS ERNiCrMo-3. A presença 
de precipitados caracteriza a ocorrência de segregação durante a solidificação da 
liga. 

 

De acordo com o Modelo 1 de Kou e Yang (2007), em que o ponto de fusão 

do metal de base é maior que o do metal de solda, a Zona  é uma ZPM rica em 
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elementos do metal de base com o ponto de fusão maior que o do metal de solda. O 

resultado da análise química por EDX na Zona  da Figura 129, apresentado na 

Tabela 59, mostrou uma composição química intermediária entre a do metal de 

solda e a do metal de base o que é própria das ZPMs. O teor de ferro elevado 

caracteriza a maior participação do metal de base na formação desta Zona e, 

consequentemente, proporciona um ponto de fusão maior que o do metal de solda. 

Tabela 59. Composição química da Zona  na interface revestimento/substrato do 
revestimento R10 da liga AWS ERNiCrMo-3. 

Elementos % em peso 

Al 0,43 

Nb 0,74 

Mo 3,03 

Ti 0,12 

Cr 7,13 

Fe 67,30 

Ni 21,25 

Total 100,00 

 

Silva (2010) mostrou em seu trabalho através de análise de EBSD que a 

Zona  é uma solução sólida cujo solvente é o ferro. A análise também mostrou que 

não houve mudança na direção preferencial de crescimento entre os grãos da Zona 

 e os grãos do metal de solda, visto que na Figura 131 onde as cores dos grãos 

não mudam quando se passa de uma região para a outra. 

 

Figura 131. Análise de EBSD da região da interface revestimento/substrato para a 
liga AWS ERNiCrMo-3 (SILVA, 2010). 
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 Penínsulas 

As penínsulas são formadas por regiões do metal de base diluído que 

podem penetrar no interior do metal de solda de algumas dezenas até poucas 

centenas de microns. São formadas nos locais de maior perturbação na penetração 

da solda como nas regiões inter-passes e intra-passes e sua microestrutura pode 

ser composta pelos constituintes normais do metal de base com alguma 

descarbonetação. Também pode apresentar martensita em alguns locais ou em toda 

a sua extensão. A Figura 132 mostra uma península de metal de base no 

revestimento R10 realizado com a liga AWS ERNiCrMo-3. A sua microestrutura é 

composta por ferrita e carbonetos e na sua extremidade por martensita. 

 
Figura 132. Península de metal de base no revestimento R10 realizado com a liga 
AWS ERNiCrMo-3. 

 

A Zona  pode ser arrastada para dentro do metal de solda devido ao 

movimento convectivo na poça de fusão. Quando não ocorre o desprendimento da 

mesma, forma-se uma região, denominada neste trabalho, de Zona  avançada, 

como pode ser visto na Figura 133. Esta mesma região foi chamada por Kou e Yang 

(2007) de península, mas este termo não está coerente com a terminologia adotada 

no presente estudo. 
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Figura 133. Seção longitudinal do Ensaio E mostrando a Zona  avançada. 

 

 Baías  

Em geral as penínsulas são acompanhadas de baías constituídas 

geralmente pela Zona . No seu contorno pode apresentar uma estrutura 

martensítica, como mostra a Figura 132. 

 Ilhas 

Basicamente foram encontrados dois tipos de ilhas nas seções transversais 

dos revestimentos: as ilhas de Zona  formadas pelo mecanismo proposto por Kou 

e Yang (2007) e as pseudoilhas que provavelmente são resultantes do corte 

transversal de penínsulas de metal de base e de Zonas  avançadas.  

As ilhas de Zona  (Figura 134) foram originadas pelo material da Zona  

ainda no estado líquido que foi arrastado para dentro do metal de solda pelas fortes 

correntes de convecção, solidificando-se rapidamente ao entrar em contato com o 

metal de solda líquido mais frio, formando assim uma ilha. 

 

Figura 134. Seção longitudinal do Ensaio E mostrando a Zona  e ilhas de Zona . 
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O segundo tipo (pseudoilha) é provavelmente o resultado da interseção do 

plano de corte da seção transversal do cordão de solda com parte de uma península 

de metal de base ou de uma Zona  avançada, desenvolvida na seção longitudinal 

do cordão de solda. A Figura 135 mostra um modelo para geração de uma ilha de 

metal de base na seção transversal do revestimento. Como a seção transversal é 

resultante do corte A-A, percebe-se que a interseção da península de metal de base 

ficará entre duas Zonas , como foi o caso da ilha de metal de base da Figura 136. 

A Tabela 60 mostra a composição química da ilha de metal de base da Figura 136. 

 

Figura 135. Ilha de metal de base. (a) Trecho da seção longitudinal de um 
revestimento mostrando a direção de corte A-A. (b) Seção transversal esquemática 
resultante do corte A-A. 

 

 

Figura 136. Ilha de metal de base diluído proveniente da zona parcialmente fundida 
próxima à interface do revestimento R10 realizado com a liga AWS ERNiCrMo-4. 
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Tabela 60. Composição química do material da ilha de metal de base (Figura 136) 
obtido por EDX. 

Elemento % em peso 

Al 0.36 

W 0.80 

Mo 0.35 

Cr 0.56 

Fe 96.38 

Ni 1.55 

 

A Figura 137 apresenta uma pseudoilha de Zona , cuja composição 

química (Tabela 61) mostra que a origem do material é a Zona , a qual possui um 

alto teor de ferro, o que concorda com o mecanismo proposto por Kou e Yang 

(2007). A composição química dos pontos B e C (Tabela 61) também reforçam o fato 

de que, quanto mais próximo da interface revestimento/substrato, maior o teor de 

ferro presente e menor a quantidade dos elementos Ni, Cr, Mo, W e Ti na região. 

 

 

Figura 137. Ilha de zona  próxima à interface do revestimento R14 realizado com a 
liga AWS ERNiCrMo-14. 
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Tabela 61. Composição química dos pontos A, B e C da Figura 137. 

Elementos 
% em peso 

Ponto A na Ilha Ponto B Ponto C 

Al 0,30 0,45 0,44 

Si 0,48 0,13 0,33 

W 0,62 5,63 4,84 

Mo 2,81 15,21 14,51 

Ti 0,22 0,31 0,27 

Cr 4,37 15,65 14,31 

Fe 79,77 18,87 26,54 

Ni 11,43 43,74 38,75 

Total 100,00 100,00 100,0 

 

As ilhas foram formadas preferencialmente nas regiões inter-passes e intra-

passes em função da maior turbulência e perturbação na penetração nestes locais. 

b) Caracterização da microestrutura do metal de solda da liga 

AWS ERNiCrMo-3 

De uma forma geral, a microestrutura do metal de solda dos revestimentos 

da liga AWS ERNiCrMo-3, independente dos parâmetros de soldagem empregados, 

apresentou uma matriz , com a predominância do modo de solidificação colunar-

dendrítico, com a presença de fases secundárias precipitadas nas regiões 

interdendríticas, como mostram as microestruturas obtidas no MEV (Figura 138). As 

regiões mais escuras constituem a matriz , as mais claras correspondem às regiões 

interdendríticas de matriz  e os precipitados brancos nas regiões interdendríticas 

são as fases secundárias. 

A Figura 139 mostra uma região do metal de solda do revestimento R29-CC 

depositado com a liga AWS ERNiCrMo-3, que concentra os principais tipos de fases 

secundárias e morfologias encontradas em todos os revestimentos desta liga. De 

uma forma geral, as fases se apresentaram com as seguintes morfologias: em bloco 

com aspecto cúbico, eutética e variada. Esta última assume a forma do líquido 

remanescente, tal como a fase denominada de A na Figura 139. 

Quanto a localização das fases secundárias, a com forma de blocos (Figura 

139) foi encontrada, tanto no centro das dendritas, como nas regiões interdendríticas 

em todo o revestimento. Já os eutéticos, se concentraram mais próximos do topo do 

revestimento. Acredita-se que a localização do eutético no topo se deva a menor 

velocidade de resfriamento nessa região. 
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Figura 138. Microestrutura do metal de solda da liga AWS ERNiCrMo-3. (a) 
revestimento RC, (b) revestimento R10, (c) revestimento R14, (d) Revestimento R29-
CC. 

 

 

 

Figura 139. Principais morfologias das fases secundárias encontradas nos metais de 
solda dos revestimentos depositados com a liga AWS ERNiCrMo-3. 
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Sabe-se que a formação das fases secundárias durante a soldagem está 

associada à ocorrência de microsegregação de elementos químicos para o líquido 

remanescente (CIESLAK, 1991; OGBORN et al., 1995; DUPONT, 1996; BANOVIC 

et al., 2002). Como a solidificação do metal de solda ocorre em condições fora do 

equilíbrio, a segregação de certos elementos para o líquido pode ocasionar uma 

supersaturação do líquido no final da solidificação. Com isso, um elemento pode 

exceder o limite de solubilidade na fase líquida, favorecendo a precipitação de outras 

fases. 

Para identificar os elementos formadores das fases secundárias, foi usada a 

mesma metodologia utilizada por Dupont (1996), onde os coeficientes de 

redistribuição do soluto (k) dos principais componentes da liga AWS ERNiCrMo-3 

foram determinados para avaliar a tendência de segregação de cada componente da 

liga. Este coeficiente revela a intensidade e a direção da microsegregação esperada 

para um dado elemento durante a solidificação de uma liga. 

Para encontrar os valores k, foi determinada a composição química por EDX 

no metal de solda (MS) de um dos revestimentos, no caso o RC, a qual representou 

a composição da liga (Co) e nos centros das dendritas (CD), que correspondeu a 

composição do primeiro sólido (Cs). Os resultados de composição química, bem 

como os valores de k se encontram na Tabela 62, juntamente com os valores de k 

obtidos por Dupont (1996). 

Analisando os resultados da Tabela 62, percebe-se que os elementos 

níquel, cromo e ferro, com k1, tendem a segregar para o centro da dendrita, 

enquanto que os elementos silício, nióbio e molibdênio, com k1, tendem a segregar 

para o líquido interdendrítico, sendo que o nióbio, com k=0,5, é o elemento que 

segrega mais fortemente. Com isso, pode-se dizer que os elementos silício, nióbio e 

molibdênio devem participar da formação das fases secundárias. 

Com a diluição, aumenta-se a participação do ferro no metal de solda e com 

isso ocorre uma diminuição da solubilidade dos elementos molibdênio, nióbio e 

silício na matriz . Portanto, é natural que ocorra a segregação destes elementos 

para o líquido interdendrítico durante o processo de solidificação do metal de solda. 

Por este ponto de vista, quanto maior a participação do ferro no metal de solda, 

maior será o potencial de segregação do molibdênio, nióbio e silício. Mais adiante 



183 

será discutido o papel da diluição nas propriedades do metal de solda (BANOVIC et 

al., 2002). 

Comparando os valores de k obtidos neste trabalho com os de Dupont 

(1996), observa-se que existe uma semelhança muito grande entre os dois 

resultados, o que reforça a tendência de comportamento dos elementos analisados 

quanto à segregação. 

 

Tabela 62. Comparação dos valores de k dos principais elementos químicos da liga 
AWS ERNiCrMo-3 com os obtidos por Dupont (1996). 

Elementos 
% em peso 

k=Cs/CL k (DUPONT) 
MS (Co=CL) CD (CS) 

Si 0,39  0,09 0,23  0,07 0,59 - 

Nb 3,59  0,11 1,73  0,08 0,48 0,46 

Mo 8,70  0,22 7,07  0,30 0,81 0,86 

Cr 18,02  0,21 18,21  0,34 1,01 1,05 

Fe 18,65  0,66 20,10  0,81 1,07 1,02 

Ni 50,65  1,83 52,66  1,05 1,03 1,04 

Legenda: MS = composição do metal de solda, CD = composição no centro da 
dendrita. 

 

Para se ter uma idéia da composição das fases secundárias, foram 

realizadas análises químicas por EDX nas fases secundárias. 

A Figura 140, apresenta a composição química do eutético indicado pela 

seta. Observa-se que o mesmo é rico em níquel, cromo e molibdênio, que são os 

principais componentes da liga. Estes elementos podem aparecer em teores 

relativamente altos devido à interação de elétrons do feixe com a matriz , mesmo 

quando o ponto de análise esteja sobre o constituinte. 
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Composição química do eutético 

Elemento % em peso % atômico 

Si 0,08 0,19 

Nb 15,58 10,96 

Mo 17,76 12,10 

Cr 16,02 20,13 

Fe 6,48 7,58 

Ni 44,07 49,04 

Total 100,00 100,00 

Figura 140. Eutético (seta) no metal de solda do revestimento R14-ERNiCrMo-3. 

 

Diversos trabalhos realizados sobre a metalurgia da soldagem da liga 

UNS N06625 (CIESLAK, 1991; DUPONT, 1996; BANOVIC et al., 2002) mostraram 

que as fases secundárias eram normalmente constituídas por fase Laves e 

carbonetos primários MC, que muitas vezes apareciam formando eutéticos com a 

fase . A fase Laves nas ligas UNS N06625 pode apresentar uma fórmula do tipo 

(Nb,Mo,Ti,Si)(Ni,Cr,Fe)2, enquanto os carbonetos MC devem ser do tipo NbC (ASM, 

2004). 

Com base no resultado de análise química por EDX apresentado na Figura 

140, pode-se dizer que o constituinte eutético é do tipo +Laves, tendo em vista que 

o mesmo possui uma composição consistente com a fase Laves (fase predominante 

no constituinte), ou seja, estão presentes os elementos nióbio, molibdênio, silício, 

níquel, cromo e ferro. Este resultado está coerente com a fórmula da fase Laves: 

(Nb,Mo,Si,Ti)(Ni,Cr,Fe)2, com exceção da ausência do titânio. 

A ausência do titânio na fase Laves pode ser justificada da seguinte forma: 

praticamente todo o titânio do metal de adição se encontra na forma de nitretos e 

durante a fusão do metal de adição, os mesmos permanecem no estado sólido, 

funcionando posteriormente como um nucleador de carbonetos de nióbio (SILVA, 

2010). 

Outro aspecto a ser discutido é a não obediência da relação de 1:2 na 

composição química (% de átomos) da fase Laves na Figura 140. Provavelmente 

este fato se deva a interação do feixe de elétrons com a matriz  fazendo com que 

aumente a participação de elementos da referida matriz. Entretanto, a presença de 
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silício na composição reforça a suspeita de que se trata de uma fase Laves, tendo 

em vista que este elemento favorece a formação da mesma (CIESLAK et al., 1988; 

DUPONT, 1996). 

Com relação aos precipitados na forma de blocos, a análise química por 

EDX do bloco da Figura 141, indicado pela seta, mostra as presenças de nióbio com 

um teor elevado e titânio, bem como a ausência de silício. Vale lembrar que devido 

ao pequeno tamanho da fase, a composição química da mesma não é precisa 

devido à interação de elétrons do feixe com a matriz . Estes fatores, associados 

com uma morfologia de aspecto cúbico, indicam que os mesmos sejam um 

carboneto de nióbio. 

 

 

Composição química 
da fase em bloco 

Elemento % em peso 

Nb 21,62 

Mo 11,85 

Ti 2,37 

Cr 16,66 

Fe 3,90 

Ni 43,59 

Total 100,00 

Figura 141. Fase em forma de bloco (seta) no metal de solda do revestimento R14-
ERNiCrMo-3. 

 

Para a fase denominada de Fase A neste trabalho, a análise química por 

EDX revelou a presença de nióbio, molibdênio, níquel, cromo, ferro e silício na sua 

composição química, como pode ser visto na Figura 142. Pelos mesmos motivos 

apresentados na discussão do constituinte eutético, tudo leva a crer que esta fase 

seja Laves. 
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Composição química 
da fase em bloco 

Elemento % em peso 

Si 0.80 

Nb 14.56 

Mo 14.26 

Cr 16.82 

Fe 7.32 

Ni 46.24 

Total 100,00 

Figura 142. Fase do tipo A (seta) no metal de solda do revestimento R29-CC-
ERNiCrMo-3. 

 

Com o objetivo de confirmar as presenças das fases secundárias Laves e 

carbonetos (Nb,Ti)C nos revestimentos realizados com a liga AWS ERNiCrMo-3, 

foram realizadas análises de difração de raios-X a partir de pós dos precipitados 

extraídos eletroliticamente, segundo a norma ASTM E963-00. A porção de pó 

avaliada foi considerada homogênea e representativa do percentual total de 

precipitados presentes nas ligas, tendo em vista que as partículas de precipitados 

foram submetidas a uma intensa agitação e mistura durante as etapas de lavagem, 

secagem e moagem. 

Os resultados das análises de difração de raios-X dos revestimentos da liga 

AWS ERNiCrMo-3 acusaram tanto a presença de picos indexados ao carboneto 

(Nb,Ti)C (padrão PDF 47-1418), quanto picos indexados à fase Laves (padrão PDF 

07-0145), como mostra a Figura 143. Também foi observada a presença de três 

picos com boa intensidade, os quais foram indexados a fase  segundo o padrão 

PDF 04-0850 (correspondente ao padrão do níquel), cuja presença está associada a 

uma possível dissolução incompleta da matriz durante a extração dos precipitados. 
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Figura 143. Análise de raios-X do revestimento R10-ERNiCrMo-3. 

 

Vale ressaltar que a fase Laves indexada segundo o padrão PDF 07-0145 

correspondente a uma fase Laves complexa contendo Cr, Fe, Mo Si e Ti, cuja 

fórmula química empírica é Cr5Fe50Mo8,90Si5,70Ti20,40. Embora não corresponda 

exatamente a fase observada neste trabalho, a qual é rica em Nb, este padrão foi 

escolhido por se tratar de uma fase Laves contendo a maioria dos elementos 

químicos encontrados na liga AWS ERNiCrMo-3, e por apresentar estrutura 

cristalina hexagonal com parâmetros de rede (a = 0,477 nm e c = 0,779 nm) 

compatível com o reportado na literatura para a fase Laves rica em Nb (estrutura 

cristalina hexagonal, a = 0,479 nm, c = 0,770 nm) (CIESLAK, 1991). 

Portanto, com base no exposto acima, os resultados da análise de raios-X 

confirmam o fato de que as fases secundárias encontradas nos revestimento 

realizados com a liga AWS ERNiCrMo-3 são Laves e carbonetos do tipo (Nb,Ti)C. 

O trabalho de Silva (2010) realizado no ENGESOLDA com a mesma liga 

mostrou, por microscopia eletrônica de transmissão, a presença de fase Laves e de 

um complexo nitreto de titânio/carboneto de nióbio no metal de solda de 

revestimentos realizados com o processo TIG com alimentação automática de 

arame frio. Na Figura 144 tem-se um precipitado alongado com morfologia 

semelhante aos observados nas análises de MEV. A Figura 144a apresenta uma 
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imagem em campo claro desta fase. O padrão de difração de área selecionada no 

precipitado é apresentado na Figura 144b, o qual corresponde ao da fase Laves. 

 

Figura 144. (a) Imagem em campo claro de um precipitado em forma de bastonete 
obtida por MET. (b) Padrão de difração de elétrons de área selecionada do referido 
precipitado. Eixo de zona [322]=[41-56] (SILVA, 2010). 

 

Na Figura 145a tem-se uma imagem em campo claro de um precipitado que, 

através do padrão de difração de elétrons de área selecionada (Figura 145b), foi 

identificado como sendo carbonitretos (Nb,Ti)NC. Entretanto, através de um 

mapeamento químico realizado sobre o mesmo, Silva (2010) mostrou tratar-se de 

um complexo nitreto de titânio/carboneto de nióbio, cujo núcleo é formado nitreto de 

titânio e as bordas por carboneto de nióbio. Desta forma, o trabalho de Silva (2010 

realizado no ENGESOLDA confirma as presenças de fase Laves e do complexo 

nitreto de titânio/carboneto de nióbio no metal de solda da liga AWS ERNiCrMo-3 

neste trabalho. 

 

 
Figura 145. (a) Imagem do carbonitreto de Ti Nb em campo claro. (b) Padrão de 
difração de elétrons do precipitado indexado como NbC no eixo de zona [111] 
(SILVA, 2010). 
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c) Caracterização da microestrutura do metal de solda da liga 

AWS ERNiCrMo-4 

A microestrutura do metal de solda dos revestimentos da liga 

AWS ERNiCrMo-4, apresentou um aspecto geral semelhante ao metal de solda dos 

revestimentos da liga AWS ERNiCrMo-3, ou seja, foi constituída de uma matriz  e 

precipitados interdendríticos de fases secundárias, como mostra a Figura 146. A 

distribuição dos elementos de liga na microestrutura seguiu um comportamento 

semelhante ao apresentado na AWS ERNiCrMo-3, indicando a ocorrência de 

microsegregação. 

 

Figura 146. Microestruturas dos metais de solda da liga AWS ER NiCrMo-4.(a) 
revestimento RC, (b) revestimento R10, (c) revestimento R14. 

 

As fases secundárias apresentaram diversas morfologias, dependendo da 

sua localização na microestrutura do metal de solda, sendo as seguintes as mais 

frequentes: filmes; disformes e eutéticas (Figura 147). Próximo à interface 

substrato/metal de solda foi comum a presença de filmes de precipitados ao longo 

de contornos de grão e subgrão de solidificação, como mostra a Figura 147a. Este 

tipo de precipitado ocorreu mais intensamente nos cordões que sofreram 

reaquecimentos devido aos ciclos térmicos proporcionados pela deposição de novos 

cordões de solda. 
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Figura 147. Morfologias das fases secundárias encontradas na liga AWS ERNiCrMo-
4. 

 

A morfologia disforme, localizada nas regiões interdendríticas, foi a mais 

abundante e recebeu esta terminologia tendo em vista que as mesmas assumem a 

forma variada do líquido interdendrítico no final da solidificação. A Figura 147b 

mostra as fases secundárias disformes (precipitados claros). Algumas vezes as 

fases secundárias disformes apareceram nucleadas em torno de inclusões (Figura 

147c). 

Outra morfologia encontrada neste trabalho foi a do tipo eutética. Com 

aspecto lamelar, esta estrutura ocorreu raramente em algumas regiões da última 

camada do revestimento, onde a estrutura bruta de fusão foi preservada. Nota-se 

que a fase de menor quantidade, às vezes, aparenta ter uma morfologia globular. 

Acredita-se que isto se deva à forma com que o plano de corte interceptou as 

lamelas. A Figura 147d mostra este tipo de constituinte. 

Usando o mesmo procedimento utilizado na análise da liga AWS ERNiCrMo-

3 para determinar os possíveis elementos formadores das fases secundárias, foram 

calculados os valores dos coeficientes de redistribuição do soluto (k) dos principais 

componentes da liga AWS ERNiCrMo-4. As análises químicas dos centros das 
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dendritas e do metal de solda, realizadas por EDX, foram feitas no final da 2ª 

camada do revestimento R14. Os resultados de composição química, bem como os 

valores de k estão apresentados na Tabela 63. 

 

Tabela 63. Valores de k obtidos no final da 2ª camada do revestimento R14 da liga 
AWS ERNiCrMo-4. 

Elemento 
% em peso 

k=Cs/CL 
MS (Co=CL) CD (CS) 

W 5,4  0,10 5,09  0,03 0,94 

Mo 18,21  0,35 15,38  0,08 0,84 

Cr 15,30  0,18 15,41  0,29 1,00 

Fe 6,88  0,54 7,16  0,46 1,04 

Ni 53,23  0,78 56,36  0,64 1,06 

Legenda: MS = composição do metal de solda, CD = composição no centro da 
dendrita. 

 

Os valores de k da Tabela 63 mostraram que os elementos níquel, cromo, 

ferro e molibdênio apresentaram potenciais de segregação semelhantes aos 

apresentados na liga AWS ERNiCrMo-3, ou seja, o níquel e o ferro, com k>1, 

tendem a segregar para o centro da dendrita, enquanto o cromo, com k=1, 

apresenta uma tendência de partição neutra em relação a matriz e as regiões 

interdendríticas. O molibdênio com k<1 tende a segregar para o líquido 

interdendrítico. Já o tungstênio, também com k<1, apresentou um potencial de 

segregação para o líquido interdendrítico menor que o do molibdênio, em função da 

sua menor difusividade. 

Para se conhecer a composição química das principais fases secundárias 

encontradas neste trabalho, foram realizadas microanálises por EDX sobre algumas 

destas fases. A Figura 148 mostra algumas fases secundárias precipitadas próximas 

ao topo do revestimento R10, juntamente com a composição química da fase 

indicada por uma seta. Os resultados mostram que estas fases são mais ricas em 

molibdênio e tungstênio que a matriz. Isto reforça o fato de que estes elementos, 

com k<1, segregam para o líquido interdendrítico e precipitam formando as fases 

secundárias ricas em molibdênio, comprometendo a resistência à corrosão 

localizada do revestimento, uma vez que a interface matriz/fase secundária terá um 

teor menor do referido elemento. 
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Composição química do 
precipitado 

Elemento % em peso 

W 6,75 

Mo 43,22 

Cr 14,47 

Fe 8,46 

Ni 26,79 

Figura 148. Microestrutura de uma região próxima ao topo do revestimento R10-
ERNiCrMo-4 com o resultado da análise química da fase secundária indicada pela 
seta. 

 

Comparando o resultado médio da análise química das fases secundárias 

encontradas neste trabalho, com os obtidos por RAGHAVAN, et al. (1982) e 

CIESLAK et al.(1986), verifica-se que as composições são bem semelhantes, 

sugerindo que as fases precipitadas sejam P e , como mostra a Tabela 64. 

 

Tabela 64. Composição química média das fases secundárias formadas na liga 
AWS ERNiCrMo-4. 

Fases 
Composição química (% em peso) 

Ni Cr Mo W Fe 

Fase secundária 
(Liga AWS ERNiCrMo-4) 

27,92 

1,13 

14,44 

0,04 

44,38 

1,16 

6,92 

0,17 

6,19 

2,27 

RAGHAVAN et al. (1982) 
P 27,6 13,3 48,0 4,0 4,9 

 28,0 11,0 49,5 7,5 2,0 

CIESLAK et al. (1986) 
P 33,5 15,7 39,7 6,5 3,7 

 33,2 15,2 40,9 6,2 3,5 

 

As fases secundárias P (ortorrômbica) e  (hexagonal), possuem 

composições químicas muito semelhantes, de forma que, para diferenciá-las é 

necessária a utilização de ferramentas que possibilitem a determinação de suas 

estruturas cristalinas, tais como a difração de raios-x e a difração de elétrons no 

MET. Outro fator que pode ser usado para diferenciar estas fases no MET é a 
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presença de falhas de empilhamento existentes na fase . Outro detalhe que 

dificulta a sua identificação é a complexidade da composição química, tendo em 

vista que a mesma pode ser influenciada pela composição química da liga e pela 

maneira como estas precipitaram, como na solidificação (como no caso da soldagem 

ou fundição) ou no envelhecimento (como no caso de tratamentos térmicos ou 

mesmo operação em alta temperatura) (RAGHAVAN et al., 1982; CIESLAK et al., 

1986). 

Com o objetivo de prever a microestrutura de ligas Ni-Cr-Mo com a 

participação de elementos secundários como o tungstênio e o ferro, usando seções 

isotérmicas do diagrama de fases ternário Ni-Cr-Mo, CIESLAK et al. (1986) 

propuseram um conjunto de equações (Equação 16, Equação 17 e Equação 18) 

para incorporar os efeitos destes elementos sobre a microestrutura, analogamente 

ao que foi feito para os aços inoxidáveis, onde foram criados os conceitos de Creq e 

Nieq com o objetivo de predizer o modo de solidificação e a estabilidade de fases em 

temperatura ambiente. 

 

                                                          Equação 16 

 

             ∑                                                  Equação 17 

 
                                                       Equação 18 

 

Na Equação 16, do Moeq, segundo CIESLAK et al. (1986), o efeito do 

tungstênio é semelhante ao do molibdênio devido a sua natureza refratária, estrutura 

cristalina CCC, similaridades em termos de ligação química e por sua preferência de 

segregação, para o líquido interdendrítico, favorecendo a formação de fases TCPs. 

Estas considerações estão de acordo com as observações de RAGHAVAN et al. 

(1982) com respeito a formação das fases P e . 

A Equação 17, para o Nieq, combina os efeitos do níquel e do ferro, tendo em 

vista a semelhança em termos de coeficiente de redistribuição do soluto, onde os 

mesmo segregam preferencialmente para a matriz . Além disso, ambos possuem 

estrutura cristalina CFC (em alta temperatura). Também são consideradas as 

concentrações dos outros elementos presentes na matriz representada pelo 



194 

somatório de Xi, com exceção dos considerados equivalentes. 

A Equação 18 é composta apenas pelo percentual de cromo, visto que o 

mesmo possui característica distinta dos demais, não apresentando uma direção 

preferencial de segregação, ou seja, sua concentração praticamente não varia entre 

matriz e fase secundária. 

Desta forma, utilizando as equações do Nieq, Creq e Moeq, propostas por 

CIESLAK et al. (1986) e com base nas as seções isotérmicas do diagrama ternário 

Ni-Cr-Mo para 1250 ºC (final da solidificação) e 850 ºC, obtidas por RAGHAVAN et 

al. (1984) é possível compreender a evolução microestrutural da liga AWS 

ERNiCrMo-4 durante o processo de solidificação. Por exemplo, para o metal de 

solda próximo ao topo do revestimento R10 (composição química na Tabela 65), o 

qual corresponde a estrutura bruta de solidificação, é possível dizer que o final da 

solidificação se dá no campo monofásico  (Ponto 1 da Figura 149), entretanto, o 

fenômeno da segregação de elementos durante a solidificação modifica a 

composição do líquido interdendrítico favorecendo a formação de fases TCPs. Isto 

pode ser comprovado entrando-se na seção isotérmica de 1250 ºC (Figura 149) com 

os valores de Creq e Moeq dos precipitados (Tabela 65), o que resulta num ponto 

dentro do campo bifásico +P (Ponto 2). 

 

Tabela 65. Composição química média do metal de solda e dos precipitados próximo 
ao topo do revestimento R10-ERNiCrMo-4. 

Elemento 
% em peso 

Metal de solda Precipitado 

W 5,11  0,18 6,92  0,17 

Mo 17,92  0,90 44,38  1,16 

Cr 15,62  0,05 14,44  0,04 

Fe 6,63  1,53 6,19  2,27 

Ni 54,27  1,18 27,92  1,13 

Creq 15,62 14,44 

Nieq 60,90 34,11 

Moeq 23,03 51,30 
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Figura 149. Seção isotérmica a 1250 ºC do diagrama de fases ternário Ni-Cr-Mo 
(RAGHAVAN et al., 1984). 

 

Portanto, espera-se que a microestrutura da liga AWS ERNiCrMo-4, no final 

da solidificação, seja constituída da fase  (matriz) e de precipitados interdendríticos 

da fase P. Este resultado está coerente com os estudos de CIESLAK et al. (1986) 

que afirmam que a solidificação da liga Hastelloy 276(similar a AWS ERNiCrMo-4) 

inicia com formação da fase  e finaliza, em torno de 1250 ºC, com a precipitação da 

fase P. PERRICONE et al. (2003), analisando a solidificação da liga Hastelloy 276 

através da superfície liquidus de um diagrama de fases pseudoternário Ni-Cr-Mo, 

também chegaram a conclusão que a liga seguia a sequência de solidificação 

mencionada acima. 

Entretanto, é possível que em regiões do metal de solda sujeitas a múltiplos 

ciclos térmicos, em virtude da soldagem multipasses, ocorram transformações de 

fases no estado sólido. Por exemplo, de acordo com a seção isotérmica de 850 ºC 

do diagrama ternário Ni-Cr-Mo (Figura 150), tanto o metal de solda, quanto o 

precipitado do revestimento R10 (Tabela 65), sofrem transformações de fase. No 

metal ocorre uma transformação parcial da fase  em  (Ponto 1), enquanto no 

precipitado ocorre a transformação da fase P em  (Ponto 2). Entretanto, como na 

soldagem as transformações ocorrem em condições fora do equilíbrio devido a 
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velocidades de resfriamento mais elevadas, é possível que a fase P se transforme 

apenas parcialmente em . De fato, transformações parciais da fase P em  foram 

reportadas por RAGHAVAN et al. (1984) e CIESLAK et al. (1986). Desta forma, a 

sequência de transformações de fases esperada para o metal de solda da liga AWS 

ERNiCrMo-4 é dada por: 

LL+L++P+P+P+. 

 

 

Figura 150. Seção isotérmica a 850 ºC do diagrama de fases ternário Ni-Cr-Mo 
(RAGHAVAN et al., 1984). 

 

Entretanto, as análises de difração de raios-X dos pós constituídos de 

precipitados produzidos a partir dos revestimentos R10, R14 e RC realizados com a 

liga ERNiCrMo-4, acusaram picos da fase  (padrão PDF 09-0050), além dos picos 

indexados às fases P (padrão PDF 31-0404),  (padrão PDF 29-0489) e matriz  

(padrão PDF 04-0850), como mostra a Figura 151. Este resultado difere dos 

encontrados por CIESLAK et al. (1986) e PERRICONE et al. (2003), que afirmaram 

que é pouco provável a formação da fase  na solidificação do metal de solda da liga 

C276 nas condições utilizadas no trabalho (soldagem autógena com o processo 

TIG). Vale ressaltar que neste trabalho as condições foram bem diferentes, tendo 

em vista que a soldagem foi realizada com o processo MIG/MAG com aplicação de 
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múltiplos passes sobre um substrato de aço C-Mn, o que proporciona uma variação 

da composição química do metal de solda devido a diluição do metal de adição com 

o substrato. 

Os difratogramas mostraram ainda que os picos indexados à fase P 

apresentaram uma maior intensidade, indicando a sua maior quantidade em relação 

às outras fases secundárias, como pode ser visto na Figura 151. Destacam-se, 

ainda algumas sobreposições de picos entre as fases P,  e , bem como a 

presença de picos da matriz  devido à ocorrência de resíduos da mesma. 

 

Figura 151. Análise de raios-X do revestimento RC-ERNiCrMo-4. 

 

Portanto, com base nas análises de raios-X e apoiado na superfície líquida 

do diagrama pseudo-ternário do sistema Ni-Cr-Mo com adição de 3,93%W e 

5,44%Fe, proposta por PERRICONE et al. (2003) (Figura 152), pode-se dizer que a 

provável sequência de transformações de fases dos metais de solda produzidos, 

neste trabalho, com a liga ERNiCrMo-4 seja a seguinte: 

LL+L++PL++P+++P+ 
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Figura 152. Superfície líquida do diagrama pseudo-ternário do sistema Ni-Cr-Mo com 
adição de 3,93%W e 5,44%Fe determinada por simulação correspondente à liga 
C276 (PERRICONE et al., 2003). 

 

Esta sequência de transformações de fases pode ser melhor compreendida 

através da Figura 152, onde a composição nominal da liga cai no campo  primário 

(ponto 1) e, devido ao fenômeno da segregação de solutos, a solidificação caminha, 

a partir do ponto 1, em direção à linha fe de saturação das fase P e , segundo a 

seta. Neste ponto, a quantidade de líquido é ainda maior que zero e sua composição 

continuará mudando em direção ao ponto e até que, a fração de líquido se torne 

zero ou atinja a composição do eutético ternário --P, finalizando a solidificação. A 

presença da fase  na sequência, como já foi dito, se deve a transformação parcial 

da fase P em  durante o resfriamento e/ou devido aos ciclos térmicos posteriores. 

Em trabalhos realizados no ENGESOLDA com revestimentos depositados 

com a liga AWS ERNiCrMo-4 (SILVA, 2010), só foi possível detectar através do TEM 

a presença da fase P, em função do número reduzido de amostras. Na Figura 153a 

tem-se uma imagem obtida em campo claro de uma fase TCP, cujo padrão de 

difração de área selecionada desta fase, apresentado na Figura 153b, permitiu 

identificá-la como sendo fase P, com estrutura cristalina ortorrômbica, grupo espacial 

Pbnm e parâmetros de rede: a = 0,907 nm; b = 1,701 nm e c = 0,474 nm. 
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Figura 153. (a) Imagem de MET em campo claro – Fase P; (b) Padrão de difração de 
área selecionada do precipitado segundo o eixo de zona [537] (SILVA, 2010). 

 

d) Caracterização da microestrutura do metal de solda da liga 

AWS ERNiCrMo-14. 

O aspecto geral da microestrutura do metal de solda da liga AWS 

ERNiCrMo-14, para todos os revestimentos realizados, seguiu a mesma linha das 

outras duas ligas, ou seja, a microestrutura foi constituída de uma matriz  e 

precipitados interdendríticos de fases secundárias (regiões claras) decorrentes do 

fenômeno da microsegregação. A Figura 154 mostra o aspecto geral da 

microestrutura para os revestimentos R10, R14 e RC. 

 

Figura 154. Microestruturas dos metais de solda da liga AWS ER NiCrMo-14.(a) 
revestimento R10, (b) revestimento R14, (c) revestimento RC. 

 

As fases secundárias da liga AWS ERNiCrMo-14 apresentaram 

características morfológicas normais de um metal de solda de ligas Cr-Ni-Mo-W com 

aumento de resistência por solução sólida, sendo as seguintes morfologias as mais 

comuns: 

 filme (Figura 155a), encontrada próxima à interface, apareceu 

precipitada nos contornos de grãos e subgrãos; 
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 disforme (Figura 155b), encontrada nas regiões interdendríticas; 

 vermicular (Figura 155c), precipitada nas regiões intercelulares, foram 

as mais abundantes; 

 eutética (Figura 155d), encontrada mais raramente, ocorreu na última 

camada próximo ao topo do revestimento. 

 

Figura 155. Principais morfologias das fases secundárias encontradas na liga AWS 
ERNiCrMo-14. (a) filme; (b) disforme; (c) vermicular; (d) eutético. 

 

Para compreender a direção da solidificação do metal de solda da liga 

AWS ERNiCrMo-14, foram determinados os coeficientes de redistribuição do soluto 

(k) dos principais componentes da liga utilizando o procedimento adotado 

anteriormente no estudo das ligas anteriores. Para isto foi tomado como base o 

metal de solda situado no topo do revestimento com objetivo de preservar a 

estrutura bruta de fusão, minimizando os efeitos dos ciclos térmicos da soldagem 

multipasses. Neste estudo foi escolhido o revestimento RC para a determinação dos 

valores de k, cujos resultados se encontram na Tabela 66. 
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Tabela 66. Composição química do metal de solda (MS) e do centro da dendrita 
(CD) com os respectivos valores de k para o revestimento RC-ERNiCrMo-14. 

Elemento 
Composição química (% em peso) 

k=Cs/CL 
MS (Co=CL) CD (CS) 

W 6,1  0,23 6,71  0,195 1,10 

Mo 17,02  0,005 14,82  0,57 0,87 

Cr 19,31  0,625 19,02  0,745 0,98 

Fe 4,0  0,25 3,77  0,115 0,94 

Ni 53,56  1,99 55,67  1,04 1,04 

 

Analisando os resultados de k da Tabela 66, verifica-se que: o níquel com 

um valor de k>1 tende a segregar para o centro da dendrita; o ferro com k muito 

próximo da unidade segrega levemente para a região interdendrítica; o cromo, como 

nas outras ligas, apresenta um comportamento neutro, sem uma direção preferencial 

de segregação; o molibdênio, com o k<1, oferece o maior potencial de segregação 

para a região interdendrítica, constituindo-se num forte formador de fases 

secundárias; por fim, o tungstênio com k>1, seguiu o mesmo comportamento do 

níquel, com tendência de segregação para o centro da dendrita. 

Vale ressaltar que uma das funções do tungstênio é a de melhorar a 

resistência à corrosão por pite de componentes soldados devido à inevitável 

segregação do molibdênio durante a soldagem, uma vez que o tungstênio 

praticamente não segrega para a região interdendrítica. Desta forma o centro da 

dendrita se mantém rico em tungstênio suprindo a falta de molibdênio, mantendo 

assim a resistência à corrosão na região. 

Com base no exposto acima é de se esperar que o molibdênio seja o 

elemento chave na precipitação de fases secundárias nas regiões interdendríticas e 

que as mesmas apresentem teores elevados de molibdênio nas suas composições 

químicas. Este fato pode ser comprovado pelas análises químicas por EDX 

realizadas sobre alguns precipitados, como pode ser visto na Figura 156 e na Figura 

157. 
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Composição química do 
precipitado 

Elemento % em peso 

W 8,48 

Mo 36,09 

Cr 18,27 

Fe 8,52 

Ni 28,44 

Figura 156. Microestrutura de uma região do revestimento R10 próxima à interface 
com a composição química da fase secundária indicada pela seta. 

 

 

Composição química do 
precipitado 

Elemento % em peso 

W 7,86 

Mo 33,15 

Cr 18,13 

Fe 4,73 

Ni 34,96 

Figura 157. Microestrutura de uma região do revestimento R14 próxima à interface 
com a composição química da fase secundária indicada pela seta. 

 

Devido a escassez de trabalhos abordando a sequência de transformações 

de fases da liga AWS ERNiCrMo-14, foi tomado como base o trabalho de 

PERRICONE et al. (2003), que estudaram o caminho da solidificação da liga C22, a 

qual possui uma composição química próxima à da liga ERNiCrMo-14. No trabalho, 

os autores concluíram que a solidificação da liga C22 se dá na seguinte sequência: 

LL+L++PL++P++P+. Em virtude da proximidade de composição 

química entre as ligas C22 e AWS ERNiCrMo-14, pode-se esperar que a liga 
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ERNiCrMo-14 tenha um comportamento parecido com o da liga C22. Além disso, 

com base no trabalho de CIESLAK et al. (1986), é possível afirmar que, após a 

solidificação, a fase P possa se transformar parcialmente em  devido aos múltiplos 

ciclos térmicos sofridos pelo metal de solda na soldagem multipasses ficando a 

sequência de transformações de fases da seguinte forma: 

LL+L++PL++P++P++ 

 

Os resultados de análises de raios-X dos pós obtidos a partir dos 

revestimentos realizados com a liga ERNiCrMo-14 confirmaram as presenças das 

fases P,  e , como mostra a Figura 158. 

 
Figura 158. Análise de raios-X do revestimento RC-ERNiCrMo-14. 

 

As presenças das fases TCP P,  e  em metais de solda de revestimentos 

depositados com a liga AWS ERNiCrMo-14 no laboratório de soldagem da 

Universidade Federal do Ceará – ENGESOLDA, também pôde ser comprovada 

através de microscopia eletrônica de transmissão através do trabalho de Silva 

(2010). A fase P pode ser visualizada na Figura 159a que mostra um precipitado 

com aspecto uniforme, sem a presença de falhas de empilhamento e/ou qualquer 

outro tipo de falha na estrutura cristalina. O padrão de difração de área selecionada 

deste precipitado identificado como sendo fase P com estrutura cristalina 
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ortorrômbica, grupo espacial Pbnm e parâmetros de rede: a = 0,907 nm; 

b = 1,701 nm e c = 0,474 nm (Figura 159a e Figura 159b). 

 

Figura 159. (a) Imagem de MET em campo claro apresentando um precipitado de 
fase P. (b) Padrão de difração de área selecionada com feixe paralelo à direção 
[425] (SILVA, 2010). 

 

A fase  se apresentou associada à fase P como mostra a Figura 160a. A 

característica principal da fase  é a presença de uma grande quantidade de falhas 

de empilhamento, que podem ser melhor visualizadas na Figura 160b. A presença 

de falhas de empilhamento em fases TCPs tem sido reportada por outros autores 

(RAGHAVAN et al., 1982; RAGHAVAN et al., 1984; CIESLAK et al., 1986). Segundo 

RAGHAVAN et al. (1984), estas falhas foram observadas nos três principais tipos de 

fases TCPs (P,  e .) presentes nas ligas do sistema Ni-Cr-Mo. Entretanto, os 

autores destacam que a quantidade de falhas de empilhamento é bem maior na fase 

. O padrão de difração de área selecionada (Figura 160c e Figura 160d) indicou 

uma fase com estrutura cristalina romboédrica, grupo espacial R-3m e parâmetros 

de rede: a = b = 0,476 nm e c = 2,562 nm. Esta estrutura é compatível com a fase  

do tipo Co7Mo6 segundo o JCPD 29-0489. 



205 

 
Figura 160. (a) Imagem de MET em campo claro de uma estrutura composta por 

fase P e fase . (b) Detalhe da fase  mostrando a presença de falhas de 
empilhamento na estrutura cristalina. (c) Padrão de difração de área selecionada 

segundo eixo de zona [    ]P e [ ̅  ̅]. (d) Desenho esquemático do padrão de 
difração (SILVA, 2010). 

 

A Figura 161a mostra uma fase  encontrada por Silva (2010) no metal de 

solda da liga AWS ERNiCrMo-14. Nesta fase foi verificado a presença de maiores 

teores de cromo e ferro e menores teores de níquel e molibdênio, quando 

comparado às fases P e . Este resultado é compatível com o observado para a fase 

 por CIESLAK et al. (1986) e RAGHAVAN et al. (1984). 

 

Figura 161. Precipitado de fase . (a) Imagem de campo claro. (b) Padrão de 
difração de área selecionada orientada no eixo de zona [115] (SILVA, 2010). 
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5.2.10 Etapa 5: Avaliação das propriedades mecânicas dos revestimentos 

A seguir serão apresentados os resultados dos ensaios de microdureza 

Vickers dos revestimentos realizados segundo a Figura 41, bem como os ensaios de 

arrancamento. 

a) Ensaio de microdureza 

A análise de variância ANOVA dos valores de microdureza Vickers do metal 

de solda de cada revestimento mostrou que o tipo de liga influenciou 

estatisticamente a dureza do metal de solda, como mostra a Figura 162. A maior 

dureza do metal de solda da liga AWS ERNiCrMo-14 se deve ao maior teor de 

elementos endurecedores por solução sólida nesta liga (Cr, Mo e W). 

 

Figura 162. Efeito do tipo de liga sobre a dureza do metal de solda. 

 

A análise de variância ANOVA também proporcionou uma avaliação do 

efeito da energia de soldagem sobre a dureza do metal de solda, como mostra a 

Figura 163. Vale lembrar que os revestimentos R10, RC e R14 foram realizados com 

energias de soldagem de 12,6 kJ/cm (Tipo V), 12,6 kJ/cm (Tipo I) e 5,7 kJ/cm (Tipo 

V) respectivamente (Tabela 16). Com base nessa informação, verifica-se que nos 

revestimentos onde foi empregada uma energia mais elevada (R10 e RC), o nível de 

dureza foi menor. 
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Figura 163. Efeito do tipo da energia de soldagem sobre a dureza do metal de solda 
para a três ligas. 

 

O aumento da energia de soldagem proporciona uma menor velocidade de 

resfriamento e um maior teor de ferro no metal de solda em função do aumento da 

diluição. Sabe-se que uma menor velocidade de resfriamento produz um aumento 

do nível de precipitação de fases secundárias, o que deveria favorecer o aumento da 

dureza. Entretanto, com a precipitação, a dureza da matriz sofre uma diminuição 

pela redução de solutos endurecedores na mesma. 

Com relação ao aumento do teor de ferro, o mesmo produz dois efeitos 

antagônicos sobre o nível de precipitação de fases secundárias e, 

consequentemente, sobre a dureza do metal de solda. O primeiro efeito é a redução 

do percentual de elementos disponíveis para a precipitação, o que favorece a 

diminuição do percentual de fases secundárias. O segundo efeito é a redução da 

solubilidade dos mesmos elementos na matriz , levando a um aumento do nível de 

precipitação de fases secundárias (BANOVIC et al., 2002). 

Stockdale e DuPont (2008), estudando a influência dos parâmetros de 

soldagem na microestrutura de um aço superaustenítico com 6% Mo, encontrou que 

a fração volumétrica das fases secundárias que se forma nas regiões 

interdendríticas, aumenta ligeiramente com a redução do nível de diluição, o que foi 

justificado pelo aumento do teor de molibdênio no metal de solda à medida que a 

diluição foi reduzida. Este resultado corrobora com os encontrados neste trabalho. 

A diminuição da dureza do metal de solda com aumento da energia de 

soldagem, também pode ser visualizado através da Figura 164 que mostra uma 
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queda de dureza, da superfície até a interface substrato/revestimento. É importante 

lembrar que na primeira camada do revestimento o teor de ferro é maior, pois a 

diluição ocorre entre o substrato com alto teor de ferro e o metal de adição com 

baixo teor de ferro. Já na segunda camada, a diluição se dá entre o metal de solda 

da primeira camada, que possui um teor de ferro bem menor que o do substrato e o 

metal de adição. O resultado final é uma segunda camada mais dura devido ao 

menor teor de ferro na mesma e, consequentemente um maior teor de elementos 

endurecedores por solução sólida. 

 
Figura 164. Variação da dureza do metal de solda da superfície do revestimento até 
a interface substrato/revestimento. 

 

Desta forma, o aumento da diluição em decorrência do aumento da energia 

de soldagem, faz com que o ferro substitua elementos como o nióbio, o molibdênio e 

o tungstênio, os quais endurecem a matriz por solução sólida e que, ao mesmo 

tempo, favorecem a precipitação de fases secundárias. O resultado disto é uma 

diminuição da dureza do metal de solda devido uma menor presença de precipitados 

e uma matriz mais mole. 

A Figura 165, que apresenta o efeito da energia de soldagem e do tipo de 

liga sobre a dureza do metal de solda, mostra que para os mesmos parâmetros de 

soldagem (tipo de revestimento), a liga AWS ERNiCrMo-14 proporcionou sempre 

uma dureza maior. Isto se deve a maior quantidade de elementos endurecedores 

por solução sólida presentes nesta liga. 
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Também pode ser visto na Figura 165 o efeito do tipo de energia de 

soldagem sobre a dureza do metal de solda, tendo em vista que os revestimentos 

R10 e RC foram soldados com a mesma energia de soldagem, mas com tipos de 

energias diferentes. Era de se esperar que o revestimento RC, soldado com energia 

Tipo I, apresentasse uma dureza menor que a do revestimento R10, tendo em vista 

que a diluição da primeira camada do revestimento RC foi de 27,6%, enquanto a do 

R10 foi de 16%. Entretanto, a diferença de dureza entre os revestimentos mostrou-

se insignificante para esta diferença de diluição. 

 
Figura 165. Efeito da energia de soldagem e do tipo de liga na dureza do metal de 
solda. 

 

b) Ensaio de arrancamento 

Segundo a norma ASTM A265-09 a resistência ao cisalhamento da interface 

substrato/revestimento deve ser no mínimo de 140 MPa. Observando os resultados 

obtidos para cada corpo de prova, apresentados na Tabela 67, verifica-se que todos 

os corpos de prova apresentaram uma resistência ao cisalhamento de pelo menos 

três vezes o valor mínimo estabelecido pela norma ASTM A265-09, mostrando que, 

segundo este requisito, os revestimentos atenderam plenamente a exigência da 

norma. 
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Tabela 67. Resultados do ensaio de arrancamento. 

Corpo de prova 
Área 

(mm2) 
Força 

(N) 
Tensão 
(MPa) 

RC-ERNiCrMo-3 100,8 55000 535,3 

RC- ERNiCrMo-4 110,0 61500 548,5 

RC- ERNiCrMo-14 125,0 64000 502,3 

R10-ERNiCrMo-3 118,4 76000 629,7 

R10-ERNiCrMo-4 112,5 68750 599,5 

R10-ERNiCrMo-14 126,5 76500 593,3 

R14-ERNiCrMo-3 99,1 59000 584,0 

R14-ERNiCrMo-4 100,0 69250 679,3 

R14-ERNiCrMo-14 100,0 48500 475,8 

R-11CC-ERNiCrMo-3 101,2 70750 685,8 

 

5.2.11 Etapa 6: Avaliação da resistência à corrosão dos revestimentos 

Nesta etapa, inicialmente foi avaliada a resistência à corrosão por pites dos 

revestimentos produzidos com as ligas AWS ERNiCrMo-3, ERNiCrMo-4 e 

ERNiCrMo-14 utilizando os parâmetros de soldagem dos Ensaios R10, RC e R14 e 

R11-CC selecionados anteriormente. A metodologia utilizada neste ensaio foi 

baseada na norma ASTM G 61 – 09 que regulamenta o uso do ensaio eletroquímico 

de polarização cíclica para avaliação da resistência à corrosão localizada de ligas de 

ferro, níquel e cobalto. Como o resultado deste ensaio não foi conclusivo, foi 

utilizada outra metodologia para diferenciar a resistência à corrosão por pites das 

ligas. Para isto foi determinado a temperatura crítica de pite segundo a norma ASTM 

G 48 – 09 – método C. 

a) Ensaio de polarização cíclica segundo a norma ASTM G 61 – 09. 

As curvas de polarização cíclica das ligas estudadas apresentaram um 

comportamento semelhante ao da Figura 166, onde os principais pontos de 

interesse são: o potencial de corrosão (Ecorr); o patamar estável de passivação; o 

potencial de quebra 1 (Eb1), onde ocorre a quebra do filme passivo, dando início a 

uma região transpassiva que é caracterizada pelo aumento da densidade de 

corrente; o segundo patamar que indica um pequeno processo de repassivação; o 

trecho caracterizado pelo aumento súbito da densidade de corrente, indicando um 

forte processo corrosivo associado com a evolução de oxigênio, o qual foi 
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denominado de potencial de quebra 2 (Eb2); e ainda, o cruzamento da curva de volta 

com a curva de ida na região passiva que é definido como potencial de proteção 

(Eprot). 

 

Figura 166. Curva de polarização cíclica com os principais pontos de interesse. 

 

Quanto à reprodutibilidade dos ensaios, de uma maneira geral, as curvas de 

polarização cíclica apresentaram um aspecto muito parecido, caracterizando um 

comportamento bastante homogêneo entre as amostras, como pode ser visto nas 

curvas da liga AWS ERNiCrMo-4 para o revestimento RC, apresentadas na Figura 

167. 
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Figura 167. Curvas polarização cíclica das amostras da liga AWS ERNiCrMo-4 para 
o revestimento RC. 

 

Com relação ao fenômeno da histerese que é utilizado para caracterizar a 

corrosão por pites, as curvas de polarização cíclica dos corpos de prova da liga 

AWS ERNiCrMo-3 praticamente não apresentaram histerese positiva, como pode 

ser visto na Figura 168. Este fato caracteriza a não ocorrência de corrosão por pites. 

Entretanto, os corpos de prova das ligas AWS ERNiCrMo-4 e AWS ERNiCrMo-14 

apresentaram uma histerese positiva muito pequena (Figura 169), com exceção da 

liga AWS ERNiCrMo-14 aplicada no revestimento R14, que teve um comportamento 

semelhante ao da liga AWS ERNiCrMo-3, como mostra a Figura 170. 
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Figura 168. Curvas de polarização cíclica de corpos de prova da liga 
AWS ERNiCrMo-3. 

 

 

Figura 169. Curvas de polarização cíclica de corpos de prova da liga 
AWS ERNiCrMo-4. 
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Figura 170. Curvas de polarização cíclica do revestimento R14-ERNiCrMo-14. 

 

 Análise microscópica das superfícies dos corpos de prova 

As análises das superfícies dos corpos de prova após os ensaios de 

polarização cíclica, mostraram que na liga AWS ERNiCrMo-3 a corrosão se deu 

sempre no centro das dendritas, como pode ser visto na Figura 171. Isto se deve à 

segregação de elementos de liga, principalmente o cromo e o molibdênio, dos 

centros das dendritas para as regiões interdendríticas, fazendo com que os referidos 

centros ficassem desprotegidos do ataque do meio agressivo (TUTHILL e AVERY, 

1993). No entanto, nas ligas AWS ERNiCrMo-4 e AWS ERNiCrMo-14, os locais 

preferenciais de corrosão variaram com o nível de precipitação nas regiões 

interdendríticas. Em regiões onde o nível foi baixo, a corrosão se deu nos centros 

das dendritas, enquanto que nas regiões de intensa precipitação de fases ricas em 

molibdênio (fase  e P), os locais preferenciais de corrosão foram na interface 

matriz/precipitado, como mostra a Figura 172. Isto pode ser justificado pelo 

empobrecimento de molibdênio na interface, ficando esta região vulnerável ao 

ataque do íon cloreto. Silva (2010) encontrou valores baixos de molibdênio na 

interface na ordem de 5% na liga AWS ERNiCrMo-14. 
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Figura 171. Microscopia ótica da superfície do corpo de prova R10-ERNiCrMo-3 
após o ensaio de polarização cíclica. 

 

 

Figura 172. Microscopia ótica da superfície do corpo de prova R10-ERNiCrMo-14 
após o ensaio de polarização cíclica. 

 

 Análise de variância dos ensaios dos ensaios de polarização cíclica. 

Como a maioria das curvas de polarização cíclica não apresentou um 

patamar de passivação característico de um filme estável no meio e também não 

apresentou uma histerese positiva característica de corrosão por pite, avaliou-se 

apenas o efeito do tipo de revestimento e do tipo de liga sobre os potenciais de 
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corrosão (Ecorr) e de quebra (Eb). A Tabela 68 apresenta os resultados de corrosão 

em triplicata dos ensaios com a solução NaCl 0,5 M para os revestimentos 

selecionados e produzidos com as ligas AWS ERNiCrMo-3, ERNiCrMo-4 e 

ERNiCrMo-14. 

 

Tabela 68. Resultados dos ensaios de polarização cíclica. 

Ensaio 
Fatores de controle Variáveis resposta 

Revestimento Liga Ecorr (V) Eb (V) 

1 R10 ERNiCrMo-3 -0,29 0,67 

2 R10 ERNiCrMo-3 -0,25 0,66 

3 R10 ERNiCrMo-3 -0,14 0,71 

4 R10 ERNiCrMo-4 -0,26 0,65 

5 R10 ERNiCrMo-4 -0,31 0,67 

6 R10 ERNiCrMo-4 -0,27 0,66 

7 R10 ERNiCrMo-14 -0,37 0,69 

8 R10 ERNiCrMo-14 -0,19 0,70 

9 R10 ERNiCrMo-14 -0,22 0,69 

10 RC ERNiCrMo-3 -0,18 0,70 

11 RC ERNiCrMo-3 -0,19 0,70 

12 RC ERNiCrMo-3 -0,12 0,68 

13 RC ERNiCrMo-4 -0,14 0,71 

14 RC ERNiCrMo-4 -0,25 0,67 

15 RC ERNiCrMo-4 -0,28 0,70 

16 RC ERNiCrMo-14 -0,29 0,70 

17 RC ERNiCrMo-14 -0,27 0,69 

18 RC ERNiCrMo-14 -0,21 0,69 

19 R14 ERNiCrMo-3 -0,23 0,67 

20 R14 ERNiCrMo-3 -0,23 0,69 

21 R14 ERNiCrMo-3 -0,21 0,69 

22 R14 ERNiCrMo-4 -0,12 0,79 

23 R14 ERNiCrMo-4 -0,22 0,69 

24 R14 ERNiCrMo-4 -0,18 0,68 

25 R14 ERNiCrMo-14 -0,21 0,70 

26 R14 ERNiCrMo-14 -0,20 0,68 

27 R14 ERNiCrMo-14 -0,23 0,68 
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 Efeito do tipo de revestimento e do tipo de liga sobre o potencial de 

corrosão (Ecorr). 

Analisando os resultados do teste de significância dos fatores de controle 

sobre o potencial de corrosão (Ecorr), apresentados na Tabela 69, verifica-se que, 

tanto o tipo de revestimento quanto o tipo de liga não influenciaram estatisticamente 

o Ecorr. Este fato também pode ser visualizado na Figura 173 e na Figura 174. 

 

Tabela 69. Resultados do teste de significância para o potencial de corrosão (Ecorr). 

Fator de controle Nível de significância α 

Revestimento 0,136779 

Liga 0,349530 

Revestimento x Liga 0,329937 

 

 

 

Figura 173. Efeito do tipo de revestimento sobre o potencial de corrosão (Ecorr). 
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Figura 174. Efeito do tipo de liga sobre o potencial de corrosão (Ecorr). 

 

 Efeito do tipo de revestimento e do tipo de liga sobre o potencial de 

quebra (Eb) 

Com relação à influência do tipo de revestimento e do tipo de liga sobre o 

potencial de quebra da película passivadora, os resultados do teste de significância 

(Tabela 70) mostraram que nenhum dos fatores de controle influenciou 

significativamente o potencial de quebra da película passivadora. Este resultado 

pode ser visualizado graficamente na Figura 175 e na Figura 176. 

 

Tabela 70. Resultados do teste de significância para o potencial de quebra Eb. 

Fator de controle Nível de significância α 

Revestimento 0,244511 

Liga 0,858119 
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Figura 175. Efeito do tipo de revestimento sobre o potencial de quebra (Eb). 

 

 
Figura 176. Efeito do tipo de liga sobre o potencial de quebra (Eb). 

 Considerações finais sobre os ensaios de polarização cíclica 

Acredita-se que o fenômeno da segregação de elementos de liga durante a 

soldagem fez com que não fosse possível obter diferentes resistências à corrosão 

nas ligas. Isto foi mais marcante nas ligas AWS ERNiCrMo-4 e ERNiCrMo-14 que, 

por terem mais molibdênio (16% contra 9% da liga AWS ERNiCrMo-3), deveriam ter 

apresentado um potencial de quebra (Eb) da película passivadora maior que o da 

liga AWS ERNiCrMo-3. Contudo, o menor Eb obtido pode ser atribuído à 

precipitação de fases secundárias P e  ricas em molibdênio, que favorecem a 

ocorrência de uma corrosão preferencial nas suas interfaces com a matriz 

interdendrítica (Figura 172). 
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Na liga AWS ERNiCrMo-3, os locais preferenciais de corrosão foram os 

centros das dendritas devido ao seu empobrecimento em molibdênio. Apesar desta 

liga também ter apresentado precipitações nas regiões interdendríticas, seus 

precipitados (fase Laves e carbonetos) não são ricos em molibdênio o que manteve 

o molibdênio na matriz interdendrítica, evitando a corrosão nessa região. 

Segundo o ensaio de polarização cíclica, o teor de ferro presente no metal 

de solda decorrente do fenômeno da diluição, não afetou a resistência à corrosão do 

revestimento, uma vez que, em situações onde o mesmo apresentou diferenças 

significativas, o potencial de quebra foi semelhante, como mostra a Tabela 71. 

 

Tabela 71. Potencial de quebra (Eb) para revestimentos da liga AWS ERNiCrMo-3 
com teores de ferro diferentes. 

Revestimento %Fe Eb (V) 

R10 2,69 0,68 

RC 17,5 0,69 

R14 1,54 0,68 

 

Este resultado contradiz a norma ISO 10423, destinada à construção de 

equipamentos para o setor de petróleo e gás, que recomenda um teor ótimo de ferro 

inferior a 5% próximo à superfície de revestimentos “overlay” realizados com ligas de 

níquel, para garantir um bom desempenho em serviço. Teores entre 5 e 10% 

também são aceitáveis, segundo a mesma norma, para algumas aplicações. 

Poucos trabalhos têm abordando o efeito da diluição sobre a resistência à 

corrosão de metais de solda de ligas à base de níquel. CHUBB e BILLINGHAN 

(1984) através de ensaios de polarização eletroquímica, tendo como eletrólito uma 

solução aquosa com 3,5% de NaCl, mostraram que o comportamento da resistência 

à corrosão dos revestimentos de solda da liga UNS N06625 não apresentaram 

mudança significativa em função do nível de diluição, para teores de Fe até 20%. Já 

GITTOS e GOOCH (1994), utilizando ensaios de imersão em solução aquosa com 

FeCl3 para determinação da temperatura crítica de pite, segundo a norma ASTM G-

48, recomendaram que o teor de ferro na soldagem de revestimentos dissimilares 

entre a liga Inconel 625 e um substrato de aço C-Mn, fosse limitado a 5% para 

garantir um bom desempenho com relação à resistência à corrosão por pites. 
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Estas divergências de informações reportadas na literatura podem estar 

fortemente associadas não ao comportamento das ligas/metais de solda, mas sim a 

técnica de análise empregada na avaliação. Uma possível justificativa para os 

resultados obtidos no presente trabalho e que também se aplica aos diferentes 

resultados obtidos por CHUBB e BILLINGHAN (1984) e GITTOS e GOOCH (1994) é 

que a técnica de polarização eletroquímica não seja capaz de detectar alterações na 

resistência à corrosão por pites associadas à mudança de composição química 

devido à diluição, especialmente quanto ao teor de Fe. Desta forma, técnicas de 

longo período de imersão que produzem um ataque mais pronunciado podem ser 

mais eficazes e realistas na detecção da suscetibilidade à corrosão por pites, como 

a estabelecida pela norma ASTM G-48. 

b) Avaliação da espessura resistente à corrosão efetiva (ERC) 

Após a realização do revestimento, deve-se remover o sobremetal de tal 

forma que resulte num reforço líquido com 3 mm de espessura. Segundo normas, a 

parte do revestimento que vai entrar em contato com o meio corrosivo deve possuir 

um teor de ferro de no máximo 5% para garantir a resistência à corrosão do mesmo. 

Diante do exposto, foi necessária a realização do mapeamento do teor de ferro por 

EDX ao longo da seção transversal dos revestimentos para a determinação da 

espessura resistente à corrosão efetiva (ERC) (Figura 177), bem como o teor de 

ferro no topo do reforço líquido de 3 mm. 

 

Figura 177. Determinação da espessura resistente à corrosão efetiva do 
revestimento. 
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A Tabela 72 apresenta os resultados de ERC obtidos para os revestimentos 

R10, R14 e RC. Analisando os dados desta tabela, verificou-se que a espessura 

resistente à corrosão (ERC) variou de -0,8 mm a +1,4 mm, conforme o tipo de 

revestimento e liga utilizada. Vale ressaltar que um ERC negativo significa que o 

reforço líquido está contido inteiramente na primeira camada do revestimento, 

enquanto um ERC positivo significa que o reforço líquido é composto pela primeira e 

segunda camadas. Os resultados de ERC na Tabela 72 são preocupantes porque a 

parte da segunda camada (baixo teor de ferro) que realmente vai resistir à corrosão 

possui uma espessura muito pequena, ou nula em alguns casos, uma vez que o teor 

de ferro no final da primeira camada (%Fe F-1ªC) é maior que os 5% exigidos pelas 

normas. Por exemplo, no revestimento R10-ERNiCrMo-3, a parte da segunda 

camada com baixo teor de ferro (5,34%Fe) que irá compor o reforço líquido terá 

apenas uma espessura de 1,2 mm (3 mm – 1,8 mm). Enquanto no revestimento RC-

ERNiCrMo-14, será nula e o reforço líquido será constituído totalmente pela primeira 

camada, a qual possui um teor de ferro elevado (16,19%Fe). 

 

Tabela 72. Espessura resistente à corrosão efetiva (ERC) e teores de ferro a 3 mm. 

Corpo de prova 
%Fe 

(F-1ªC) 
% Fe 

(I-2ªC) 
%Fe 

(F-2ªC) 
h 

(mm) 
ERC 

(mm) 
%Fe 

(3 mm) 

R10-ERNiCrMo-3 17,27 5,34 5,1 1,8 1,2 5,0 

R10- ERNiCrMo-4 11,32 7,14 6,75 3,0 0 11,0 

R10- ERNiCrMo-14 6,01 1,52 1,24 2,5 0,5 1,5 

R14- ERNiCrMo-3 8,54 7,01 2,16 2,8 0,2 7,0 

R14- ERNiCrMo-4 7,39 6,77 6,37 3,8 -0,8 7,0 

R14- ERNiCrMo-14 5,96 5,95 2,14 2,9 0,1 6,0 

RC- ERNiCrMo-3 18,25 6,28 4,86 1,8 1,2 6,0 

RC- ERNiCrMo-4 16,19 7,27 6,99 3,7 -0,7 16,0 

RC- ERNiCrMo-14 15,06 4,42 4,05 1,6 1,4 4,0 

Legenda: h: altura da 1ª camada sem a participação da 2ª camada; %Fe(F-1ªC): 
percentual de ferro no final da primeira camada; %Fe(I-2ªC): percentual de ferro no 
início da segunda camada; %Fe(F-2ªC): percentual de ferro no final da segunda 
camada. 

 

Com base no exposto acima, foi necessária uma escolha de novos 

parâmetros de soldagem que proporcionasse uma primeira camada com baixa 

diluição e, consequentemente, um baixo teor de ferro na mesma. Optou-se pelos 

parâmetros de soldagem do Ensaio 1 da Tabela 16 (condição Icte-P), pois o mesmo 
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foi o que proporcionou a menor diluição média de 6,6%. Nesta escolha foram 

deixados de fora os parâmetros de soldagem na condição Ucte-CC, uma vez que a 

soldagem com transferência metálica por curto-circuito proporcionou vários defeitos 

no revestimento R29-CC-ERNiCrMo-3 (Figura 121). 

Para a segunda camada foi escolhido um ensaio que proporcionasse uma 

alta produtividade para compensar o custo mais elevado do Ensaio 1. Neste 

contexto, foi escolhido o Ensaio 14 da condição Icte-P (Tabela 16). Embora a 

diluição seja elevada (28,5%), o teor de ferro previsto para a segunda camada deve 

ser em torno de 2%, atendendo a exigência do teor de ferro (5% máx.). Neste 

trabalho, este revestimento recebeu a denominação de R1-14. 

Comparando o custo estimado do revestimento R1-R14-ERNiCrMo-3 

(R$ 109,43) com os dos revestimentos R14-ERNiCrMo-3 (R$ 88,45), R10-

ERNiCrMo-3 (R$142,68), e RC-ERNiCrMo-3 (R$113,74), verifica-se que o custo do 

R1-R14 é 23,7% maior que o do R14 e menor 23,3 e % 3,8% que os custos dos 

revestimentos R10 e RC, respectivamente. Esta comparação mostra que a 

combinação R1-14 proporciona uma boa relação custo benefício. 

Após a opção pela combinação R1-R14, foram soldados novos corpos de 

prova de revestimento com as três ligas. Em seguida foi determinado o reforço e 

realizado um mapeamento do teor de ferro nas camadas através de EDX, cujos 

resultados encontram-se na Tabela 73. Observa-se que o reforço bruto de 5 mm foi 

atingido e que, já no início da primeira camada, o teor de ferro atendeu as 

exigências das normas (%Fe<5), com exceção da liga AWS ERNiCrMo-4 que já 

parte com um teor de ferro 6%. Neste caso, os revestimentos realizados com esta 

liga poderão ser utilizados em situações onde o teor máximo de ferro permitido for 

de 10% (ISO, 2003). Portanto, a combinação de parâmetros de soldagem R1-14 

resolve o problema da pequena espessura resistente á corrosão efetiva apresentada 

pelos revestimentos soldados com os mesmos parâmetros de soldagem nas duas 

camadas. 
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Tabela 73. Reforço bruto e mapeamento do teor de ferro nas camadas dos 
revestimentos R1-R14. 

Revestimento 
Reforço bruto 

(mm) 
%Fe 

(I-1ªC) 
%Fe 

(F-1ªC) 
%Fe 

(I-2ªC) 
%Fe 

(F-2ªC) 

R1-R14-ERNiCrMo-3 5,0 2,75 0,92 0,75 0,89 

R1-R14-ERNiCrMo-4 5,1 9,56 7,42 6,58 6,80 

R1-R14-ERNiCrMo-14 5,1 4,39 3,58 1,53 1,48 

Legenda: %Fe(I-1ªC): percentual de ferro no início da primeira camada; %Fe(F-1ªC): 
percentual de ferro no final da primeira camada; %Fe(I-2ªC): percentual de ferro no 
início da segunda camada; %Fe(F-2ªC): percentual de ferro no final da segunda 
camada 

 

c) Determinação da temperatura crítica de pite (TCP) segundo a norma 

ASTM G 48 – 86 (2009) 

Pelas razões apresentadas por ocasião da avaliação da espessura 

resistente à corrosão efetiva (ERC), os ensaios para a determinação da temperatura 

crítica de pite (TCP) foram realizados nos revestimentos depositados com uma nova 

combinação de parâmetros de soldagem para as camadas (R1-14). 

A temperatura para o primeiro ensaio foi baseada no trabalho de Gittos e 

Gooch (1996), onde os autores encontraram uma TCP maior que 65 °C em 

revestimentos depositados com a liga AWS ERNiCrMo-3 através do processo 

MIG/MAG. Com base nesta informação e usando uma postura mais conservadora, a 

temperatura escolhida para o primeiro ensaio foi de 50 °C. 

Os ensaios subsequentes foram realizados com acréscimo de 5 °C até 

chegar a 85 °C. Após os ensaios a 55 °C, os corpos de prova R1-14-ERNiCrMo-3 

foram retirados da análise por terem apresentado pites na face do lado do substrato 

e perda de massa superior a 0,0001 g/cm2, como pode ser visto na Figura 178. 
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Figura 178. Corpo de prova do revestimento R1-14-ERNiCrMo-3 após o ensaio a 
55 °C. (a) Lado do topo do revestimento (2,3%Fe); (b) Lado do substrato (5,3%Fe). 

 

Até 65 °C os corpos de prova R1-14-ERNiCrMo-4 e R1-14-ERNiCrMo-14 

não apresentaram pites, nem perda de massa. Diante do exposto, optou-se por um 

acréscimo de temperatura de 10 °C, ou seja, a nova temperatura passou para 75 °C. 

Nesta temperatura também não foi constatada a presença de pites nos corpos de 

prova dos revestimentos R1-14-ERNiCrMo-4 e R1-14-ERNiCrMo-14. Já em 80 °C, 

os corpos de prova R1-14-ERNiCrMo-4 apresentaram no lado do substrato vários 

pites sendo que, em determinadas regiões, a corrosão se deu de uma forma mais 

acentuada (Figura 179). Em vista disto, os corpos de prova desta liga foram 

retirados da análise. Entretanto, a título de curiosidade, outro corpo de prova R1-14-

ERNiCrMo-4 foi mantido a 85 °C para avaliação da intensidade da corrosão nesta 

temperatura. O resultado está apresentado na Figura 180 onde mostra o 

agravamento do processo corrosivo sofrido pelo corpo de prova. Já os corpos de 

prova R1-14-ERNiCrMo-14 não apresentaram pites e nem perda de massa superior 

a 0,0001 g/cm2 em 85 °C (Figura 181). Os resultados dos ensaios encontram-se 

sintetizados na Tabela 74. 
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Figura 179. Corpo de prova do revestimento R1-14-ERNiCrMo-4 após o ensaio a 
80 °C. (a) Lado do topo do revestimento (8,6%Fe); (b) Lado do substrato (13,3%Fe). 

 

 

 

 

Figura 180. Corpo de prova do revestimento R1-14-ERNiCrMo-4 após o ensaio a 
85 °C. (a) Lado do topo do revestimento (8,6%Fe); (b) Lado do substrato (12,4%Fe). 
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Figura 181. Corpo de prova do revestimento R1-14-ERNiCrMo-14 após o ensaio a 
85 °C. (a) Lado do topo do revestimento (3,1%Fe); (b) Lado do substrato (7,2%Fe). 

 

Tabela 74. Temperatura crítica de pite (TCP) dos revestimentos R1-14. 

Liga TCP (°C) PRE 

AWS ERNiCrMo-3 55 38 

AWS ERNiCrMo-4 75<TCP<80 45 

AWS ERNiCrMo-14 >85 51 

Observação: PRE = %Cr + 1,5 x (%Mo + %W + %Nb) (THORNTON e COOPER, 
2004) 

 

Analisando os resultados da Tabela 74 percebe-se claramente que o 

método C da norma ASTM G 48 conseguiu diferenciar as ligas quanto à resistência 

à corrosão por pites. Dentre elas, destaca-se em primeiro lugar a liga AWS 

ERNiCrMo-14 que apresentou a maior temperatura crítica de pite (TCP>85 °C). Em 

segundo lugar vem a liga AWS ERNiCrMo-4 com TCP entre 75 °C e 80 °C e em 

terceiro lugar, a liga AWS ERNiCrMo-3 com TCP igual a 55 °C. Vale ressaltar que os 

resultados estão coerentes com os valores do PRE dos metais de solda das ligas, o 

qual funciona como um indicador da influência dos elementos de liga (Cr, Mo, W e 

Nb) na resistência à corrosão por pites. Portanto, é natural que a liga 

AWS ERNiCrMo-14, que possui um maior valor de PRE, apresentasse uma maior 

TCP que as outras. 

É importante ressaltar que o método C da norma ASTM G 48 não pode ser 

usado diretamente para indicar o comportamento em serviço em outros meios 

corrosivos, a menos que uma correlação apropriada seja previamente estabelecida. 
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Após os ensaios, foi observado que as faces dos corpos de prova contidas 

na primeira camada do revestimento (lado do substrato) apresentaram uma maior 

susceptibilidade à corrosão por pites que as faces contidas na segunda camada. A 

princípio, a redução da resistência à corrosão nesta face pode estar associada à 

substituição do cromo e do molibdênio pelo ferro devido o fenômeno da diluição. 

Mas, analisando a Tabela 75, que apresenta a composição química e PRE nas faces 

de corpos de prova utilizados na determinação da TCP, observa-se que a diferença 

dos teores de cromo e de molibdênio entre faces é muito pequena para justificar a 

menor resistência à corrosão da face do lado do substrato. 

 

Tabela 75. Composição química e PRE nas faces de corpos de prova utilizados na 
determinação da TCP segundo o método C da ASTM G48. 

Corpo de prova Lado do substrato 

R1-14-ERNiCrMo-3 

Ni Fe Cr Mo W Nb PRE 

61,78 5,30 21,17 7,21 0,10 3,29 37 

Lado do revestimento 

63,93 2,25 22,20 7,16 0,10 3,25 38 

 

R1-14-ERNiCrMo-4 

Lado do substrato 

52,64 13,55 14,26 15,27 2,93 0,09 42 

Lado do revestimento 

55,43 8,37 15,58 16,10 3,22 0,08 45 

 

Por outro lado, o trabalho de Bonovic e Dupont (2002) sobre a soldagem 

dissimilar entre um aço inoxidável superaustenítico AL-6XN (metal de base) e a liga 

Inconel 625 (metal de adição), mostra que o aumento da diluição e, 

consequentemente, do teor de ferro no metal de solda, favorece a segregação do 

molibdênio. No trabalho, os autores observaram que o aumento do teor de ferro 

diminui o coeficiente de redistribuição do soluto (k) do molibdênio, favorecendo a 

segregação do mesmo para as regiões interdendríticas. Como foi dito durante a 

análise microscópica dos corpos de prova nos ensaios de polarização cíclica, a 

segregação do molibdênio foi fundamental na diminuição da resistência à corrosão 

das ligas estudadas neste trabalho. 

Outro fator que favorece a segregação do molibdênio são os ciclos térmicos 

que o metal de solda está sujeito durante a soldagem. Sob este aspecto, os cordões 
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de solda da primeira camada estão sujeitos aos ciclos térmicos dos passes 

subsequentes da própria camada, além dos ciclos térmicos referentes à segunda 

camada. Com isto, o metal de solda da primeira camada fica mais propenso à 

segregações que a segunda. 

Diante do exposto, acredita-se que a menor resistência à corrosão da face 

do corpo de prova no lado do substrato tenha sido uma em decorrência da maior 

segregação do molibdênio em função do seu maior teor de ferro e do maior número 

de ciclos térmicos sofridos. 

De uma maneira geral, os resultados dos ensaios de corrosão segundo o 

método C da norma ASTM G 48, mostraram que a ocorrência do fenômeno da 

segregação do molibdênio durante a soldagem, diminui as TCPs das ligas AWS 

ERNiCrMo-3 e AWS ERNiCrMo-4 na condição como soldada, quando comparadas 

com as TCPs das ligas equivalentes forjadas e solubilizadas (HIBNER e 

SHOEMAKER), como mostra a Tabela 76. 

 

Tabela 76. Comparação entre as TCPs dos metais de solda e das ligas equivalentes 
forjadas. 

Equivalência entre as ligas Liga TCP (°C) 

Ligas equivalentes 
AWS ERNiCrMo-3 55 °C 

UNS N06625 (Inconel 625) >85 °C 

Ligas equivalentes 
AWS ERNiCrMo-4 75 °C<TCP<80 °C 

UNS N10276 (Hastelloy C 276) >85 °C 

Ligas equivalentes 
AWS ERNiCrMo-14 >85 °C 

UNS N06686 (Inconel 686) >85 °C 

 

Este resultado mostra que a segregação do molibdênio para as regiões 

interdendríticas, que deixa os centros das dendritas vulneráveis à corrosão 

localizada, é mais crítico na liga AWS ERNiCrMo-3 que possui o menor teor de 

molibdênio (9%Mo), uma vez que a sua TCP diminuiu significativamente quando 

comparada com a sua versão forjada e solubilizada. 

Desta forma, é natural que as ligas com maiores teores de molibdênio (16%) 

e, ainda com a presença de tungstênio (3,5%), apresentem uma maior TCP na 

condição como soldada, como foi o caso das ligas AWS ERNiCrMo-4, com TCP 

entre 75 °C e 80 °C e, AWS ERNiCrMo-14 com TCP maior que 85 °C. Este resultado 
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mostra que um teor mais elevado de molibdênio compensa o problema da 

segregação durante a soldagem, mantendo os centros das dendritas com 

molibdênio suficiente para resistir à corrosão localizada. 

Entretanto, o maior valor de TCP encontrada na liga AWS ERNiCrMo-14, 

quando comparado com a liga AWS ERNiCrMo-4, se deve ao seu maior teor de 

cromo (20% contra 16% na liga AWS ERNiCrMo-4), uma vez que os teores de 

molibdênio (16%) e tungstênio (3,5%) são semelhantes nas duas ligas. 

Desta forma, pode-se dizer que a liga AWS ERNiCrMo-14 se mostrou mais 

adequada para aplicação em revestimentos na condição como soldado, uma vez 

que a sua TCP foi a maior e se manteve no mesmo nível da sua liga equivalente 

forjada e solubilizada, como mostra a Tabela 76. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na soldagem de revestimentos depositados com ligas de níquel resistentes 

à corrosão utilizando o processo MIG/MAG, o modo de operação da fonte de 

soldagem com corrente constante pulsada apresentou resultados mais satisfatórios 

que o modo tensão constante com curto-circuito. Este fato foi ressaltado pela melhor 

qualidade do revestimento, no que se refere à presença de defeitos e melhor relação 

custo/benefício, tendo em vista que neste modo foi possível obter revestimentos de 

boa qualidade, com baixa diluição e produtividade mais elevada que no modo tensão 

constante com curto-circuito, o qual apresentou uma incidência bastante acentuada 

de defeitos na interface revestimento/substrato, devido à baixa molhabilidade 

apresentada pelas ligas de níquel utilizadas neste trabalho. 

A soldagem de revestimentos resistentes à corrosão com reforço de 5 mm e 

teor máximo de ferro igual a 5%, através do processo MIG/MAG, exige a deposição 

de pelo menos duas camadas. Já na primeira camada deve-se atender o requisito 

de baixo teor de ferro para que, mesmo havendo uma redução de espessura por 

algum mecanismo de degradação do revestimento, ou ainda, pela retirada de um 

sobremetal por usinagem para atender exigências de projeto, o revestimento tenha 

em qualquer situação, um teor máximo de ferro de 5%. Desta forma, qualquer que 

seja a espessura do revestimento, a resistência à corrosão será mantida. 

As interfaces revestimento/substrato observadas neste trabalho tiveram 

características semelhantes às encontradas na literatura. A presença das ZPMs não 

comprometeu a resistência ao arrancamento segundo o ensaio realizado de acordo 

com a norma ASTM A 265 – 09. Entretanto, as ZPMs podem ser críticas com 

relação a outros tipos de esforços mecânicos e a presença de hidrogênio. 

A microestrutura dos revestimentos depositados com a liga AWS ERNiCrMo-

3 foi constituída basicamente por uma matriz  associada com fases secundárias do 

tipo Laves e de um complexo nitreto de titânio/carboneto de nióbio. A quantidade de 

eutético +Laves não foi o suficiente para promover a formação de trincas de 

solidificação no metal de solda.  

A análise microestrutural dos revestimentos depositados com as ligas AWS 

ERNiCrMo-4 e AWS ERNiCrMo-14 revelou basicamente, a presença de uma matriz 
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 com fases secundárias ricas em molibdênio dos tipos P,  e  precipitadas nas 

regiões interdendríticas com rara presença de eutético do tipo +fase secundária. 

A variação de dureza encontrada entre os revestimentos está relacionada 

com o nível de precipitação de fases secundárias e com o percentual de elementos 

endurecedores por solução sólida na matriz  (Nb, Cr, Mo e W). Com relação a 

redução de dureza do metal de solda em função do aumento da energia de 

soldagem, o efeito da diminuição da dureza da matriz devido à substituição de 

elementos endurecedores por solução sólida pelo ferro é mais significativo que o 

endurecimento provocado pela precipitação das fases secundárias. Dentre as ligas, 

a AWS ERNiCrMo-14 foi a que proporcionou o maior nível de dureza em função do 

seu maior teor de elementos endurecedores por solução sólida na matriz. 

Todos os revestimentos avaliados no ensaio de arrancamento foram 

aprovados, oferecendo uma resistência ao cisalhamento de pelo menos três vezes e 

meia o valor mínimo estipulado pela norma ASTM A265-09. Este resultado mostra 

que as heterogeneidades da microestrutura na interface substrato/revestimento 

(ZPMs) não comprometeram a resistência ao cisalhamento do revestimento. 

O ensaio de polarização cíclica realizado na temperatura ambiente, segundo 

a norma ASTM G 61 – 09, não se mostrou capaz de diferenciar a resistência à 

corrosão por pites dos revestimentos depositados com as três ligas utilizadas neste 

trabalho. Entretanto, os ensaios foram importantes para revelar os locais 

preferenciais de corrosão nas ligas. Na liga AWS ERNiCrMo-3, os locais 

preferenciais foram os centros das dendritas devido à segregação do molibdênio 

para as regiões interdendríticas. A presença de fases secundárias nessa liga não 

implicou na diminuição da resistência à corrosão, tendo em vista que as mesmas 

não eram ricas em molibdênio. Quanto as ligas AWS ERNiCrMo-4 e AWS 

ERNiCrMo-14, os locais preferenciais foram as interfaces entre as fases secundárias 

e a matriz  na região interdendrítica, devido ao empobrecimento de molibdênio 

nestes locais. 

Os resultados dos ensaios de corrosão, segundo o método C da norma 

ASTM G 48 – 09, mostraram que foi possível diferenciar as ligas utilizadas neste 

trabalho quanto a resistência à corrosão por pites na condição como soldada. 

Segundo esse ensaio, a liga AWS ERNiCrMo-14 com uma temperatura crítica de 
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pite (TCP) maior que 85 °C, mostrou-se bastante superior as ligas AWS ERNiCrMo-

3 (TCP=55 °C) e AWS ERNiCrMo-4 (75 °C<TCP<80 °C). Apesar do custo mais 

elevado da liga AWS ERNiCrMo-14, o seu emprego em revestimentos resistentes à 

corrosão pode implicar na redução do tempo de parada de equipamentos, 

diminuindo os custos de manutenção e de hora parada. 
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CAPÍTULO VII 

7 CONCLUSÕES 

Com base nos resultados apresentados sobre revestimento por soldagem 

MIG/MAG empregando ligas de níquel para aplicações em componentes do setor de 

petróleo e gás natural, foi possível obter algumas conclusões gerais e específicas. 

7.1 Conclusões gerais 

a) Para se obter um revestimento com uma boa resistência à corrosão e 

propriedades mecânicas adequadas associado com uma relação custo x 

benefício satisfatória, é necessário que a primeira camada seja depositada 

com uma diluição em torno de 5% e a segunda camada com parâmetros 

de soldagem que resulte numa alta produtividade. 

b) O melhore resultado de revestimento foi alcançado com a fonte operando 

no modo corrente constante pulsada (Icte-P) com os seguintes parâmetros 

de soldagem para as camadas: 

 Primeira camada 

 técnica de energia Tipo I (Nível 1 da Tabela 16); 

 tocha na posição normal (Nível 1 da Tabela 16); 

 sem aplicação de tecimento (Nível 1 da Tabela 16); 

 Forma de onda com corrente de pico alta (Nível 1 da Tabela 16); 

 energia de soldagem baixa (Nível 1 da Tabela 16); 

 Segunda camada 

 técnica de energia Tipo V (Nível 2 da Tabela 16); 

 tocha na posição empurrando (Nível 2 da Tabela 16); 

 com aplicação de tecimento triangular (Nível 2 da Tabela 16); 

 Forma de onda com degrau e corrente de pico média (Nível 3 da 

Tabela 16); 

 energia de soldagem baixa (Nível 1 da Tabela 16). 
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7.2 Conclusões específicas 

a) Aspectos operacionais e geométricos da solda 

 Através do estudo realizado neste trabalho, as melhores condições 

obtidas foram com o modo corrente constante pulsada que proporcionou 

revestimentos com um bom aspecto superficial, sem a incidência de 

defeitos e menores diluições com razões R/L e reforços satisfatórios. 

 Na soldagem com corrente pulsada, dentro da faixa de parâmetros 

explorada, a menor diluição foi alcançada com os seguintes parâmetros: 

técnica da energia Tipo I; tocha na posição normal; sem tecimento; forma 

de onda com corrente pulsada com Ip alto e a energia de soldagem de 

baixa. 

 A deposição de revestimentos com 5 mm de espessura e teor de ferro de 

no máximo 5% utilizando corrente pulsada, só é possível com o uso de 

no mínimo duas camadas. 

 O efeito da sobreposição dos cordões de solda proporcionou um 

aumento significativo no reforço do revestimento. 

b) Resistência à corrosão 

 Na liga AWS ERNiCrMo-3, os locais preferenciais para o ataque 

corrosivo foram os centros das dendritas que ficaram empobrecidos de 

molibdênio em função de sua segregação para as regiões 

interdendríticas. 

 Nas ligas AWS ERNiCrMo-4 e AWS ERNiCrMo-14, os locais 

preferenciais foram as interfaces matriz/fase secundária, tendo em vista 

que estas fases (P,  e ) são ricas em molibdênio, o que faz com que a 

matriz junto à fase seja pobre em molibdênio, sendo portanto mais 

vulnerável ao ataque corrosivo. 

 Segundo o método C da norma ASTM G 48 – 09, a liga AWS ERNiCrMo-

14 se mostrou mais adequada para aplicação em revestimentos na 

condição como soldado, uma vez que a sua temperatura crítica de pite foi 

a maior (>85 °C) e se manteve no mesmo nível de sua liga equivalente 

forjada e solubilizada. 
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CAPÍTULO VIII 

8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Avaliar o efeito de gases ativos, por exemplo, Ar+3%CO2, na 

molhabilidade das ligas de níquel soldadas com o processo MIG/MAG 

com tensão constante e transferência metálica por curto-circuito. 

 Avaliar o processo MIG/MAG com duplo arame em relação à aplicação 

em revestimentos com baixa diluição. 

 Investigar o efeito dos múltiplos ciclos térmicos sobre a geração de 

tensões residuais nos revestimentos. 

 Avaliar a sequência de solidificação das ligas através de ensaios de 

análise térmica diferencial (Differential Thermal Analysis-DTA), com 

diferentes níveis de diluição. 

 Avaliar as temperaturas críticas de pite dos metais de solda das ligas 

AWS ERNiCrMo-3, AWS ERNiCrMo-4 e AWS ERNiCrMo-14, segundo a 

norma ASTM G 150. 

 
 
 
 
 
 
 
 



237 

CAPÍTULO IX - ANEXO A 

9 PROJETO ROBUSTO/MÉTODO TAGUCHI 

Projeto robusto pode ser definido como uma metodologia para obter 

economicamente os melhores ajustes dos fatores de controle, de forma a tornar o 

processo/produto insensível aos fatores de ruído. 

9.1 Tipos de ruídos 

Taguchi considera que ruídos são fatores indesejáveis e muitas vezes não 

podem ser controlados. Os mesmos ocasionam alterações nos valores ideais das 

características funcionais de um processo ou produto, diminuindo a sua qualidade 

(PHADKE, 1989). Segundo Taguchi, a ideia não é exatamente ter que eliminar as 

causas dos problemas (isto pode ser oneroso e muitas vezes impossível), e sim 

encontrar soluções para reduzir os efeitos dos ruídos sobre a qualidade do produto 

sem precisar eliminá-los. 

Os três principais tipos de ruídos são: 

a) ruídos internos: são inerentes do produto, tais como envelhecimento e 

desgaste físico; 

b) ruídos externos: são provenientes de fatores externos, como uso 

inadequado, alteração das condições ambientais; 

c) ruídos entre produtos: são ocasionados durante a fabricação, mudando 

uma determinada característica entre dois ou mais produtos. 

Portanto, o objetivo do Método Taguchi é obter níveis dos fatores de controle 

que minimizem a sensibilidade da função produto em relação aos fatores de ruído. 

Desta forma, esta metodologia é direcionada na determinação dos efeitos dos fatores 

de controle na robustez da função produto. 

9.2 Vantagens do método Taguchi 

O conceito de Taguchi simplifica a análise de dados, reduz a quantidade de 

experimentos (em relação ao método tradicional multifatorial) para avaliação de um 

mesmo número de fatores de controle, sem prejudicar significativamente a qualidade 

das informações retiradas. A técnica estatística mais empregada para interpretação dos 
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dados experimentais é ANOVA (análise de variância). No método Taguchi, os efeitos 

dos fatores são relativamente estimados em poucos experimentos e, as condições 

ótimas de ajustes são determinadas pela avaliação do efeito de cada fator 

separadamente devido a três motivos (PHADKE, 1989): 

 planejamento da matriz experimental pela utilização de um arranjo 

ortogonal; 

 uso do modelo aditivo como uma aproximação; 

 emprego das funções objetivas. 

9.3 Utilização da Matriz ortogonal; 

O método Taguchi emprega como matriz de experimentos a matriz ortogonal 

para facilitar e reduzir o número de experimentos. Portanto, matriz ortogonal é a matriz 

experimental onde a cada par de colunas, todas as combinações dos níveis dos fatores 

ocorrem em igual número de vezes. As colunas representam os fatores a serem 

estudados e as linhas os experimentos a serem realizados (PHADKE, 1989; MIRANDA, 

1999). Na matriz ortogonal, colunas podem ser deixadas vazias (correspondente às 

variáveis a serem estudadas) sem prejuízo na análise. No entanto, se algum 

experimento deixar de ser realizado (correspondente a uma linha vazia), a 

ortogonalidade é destruída e, a análise de experimentos é bastante prejudicada, 

tornando-se geralmente não confiável. 

A escolha adequada da matriz ortogonal empregada deverá obedecer algumas 

exigências, as quais envolvem as seguintes determinações: 

a) do número de fatores a serem estudados; 

b) do número de níveis para cada fator; 

c) das possíveis interações a serem estimadas; 

d) das dificuldades na execução dos experimentos. 

As três primeiras observações estão relacionadas com os graus de liberdade 

associados. Os graus de liberdade são definidos como o número total de comparações 

independentes que podem ser realizadas dentro de um conjunto de dados. O número 

de graus de liberdade para um fator é igual ao número de níveis menos um (nº de 

níveis 1). O número de graus de liberdade para uma interação entre dois fatores é igual 

ao produto entre o número de graus de liberdade de cada fator (CONNELL e 
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PHERSON, 1997). 

Um exemplo de matriz ortogonal é ilustrado na Tabela A77. 

Tabela A77. Matriz ortogonal L8: 7 Fatores com 2 Níveis. 

Experimento 
Fatores de controle 

A B C D E F G 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 2 2 2 2 

3 1 2 2 1 1 2 2 

4 1 2 2 2 2 1 1 

5 2 1 2 1 2 1 2 

6 2 1 2 2 1 2 1 

7 2 2 1 1 2 2 1 

8 2 2 1 2 1 1 2 
 

9.4 Uso do modelo aditivo como uma aproximação 

O modelo aditivo pode ser empregado quando o efeito de dois fatores em 

conjunto, é igual a soma de seus efeitos individuais. O mesmo é usado para aproximar 

a relação entre as respostas e os níveis dos fatores. As interações são consideradas 

erros no modelo aditivo (PHADKE, 1989; MIRANDA, 1999). O modelo aditivo é 

baseado na suposição abaixo: 

Observação = previsível  aleatório 

9.5 Interação entre os fatores 

A interação ocorre quando dois fatores produzem um efeito diferente da soma 

de seus efeitos individuais. Isto acontecendo, o emprego do modelo aditivo no Método 

Taguchi pode resultar em previsão errada dos ajustes ótimos e do efeito de cada fator 

sobre a razão sinal/ruído (função objetiva ). Portanto o modelo aditivo é muito 

adequado para situações onde não existam interações entre os fatores. 

Na Figura A182, três exemplos esclarecem melhor a ideia de interação. No 

exemplo “a”, não ocorre interação entre os fatores A e B. Neste caso, as curvas do 

efeito de A para os ajustes de B1, B2 e B3, são paralelas entre si. Isto implica em 

alterações da mesma natureza em  (razão sinal/ruído - função objetiva), na mudança 

de nível de A1 para A2 e/ou A3 em cada ajuste de B. O mesmo pode ser dito para 

mudança de  na alteração de B em cada nível da A. No exemplo “b”, existe um 

interação não muito forte. As curvas para esta situação, apesar de não serem 
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paralelas, obedecem a mesma direção de alteração. Os ótimos níveis previstos pelo 

modelo aditivo ainda podem ser empregados neste tipo de interação (também 

chamada de sinérgica). 

O exemplo “c” indica a presença de forte interação entre os fatores (também 

chamada de interação antisinérgica). As curvas não seguem a direção de alteração e 

nem são paralelas. O modelo aditivo para esta condição é geralmente inconsistente e 

os ajustes previstos para os maiores valores de , possuem grande chance de estarem 

errados (PHADKE, 1989; MIRANDA, 1999). 
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Figura A182. Exemplos associados às interações. 

 

A presença de interação entre fatores pode ser estudada pelo Método Taguchi. 

Neste caso, existe a necessidade de mais parâmetros no modelo aditivo, aumentando 

com isso o número de experimentos para estimar essa quantidade maior de 

parâmetros. Em algumas situações, pela avaliação técnica, o estudo de interações 

pode ser muito importante (PHADKE, 1989; MIRANDA, 1999). 

9.6 Funções objetivas () 

São as razões S/N (Sinal/Ruído) empregadas no Método Taguchi. O uso da 

razão S/N tem a vantagem de que, uma vez obtido o melhor ajuste que minimize a 

sensibilidade ao ruído para um dado valor médio de um parâmetro estudado, esse 

ajuste também é válido para outro valor médio deste parâmetro (PHADKE, 1989; 

MIRANDA, 1999). As razões S/N podem ser aplicadas para problemas estáticos e 

dinâmicos. 

É essencial que seja correta a escolha da função objetiva para ser maximizada 

na resolução dos problemas estatísticos de projeto de processo/produto. Cada situação 
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pode exigir uma função específica. Algumas destas funções objetivas são destinadas 

para: 

a) problemas do tipo menor é o melhor; 

b) problema do tipo nominal é o melhor; 

c) problema do tipo maior é o melhor. 

9.6.1 Problemas do tipo menor é o melhor 

O valor desejado para esta característica de qualidade é zero (a escala é 

contínua e não negativa e varia de 0 a ). Nestes tipos de problemas, os fatores de 

escala ou qualquer outra espécie de fatores de ajustes são ausentes. Pode-se citar 

como exemplos de menor o melhor, o número de defeitos de uma peça, a espessura 

de corrosão e a radiação emitida de um reservatório. O  neste caso é dado pela 

Equação A19. 

          (
 

 
 ∑  

 

 

   

)                                                Equação A19 

Onde: 

 yi é a característica da qualidade (resposta observada) 

ni é o número de observações da característica da qualidade dentro de diferentes 
condições de ruídos  

9.6.2 Problema do tipo nominal é o melhor 

Pode-se obter um fator de escala para ajustar a média para o valor desejado 

(valor alvo). A característica da qualidade é contínua e não negativa (valores de 0 a ). 

O valor alvo é diferente de zero e finito, e, quando a média vai para zero, a variância 

também torna-se zero. Este tipo de problema é frequentemente encontrado na 

engenharia, onde se deseja, por exemplo, obter a dimensão específica de um 

componente com certa tolerância. A função objetiva a ser maximizada para estes 

problemas é dada pela Equação A20 (PHADKE, 1989; MIRANDA, 1999). 

          (
 

  
)                                                Equação A20 
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Onde  e  são calculados pela Equação A21 e pela Equação A22 respectivamente. 
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                                                Equação A21 
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                                                Equação A22 

 

A otimização destes tipos de problemas pode ser feito em duas etapas: 

d) maximizar  ou minimizar a sensibilidade ao ruído. Nesta etapa a média é 

ignorada e os níveis dos fatores de controle são ajustados para maximizar 

. 

e) ajustar a média no valor alvo. Os fatores de ajuste são utilizados para se 

obter o valor da média desejada sem, no entanto modificar . 

9.6.3 Problema do tipo maior é o melhor 

Não é empregado nenhum tipo de fator de ajuste, a escala é contínua e 

positiva e, a característica da qualidade deve ser a maior possível. A resistência 

mecânica de um aço, e o rendimento de um determinado equipamento, são exemplos 

de aplicação desta função objetiva. A mesma é dada pela Equação A23 (PHADKE, 

1989). 

          (
 

 
 ∑

 

  
 

 

   

)                                                Equação A23 

9.7 Interpretação das tabelas de ANOVA 

A intensidade do efeito de um fator relativo à variância do erro pode ser julgado 

pela estatística F (razão de variância). Quanto maior o valor de F, maior é o efeito do 

fator comparado com a variância do erro. A razão de variância F, é definida como a 

razão entre a média quadrática devido ao fator e o erro médio quadrático. Um valor 
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elevado de F significa que o efeito do fator é grande comparado ao erro de variância e 

que mais importante é este fator na influência do valor de  (razão sinal/ruído - função 

objetiva). Um valor de F menor que 1 significa que o efeito do fator é menor que o erro 

do modelo aditivo. Um valor de F maior que 2 significa que o efeito do fator não é tão 

pequeno, enquanto um valor maior que 4 significa que o efeito do fator é bem 

expressivo. No Método Taguchi, F é utilizado somente no entendimento qualitativo dos 

efeitos dos diversos fatores (PHADKE, 1989; MIRANDA, 1999). 

O propósito da condução da ANOVA é determinar a magnitude relativa do 

efeito de cada fator na função  e estimar a variância do erro. Não é intenção de se 

fazer quaisquer considerações de probabilidade sobre a significância de um fator como 

é feito rotineiramente em estatística. 

9.8 Estimativa da variância do erro 

A fim de ganhar um maior número de informações possíveis da matriz 

experimental, todas ou a maioria das colunas devem ser usadas para estudar os 

parâmetros do processo/produto. Como resultado, pode ser que não restem graus 

liberdade para estimar a variância do erro. Em tais situações, não se pode estimar 

diretamente a variância do erro. Entretanto, uma estimativa aproximada da variância do 

erro pode ser obtida fazendo um “pooling” da soma dos quadrados correspondentes 

aos fatores que têm as menores médias dos quadrados (os fatores menos significativos 

são os que participam do “pooling”)(MIRANDA, 1999). 

9.9 Etapas operacionais do método Taguchi 

O projeto robusto envolve oito etapas, que são agrupadas nas seguintes 

categorias: planejamento experimental, realização dos experimentos e, análise e 

verificação dos resultados experimentais. As etapas são listadas abaixo (PHADKE, 

1989). 

9.9.1 Planejamento experimental 

a) Identificação da função principal do processo/produto, efeitos laterais e 

modos de falha. 

Esta fase exige o conhecimento de engenharia do processo/produto. 
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b) Identificação dos fatores de ruído e das condições de testes, para 

avaliação da perda da qualidade. 

As condições de testes são selecionadas para ressaltar os efeitos dos fatores 

de ruídos mais importantes. Essas condições devem, portanto, facilitar a estimação da 

sensibilidade dos fatores de ruído para qualquer combinação dos níveis dos fatores de 

controle. 

c) Identificação da característica da qualidade a ser observada e da função 

objetiva a ser otimizada; 

A característica da qualidade é representada pelas respostas a serem medidas. 

Já as funções objetivas foram comentadas anteriormente. 

d) Identificação dos fatores de controle e de seus níveis; 

Geralmente seis a oito fatores são escolhidos, em uma única matriz ortogonal, 

para otimização. Quanto mais complexo for o processo/produto, maior será o número 

dos fatores de controle empregados. Selecionam-se normalmente dois ou três níveis 

para cada fator de controle. Utilizando dois níveis, o efeito de curvatura não será 

observado, enquanto que este efeito pode ser estudado na seleção de três níveis. 

Prefere-se, portanto, três níveis em cada fator de controle. Não se deve escolher os 

outros níveis próximos da condição inicial adotada, isto porque a sensibilidade dos 

fatores de ruído não é muito alterada com pequenas modificações nos fatores de 

controle. Utilizando uma maior variação dos níveis, aumenta-se a possibilidade de se 

obter a relação não linear entre os fatores de ruído e os fatores de controle e, com isso, 

encontrar os níveis dos fatores de controle, que minimizem a sensibilidade dos fatores 

de ruído do processo/produto. Além do que, uma larga faixa de valores dos níveis 

empregados, pode produzir ótimas e péssimas condições experimentais, já 

identificando os ajustes a serem evitados durante a execução/manufatura do 

processo/produto.  

e) Projeto da matriz experimental e escolha do procedimento de análise de 

dados 

Utiliza-se o arranjo ortogonal no estudo simultâneo dos efeitos dos fatores de 

controle. O trabalho experimental e análise de dados utilizando matriz ortogonal é bem 

menor e mais fácil que para os outros modelos de experimentação, tal como o fatorial 

completo. 
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9.9.2 Realização dos Experimentos 

Os níveis dos fatores empregados deverão ser modificados de um experimento 

para outro de acordo com a matriz ortogonal. É importante que os níveis sejam 

ajustados para os valores corretos. No entanto, pequenas discrepâncias, devido aos 

erros do próprio equipamento, são aceitáveis. Se por algum motivo, o experimento não 

for realizado de forma eficiente, e os dados forem inutilizados, o mesmo deverá ser 

repetido, pois do contrário a ortogonalidade da matriz deixará de existir. Algumas das 

diversas matrizes ortogonais mais empregadas podem ser encontradas nos programas 

específicos de análise estatística do Método Taguchi. 

9.9.3 Análise e verificação dos resultados experimentais 

a) Análise dos dados obtidos 

A análise dos dados determina os melhores níveis para os fatores de controle e 

prevê o desempenho do processo/produto nestes níveis. Os dados obtidos são 

coletados e a análise de variância é realizada. No caso do projeto robusto, vale 

salientar que o objetivo principal é maximizar , ou razão S/N. 

b) Realização da confirmação dos resultados e planejamento das atividades 

posteriores 

O objetivo desta etapa é verificar se os ajustes previstos para otimização do 

processo/produto dão os resultados esperados para . Se os valores se confirmarem, 

os ajustes previstos para as ótimas condições serão empregadas. Caso contrário, o 

modelo aditivo não foi convenientemente empregado (isto pode ser fruto de uma forte 

interação entre os fatores) e as medidas para corrigir o problema deverão ser tomadas. 

As medidas de correção do problema envolvem considerações na obtenção das 

melhores características da qualidade, melhores razões S/N, seleção adequada dos 

fatores de controle e dos níveis destes fatores. O principal motivo da verificação 

experimental é de alertar quando o modelo aditivo não é adequado e, desta forma, 

prevenir falhas de projetos de processos/produtos. 

Para verificar se o modelo aditivo do pode ser usado, é necessário ver se o 

valor previsto para uma característica da qualidade se encontra dentro do intervalo de 

confiança da função objetiva . A seguir será dado um exemplo para ilustrar esta 

verificação. 
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9.10 Determinação do intervalo de confiança para a característica da qualidade 

diluição (D) para a fonte operando no modo corrente constante pulsada 

(Icte-P) 

No método Taguchi, o modelo aditivo utilizado para determinar a função  para 

cada ensaio, é dado pela Equação A24. Este modelo pode ser empregado quando o 

efeito dos fatores em conjunto é igual a soma de seus efeitos individuais. No modelo 

aditivo, as interações são consideradas erros e pode inviabilizar a aplicação da técnica 

(PHADKE, 1989; MATOS, 2004). 

  (             )                                         Equação A24 

 

Onde: 

µ = média geral dos valores de  para o ensaio; 

ai, bj, ck, df etc, = desvios de  causados pelo ajuste do fator A em Ai, B em Bj e assim 
por diante; 

e = erro. 

O objetivo do método Taguchi é prever a melhor combinação de níveis dos 

fatores de controle que mais influenciam a resposta do processo, resultando numa 

resposta ótima, denominada de  ótimo (ot). Esta previsão é dada pela Equação A25. 

      (     )  (     )                                                   Equação A25 

Onde: 

m = média geral de ; 
mA1, mB3 etc = médias obtidas para as condições ótimas A1, B3 etc. 

Em virtude da combinação dos níveis ótimos dos fatores de controle, prevista 

pelo método Taguchi para alcançar a diluição ótima, corresponder ao Ensaio 1 da 

planilha L18, foi desnecessário a realização do ensaio de confirmação. Entretanto, faz-

se necessário saber, com base no resultado desse ensaio, se o método pode ser 

usado para prever o valor da diluição ótima. Para isso é necessário determinar um 

intervalo de confiança para a diluição ótima e ver se o valor obtido no ensaio de 

confirmação (Ensaio 1) se encontra dentro deste intervalo. Caso contrário, significa 

dizer que, para os fatores de controle selecionados com seus respectivos níveis, o 

modelo aditivo do método Taguchi não pode ser utilizado para prever o valor de 

diluição ótima devido a existência de forte interações entre os fatores (PHADKE, 1989; 

MIRANDA, 1999). Este intervalo foi determinado com base no intervalo de confiança da 
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função ot de acordo com os seguintes passos: 

9.10.1 Determinação da variância do erro (2
e) pela Equação A26 

  
  

   

   
                                                Equação A26 

 

Onde: 

SQE = soma dos quadrados devido ao erro; 

gle = graus de liberdade associados ao erro. 

 

9.10.2 Determinação da variância do erro de previsão (2
prev) pela Equação A27 

A Equação A27 possui duas parcelas: a primeira se refere ao erro de previsão 

de ot causado pelos erros de estimação de m, mA1, mA2,...mAn que estão associados 

ao número de experimentos empregados para a determinação de ot e da variância do 

erro e a segunda é relativa ao erro associado ao número de repetições de cada 

condição (cada linha da matriz ortogonal); 

     
  

 

  
   

  
 

  
   

                                                 Equação A27 

 

Onde: 

nr = número de repetições para cada condição; 

1/no = tamanho equivalente da amostra para estimação de ot expresso pela Equação 
A28, 

 
 

  
 
 

 
 (

 

   
 
 

 
)  (

 

   
 
 

 
)                                                Equação A28 

 

Onde: 

n = número de experimentos da matriz ortogonal (número de linhas); 

nA1 = número de repetição do nível ótimo A1 dentro de sua coluna na matriz ortogonal; 

nB3 = número de repetição do nível ótimo B3 dentro de sua coluna na matriz ortogonal 
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9.10.3 Determinação do desvio padrão associado à previsão de ot pela Equação A29 

      √                                                      Equação A29 

9.10.4 Determinação do intervalo de confiança (IC) associado à previsão de ot 

fornecido pela Equação A30. 

                                                           Equação A30 

 

Aplicando a sequência de passos abordados anteriormente para a 

determinação do intervalo de confiança, considerando a característica da qualidade a 

diluição, resulta no seguinte: 

a) determinação da variância do erro (2
e); 

O valor de 2
e foi determinado por ocasião da análise de variância da função  

para a diluição, sendo o seu valor igual a 4,4; 

b) determinação da razão 1/no; 

O valor de 1/no é determinado segundo a Equação A28, estando o resultado 

expresso abaixo, considerando que todos os fatores de controle se encontram no Nível 

1 como aponta a Figura 96 da tese. 
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)  (

 

  
 
 

  
)  (

 

  
 
 

  
)  (

 

  
 
 

  
)  (

 

  
 
 

  
)  

  

  
 

 

c) determinação da variância do erro de previsão (2
prev); 

Aplicando os valores de 2
e e 1/no na Equação A27, a variância do erro de 

previsão de ot para a diluição resulta em: 

     
  

  

  
     

 

 
         

 

d) determinação do desvio padrão (prev); 

Substituindo o resultado da Equação A27 na Equação A29, o desvio padrão 

associado à previsão de ot do Ensaio 1 é dado por: 

      √        
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e) determinação do intervalo de confiança de ot; 

Aplicando o resultado da Equação A29 na Equação A30, considerando que o 

valor de ot para a diluição foi de -19,2, o intervalo de confiança associado à sua 

previsão é dado por: 

     (    )           (    ) 
 

f) determinação do intervalo de confiança da diluição; 

Aplicando individualmente os valores de min e máx na Equação A19, obtêm-se 

a diluição mínima e a máxima prevista e, consequentemente, o intervalo de confiança 

para a diluição prevista (Dprev) pelo método Taguchi, como mostra o resultado abaixo. 

                 

 

Como a diluição média obtida no Ensaio 1 (6,6%) se encontra dentro do 

intervalo de confiança da diluição prevista (Dprev), pode-se dizer que o modelo aditivo 

do método Taguchi pode ser utilizado para avaliar a diluição. 

 



1 

 

(SAVAGE et al., 1976a) 
(SAVAGE et al., 1976b) 
(DOODY, 1992) 
(KOU e YANG, 2007). 
(BEAUGRAND et al., 2009) 
(CIESLAK et al., 1988) 
(PERRICONE et al., 2003) 
(STOCKDALE e DUPONT, 2008) 
(CHUBB e BILLINGHAM, 1984) 
(AGUILAR et al., 2007) 
(SHANKAR et al., 2001) 
(MATTOS, 2004) 
(PHADKE, 1989) 
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