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RESUMO 

 
A utilização do processo MIG/MAG na configuração com dois arames eletrodos 
permite, dentre outras possibilidades, combinar metais de adição distintos na 
poça de fusão. O objetivo desta dissertação de mestrado é avaliar qual o 
impacto do grau de mistura entre os metais de adição, AWS ER NiCrMo-3 e 
AWS ER NiCrMo-4, similares às ligas Inconel® 625 e Hastelloy® C276 
respectivamente, sobre diversos aspectos, dentre eles a microestrutura, as 
propriedades mecânicas e a resistência à corrosão das ligas produzidas in- 
situ. As soldagens foram realizadas pelo processo MIG/MAG duplo arame com 
os eletrodos dispostos na posição longitudinal em relação à direção de 
soldagem utilizando argônio puro como gás de proteção. A metodologia 
consistiu na soldagem com três razões de mistura, sendo 50% 50% (Liga A), 
65% 35% (Liga B) e 35% 65% (Liga C) dos metais de adição AWS ER NiCrMo-
3 e AWS ER NiCrMo-4, nesta ordem, sobre chapas de aço ASTM A516 Gr 60 
com 40 mm de espessura. Após a soldagem foi realizada a caracterização 
metalúrgica das ligas por microscopia eletrônica de varredura MEV, ensaios de 
impacto Charpy instrumentado e de microdureza Vickers para determinar 
propriedades mecânicas, além do ensaio de resistência à corrosão segundo a 
norma ASTM G48 – Método C. A microestrutura resultante das ligas soldadas 
foi composta por uma matriz austenítica, fases secundárias ricas em Nb e Mo e 
modo de solidificação com predominância de crescimento colunar dendrítico e 
celular dendrítico. Foram observadas regiões de macrosegregação localizadas 
na parte inferior dos cordões de solda com maior concentração do metal de 
adição AWS ER NiCrMo-4 em todas as ligas. A tenacidade não foi influenciada 
significativamente pela composição das ligas. O nível de microdureza nas ligas 
soldadas foi próximo de 260 HV0.1. O ensaio de resistência à corrosão 
apontou que as ligas A e B suportaram à temperatura de 85ºC , já a liga C teve 
como temperatura crítica de pite 80ºC. A liga A foi considerada como ideal para 
o estudo, pois é composta por proporções equivalentes das ligas e apresentou 
resultados satisfatórios para as análises de microestrutura, energia de impacto 
e microdureza e para resistência à corrosão tendo, dessa forma, 
comportamento similar a ligas superiores de maior custo. 
 
Palavras-chave: MIG/MAG Duplo arame, Ligas de Níquel. 



 
 

ABSTRACT 

The application of nickel based superalloys in oil and gas industry equipment 

has increased development. The use of the GMAW process with two wires 

configuration to manufacture components for this industrial sector, allows mainly 

combine different filler metals in the weld pool. The aim of this study is to 

evaluate the impact of the degree of mixing between the alloys on various 

aspects, including the microstructure, mechanical properties and corrosion 

resistance. The welds were performed by the Tandem GMAW process with the 

longitudinal position of the electrodes using pure argon as shielding gas. The 

methodology consists in the welding of coatings with three mixing ratios, 50% 

50% (Alloy A) 65% 35% (Alloy B) 35% 65% ( Alloy C) of C276 and 625 alloys, 

respectively, on ASTM steel plates A516 Gr 60 with a thickness of 40mm. After 

welding was performed metallurgical characterization of the alloy using 

scanning electron microscope (SEM), instrumented Charpy impact tests and 

Vickers hardness to determine mechanical properties, and the corrosion test 

according to ASTM G48 - Method C. The resulting microstructure of weldes 

coatings were composed of a γ matrix with columnar and cellular dendrite 

growth predominantly. Regions were observed at the bottom of the weld beads 

with the highest concentration of Hastelloy C276 in all coatings. The toughness 

was not significantly influenced by the composition of alloy. The level of 

hardness for the welded coatings was around 265 HV0.1. The corrosion 

resistance test showed that the alloy with highest Hastelloy C276 content 

reached a temperature of 85 °C, since the condition C had a critical temperature 

pitting of 80ºC. The Alloy A (50% C276 50% 625) was considered the better for 

the study because it is composed of equal proportions of alloys and achieved 

satisfactory results for the microstructure analysis, impact energy and hardness 

and corrosion resistance having this shape, similar behavior to the top leagues 

of higher cost. 

 

Keywords: Double GMAW, Nickel alloys.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A exploração do pré-sal é um dos grandes desafios tecnológicos das 

empresas petrolíferas, principalmente por ser realizada em regiões de extrema 

profundidade não exploradas anteriormente. Este aspecto faz com que grande 

parte dos materiais utilizados na fabricação de equipamentos deva possuir, 

dentre outras características, uma elevada resistência à corrosão (NUNES, 

2015). Esses equipamentos operam sob condições de elevadas pressões e em 

meios corrosivos, o que resulta na degradação dos materiais, levando à 

operações de manutenção mais frequentes.  

Com essas dificuldades, a expansão das fronteiras na extração de 

petróleo vem exigindo um crescente avanço tecnológico na área, sendo 

estudado o emprego de materiais mais resistentes, processos de fabricação 

mais complexos, em especial aqueles relacionados à soldagem dos 

componentes utilizados nessa atividade industrial, o que exige o emprego de 

máquinas e equipamentos mais sofisticados agregando um elevado custo para 

a extração do óleo.  

A soldagem é bastante utilizada na fabricação e manutenção de 

equipamentos da indústria de petróleo, sendo muito importante a utilização de 

parâmetros adequados do processo para manter as propriedades dos 

materiais, principalmente resistência à corrosão e resistência mecânica, 

adequadas para tal aplicação. 

A soldagem de revestimento do tipo overlay tem se mostrado ser uma 

técnica versátil e com bons resultados para a deposição de um metal nobre 

sobre um substrato. A deposição é realizada pela soldagem de vários passes 

laterais de materiais mais nobres, constituindo uma camada com propriedades 

específicas, sobre um metal menos nobre.  

Dentre os materiais nobres, as ligas de níquel ganham destaque por 

possuírem propriedades como excelente resistência à corrosão e resistência 

mecânica satisfatória. Desde a sua criação, vem crescendo a utilização destas 

em ambientes altamente agressivos (temperaturas elevadas, desgastes e alta 

pressão) como é o caso da indústria de petróleo e gás.   
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As ligas Inconel 625, Inconel 686 e Hastelloy C276 destacam-se pela 

aplicabilidade nessas condições garantindo propriedades adequadas. Além 

disso, estas ligas da classe NiCrMo vêm sendo estudadas em escala 

apreciável, e ainda, em contextos que a soldagem é o processo de fabricação. 

O grupo de pesquisadores do Laboratório de Pesquisa e Tecnologia em 

Soldagem tem estudado aplicações de revestimentos de ligas de níquel 

(Inconel 625 e Hastelloy C276) para aplicações no setor de petróleo e gás 

pelos processos de soldagem TIG, MIG/MAG e Plasma Pó há bastante tempo, 

tendo sido estes resultados publicados em dissertações de mestrado, teses de 

doutorado e na publicação de inúmeros artigos científicos em revistas 

especializadas sobre o tema (MAGALHÃES, 2008; PESSOA, 2009; SILVA, 

2010; AGUIAR, 2010; SANTIAGO, 2013; PINHEIRO, 2014; MIRANDA, 2014; 

PESSOA, 2014). 

Silva (2010), utilizando o processo TIG, e Aguiar (2010), utilizando o 

processo MIG/MAG, investigaram as ligas Inconel 625, Inconel 686 e Hastelloy 

C276 e ressaltaram os resultados positivos em relação às propriedades das 

ligas e à aplicabilidade dos processos. Ainda, ambos os autores afirmam que a 

liga 686 apresenta vantagens bem superiores no quesito resistência à 

corrosão, apesar do custo desta liga ser bastante elevado em comparação às 

demais.     

Surge, então, a proposta da aplicação do processo MIG/MAG Duplo 

Arame com as ligas Inconel 625 e Hastelloy C276, ambas as ligas com 

menores custos em relação à Inconel 686, para aproximar a composição 

química da liga Inconel 686. Santiago (2013) estudou a deposição simultânea 

das ligas em proporções iguais e analisou as regiões de interface e do metal de 

solda dos revestimentos em camada única. Pessoa (2014) trabalhou com 

proporções distintas das ligas e também realizou análises similares.  

O fator motivacional deste trabalho é colocado em duas vertentes: a 

operacional e a metalúrgica. No sentido da operacionalidade existe a utilização 

de um processo de soldagem em que é possível trabalhar com maiores 

velocidades de soldagem em virtude da alimentação dupla de metal de adição 

para produzir um revestimento. Já no quesito metalúrgico, tem-se a 

possibilidade de misturar duas superligas de níquel e determinar qual a 

microestrutura resultante e quais as propriedades resultantes deste metal de 
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solda. Vale ressaltar que este trabalho está focado na região do metal de solda, 

excluindo a interface dos revestimentos, que já fora discutido em estudos 

anteriores. 

Neste contexto, é importante situar a linha de pesquisa deste trabalho, 

que faz parte de um projeto que envolve, além de condições das ligas 

soldadas, condições de tratamento térmico de envelhecimento. Dessa forma o 

projeto prevê obter resultados promissores com a mistura de superligas para 

ambas as condições de processamento do material e assim gerar conteúdo 

científico para comparações entre as condições e entre outras ligas existentes, 

por exemplo, a Inconel 686. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é produzir ligas in-situ a partir de misturas 

com diferentes proporções dos metais de adição, AWS ER NiCrMo-3 e AWS 

ER NiCrMo-4, similares a Inconel 625 e Hastelloy C276, utilizando processo de 

soldagem MIG/MAG na configuração duplo arame, avaliando aspectos 

microestruturais, propriedades mecânicas e resistência à corrosão destas ligas 

produzidas. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 
 Estudar os aspectos microestruturais e a composição química das ligas 

produzidas in-situ. 

 Avaliar as propriedades mecânicas das ligas produzidas in-situ por meio 

de ensaios de impacto Charpy instrumentado e de microdureza Vickers. 

 Determinar a temperatura crítica de pite das ligas produzidas in-situ 

segundo a norma ASTM G48-Método C.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Definição e Classificação das Ligas de Níquel 

As superligas de níquel são materiais especiais com uma ampla 

variedade de aplicações industriais, e isso é reflexo das suas propriedades 

peculiares. A definição proposta a seguir reúne as principais características 

desse grupo de ligas: Superligas à base de níquel constituem uma importante 

classe de materiais de engenharia, por combinarem elevada resistência 

mecânica à alta temperatura com excelente resistência à oxidação, o que as 

tornaram especialmente destinadas a aplicações em alta temperatura, 

notadamente na construção de turbinas a jato (SILVA, AFONSO, et al., 2014). 

Vale ressaltar outras aplicações, por exemplo, componentes para a 

indústria de energia nuclear, aeronaves, turbinas geradoras de energia, mísseis 

para indústria bélica, plantas de processamento químico, petroquímica e de 

petróleo e gás (POLLOCK; TIN, 2003). 

Algumas delas podem operar em até 85% da temperatura de fusão da 

liga. Estas podem ser complexas por possuírem até uma dúzia de elementos 

químicos em sua composição. O teor de níquel varia de 38 a 76% e o de cromo 

entre 1 e 27%. O teor de ferro pode chegar até os 36% como no caso da liga 

UNS N0976. As adições de titânio, molibdênio, alumínio, nióbio e tungstênio, 

em pequenos teores, contribuem para aumentar a resistência mecânica e 

resistência à corrosão. As principais características destas ligas são a alta 

estabilidade da fase CFC (cúbica de face centrada) da matriz e a capacidade 

de aumento de resistência mecânica por vários mecanismos citados a seguir 

(COUTINHO,1992; ASM 1993). 

• Endurecimento por solução sólida 

• Endurecimento por precipitação 

• Endurecimento por dispersão de óxidos 

O aumento de resistência por solução sólida se deve à concentração de 

átomos de soluto nas regiões em torno das discordâncias. Átomos intersticiais 
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se alojam nos espaços vazios existentes no campo de tração das 

discordâncias, enquanto que os átomos substitucionais se localizam próximo 

ao centro das discordâncias de forma a reduzir a deformação da rede cristalina 

e, portanto, minimizar a energia livre da rede. (AGUIAR, 2010) 

Os principais elementos substitucionais são o alumínio, ferro, tungstênio, 

titânio, cromo, cobalto e molibdênio (GEDDES et al., 2010; REED-HILL, 1982; 

SIMS et al., 1987). Destaque para o cromo e molibdênio presentes nas ligas 

625 e C276, para o nióbio da 625 e para o ferro e o tungstênio presentes na 

C276. 

Já para o segundo mecanismo de aumento de resistência, no qual 

ocorre uma redução de solubilidade do soluto na rede cristalina por um 

decréscimo de temperatura, sendo possível a formação de uma solução sólida 

supersaturada. Assim, o endurecimento é atribuído ao bloqueio do movimento 

das discordâncias pelas fases precipitadas na matriz austenítica, dentre as 

quais destacam-se as fases γ‟ e γ” (SILVA, 2010). 

O endurecimento por dispersão de óxido é semelhante ao observado 

para a precipitação de fase γ‟. Estas ligas, em sua maioria, apresentam uma 

microestrutura composta de uma matriz γ com precipitados de fase γ„ 

combinada com partículas muito finas de óxido dispersas tanto na matriz 

quanto na fase precipitada (BHADHESIA, 1997). 

É importante salientar o efeito dos elementos de liga sobre as 

propriedades mecânicas e sobre a resistência à corrosão das ligas Inconel 625 

e Hastelloy C276. A seguir são listados os principais elementos químicos 

presentes na composição das ligas e seus respectivos efeitos: 

Alumínio: além de favorecer a resistência a corrosão, pela formação de 

óxidos de Al2O3, atua no mecanismo de aumento de resistência por produzir a 

precipitação da fase γ‟(Ni3Al) destas ligas (TANCRET, et. al. 2003).  

Carbono: forma carbonetos que precipitam nos contornos de grão e 

limitam o deslizamento, favorecendo um aumento de resistência, no entanto 

deve ser mantido em teores baixos para evitar a formação de filmes de 
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precipitados, que são prejudiciais à resistência em temperaturas elevadas. O 

boro tem efeito similar (TANCRET, et al. 2003).  

Cromo: principal efeito é o aumento da resistência à corrosão, porém 

também melhora as propriedades mecânicas da matriz pelo endurecimento por 

solução sólida. Teores inferiores a 20% normalmente não contribuem 

efetivamente para o aumento da resistência à corrosão das superligas de 

níquel em altas temperaturas. Somente acima deste teor a camada passivante 

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

necessárias para impedir o avanço dos átomos de oxigênio em difusão 

(TANCRET, et al. 2003).  

Ferro: aumenta a solubilidade do carbono no níquel, melhorando assim a 

resistência a altas temperaturas. É utilizado também para reduzir custos, visto 

que o componente ferro-cromo é uma fonte mais acessível de cromo 

(TANCRET, et al. 2003).  

Manganês: possui afinidade com o enxofre, sendo um importante 

controlador dos efeitos nocivos da segregação de compostos sulfurados 

(RAMIREZ; LIPPOLD, 2004 b).  

Molibdênio: aumenta a resistência às atmosferas ácidas não oxidantes, 

à corrosão localizada (pites e frestas) e à resistência à altas temperaturas. 

Participa da formação de carbonetos e é um forte formador de fases 

topologicamente compactas (TCP), as quais são nocivas às propriedades de 

resistência mecânica e resistência à corrosão (ASM 1993b; ASM 1993c). 

Nióbio: Controla a segregação durante as reações finais de solidificação. 

Forma a fase γ‟‟, alguns tipos de carbonetos e promove mudanças nos 

contornos de grão (DUPONT, 2003; RAMIREZ; LIPPOLD, 2004 b; AWS v3, 

1991).  

Silício: Nas ligas comerciais é mantido em teores abaixo de 0,4%, por 

problemas de soldabilidade, e quando presente tem efeito desoxidante 

(TANCRET, 2003).  
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Titânio: efeito similar ao alumínio na formação de precipitados, quando 

estes dois elementos estão presentes é necessário um ajuste em suas 

composições para melhorar a interface γ / γ‟ (TANCRET, 2003). Também está 

presente nos metais de adição para se combinar com nitrogênio e evitar 

formação de porosidade (AWS v3, 1991).  

Tungstênio: Induz aumento de resistência por solução sólida na matriz e 

nos precipitados γ‟ (TANCRET, 2003). A utilização do tungstênio nas ligas de 

níquel proporciona um efeito similar ao molibdênio quanto à resistência à 

corrosão por pites e por frestas.   
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2.1.1 Inconel 625 

 

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

geração das ligas de níquel que usa o mecanismo de aumento de resistência 

por solução sólida, através da adição dos elementos cromo, molibdênio e 

nióbio. Utilizadas em serviços até uma temperatura de 700ºC, a liga combina 

uma ótima resistência ao envelhecimento com excelentes características de 

fabricação (AGUIAR, 2010). A Tabela 1 mostra a composição química da liga 

para barras redondas. 

Tabela 1-Composição Química da liga UNS 06625 segundo a norma ASTM   
B446-03. 

Material Composição, % em peso 

UNS 06625 
Ni Cr Mo Nb + Ta C Fe Co Mn 

Restante 20,0 mín 8 a 10 3,15 0,001 5,0 máx 1,0 máx 0,5 máx 
Si Al Ti P S 

  0,5 máx 0,4 máx 0,4 máx 0,015 máx 0,015 máx 
Fonte: ASTM. 

A liga UNS N06625 é utilizada em várias indústrias (aeroespacial, 

química, petroquímica, nuclear, naval, dentre outras) devido a sua grande 

resistência mecânica, excelente resistência à fadiga, resistência térmica, 

resistência à oxidação, excelente soldabilidade, excelente resistência à 

corrosão em vários meios e em uma ampla faixa de temperatura e pressão, 

resistência a cloretos, além de seu uso frequente como material de adição em 

soldas dissimilares por causa de sua resistência, ductilidade e sua habilidade 

de tolerar na diluição uma grande quantidade de outros materiais (DUPPONT 

1996). 

 Em condições de processamento por soldagem, a microestrutura desta 

liga está relacionada com a microsegregação dos elementos de liga devido à 

redistribuição do soluto na solidificação. Desta forma, determinados 

constituintes que se formam ao fim da solidificação podem comprometer as 

propriedades de resistência à corrosão e propriedades mecânicas.  

 Dupont (1996) produziu revestimentos por soldagem utilizando o 

processo MIG/MAG com a liga Inconel 625 sobre um substrato de aço Cr-Mo e 
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calculou 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. Dessa forma, atribuiu Cs à composição 

química do elemento em estudo no centro da dendrita (primeiro sólido formado) 

e Cl à composição do elemento no metal de solda (composição Co da liga). 

 A redistribuição dos elementos de liga durante o processo de 

crescimento celular ou dendrítico ocorre de acordo com a termodinâmica, ou 

seja, um elemento cujo coeficiente de distribuição seja inferior à unidade tende 

a segregar para as regiões interdendríticas, ficando o centro da dendrita 

empobrecido do referido elemento. O coeficiente de redistribuição do soluto (k) 

pode ser calculado pela Equação 1, utilizando as variáveis Cs e Cl.                (1) 

A soldabildade da liga 625 é reduzida com o acréscimo da quantidade 

de elementos como Nb, Si e C, em virtude da precipitação de fases 

secundárias com baixo ponto de fusão, que podem acarretar em trincas de 

solidificação. A solidificação da liga promove a formação de fase Laves com 

morfologia eutética dispersas na matriz γ (CIESLAK, 1991). 

Magalhães (2008) menciona que regiões interdendríticas são os 

principais locais de formação dos precipitados. Isso se deve principalmente aos 

elementos que segregam do sólido para o líquido durante a solidificação, sendo 

as regiões interdendriticas as últimas a se solidificar. 

Aguiar (2010) relatou que a microestrutura resultante da liga 625 foi uma 

matriz austenítica, com predominância do modo de solidificação colunar 

dendrítico com a presença de fases secundárias precipitadas nas regiões 

interdendríticas com forma cúbica, eutética e variada. As análises dos 

resultados indicaram que as fases secundárias eram do tipo Laves e 

carbonetos de nióbio e titânio, confirmando os resultados de Silva (2010). Além 

disso, o autor verificou que a temperatura crítica de pite para esta liga foi de 

55ºC.  
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Pinheiro (2014) avaliou as propriedades mecânicas da liga UNS 06625 e 

obteve resultados de energia absorvida e microdureza para esta liga, 

respectivamente 130 J e 220 HV. 

 Zahrani et al (2012) estudou mecanismos de degradação e corrosão de 

revestimentos soldados com a liga Inconel 625 por meio de microscopia 

eletrônica de varredura, difração de raios X etc. O autor identificou oxidação e 

corrosão por pite em vasos de pressão soldados com a liga. Além disso, a 

região empobrecida de Cr-Mo (centro das dendritas) foi preferencial para a 

corrosão. 

2.1.2 Hastelloy C276 

 

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

das ligas de níquel que tem aumento de resistência mecânica por solução 

sólida, o qual se deve à presença dos elementos carbono, cromo, molibdênio, 

ferro e tungstênio (AGUIAR, 2010). A composição química segundo a norma 

ASTM B574-04 para barras redondas segue na Tabela 2. 

Tabela 2- Composição Química da liga UNS N10276 segundo a norma ASTM 
B574-04. 

Material Composição, % em peso 

UNS N10276 

Ni Cr Mo W C Fe Co Mn 

Restante 
14,5 a 
15,5 

15 a 
17 

3,0 a 
4,5 

0,001 
máx 

4,0 a 
7,0 

2,5 
máx 

1,0 
máx 

Si V Al Cu P S 

  
0,08 
máx 0,35 máx 

0,4 
máx 0,3 máx 

0,030 
máx 0,015 máx   

Fonte: ASTM. 

Quando soldada, em geral, não necessita de TTPS (tratamento térmico 

pós-soldagem) para promover a homogeneização da microestrutura. É 

resistente à formação de precipitados nos contornos de grão da ZTA (Zona 

Termicamente Afetada), podendo em muitas aplicações, ser utilizada no estado 

como soldado (AWS,1996). 

A liga UNS N10276 tem baixa taxa de corrosão em ambos ambientes 

redutores (10% ácido sulfúrico em ebulição) e em ambientes oxidantes (10% 
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ácido nítrico em ebulição). Uma das principais aplicações das ligas de Ni-Cr-Mo 

está na presença de soluções que contém cloretos, pois sob estas condições, a 

maioria dos aços inoxidáveis sofreria corrosão por frestas, corrosão por pites e 

corrosão sob tensão. Porém, as ligas de NiCrMo são altamente resistentes, se 

não imunes aos ataques induzidos por cloretos na maioria das aplicações 

industriais (METALS, S., 1999). 

Aguiar (2010) avaliou a resistência â corrosão da liga C276 segundo a 

norma ASTM G48 e verificou que a temperatura crítica de pite (TCP) foi entre 

75 e 80ºC. O autor coloca ainda que é natural as ligas com maior percentual de 

molibdênio e tungstênio apresentarem maior TCP quando soldadas, visto que 

mesmo havendo o fenômeno de segregação do molibdênio para as regiões 

interdendríticas o percentual existente no centro das dendritas proporciona um 

bom nível de resistência à corrosão localizada. 

Miranda (2014) produziu revestimentos com a liga Hastelloy C276 pelo 

processo Plasma Pó. A microestrutura era constituída de matriz austenítica e 

fases secundárias P e µ. A TCP dos revestimentos foi de 60ºC. O nível de 

dureza obtido foi de 242 HV. 

2.1.3 Inconel 686 

 

A liga 686, pertencente à nova geração de ligas de níquel, foi projetada 

em 1992 tendo como principais elementos de liga o níquel, cromo, molibdênio e 

o tungstênio. A Tabela 3 mostra a composição química da liga 686 para barras 

redondas. 

Tabela 3- Composição Química da liga UNS N06686 segundo a norma ASTM 
B574-04. 

Material Composição, % em peso 

UNS N06686 

Ni Cr Mo W C Fe Mn P 

Restante 19 a 23 15 a 17 
3,0 a 
4,4 

0,010 
máx 

5,0 
máx 

0,75 
máx 

0,040 
máx 

Si S Ti 

  
0,08 
máx 0,02 máx 

0,03 a 
0,25 

Fonte: ASTM. 
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A composição química é similar à liga C276, tendo em sua composição 

os elementos químicos cromo, molibdênio, tungstênio e ferro. A liga mantém 

percentuais de Mo e W próximos à C276, mas tem como diferencial o teor de 

Cr, que proporciona uma maior resistência á corrosão por pites e por frestas 

que a liga UNS N10276, além de oferecer uma maior resistência à oxidação em 

elevadas temperaturas (HODGE, 2006). 

Aguiar (2010) avaliou a resistência à corrosão da liga UNS N06686 pela 

norma ASTM G48 e verificou que não houve surgimento de pites nem perda de 

massa para temperaturas até 85ºC. 

Miná (2015) estudou o efeito da diluição em soldagem de revestimento 

com a liga 686 utilizando processo TIG arame frio e obteve resultados que 

apontaram que um revestimento com até 6% de ferro apresenta temperatura 

critica de pite maior que 85ºC. 

 Santiago (2013) e Pessoa (2014), em trabalhos com deposição 

simultânea de Inconel 625 e Hastelloy C276 pelo processo MIG/MAG Duplo 

Arame, obtiveram resultados de temperatura crítica de pite próxima a 80ºC nos 

revestimentos soldados. Esse resultado é bastante satisfatório se comparado 

ao trabalho realizado por Aguiar (2010), que produziu revestimentos com a liga 

Inconel 686 e verificou TCP de 85ºC. 

Silva (2016) avaliou a microestrutura da liga 686 em soldagens TIG com 

alimentação de arame frio e apresentou resultados que indicaram a 

microsegregação do molibdênio e do cromo para regiões interdendríticas, 

enquanto que o níquel manteve a tendência de compor os centros das 

dendritas. O autor ainda menciona a precipitação de fases ricas em Mo, sendo 

que a fase P, encontrada em quantidade bem maior em relação às fases σ e µ. 
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2.1.4 Fases  

Além da matriz de níquel (fase γ), quando os compostos tornam-se 

insolúveis em função de algum ciclo térmico ou excesso na fração dos 

elementos químicos, diversas fases novas podem precipitar. A fase γ‟, gerada a 

partir da precipitação do alumínio e titânio, com a mesma estrutura da matriz e 

bastante coerente, é a principal fase necessária para o aumento de resistência 

das ligas modernas com aumento de resistência por precipitação. Nas ligas 

que contém nióbio, forma-se outra fase, com estrutura tetragonal de corpo 

centrado, conhecida como γ‟‟, que também é responsável pelo endurecimento 

por precipitação.  

É comum a precipitação de diversos tipos de carbonetos e boretos, com 

diversas composições possíveis. Esses carbonetos podem precipitar tanto no 

contorno de grão, como internamente a matriz, agindo beneficamente ou 

maleficamente para as propriedades mecânicas. Nitretos também podem ser 

encontrados, devido às funções metalúrgicas de alguns elementos químicos.  

Existem fases que são normalmente indesejadas do ponto de vista 

metalúrgico, pois agem como concentradores de tensão, por serem bastante 

duras e possuírem formatos de placas finas ou agulhas. Fazem parte desse 

grupo as fases η, δ, σ, μ, P  e Laves que são formadas dependendo da liga e 

de ciclos térmicos específicos (DUPONT, 2009; SILVA, 2010) 

As condições de processamento térmico e de operação são fatores que 

influenciam bastante na formação de fases secundárias que, em geral, 

comprometem propriedades mecânicas e resistência à corrosão do material. 

No caso das ligas de níquel, podemos mencionar a fase e as de arranjo 

topologicamente compacto, conhecidas como fases TCP (do inglês 

“Topologically Close-Packed Phases”), além dos carbonetos.  

As fases TCP são comumente classificadas em três famílias. A primeira 

família corresponde às fases do tipo σ cuja composição pode ser das mais 

variadas (FeCr, FeCrMo, FeCrNiMo). A segunda família é a das fases Laves 

(com fórmula geral do tipo AB2, em que A é um elemento pesado) e fases 

μ(Co7Mo6, Co7W6, (FeCo)7(MoW)6). A terceira família é formada por outras 
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fases tais como P(Mo42Cr18Ni40) e R(Mo31Cr18Co50) (DURRAND-

CHARRE,1997). 

A Tabela 4 apresenta um resumo das estruturas e elementos químicos 

que formam cada uma das fases citadas. (ASM, 1990) 

 

Tabela 4-Principais Fases formadas em ligas de Níquel. 

Fase Estrutura  Fórmula 

γ’ CFC Ni3(Al,Ti) 

γ” TCC Ni3Nb 

MC Cúbica (Ti, Ta, Nb, Hf, Th ou Zi) C 

M6C CFC Fe3(Mo, W, Nb)3C, Fe4W2C, Nb3Co3C, Ta3Co3C 

M7C3 Hexagonal Cr7C3 

M23C6 CFC (Cr, Fe,W, Mo)23C6 

M3B2 Tetragonal (Nb, Mo, Ti, Cr, Ni, Fe, Ta, V)3B2 

MN Cúbica (Ti, Nb, Zr)N 

η HC Ni3Ti 

δ Ortorrômbica Ni3Nb 

σ Tetragonal FeCr, FeCrMo, CrFeMoNi, CrCo, CrNiMo 

μ Romboédrica (Fe, Co)7(Mo,W)6, (Co,Fe,Ni)7(Mo,W,Cr)6 

P Ortorrômbica Cr9Ni20Mo21 

Laves Hexagonal (Fe, Ni)2(Nb, Ti, Mo), Co2(Ti, Ta) 

Fonte: ASM V2. 

Nas ligas de níquel, o carbono tende a reagir com outros elementos 

químicos para formar carbonetos, os quais podem ser benéficos ou deletérios 

para as propriedades das ligas. Os carbonetos mais comuns nas ligas de 

níquel são do tipo: MC, M23C6, M7C3 e M6C; onde M representa um ou mais 

elementos metálicos (PESSOA, 2014). Esses carbonetos podem precipitar 

tanto no contorno de grão, como internamente a matriz, agindo beneficamente 

ou maleficamente para as propriedades mecânicas (PINHEIRO, 2014). 

A seguir são apresentadas algumas fases precipitadas encontradas em 

trabalhos da literatura de ligas níquel na Figura 1, na Figura 2, na Figura 3 e na 

Figura 4. 
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Figura 1- Detalhe da Fase μ mostrando a presença de falhas de empilhamento 
na estrutura cristalina. 

 

Fonte: Silva (2010). 

Figura 2-Imagem de MET em campo claro-Fase P. 

 

Fonte: Silva (2010). 
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Figura 3-Fases NbC e Laves na zona fundida de uma liga contendo Nb. 

 

Fonte: Dupont et al (1998). 

Figura 4-Fase P precipitada sobre carboneto. 

 

Fonte: Chen et al (2002). 
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2.2 Soldagem MIG/MAG Duplo Arame 

 

MIG/MAG é um processo de soldagem que se baseia na fonte de calor 

de um arco elétrico mantido entre a extremidade de um arame consumível, 

alimentado continuamente, e a peça a soldar. A proteção da região da solda é 

feita por uma atmosfera protetora de gás inerte (comercialmente, argônio e 

hélio) ou ativo (usualmente, dióxido de carbono) ou misturas deles (no caso, 

incluindo como gás ativo, o O2 e N2).  Este processo pode ser aplicado de 

forma automática, quando o movimento da tocha é feito por uma máquina, ou 

semiautomática, quando a tocha é conduzida manualmente pelo soldador. Em 

ambos os casos, a alimentação do arame é feita mecanicamente. O gás de 

proteção tem a função de evitar contaminação do arame, das gotas de metal 

fundido em transferência e da poça de fusão pelos gases da atmosfera, além 

de ser o meio ionizante, conferindo as propriedades de estabilidade do arco e 

controlando a transferência, o consumo do eletrodo e a fusão do metal de base 

(SCOTTI; PONOMAREV, 2008).  

As principais características do processo MIG/MAG são a relativamente 

elevada taxa de fusão do arame eletrodo, a possibilidade da variação de 

modos de transferência metálica. O fato da alimentação de arame eletrodo ser 

contínua possibilita aumentar o ciclo de trabalho (relação entre o tempo de arco 

aberto e o tempo total de soldagem) o que confere ao MIG/MAG maior 

produtividade. Outros aspectos restritivos do processo MIG/MAG relacionados 

com a regulagem dos parâmetros estão ligados à inter-relação deles. A 

corrente de soldagem, fator importante na definição do modo de transferência, 

tem de ser compatível com a velocidade de alimentação do arame, mas é 

dependente do comprimento do arco (nominalmente, a distância entre a ponta 

do eletrodo e a poça de fusão, normalmente representado por La) e da 

distância bico de contato peça (DBCP, a distância entre a ponta do bico de 

contato e a superfície do metal de base, ou seja, DBCP = La + Lel, onde Lel é o 

comprimento nominal energizado do eletrodo). O comprimento do arco, que por 

sua vez também governa o modo de transferência, é dependente da velocidade 

de alimentação do arame, da DBCP, da corrente de soldagem e da tensão de 

soldagem. Finalmente, a relação entre a tensão do arco e a corrente de 
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soldagem é função também das características construtivas das fontes 

(SCOTTI; PONOMAREV, 2008). 

Os modos de transferência metálica na soldagem MIG/MAG tornam se 

importantes, pois atuam em aspectos como penetração, largura do cordão, 

reforço e respingos sobre o cordão de solda. O processo MIG pulsado 

apareceu com o intuito de reunir as melhores características das versões por 

curto circuito e goticular em um só processo, ou seja, obter se uma 

transferência controlável (que proporcione pouco ou nenhum respingo e bom 

acabamento do cordão) a um valor de corrente média baixa. A corrente de 

soldagem oscila entre dois níveis, chamados de corrente de base Ib e corrente 

pulso Ip. A corrente de base tem como meta manter o arco aberto com baixa 

energia. Por outro lado, a corrente de pulso objetiva formar a gota na ponta do 

arame eletrodo e atuar no seu destacamento, devido a elevada força 

eletromagnética. Os tempos de pulso e base e de base, tp e tb, 

respectivamente, definem o período de pulsação T, que é o inverso da 

frequência de pulsação Fp. A corrente média é a média ponderada das 

correntes de pulso e de base, ou seja, assumindo se um formato de onda 

retangular, Im = (Ip * tp + Ib * tb)/ (tp + tb) (SCOTTI; PONOMAREV, 2008). 

A soldagem MIG/MAG com dois arames é uma variante do processo 

MIG/MAG convencional e caracteriza-se pela abertura de um par de arcos 

elétricos entre uma única poça metálica e dois eletrodos consumíveis. Os arcos 

e a poça fundida são protegidos por um gás que, em conjunto com os 

eletrodos, é definido pelo tipo de metal de base (MOTTA, 2002). 

Somente nas ultimas décadas do século XX, o processo MIG/MAG-DA 

se desenvolveu de forma mais pronunciada em virtude do avanço na tecnologia 

das fontes de soldagem (MOTTA, 2002). Adicionalmente, com avanços no 

conhecimento da transferência metálica foi possível um melhor controle da 

estabilidade dos arcos, contribuindo para a maior eficiência do processo. 

Dentre as características principais da versão com duplo arame pode ser 

mencionadas a possibilidade de atingir elevadas taxas de fusão absolutas, 

através da utilização de altas densidades de corrente, redução do aporte 

térmico sobre a peça, em virtude das soldagens com velocidades de 
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deslocamento bem superiores que o MIG/MAG com único arame 

(GROETELAARS et al., 2005; MOTTA 2002; UEYAMA et al. 2004). 

A energização dos dois arames-eletrodo é feita por duas fontes 

independentes (potencial separado). No modo de operação com potencial 

isolado, o contato elétrico se dá de forma independente, ou seja, cada fonte de 

soldagem é conectada a um respectivo bico de contato elétrico e a manutenção 

do arco se dá por fontes operando independentemente uma da outra. Este tipo 

de configuração também permite diferentes combinações de transferência 

metálica, diâmetros e composições de eletrodos diferentes em um mesmo 

cordão de solda. Goecke et al (2001) ressaltam que o modo mais eficiente de 

se operar o processo MIG/MAG-DA com potenciais isolados é através do 

ajuste para cada fonte independentemente. Entretanto, deve-se ter em mente 

que o número de variáveis a serem ajustadas praticamente duplica nesta 

configuração, o que pode vir a requerer mais tempo na determinação de tais 

parâmetros. A Figura 5 ilustra o processo MIG/MAG-DA com potenciais 

isolados. 

Figura 5-Representação Esquemática do Processo MIG/MAG Duplo Arame 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Também se faculta variar a disposição relativa das pontas dos arames 

em relação à peça, ou seja, disposição em paralelo e em série. O alinhamento 

longitudinal (série) pode ser visto na Figura 6.  

 

Figura 6-Disposição em série dos Arames Eletrodos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em algumas aplicações da soldagem em série, ajusta-se uma maior 

potência no arco da frente, o qual é responsável pela formação da cratera, com 

objetivo de se aumentar a penetração. No segundo arco, ajusta-se um nível de 

energia mais baixo, o qual tem como função o preenchimento da cratera 

formada pelo arco da frente. Desta forma o arco de trás é responsável pela 

formação de cordões de solda com melhores aspectos geométricos, bem como 

a redução da quantidade de defeitos (HACKL, 1997; MOREHEAD, 2003; 

GOECKE et al., 2001; MICHIE et al., 1999). Uma vantagem de se utilizar arcos 

elétricos dispostos em “tandem” é que se aumenta o tempo para promover a 

saída de gases aprisionados na poça metálica, resultando na redução de 

problemas como porosidade (PESSOA, 2014).  

 
No MIG/MAG Duplo Arame o objetivo principal do uso da corrente 

pulsada é a minimização da deflexão magnética pela possibilidade de defasar 

os pulsos de corrente entre cada arame. No instante que a corrente pulsa no 

arame líder, o arame seguidor está na corrente de base, reduzindo a 
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intensidade do campo magnético. Para conseguir esta defasagem, as fontes 

devem ser interligadas e dedicadas ao processo (SCOTTI; PONOMAREV, 

2008). A Figura 7 mostra uma aquisição do parâmetro corrente com defasagem 

dos pulsos.  

Figura 7 - Aquisição de Parâmetro Corrente de Soldagem com Pulsação 
defasada. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Embora ofereça uma alta produtividade em termos de taxa de fusão de 

material, com possibilidades diversas de aplicações em soldagens 

automatizadas, o MIG/MAG-DA apresenta uma maior complexidade 

operacional em comparação como MIG/MAG com um arame (MOTTA; DUTRA, 

2004). 

 Caimacan et al. (2015) realizou um estudo comparativo entre a técnica 

de MIG/MAG Duplo Arame convencional (corrente pulsada nos dois arames) e 

a técnica de corrente pulsada no arame líder e curto circuito controlado no 

arame seguidor. Os resultados mostram que o uso do modo CCC no arco 

seguidor aumentava levemente a capacidade de produção do processo, faz 

gerar menos respingos, melhorou o acabamento do cordão, produziu ZF e ZAC 
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menores e ainda manteve operacionalidade similar (quanto à faixa de 

velocidades de soldagens úteis), o que são fatores positivos. 

Dingjian Ye et al. (2015) analisou a estabilidade e interferência dos arcos 

em soldagens pelo processo MIG/MAG Duplo Arame e concluiu que o 

comprimento do arco do arame líder aumenta se comparado ao MIG/MAG com 

simples arame. 

2.3 Soldagem In-Situ  
 

Vale destacar, como variante principal deste trabalho na utilização deste 

processo de soldagem, a possibilidade de soldar com dois eletrodos distintos e, 

dessa forma, promover a mistura de materiais na poça de fusão. Na literatura, 

já se encontram estudos semelhantes realizados por Santiago (2013) e Pessoa 

(2014). 

Santiago (2013) concluiu que é possível considerar a soldagem 

MIG/MAG duplo arame com as ligas Inconel 625 e Hastelloy C276 como 

alternativa para fabricação de estruturas e componentes da indústria de 

petróleo e gás. A autora estudou a viabilidade econômica de revestimentos 

produzidos com deposição simultânea das ligas e comparou custos diretos da 

produção destes com outros modos de operação do MIG/MAG (pulsado e curto 

circuito) e até com a liga Inconel 686. O custo direto das soldagens com 

MIG/MAG DA foi um pouco superior quando comparado aos trabalhos de 

Aguiar (2010) e Pessoa (2009), executados com MIG/MAG arame simples. 

Pessoa (2014) produziu revestimentos em única camada com 

acabamento superficial satisfatório pelo processo MIG/MAG DA utilizando 

como metal de adição as ligas Inconel 625 e Hastelloy C276 simultaneamente. 

A microestrutura encontrada pelo autor é semelhante aos autores Silva (2010) 

e Aguiar (2010), estudos realizados com alimentação de material isolada. A 

matriz austenítica, precipitados cúbicos, comum a liga 625, e precipitados 

disformes, comum a liga C276 e 686. O autor não identificou diferenças 

significativas de concentrações dos elementos químicos quando analisou a 

composição entre cordões. Este resultado foi pertinente para todas as 

condições de posicionamento dos eletrodos. 
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Este trabalho tem como diferencial a utilização do processo MIG/MAG 

duplo arame utilizando duas ligas de níquel comerciais como metais de adição, 

Hastelloy C276 e Inconel 625, em diferentes proporções, e misturando as na 

poça de fusão para produzir ligas in-situ com propriedades potencializadas 

superiores à cada liga individualmente e à ligas comerciais superiores. 

Acerca de soldagens in-situ com adição de alumínio e de titânio já 

existem resultados da microestrutura, composição química, modos de 

solidificação e fases, de microdureza e de macrosegregação, incluindo o efeito 

da temperatura de interpasse para estas variáveis respostas (Ma et al, 2014, 

2015). 

Uma nova alternativa e de baixo custo de fabricação de camada aditiva 

(ALM) é usada para produzir ligas à base de titânio. O processo TIG fornece o 

calor para estas condições de trabalho, havendo uma combinação de ligas in-

situ por meio de alimentação separada de arames de titânio e alumínio na poça 

de fusão (Ma et al,  2015). 

Ma et al (2014) estudou sobre misturas de ligas in-situ usando o 

processo TIG. O autor utilizou arames de titânio puro(1.0 mm de diâmetro) e 

alumínio puro(0.9 mm de diâmetro) como metais de adição e por meio da 

técnica de ALM (Additive Layer Manufacturing), sobreposição vertical de 

cordões de solda, nesse caso, produziu barras com dimensões 100 x 10 x 11 

mm desse metal de solda com composição aproximada de  56% Ti / 44% Al. O 

autor ressalta a existência de diferentes composições químicas entre o topo e o 

fundo dos cordões de solda, além de modos de solidificação distintos para 

estas regiões e ainda variações de microdureza num mesmo cordão de solda. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão mencionados os equipamentos utilizados no 

trabalho, haverá uma descrição dos materiais utilizados, bem como a 

metodologia aplicada para tal estudo. 

3.1 Equipamentos 

 
Os equipamentos utilizados nas soldagens foram: 
 

a) Fonte de soldagem multiprocesso IMC Digiplus A7 representada na 

Figura 8. Os dados técnicos segundo fabricante seguem na Tabela 5. 

Este equipamento dispõe de duas fontes internas independentes; fonte 1 

(mestra) e fonte 2 (escrava), o que permite ajuste de parâmetros de 

soldagem, de forma independente, para dois arames eletrodos. 

Figura 8-Fonte de Soldagem. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 5-Especificações Técnicas da Fonte de Soldagem. 

Características Valores 
Tensão de Alimentação trifásica 380 V 

Tensão em vazio 68 V 
Corrente a 100% fator de carga 280 A 

Potência nominal 10 kVA 
Faixa de corrente 5 - 450 A 
Ripple de corrente 8 A 
Fator de Potência 0,94 

Fonte: IMC Soldagem. 
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b) Tocha de Soldagem TBI, representada na Figura 9. 

Figura 9-Tocha de Soldagem. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

c) Mesa de coordenadas XY 
d) Sistema de Aquisição de Parâmetros de Soldagem. (Dados na Tabela 6) 

Tabela 6-Dados Técnicos do Sistema SAP V4. 

Variável Faixa Resolução  Erro  
Corrente -600 a 600 A 0,8 A 2% 
Tensão -100 a 100 V 0,1 V 1% 
Sinais 
instantâneos 

5000  Hz 0,1 % 

Fonte: SAP. 

A Figura 10 mostra a bancada de soldagem MIG/MAG Duplo Arame do LPTS. 

Figura 10- Bancada duplo arame LPTS. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Alimentador de arame 

Cilindro de gás 

Maleta de Aquisição de 
Parâmetros
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e) Máquina de ensaio de Impacto Charpy 

O ensaio de impacto Charpy foi realizado para medir a tenacidade no 

metal de solda das ligas soldadas. Na Figura 11 são mostradas a máquina de 

impacto e o equipamento que usina os entalhes. Ambas as máquinas do 

fabricante TIME. As especificações técnicas de cada uma seguem na Tabela 7 

e na Tabela 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 7-Dados Técnicos da Brochadeira. 

Características Valores 

Tipos de entalhe V, U 

Dimensão da amostra 55 x 10 x 10 mm 

Curso de corte 330 mm 

Velocidade de corte 2,6 m/min 

Dimensões da máquina 460 x 610 x 1400 mm 

Fonte de alimentação 380 V, 50 Hz 

Peso da máquina 400 kg 

Fonte: TIME. 

Tabela 8-Especificações Máquina de Impacto. 

Características Valores 

Energia de impacto máxima 750 J 

Resolução 1 J 

Fonte: TIME. 

Figura 11 - a) Brochadeira. b) Máquina de ensaio de Impacto. 

a) b) 
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f) Microdurômetro 

Utilizou-se o microdurômetro LECO LM 310 Microhardness para 

medições de dureza das ligas. O equipamento é mostrado na Figura 12. Os 

dados técnicos do equipamento seguem na Tabela 9. 

Figura 12 - Microdurômetro LECO LM 310. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 9-Dados Técnicos Microdurômetro. 

Características Valores 

Escala Vickers HV 0,01 a HV 1 

Tempo de aplicação de carga 5 – 60s 

Lente objetiva 10x, 40x 

Lente ocular 15x 

Resolução  0,025µm 

Fonte: LECO. 

g) Microscópios 

A análise microestrutural das ligas foi feita por microscopia ótica e 

microscopia eletrônica de varredura. Os microscópios são mostrados na Figura 

13. A Tabela 10 e a Tabela 11 indicam especificações técnicas do microscópio 

ótico e do microscópio eletrônico de varredura. 
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Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Tabela 10-Dados Técnicos MO. 

Característica Valores 

Resolução 1,33 µm 

Profundidade de campo 10,08 µm 

Campo de visão 2300 µm 

Fonte: ZEISS. 

Tabela 11-Dados Técnicos MEV - Modelo FEI Quanta 250. 

Característica Resposta 
Tensão  0,2 a 30 kV 

Corrente 40 a 60 µA 

Filamento Tungstênio (Emissão Termiônica) 

Detectores SE, BSE, EBSD e EDS 

Fonte: FEI Company. 

h) Banho termostático 

O ensaio de corrosão, segundo a norma G48, foi realizado em 

equipamento de banho termostático QUIMIS ilustrado na Figura 14. A Tabela 

12 indica dados técnicos deste equipamento. 

  

Figura 13 – a) MEV b) MO 

a) b) 
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Fonte: Miná (2015). 

Tabela 12-Dados Banho termostático. 

Característica Valores 

Intervalo de temperatura Temp. ambiente – 120ºC 

Sensibilidade 0,1ºC 

Capacidade  20 l 

Ajuste de temperatura display 

Fonte: QUIMIS. 

i) Analisador de Composição Química XRF. 

Equipamento portátil, Figura 15, utilizado para determinar a composição 

química de vários tipos de ligas e identificar através da fluorescência de Raios 

X. Utiliza-se de um ânodo de prata com capacidade de gerar tensão de 6 a 50 

kV e corrente de 0 a 200 µA. 

Figura 15-XL3T Gold Plus Analisador XRF 

 

Fonte: ThermoFisher Scientific.   

Figura 14-Banho termostático. 
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3.2 Materiais de Consumo 

As soldagens foram realizadas tendo como metal de base placas de aço 

ASTM A516 Gr 60 com dimensões de 500 x 200 x 40 mm. A composição 

química do metal base fornecida pelo fabricante segue na Tabela 13. 

Tabela 13-Composição Química do metal base. 

Material Composição, % em peso 

ASTM A516 
Gr60 

Fe C Mn Si Ni Cr Mo Al 
Restante 0,15 0,95 0,2 0,01 0,02 0,01 0,02 

Fonte: ASTM. 

Para realizar o revestimento das chapas foram utilizadas como metal de 

adição as ligas à base de níquel da família Ni-Cr-Mo, Inconel 625 e Hastelloy 

C276 sendo empregado o eletrodo AWS ERNiCrMo-3 (similar à liga UNS 

N06625 – Inconel 625) e o eletrodo AWS ERNiCrMo-4 (similar à liga UNS 

N10276 – Hastelloy C276), com diâmetros de 1,2 mm. As composições 

químicas, de ambas as ligas, fornecidas pelo fabricante se encontram na 

Tabela 14.  

Tabela 14-Composição Química dos metais de adição. 

Material Composição, % em peso 
AWS ER 
NiCrMo-3 

Ni Cr Mo Nb C Fe Co Mn 
64,43 22,2 9,13 3,53 0,011 0,19 0,03 0,01 

Si Al Ti P S Cu 
0,05 0,09 0,23 0,002 0,002 0,01 

AWS ER 
NiCrMo-4 

Ni Cr Mo W C Fe Cu Si 
56,8 16,13 16,28 3,38 0,002 6,07 0,06 0,03 
Mn Co P S V 
0,52 0,13 0,07 0,002 0,17 

Fonte: Special Metals. 

O gás de proteção utilizado nas soldagens foi Argônio puro, com vazão 

de 30L/min, visando melhor estabilidade do arco voltaico e devido à restrição 

de utilizar gases inertes para os metais de adição deste trabalho. 
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3.3 Metodologia 

A metodologia está dividida em 6 etapas, sendo elas: 

 Soldagem Preliminar  

 Soldagem de Revestimento 

 Composição Química 

 Caracterização Microestrutural 

 Ensaios mecânicos  

 Ensaio de Corrosão  

O fluxograma apresentado na Figura 16 mostra as etapas do trabalho. 

Figura 16 - Etapas do trabalho. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.3.1 Soldagem Preliminar 

 

Como já destacado na Introdução, este trabalho é parte integrante de 

um projeto, CAPES/FUNCAP cujo título é “Degradação Microestrutural de 

Soldas Dissimilares com Superligas à base de Níquel Usadas na Indústria do 

Petróleo e Gás”, mais amplo e está sendo conduzido em paralelo com a tese 

de doutorado de Santiago (2016). Os trabalhos são complementares e trarão 

informações importantes para as soldagens de ligas in-situ com ligas de níquel 

nas condições como soldadas e envelhecidas.  

Cabe destacar que o levantamento dos parâmetros de soldagem das 

ligas in-situ, tais como: corrente, tensão, velocidades de alimentação dos 

arames e posicionamento de tocha na soldagem das ligas in-situ, foi realizado 

no trabalho de Santiago (2016) e estes parâmetros serão também empregados 

nas soldagens realizadas nesta dissertação.  

Inicialmente, definiu se a energia de soldagem a ser utilizada em todas 

as condições de soldagem de ligas in-situ do trabalho e o seu cálculo, para o 

processo MIG/MAG com dois arames, foi feito empregando-se a Equação 2.    [(     )  (     )]         (2) 

Para atingir tais energias, as correntes de soldagem selecionadas 

resultavam em transferência metálica na forma globular, o que gerava 

instabilidades nos arcos voltaicos e respingos nos cordões de solda. Optou-se 

pelo uso da corrente pulsada com intuito de controlar a transferência e 

minimizar as instabilidades dos arcos. 

Na definição dos parâmetros de pulso houve a necessidade de 

investigar duas situações que impactavam a instabilidade do processo, 

principalmente nas condições de soldagem realizadas com energias distintas 

entre os dois arames, consequentemente diferentes velocidades de 

alimentação de arame:  

1- Manter a mesma frequência de pulso (Fp, Equação 3) nos dois 

arames com o objetivo de defasar os pulsos de corrente e reduzir o 
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sopro magnético, porém a transferência metálica se dava com gotas 

de diâmetros distintos entre os dois arames;         (     )       (3) 

2- Manter o mesmo diâmetro de gota em cada arame, 

aproximadamente 20 % maior que o diâmetro dos eletrodos, porém 

as frequências de pulsação eram obrigatoriamente distintas entre os 

arames, o que impossibilitava a defasagem dos pulsos de corrente. 

A Figura 17 mostra as condições soldadas com a mesma frequência de 

pulsação e com diâmetros de gotas similares. Buscou-se manter o mesmo 

volume de material depositado nas três ligas in-situ estudados neste trabalho. 

Figura 17-Condições de Exploração de Parâmetros com defasagem. 

 

Fonte: Santiago (2016). 

3.3.2 Soldagem de Ligas In-Situ 

As ligas in-situ foram soldadas com proporções iniciais de mistura 

definidas, como pode ser observado na Tabela 15. A sequência de produção 

das ligas segue a ordem A B C. 

Tabela 15-Proporção de Composição das Ligas In-Situ. 

Ligas Proporção (%)  
Hastelloy C276 Inconel 625  

A 50 50 C276, arame líder 
B 65 35 C276, arame líder 
C 35 65 625, arame líder 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Vale destacar que inicialmente a intenção era chegar à proporções de 

70% e 30%, mas não foi possível devido às condições operacionais.  
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A Tabela 16, a Tabela 17 e a Tabela 18 mostram as energias de 

soldagem e os parâmetros de corrente pulsada. 

Tabela 16- Parâmetros de soldagem da Liga A.(Fp=100 kHz) 

1ª Camada (E= 0,54 kJ/mm) 
 Im (A) Ip (A) tp (ms) Ib (A) tb (ms) Valim 

(m/min) 
Vs 
(mm/min) 

C276 180 330 3,5 100 6,5 8,2 1000 
625 180 330 3,5 100 6,5 8,2 

 Demais Camadas (E= 0,59 kJ/mm) 
C276 195 370 3,5 100 6,5 8,2 1000 
625 195 350 3,5 100 6,5 8,2 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 17- Parâmetros de soldagem da Liga B.(Fp=125 kHz) 

 1ª Camada (E= 0,69 kJ/mm) 
 Im (A) Ip (A) tp (ms) Ib (A) tb (ms) Valim 

(m/min) 
Vs 
(mm/min) 

C276 270 420 2 220 6 12 950 
625 190 420 2 80 6 7,1 

 Demais Camadas (E= 0,69 kJ/mm) 
C276 270 420 2 220 6 12 950 
625 190 420 2 80 6 7,1 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 18 - Parâmetros de soldagem da Liga C.(Fp=125 kHz) 

 1ª Camada (E= 0,69 kJ/mm) 
 Im (A) Ip (A) tp (ms) Ib (A) tb (ms) Valim 

(m/min) 
Vs 
(mm/min) 

C276 190 420 2 80 6 6,7 1050 
625 270 420 2 220 Def. C 12 

 Demais Camadas (E= 0,69 kJ/mm) 
C276 190 420 2 80 6 6,7 1050 
625 270 420 2 220 Def. C 12  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Além disso, a energização dos dois arames eletrodos foi feita com 

potencial separado, que significa o ajuste de parâmetros de soldagem 

independentes entre os arames, e estes foram alinhados em série (um atrás do 

outro). Em todas as condições de soldagem o eletrodo com maior velocidade 

de alimentação de arame foi posicionado à frente, em relação ao sentido de 

deslocamento da soldagem acarretando em uma maior rigidez do arco, 

resultando em cordões mais uniformes. Além disso, foi feito o sincronismo 
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entre as fontes, de forma que os pulsos de ambas as correntes ficassem 

defasados. 

As ligas in-situ produzidas tinham dimensões de aproximadamente 85 x 

190 x 15 mm. Todos foram depositados sobre a chapa de aço ASTM A516 

Gr60. Vale ressaltar que outros parâmetros de processo utilizados nesses 

ensaios permaneceram constantes, por exemplo, a DBCP 18 mm e a 

sobreposição dos cordões pela soldagem do cordão posterior no “pé” do 

cordão anterior. Não foi utilizado pré-aquecimento e a temperatura de 

interpasse adotada foi 100ºC. 

3.3.3 Caracterização Metalúrgica 

De cada revestimento, a amostra para caracterização metalúrgica foi 

retirada de acordo com a Figura 18. A preparação metalográfica consistiu de 

lixamento até 1200 meshes, seguido de polimento até 1µm. O ataque 

eletrolítico para revelação de microestrutura foi feito com o reagente ácido 

crômico 10% e os parâmetros utilizados foram de 2,5V durante 20s. 

Figura 18-Amostra para caracterização metalúrgica 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As análises aplicadas foram de microscopia ótica (inicialmente) para 

conferir a eficácia do ataque eletrolítico e depois conduzido à microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), na qual foi feito registro das imagens da 

microestrutura por detecção de elétrons secundários (SE). 

Neste trabalho, procurou-se caracterizar as fases (matriz e precipitados) 

suas composições e morfologias, além de regiões de composições químicas 

distintas da mistura das ligas. Vale salientar que toda a análise foi conduzida 

no metal de solda. 
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3.3.4 Composição Química 

As composições químicas globais foram medidas em regiões centrais e 

laterais de todo o revestimento com ampliações de 25 vezes, obtendo no total 

de seis espectros para cada amostra, de modo obter uma média de 

composição química. Já para as análises químicas de microsegregação, as 

imagens e espetros foram realizados em cordões centrais da terceira camada 

(sem influência de diluição) de cada condição. Vale salientar que as medições 

de composição química pela técnica de espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS) utilizando microscopia eletrônica de varredura. 

Outra técnica utilizada para identificar a composição química das ligas 

in-situ é a fluorescência de raios X. Neste caso, as medições foram realizadas 

também nos corpos de prova do ensaio de corrosão.   

 

  



51 
 

 
 

3.3.5 Ensaios Mecânicos 

 

Foram realizados ensaios de impacto Charpy instrumentado segundo a 

norma ASTM E2298-13a e de microdureza, com o intuito de se determinar as 

propriedades mecânicas da solda. Ainda neste sentido, a intenção foi verificar 

se ocorreram variações na dureza dos metais de solda de composições 

distintas e também na tenacidade. Os corpos de prova para a determinação de 

resistência ao impacto foram fabricados por usinagem convencional e por 

eletro erosão à fio para garantir as dimensões dos corpos de prova. Já os 

entalhes “V”, foram fabricados com a utilização da brochadeira. A Figura 19 

representa as dimensões dos corpos usinados para o ensaio de impacto 

Charpy. Cada condição soldada teve 5 corpos de prova preparados para o 

ensaio de impacto Charpy.  

Figura 19- Corpo de Prova ensaio Charpy 

 

Fonte: Pinheiro (2014). 

Os corpos de prova do ensaio de impacto Charpy foram imersos em 

nitrogênio líquido e alcançaram a temperatura de -190ºC. Foi utilizado o 

pêndulo de 750J para a execução dos ensaios. O ensaio instrumentado 

fornece gráficos do tipo Força x deflexão e permite adquirir dados de força 

máxima, força de escoamento, deflexão e energia total de impacto. 

Os ensaios de microdureza foram realizados nas mesmas amostras de 

microscopia, como indicado na Figura 20. Foram realizadas duas linhas de 

indentação em cada corpo de prova com cerca de 80 impressões distantes de 

0,2 mm. A carga aplicada foi de 100g e o tempo de aplicação de carga 10s. 
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Figura 20-Corpo de prova de Microdureza. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

3.3.6 Ensaio de Corrosão 

 

A determinação da resistência à corrosão das ligas in-situ foi realizada 

por meio de testes puramente por imersão segundo a norma ASTM G48 que 

indica a temperatura crítica de pite do material. O corte dos corpos de prova 

para os ensaios de corrosão está representada na Figura 21. 

As dimensões das amostras são 25 x 50 mm, com espessura 

aproximadamente de 3 mm, e para o acabamento superficial foram lixadas em 

120 meshes. De cada revestimento foram retiradas dois corpos de prova. Os 

ensaios segundo a norma ASTM G48 tiveram como temperatura inicial 50°C. 

Daí então, as amostras foram analisadas visualmente e por medição de massa 

para a verificação de ocorrência de pites ou perda de massa superior a 

0,0001g/cm2. Posteriormente, a temperatura dos ensaios é aumentada de 5 

em 5°C até a temperatura máxima de 85°C. 

l 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Figura 21-Corpos de prova para ensaio de corrosão 

 
 



53 
 

 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Soldagem de Ligas In-Situ 

Foram obtidas chapas das ligas in-situ com dimensões de 

aproximadamente 180 x 90 x 15 mm. Essas medidas foram necessárias em 

virtude das análises e ensaios posteriores, sendo produzidos corpos de prova 

para ensaio de impacto Charpy instrumentado, ensaio de corrosão segundo a 

norma ASTM G48 e amostras para micrografia. A Figura 22 apresenta as 

condições soldadas. 

Figura 22-Ligas In-Situ A, B e C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As ligas soldadas in-situ apresentaram bom acabamento superficial, 

poucos respingos e estavam sem defeitos ou trincas observáveis. Aguiar 

(2010) e Pessoa (2014) obtiveram resultados semelhantes quanto a esse 

quesito. A seção transversal foi avaliada para verificar a existência de defeitos 

entre passes e camadas. A Figura 23 mostra as macrografias das ligas in-situ. 
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Figura 23-Macrografia das Ligas In-Situ. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

  

A 

B 

C 
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4.2 Composição Química 

 

4.2.1 Geral 

As análises de EDS tiveram início com a avaliação das composições 

globais das ligas in-situ A, B e C. A Figura 24 indica um exemplo de espectro 

obtido do revestimento B como também a região de análise. 

Figura 24-Composição Química por EDS 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Estas análises iniciais objetivaram saber concentrações dos elementos e 

verificar a proximidade das proporções obtidas em relação às proporções entre 

as ligas planejadas: 50%/50% condição A, 65%/35% condição B e 35%/65% 

condição C. As medidas foram feitas com aumentos mínimos para obter 

maiores regiões da superfície da amostra e, assim, medir a composição 

química de forma global.  

A Tabela 19 apresenta os resultados obtidos das análises de 

composição química por EDS. A Tabela 20 apresenta os resultados de 

composição química medidos pela técnica de florescência de Raios-X. 
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Tabela 19-Composição Química por EDS 

 Medidas(% peso)  
Liga A 1 2 3 4 5 6 Média Desvio 

Cr 18,91 19,78 19,65 20,01 19,18 19,25 19,46 0,35 
Fe 3,25 2,54 2,57 2,44 2,88 2,87 2,76 0,24 
Ni 59,47 60,59 60,27 60,6 60,12 59,6 60,11 0,38 
Nb 1,56 1,97 2,02 2,29 1,57 1,75 1,86 0,23 
Mo 13,29 12,29 12,63 12,14 12,71 13,08 12,69 0,34 
W 3,52 2,83 2,87 2,52 3,54 3,44 3,12 0,38 
         

Liga B 1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
Cr 18,87 18,57 18,82 18,89 18,83 18,81 18,80 0,08 
Fe 3,34 3,55 3,149 3,41 3,45 3,41 3,38 0,09 
Ni 59,06 59,37 59,48 59,52 59,18 59,22 59,31 0,15 
Nb 1,6 1,4 1,46 1,38 1,37 1,51 1,45 0,07 
Mo 13,8 14 13,57 13,57 13,7 13,53 13,70 0,14 
W 3,33 3,11 3,48 3,23 3,47 3,53 3,36 0,14 
         

Liga C 1 2 3 4 5 6 Média Desvio 
Cr 20,17 20,41 20,47 20,19 20,43 20,19 20,31 0,13 
Fe 2,16 2,04 1,93 2,13 2 2,16 2,07 0,08 
Ni 60,55 60,89 61,14 60,42 60,75 60,8 60,76 0,19 
Nb 2,57 2,55 2,55 2,45 2,49 2,5 2,52 0,04 
Mo 12,01 11,88 11,7 12,1 11,81 12 11,92 0,12 
W 2,54 2,33 2,2 2,72 2,51 2,35 2,44 0,15 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Tabela 20-Composição Química por Florescência de Raios X 

 Medidas (% em peso)   
Liga A A A6 A7 A8 Média Desvio 

Cr 18,84 19,42 19,19 18,86 19,08 0,23 
Fe 2,59 2,97 2,57 2,59 2,68 0,15 
Ni 62,6 61,86 63,06 62,72 62,56 0,35 
Nb 1,95 1,96 2,01 1,95 1,97 0,02 
Mo 12,17 12,48 11,73 11,78 12,04 0,29 
W 1,55 1,31 1,26 1,71 1,46 0,17 
       

Liga B B B6 B7 B8 Média Desvio 
Cr 18,02 18,42 17,74 18,44 18,16 0,28 
Fe 3,71 3,2 3,6 3,39 3,48 0,18 
Ni 60,99 62,01 61,92 61,97 61,72 0,37 
Nb 1,21 1,62 1,55 1,67 1,51 0,15 
Mo 13,14 12,44 12,56 12,49 12,66 0,24 
W 2,59 1,94 2,21 1,74 2,12 0,28 
       

Liga C C C6 C7 C8 Média Desvio 
Cr 19,71 20 19,29 19,12 19,53 0,33 
Fe 2,19 2,3 1,98 5,7 3,04 1,33 
Ni 63,7 63,24 63,63 60,47 62,76 1,15 
Nb 2,5 2,22 2,39 2,25 2,34 0,11 
Mo 10,9 10,97 11,09 10,84 10,95 0,08 
W 0,93 1,18 1,17 1,19 1,12 0,09 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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Para determinar a proporção das ligas presentes em cada condição 

soldada, foi feito um cálculo utilizando a equação que relaciona área de 

material depositada com diâmetro dos eletrodos, velocidade de alimentação e 

velocidade de soldagem. O propósito foi manter a área adicionada semelhante 

para as condições A, B e C. Dessa forma, a proporção de cada liga presente 

no revestimento torna-se uma relação com área depositada total.  

                              ;                                    (4) 

                 (             )                    (5) 

                                              (6) 

 

Assim, têm-se as proporções das ligas in-situ: 

 A (50% C276 + 50% 625) 

 B (63% C276 + 37% 625) 

 C(36 % C276 + 64% 625) 

Posteriormente foi comparado com a proporção obtida baseando-se 

pelas composições químicas dos principais elementos de liga dos metais de 

adição; níquel, cromo e molibdênio. A Tabela 21 mostra tal comparação e a 

diferença percentual de cada método de medição de composição química em 

relação ao cálculo de composição teórica é indicada na coluna “Erro”. A coluna 

“Teórica” foi calculada pelas proporções supracitadas. A Equação 7 indica o 

cálculo de composição  para o enésimo elemento químico presente nas ligas A, 

B e C.                                  (                          ) (7). 
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Tabela 21-Comparação entre composições obtidas e composições esperadas. 

 Medido EDS MedidoFRX Teórica Erro EDS (%) Erro FRX(%) 
Liga A      

Ni 60,11 62,56 60,62 0,8 3,2 
Cr 19,46 19,07 19,17 1,5 0,5 
Mo 12,69 12,04 12,71 0,1 5,3 

Liga B      
Ni 59,31 61,72 59,62 0,5 3,5 
Cr 18,8 18,16 18,37 2,3 1,2 
Mo 13,7 12,66 13,63 0,5 7,2 

Liga C      
Ni 60,76 62,76 61,68 1,5 1,7 
Cr 20,31 19,53 20,01 1,5 2,4 
Mo 11,92 10,95 11,7 1,8 6,5 

 Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Pela coluna Erro da tabela anterior, pode se perceber que as 

composições esperadas foram bem próximas às composições obtidas. Isso 

mostrou que o ajuste de parâmetros e as relações entre as velocidades de 

alimentação de arame corresponderam de modo satisfatório à composição 

química das ligas produzidas in-situ. Pequenas variações de velocidade de 

alimentação, adotadas para corrigir altura de arco, podem ter influenciado na 

composição obtida e gerado tais diferenças. 
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4.2.2 Macrosegregação 

Em todas as condições de soldagem estudadas, foram observadas 

regiões distintas nos cordões de solda, sendo a parte inferior do cordão uma 

região de destaque pela mistura não homogênea entre as ligas. Acerca do 

tema de macrosegregação, existem inúmeros trabalhos (KOU; YANG, 2008, 

2010). No entanto, no contexto deste trabalho, não se observa resultados na 

literatura. A Figura 25 apresenta as amostras obtidas de cortes das ligas in-situ 

soldadas no trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 25-Macrografia e Regiões do cordão de Solda 

a) 

c) 

b) 
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Pessoa (2014) e Santiago (2013) não observaram regiões similares nos 

seus trabalhos. Possivelmente, a utilização da técnica de oscilação da tocha 

nas soldagens deste trabalho acarretaria em uma mistura homogênea nos 

cordões de solda. O tecimento não foi utilizado neste trabalho por limitações da 

bancada experimental. Este resultado aponta para a necessidade de realizar 

estudo sobre tecimento com o duplo arame. O fator densidade das ligas 

utilizadas pode ter influenciado este resultado, já que a C276 supera a 625 

neste quesito, ficando na região inferior da poça de fusão. A Figura 26 mostra a 

macrosegregação entre um cordão da 3ª camada da liga B sobre um cordão da 

2ª camada. 

Figura 26-Fundo do cordão 3ª camada da Liga B (65% C276/ 35%625). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Em geral, estas regiões se apresentaram com maior participação da liga 

Hastelloy C276 e foram nomeadas pelo autor como Zona H(referência à 

Hastelloy), destacando o fenômeno da macrosegregação. Assim, as Zonas H 

ficaram bem mais evidentes na Liga B, o qual possui 65% da liga Hastelloy 

C276.  

A Tabela 22 apresenta valores médios de composição química do centro 

do cordão e da zona H das ligas in-situ. 

Tabela 22-Composição Química das Regiões do cordão de solda. 

Composição (% em peso) 
 Liga A Liga B Liga C 
 Centro Zona H Centro Zona H Centro Zona H 
Cr 19,59 17,56 18,52 17,26 19,96 18,71 
Fe 2,48 4,34 3,66 4,6 2,42 3,21 
Ni 62,92 60,19 61,05 59,93 61,41 61,75 
Nb 1,29 0,45 0,68 0,35 1,65 0,87 
Mo 10,87 13,17 12,22 13,61 11,61 11,77 
W 2,86 4,29 3,86 4,25 2,93 4,25 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As composições dos elementos na Tabela 22 sustentam a afirmação que 

nessas regiões predominam os elementos presentes na liga Hasteloy C276. 

Analisando a coluna do Nb (exclusivo da liga Inconel 625), pode-se inferir que o 

elemento teve menor composição quando medido na zona H. Já nos casos de 

Fe e de W (exclusivos da liga Hastelloy C276), a composição química destes 

elementos foi superior quando medida na zona H. Estes comportamentos 

ratificam a ocorrência de macrosegregação nos cordões de solda das ligas in-

situ soldadas neste trabalho. 

O fator disposição dos eletrodos de forma longitudinal também influencia 

nos resultados de macrosegregação nas soldas produzidas neste estudo, visto 

que o arco da frente (arame líder) é responsável pela formação da cratera e 

objetiva garantir penetração já com deposição de material. O segundo arco 

(arame seguidor) tem função de preencher a cratera formada e formar os 

cordões de solda com melhores aspectos geométricos. 
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4.2.3 Microsegregação 

As análises de composição química do metal de solda indicaram forte 

segregação dos elementos Nb e Mo para regiões interdendríticas, enquanto 

que os elementos Cr, Fe e Ni apresentam tendência de permanecer no centro 

das dendritas. Inicialmente, a microsegregação dos elementos químicos foi 

observada por meio de varredura em linha na liga A, como mostra a Figura 27. 

Figura 27-Varredura em linha na liga A. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 É possível perceber diferenças nas contagens de cada elemento nas 

regiões do centro da dendrita e nas interdendríticas. A tendência do Níquel de 

compor o centro da dendrita e a tendência dos elementos nióbio e molibdênio 

segregarem para o líquido interdendrítico é confirmada por este resultado 

(SILVA, 2010; AGUIAR, 2010; PESSOA, 2014).  

Posteriormente, o coeficiente de distribuição k foi calculado pela razão 

de Cs (composição do sólido no centro das dendritas) calculada pela média 

dos espectros pontuais e Co (composição global da liga obtida pelo espectro 

de área). Já que se percebeu variação de composição entre a região de centro 

do cordão e a zona H, tem se resultados de microsegregação para ambas as 

regiões. A Figura 28, a Figura 29 e a Figura 30 indicam as regiões em que se 

realizou a análise de composição por meio de EDS. Os dados obtidos nesta 

análise podem ser vistos na Tabela 23 para a liga A, na Tabela 24 para a liga B 

e na Tabela 25 para a liga C. 
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Figura 28-Microsegregação da liga A. a) Centro do cordão à esquerda, b) Zona 
H à direita. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Tabela 23-Análise de Microsegregação Liga A. 

 Liga A  Centro do cordão     
 Medidas (% em peso) Co Cs k 

Cr 19,52 19,38 19,61 20,15 19,6 19,29 19,59 19,55 1,00 
Fe 2,53 2,57 2,44 2,29 2,45 2,57 2,48 2,4 1,03 
Ni 63,12 63,46 64,05 60,41 63,03 63,44 62,92 60,44 1,04 
Nb 1,18 1,08 1,09 2,17 1,12 1,07 1,29 2,28 0,56 
Mo 10,66 10,61 10,18 12,6 10,53 10,63 10,87 12,23 0,89 
W 2,98 2,9 2,64 2,38 3,26 2,99 2,86 3,11 0,92 
 Liga A  Zona H     
 Medidas (% em peso) Co Cs k 

Cr 17,51 18 17,49 17,48 17,61 17,27 17,56 17,71 0,99 
Fe 4,39 4,28 4,27 4,41 4,3 4,39 4,34 4,4 0,99 
Ni 59,77 58,77 60,84 60,57 60,65 60,52 60,19 58,15 1,04 
Nb 0,48 0,66 0,38 0,39 0,41 0,4 0,45 0,69 0,66 
Mo 13,18 14,06 12,85 12,96 12,74 13,2 13,17 14,8 0,89 
W 4,67 4,22 4,17 4,19 4,3 4,21 4,29 4,26 1,01 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

a) b) 



66 
 

 
 

Figura 29-Microsegregação Liga B. a) Centro do cordão à esquerda, b) Zona H 
à direita. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Tabela 24-Análise de Microsegregação Liga B. 

  Liga B   Centro do cordão         
  Medidas (% em peso) Co Cs k 
Cr 18,63 18,27 18,47 18,63 18,72 18,37 18,52 18,74 0,99 
Fe 3,42 3,75 3,61 3,68 3,73 3,79 3,66 3,38 1,08 
Ni 61,53 61,12 61,04 60,78 60,55 61,29 61,05 58,81 1,04 
Nb 0,71 0,76 0,6 0,62 0,69 0,71 0,68 1,43 0,48 
Mo 11,94 12,27 12,01 12,51 12,48 12,12 12,22 13,86 0,88 
W 3,77 3,82 4,27 3,78 3,83 3,71 3,86 3,78 1,02 
  Liga B   Zona H         
  Medidas (% em peso) Co Cs k 
Cr 17,03 17,47 17,41 17,21 17,18 17,27 17,26 17,66 0,98 
Fe 4,78 4,35 4,58 4,67 4,65 4,55 4,6 4,53 1,01 
Ni 59,73 60,27 60,44 59,14 59,79 60,23 59,93 57,86 1,04 
Nb 0,2 0,59 0,35 0,36 0,29 0,28 0,35 0,48 0,72 
Mo 13,82 13,29 13,46 14,31 13,57 13,2 13,61 15,2 0,9 
W 4,44 4,03 3,76 4,31 4,52 4,46 4,25 4,27 1 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

b) a) 



67 
 

 
 

Figura 30-Microsegregação Liga C. a) Centro do cordão à esquerda, b) Zona H 
à direita.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 25-Análise de microsegregação Liga C. 

  Liga C   Centro do cordão         
  Medidas (% em peso) Co Cs k 
Cr 19,95 20,04 19,79 20,05 20,11 19,84 19,96 19,94 1 
Fe 2,5 2,45 2,42 2,39 2,31 2,44 2,42 2,32 1,04 
Ni 62,22 60,53 62,63 59,7 60,53 62,83 61,41 60,17 1,02 
Nb 1,36 1,96 1,32 2,22 1,93 1,12 1,65 2,35 0,7 
Mo 11,1 12,41 10,75 12,63 12,21 10,71 11,64 12,54 0,93 
W 2,87 2,62 3,09 3,02 2,91 3,07 2,93 2,68 1,09 
  Liga C   Zona H         
  Medidas (% em peso) Co Cs k 
Cr 17,67 19,14 18,9 19,42 19,28 17,84 18,71 19,15 0,98 
Fe 4,06 2,85 3,02 2,64 2,73 3,98 3,21 3,02 1,06 
Ni 60,24 62,16 61,93 62,28 63,01 60,88 61,75 60,55 1,02 
Nb 0,65 0,99 1,11 1,11 0,95 0,42 0,87 1,53 0,57 
Mo 12,9 11,51 11,49 10,99 10,99 12,73 11,77 12,73 0,92 
W 4,48 3,34 3,56 3,55 3,04 4,16 3,69 3,02 1,22 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

a) b) 
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O coeficiente de distribuição representa a tendência de um dado 

elemento segregar para o líquido ou de ser incorporado ao sólido durante o 

processo de solidificação. Este comportamento tem papel fundamental no 

processo de microsegregação. Elementos que possuem k < 1 são rejeitados 

para o líquido enquanto elementos com k > 1 são incorporados ao interior das 

dendritas (CIESLAK, 1991). 

Por meio da análise dos valores apresentados nas tabelas anteriores, 

percebe-se que os elementos níquel e ferro possuem coeficiente de 

distribuição maior ou igual à unidade, dessa forma permanecem nos centros 

das dendritas. O cromo tem “k” essencialmente igual a um, assim não segrega. 

Já os elementos molibdênio e nióbio possuem tendência de segregar para o 

líquido interdendrítico.  

O Nb apresentou menores valores de k, sendo o elemento de maior 

potencial de segregação. Os resultados para o Mo indicam tendência de 

segregar para o líquido. Estes resultados estão de acordo com o que já foi 

reportado por Silva (2010), Aguiar (2010) e Pessoa (2014). 

Para o W foi observado que nas regiões analisadas, centro e zona H dos 

cordões de solda, apresentou comportamento de ser incorporado ao sólido na 

maioria dos casos, tendo seu coeficiente de distribuição superior à 1. A única 

região que o tungstênio apresentou tendência de segregar para o líquido foi no 

centro do cordão da Liga A. A Tabela 26 mostra valores existentes na literatura 

do coeficiente de distribuição “k” para o elemento W. 

Tabela 26- Coeficiente de distribuição do tungstênio 

Autor Liga k 
Silva (2010) 276 0,94 
Silva (2010) 686 0,92 

Aguiar (2010) 276 0,94 
Miná (2015) 686 0,97 
Maltin (2014) 686 0,86 

Pessoa (2014) 625 & 276 1,30 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para a soldagem com as ligas Hastelloy C276 e Inconel 686, que 

contém apenas os elementos molibdênio e tungstênio, têm-se resultados do 
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coeficiente de distribuição do W sendo inferior à unidade, portanto com 

tendência de segregação para o líquido interdendrítico. 

Maltin (2014) apresentou evidências significativas em seu trabalho com 

a liga 686, para fundamentar uma relação entre o potencial de segregação do 

tungstênio e o nível de diluição do ferro no metal de solda. O valor do 

coeficiente de distribuição k variou de 0,86, maior diluição, para 0,96, menor 

diluição. 

Silva (2010) produziu revestimentos soldados pelo processo TIG com 

adição de arame frio e relatou que o tungstênio apresentou k < 1 na zona 

fundida da liga 686 depositada em um substrato de aço ASTM A515 Gr60, no 

qual obteve k = 0,94 em uma amostra com diluição de aproximadamente 22%. 

O autor também relatou que ao soldar a liga C276 observou um k = 0,92 para 

um revestimento com aproximadamente 20% de diluição.   

Aguiar (2010) ao soldar C276 por processo MIGMAG obteve resultados 

em que o tungstênio apresentou k = 0,94. O autor ainda comparou os 

coeficientes de segregação de Mo (0,84) e W (0,94) e destacou a que o W não 

apresentou um potencial de segregação tão grande quanto o Mo por 

consequência de sua menor difusividade. 

Miná (2015) verificou que o coeficiente partiu de um comportamento de 

incorporação do sólido (k>1) nas amostras de menor diluição, para uma 

condição de enriquecimento do líquido (k<1) nos revestimentos de maior 

diluição. 

A soldagem com deposição simultânea de Inconel 625 e Hastelloy C276 

mistura estas ligas na poça de fusão e produz um metal de solda com os 

elementos nióbio, molibdênio e tungstênio. Essa inserção do elemento Nb 

acarretou na mudança de comportamento de microsegregação do tungstênio 

que teve o coeficiente k > 1, em todas as regiões analisadas exceto no centro 

do cordão da liga A, que implica em uma forte segregação para o sólido. Isso 

também foi verificado por Pessoa (2014) como mostra a Tabela 27.  
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Tabela 27- Distribuição de elementos químicos nas regiões dendríticas e 
interdendríticas e Coeficiente de distribuição k. Amostra ED01. 

 

 

 

 

 

Fonte: Pessoa, 2014. 

De fato, deve haver alguma interação entre o comportamento de 

segregação do tungstênio e a presença do nióbio na composição da liga, 

podendo ser observado no gráfico da Figura 31. 

Figura 31-Coeficiente de distribuição "k" para regiões de Centro e Zona H das 
Ligas A, B e C. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

Elemento CD Co k 

Cr 18,23 ± 0,32 17,52 ± 0,03 1,04 

Fe 14,82 ± 0,53 13,44 ± 0,01 1,10 

Ni 55,67± 0,67 52,55 ± 0 1,06 

Nb 1,01 ± 0,15 2,40 ±0,04 0,42 

Mo 8,62 ± 0,28 11,36 ±0,06 0,76 

W 1,66 ± 0,07 1,27 ±0,02 1,30 
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Ocorre um aumento no coeficiente “k” do elemento W, à medida que 

aumenta o percentual de 625 e consequentemente de Nb, exclusivo da liga 625 

nas ligas “A”, “B” e “C”. A tendência para os coeficientes de distribuição dos 

dois elementos, tungstênio e nióbio, tem similaridade observando da região 

central dos cordões da liga B (Bc) à zona H da liga C (Ch).   

A liga C (35% C276 65% 625), similar à condição ED01 de Pessoa 

(2014) em termos proporção de mistura dos metais de adição, apresentou os 

resultados que estão de acordo com o autor, tungstênio incorporado ao sólido e 

nióbio enriquecendo o líquido interdendrítico.   
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4.3 Caracterização Metalúrgica 

A análise metalúrgica, no que diz respeito à caracterização 

microestrutural das soldas produzidas, teve foco na região do metal de solda. A 

Figura 32 apresenta a microestrutura típica encontrada nas ligas soldadas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32-Microestrutura das Ligas. a) A, b) B e c) C. 

Região Interdendrítica com 

presença de fases secundárias. 

Centro da dendrita. 

a) 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Região Interdendrítica com 

presença de fases secundárias. Centro da dendrita. 

Região Interdendrítica com 

presença de fases secundárias. 

Região Interdendrítica com 

presença de fases secundárias.

b) 

c) 
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Nas três ligas in-situ produzidas pelo processo MIG/MAG duplo arame 

com alimentação simultânea das ligas 625 e C276, a microestrutura do metal 

de solda apresentou matriz γ com fases secundárias nas regiões 

interdendríticas como mostra a Figura 32. Além disso, os modos de 

solidificação foram celular dendrítico e colunar dendrítico como mostra a Figura 

33.  

 

Figura 33-Microestrutura da Liga B. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Celular Dendrítico 

Colunar Dendrítico 
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Um perfil de composição química passando por um precipitado com 

morfologia disforme encontrado no revestimento B foi feita de forma a 

identificar elementos químicos presentes, como mostra a Figura 34. 

 

Figura 34-Linha de composição passando por precipitado da Liga B. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Pelo gráfico de varredura em linha, percebe-se um crescimento da 

contagem dos elementos Mo e Nb. Essa condição B (65% C276 35% 625) 

possui teor de molibdênio elevado oriundo da liga Hastelloy C276 e de nióbio 

proveniente da liga Inconel 625. Esses elementos químicos possuem forte 

potencial de segregação, assim ficam presentes na região interdendrítica e 

também compõem precipitados. Como a solidificação do metal de solda ocorre 

em condições fora do equilíbrio, a segregação de certos elementos para o 

líquido promove o surgimento de fases secundárias (Cieslak, 1991).  
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4.3.1 Quantificação de Fases Secundárias 

O fenômeno de segregação dos elementos de liga Nb e Mo, favorece a 

formação de precipitados. Em se tratando da análise metalúrgica da zona 

fundida das ligas, é necessária uma análise sobre a quantidade de fases 

precipitadas e seus efeitos sobre as propriedades da liga.  

A quantificação das fases foi realizada por meio de processamento de 

imagem, de forma a destacar os precipitados da matriz utilizando o software 

SVRNA.  

Foram capturadas 60 fotografias do metal de solda, sendo divididas 

entre o centro do cordão e a Zona H, com aumento de 2000 vezes para cada 

um dos três corpos de prova, totalizando 180 fotografias. As imagens foram 

obtidas por microscopia eletrônica de varredura no modo SE. As fotografias da 

microestrutura concentraram-se na terceira camada das ligas in-situ. A Figura 

35 apresenta o processamento por contraste de uma fotografia obtida da 

microestrutura do revestimento B (65% C276 e 35% 625). 

 
Figura 35-Quantificação de Precipitados. Amostra da Liga B centro do cordão. 

 
Fonte: Próprio autor. 
 

A Tabela 28 mostra o resultado da quantificação de fases. Os resultados 

mostrados correspondem à média aritmética das 60 fotografias obtidas ao 

longo de cada liga in-situ. 
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Tabela 28-Resultados da Análise de Quantificação de Fases 

Ligas In-Situ Quantidade de Precipitados: 
Fração de área (%) 

Liga A Centro do cordão 0,36 
Zona H 0,16 

Liga B Centro do cordão 0,80 
Zona H 0,49 

Liga C Centro do cordão 0,86 
Zona H 0,35 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 As condições de mistura B e C obtiveram níveis semelhantes de 

precipitados no centro do cordão, com a liga C apresentando valor 

sensivelmente maior. Este comportamento faz referência aos percentuais de 

Nb(2,5%) e Mo(12%) que apresentaram os coeficientes de distribuição que 

indicam segregação para o líquido, e compõem os precipitados. 

 No entanto, a zona H do revestimento B (65% C276 35% 625) seguiu à 

maior tendência de formação precipitados, maior percentual de C276 e, por 

consequência, maiores quantidades de elementos de liga Mo e W, 

reconhecidamente formadores de fases secundárias, apresentou maior nível 

dentre as zonas H (RAGHAVAN et al., 1984; CIESLAK et al., 1986; 

PERRICONE et al., 2003).  

 As condições de soldagem deste trabalho envolveram energias de 

soldagem baixas, chegando a no máximo 0,7 kJ/mm, no caso das soldagens 

das ligas com diferentes proporções. Menores níveis de energia de soldagem 

ocasionam maiores velocidades de resfriamento e de solidificação, contribuindo 

para menor segregação de elementos de liga durante a fase de solidificação 

(PESSOA, 2014). 
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4.3.2 Identificação de Fases Secundárias 

A seguir são mostradas as morfologias dos precipitados encontradas 

nas ligas na Figura 36.  

Figura 36 - Morfologias dos precipitados das ligas A, B e C. a) e b) são da liga 
A, c) e d) são da liga B, e) e f) são da liga C. 

 

 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Fonte: Elaborada pelo Autor. 

A morfologia disforme, figuras 36a e 36b, foi a mais comum dos 

precipitados encontrados na microestrutura do metal de solda das três ligas in-

situ. Essa nomenclatura deve-se a forma bastante variada do líquido 

interdendrítico no final da solidificação. (PESSOA, 2014) 

Foi também possível observar fases precipitadas de forma cúbica, figura 

35c, para todas as condições soldadas conforme apresentado. Através da 

análise da composição química via EDS e à morfologia cuboidal do precipitado, 

o mesmo foi identificado como carboneto do tipo (NbTi)C. Estes também já 

foram reportados na literatura por Silva (2010) e Aguiar (2010). Os autores 

confirmaram a presença de fases precipitadas compostas por Nb e com 

elevado teor de tiânio. Aguiar (2010) investigou a composição química por EDS 

da fase precipitada em formato de cubo. O autor encontrou a presença de 

nióbio com um teor elevado de titânio.  

A Figura 37 mostra uma fase secundária de forma cúbica em que foi 

medida a composição química por EDS e é mostrada na Tabela 29. 

e) f) 
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Figura 37-Fase em forma cúbica da condição C(35% C276 65% 625). (60000x) 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Tabela 29-Composição Química EDS Spectrum 39. 

Composição Química da fase cúbica 

Elemento % em peso 

Nb 35,03 

Ti 5,34 

Mo 12,87 

Cr 12,93 

Fe 0,96 

Ni 30,60 

W 2,26 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

O teor de Nióbio no revestimento C é de aproximadamente 3%, porém o 

resultado de EDS indicou que o precipitado é rico em Nb, com 35% deste 

elemento em sua composição. Também foi observada a presença de 5% do 

Titânio (5%), muito superior ao percentual especificado na liga Inconel 625, que 

é de 0,23%.  
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Os elementos Ni, Cr, Mo são os elementos principais que constituem as 

ligas, por isso aparecem em teores consideráveis devido à interação do feixe 

com a matriz, mesmo quando o ponto de análise esteja sobre os precipitados. 

Segundo Silva (2010), nitretos (TiNb)N oriundos do metal de adição são 

parcialmente dissolvidos durante a fusão do arame, permanecendo no estado 

sólido durante a solidificação e atuam como elementos nucleantes. 

Adicionalmente, o Nb e o Ti apresentam forte tendência de formação de 

carbonetos e nitretos, aliado ao alto potencial de segregação do Nb para o 

líquido promovem a formação de (NbTi)C. 

Outras morfologias de carbonetos MC como a eutética já foi reportada 

na literatura por Dupont (1998) e Cieslak (1988) em estudos sobre a 

solidificação da liga 625. Ainda, neste sentido, tem se a morfologia denominada 

escrita chinesa para esta fase secundária. Neste trabalho não foram 

observados carbonetos MC com essas morfologias supracitadas.  

 A Figura 38 mostra um precipitado disforme em que foi medida a 

composição química por EDS e é mostrada na Tabela 30. 

Figura 38-Fase secundária disforme da liga A (50% C276 50% 625). (40000x) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 30-Composição Química EDS Spectrum 2. 

Composição Química da Fase disforme 

Elemento % em peso 

Nb 2,25 

Mo 32,69 

Cr 17,16 

Fe 2,85 

Ni 40,40 

W 4,65 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Esse resultado indica que a fase secundária formada durante a 

solidificação das ligas in-situ é composta principalmente pelo Mo, tendo em 

vista a sua composição da liga que é próxima de 13% e se apresenta no 

precipitado com aproximadamente 33%. A literatura indica que o Molibdênio é 

um forte formador de fases TCP tais como P, μ e σ podendo gerar uma 

microestrutura bem complexa (AGUIAR, 2010). 

Considerando as composições químicas dos precipitados deste estudo, 

existe uma semelhança quando comparados com as composições de trabalhos 

anteriores (ver na Tabela 31) para as ligas 276, mesmo considerando a mistura 

de ligas de Níquel. O teor elevado de Molibdênio no precipitado reforça a ideia 

de que os precipitados sejam disformes, fase P ou fase µ. 

Tabela 31-Composição de Precipitados 

 Composições Químicas (%) 

Autores   

Cieslak, 1986 (µ) 33 Ni, 41 Mo, 15Cr, 6,2W, 3,5 Fe, 1Co 

Cieslak, 1986 (P) 33,5 Ni, 39,7Mo, 16Cr, 4,2W, 5,6Fe, 0,8Co 

Aguiar, 2010 (P) 27,92 Ni; 44,38 Mo; 14,44 Cr; 6,19 Fe; 6,92 W 

Silva, 2010 (P) 18,3 Ni; 50,7 Mo; 14,5 Cr; 11,0 Fe; 5,5 W 

Pessoa, 2014 (µ) 32,51 Ni; 33,68 Mo; 13,54 Cr; 9,82 Fe; 4,25 W; 5,71 Nb 

Liga A 40,40 Ni; 32,69 Mo; 17,16 Cr; 2,85 Fe; 4,65 W; 2,25 Nb 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Ainda pelo efeito do fenômeno de microsegregação, avaliado pelo valor 

calculado de k, é possível estabelecer que os elementos, nióbio e molibdênio 

devem participar mais ativamente da formação das fases secundárias. Isso 

mostra semelhança com os resultados na literatura (PESSOA, 2014). 

As diferenças entre as composições químicas de precipitados deste 

trabalho em relação aos trabalhos citados estão ligadas fundamentalmente aos 

fatores misturas de ligas Inconel 625 e Hastelloy C276 e às análises realizadas 

exclusivamente no metal de solda. 

Ao primeiro fator atribui-se a presença do elemento Nióbio no metal de 

solda, que possui alto potencial de segregação e concentra-se em maiores 

composições nas regiões interdendríticas, locais de formação de fases 

secundárias. Dessa forma, a análise de EDS vai contabilizar este elemento 

seja pela composição dele no precipitado ou, principalmente, pela interação do 

feixe com a região de análise. Ainda neste sentido, o alto percentual de níquel 

no precipitado, deve ser pela interação do feixe de elétrons com a matriz. 

Ao segundo fator, as análises conduzidas distantes da interface 

permitem reduzir a influência da diluição sobre as composições químicas e 

consequentemente reduzem a participação do ferro nos precipitados. 

Cieslak et al. (1986)  verificaram a formação de fases μ e P quando 

estudaram a metalurgia da soldagem de ligas de níquel, incluindo a Hastelloy 

C276. Além disso, propuseram a sequência de transformação desta liga: 

L       L + γ       L + γ + P       γ + P       γ + P + µ 

A solidificação da liga C276 inicia com a formação dos primeiros cristais 

de austenita γ, mas finaliza com a solidificação de P em 1280ºC. O metal de 

solda resfria e como resultado tem-se pelo menos uma transformação parcial 

de P em µ. Vale salientar que em muitas condições de soldagem não há tempo 

suficiente para transformar completamente P em µ (CIESLAK, 1986). 

Ainda que os resultados de composição química deste trabalho não 

permitam a identificação dessas fases P e µ, a ocorrência de ambos os 

precipitados é plausível, devido à sequência de transformações que a liga sofre 

durante a solidificação e a aos inúmeros ciclos térmicos que o revestimento é 

submetido. O reaquecimento provocado pelos cordões de solda laterais e 
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superiores às regiões já solidificadas podem promover a transformação de 

fases P em µ. 

Pessoa (2014) analisou os pós dos precipitados dos revestimentos por 

difração de raios X. Os resultados confirmaram a presença de carbonetos NbC 

e da fase μ, característicos da solidificação das ligas 625 e C276, 

respectivamente.  
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4.4 Ensaios Mecânicos 

Em seguida serão apresentados os resultados obtidos nas ligas A, B e C 

produzidas in-situ referentes aos ensaios de microdureza Vickers como 

também os ensaios de impacto Charpy instrumentado. 

4.4.1 Dureza Vickers 

Foram construídos gráficos que representam o perfil de microdureza do 

metal de solda das ligas in-situ em função da distância à interface metal de 

solda – metal base. A posição 0 é referente à região de interface. O 

comportamento da dureza é mostrado na Figura 39, na Figura 40 e na Figura 

41 para as três ligas A, B e C, respectivamente. As linhas A1, B1 e C1 

representam os perfis de microdureza feitos em cordões iniciais das camadas e 

as linhas A2, B2 e C2 representam os perfis de microdureza nos cordões finais 

das camadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Figura 39-Perfil de microdureza na Liga A. 
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Figura 40-Perfil de microdureza na Liga B. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Figura 41-Perfil de microdureza na Liga C. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor.  
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Os valores de microdureza encontrados ficaram no intervalo entre 206 

HV (Liga B – 65% C276 35% 625) e 338 HV (Liga A 50% C276 50 % 625) nos 

metais de solda. Pessoa (2014) encontrou valores de 180 a 260 HV em 

revestimentos compostos pela mistura das ligas 625 e C276. A Tabela 32 

mostra os valores extremos para cada liga in-situ e cada perfil de microdureza, 

assim como média e desvio padrão. 

Tabela 32-Valores extremos, média e desvio de Microdureza. 

 Microdureza (HV) 

 Menor Maior Média Desvio Padrão 

A1 234 338 269 10 

A2 229 297 259 10 

B1 206 307 262 11 

B2 230 304 268 8 

C1 222 295 262 11 

C2 237 284 262 7 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

As ligas in-situ A e B resultaram em maiores níveis de microdureza se 

comparada à liga C, em virtude da maior participação da liga Hastelloy C276 na 

composição do revestimento. Uma análise de variância foi realizada para 

verificar significância da proporção de mistura entre as ligas sobre a 

propriedade mecânica dureza como pode ser observado na Figura 42. 

Contudo, percebe-se que não existe uma diferença significativa entre a 

microdureza das ligas in-situ soldados, logo, em termos práticos, qualquer uma 

das ligas A, B e C tem sua aplicação justificada desde que a microdureza 

exigida seja de 260 HV. 
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Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Segundo Aguiar (2010) a liga C276 possui maiores quantidades de 

elementos endurecedores por solução sólida, sendo estes o molibdênio, o ferro 

e o tungstênio. Assim, a dureza Vickers nas ligas in-situ foi aumentada quando 

a participação da liga Hastelloy C276 foi maior. Vale ressaltar a presença do 

nióbio na Liga B (65% C276 / 35% 625) que também atua fortemente como 

elemento endurecedor por formação de solução sólida. 

 

  

Figura 42-Análise de Variância Liga vs Dureza 
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4.4.2 Impacto Charpy Instrumentado 

Na Tabela 33 são apresentados os resultados obtidos dos ensaios de 

impacto Charpy instrumentado. As colunas indicam Força de Escoamento (Fgy), 

Força Máxima (Fm), Energia antes da carga máxima (Ef), Energia após carga 

máxima(Ee) e energia de total de impacto(Et).  

Tabela 33 - Resultado dos Ensaios Charpy Instrumentado 

 Fgy (N) Fm (N) Ef (J) Ee (J) Et (J) 

A1 14521 22861 48 98 146 

A2 17055 21858 47 105 152 

A3 19420 22730 45 105 150 

A4 19482 24200 50 115 165 

A5 14076 20782 55 112 167 

      

B1 6511 22817 47 115 162 

B2 7040 22238 43 103 145 

B3     143 

B4 13265 22010 52 100 152 

B5 18001 22401 47 104 151 

      

C1 14781 21975 45 111 156 

C2 18540 22342 46 110 156 

C3 12265 22762 49 109 158 

C4 13335 22714 56 109 165 

C5 6654 22549 41 112 153 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Todos os corpos de prova apresentaram Et e Fm considerável, acima de 

143J e 20kN, respectivamente.  
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A Figura 43 apresenta o gráfico de análise de variância dos dados 

obtidos pelo ensaio de impacto Charpy. Não foi observada diferença 

significativa dos resultados de energia total de impacto entre as ligas A, B e C 

como pode ser visto pelo gráfico, isso implica que independente da proporção 

da mistura entre os metais de adição a tenacidade é preservada. Ainda sim, a 

liga C (35%C276 65%625) que apresentou maior nível médio de energia 

absorvida, 158J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Pinheiro (2014) observou que não houve variação significativa de 

energia absorvida em função do metal de adição depositado. O autor obteve 

média de energia absorvida, em ensaios Charpy realizados a -30ºC, de 133 e 

154J para as ligas ER NiCrMo-3 e ER NiCrMo-4 respectivamente, quando 

soldadas a temperatura de interpasse de 35ºC. 

Os gráficos Força vs Deflexão dos corpos de prova A1, B2 e C5, os 

quais tiveram menor energia absorvida, obtidos nos ensaios de impacto charpy 

instrumentado são mostrados na Figura 44, na Figura 45 e na Figura 46. 

 

 

Figura 43-Análise de Variância dos Valores de Energia Absorvida 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 45-Gráfico Força vs Deflexão B2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 44-Gráfico Força vs Deflexão A1. 

Fm = 22861 N 

Fm = 22238 N 
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Figura 46-Gráfico Força vs Deflexão C5. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Segundo Figueiredo (2004) a curva força vs. deflexão para um material 

dúctil (tenaz) apresenta um escoamento plástico generalizado além de uma 

apreciável energia absorvida.  

O sistema instrumentado do ensaio Charpy possibilita a realização de 

ensaios de tenacidade dentro de um amplo espectro de comportamentos 

mecânicos, indo do absolutamente frágil ao excepcionalmente dúctil. Este tipo 

de equipamento fornece resultados em tempo real (Figueiredo, 2004). 

A partir do registro carga-deflexão é possível determinar a porção 

plástica da curva tensão deformação, o início de propagação da trinca e a 

energia para a propagação da trinca. A energia total gasta no impacto pode ser 

calculada pela integração completa da curva (Tokimatsu e Ferreira, 1999). 

Além disso, o comportamento obtido nos ensaios de impacto com as 

ligas produzidas in-situ com a mistura das ligas 625 e C276, é compatível com 

o comportamento definido na norma ASTM E2298-13a para materiais que 

apresentam fratura plástica como mostrado na Figura 47. 

Fm = 22549 N 
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Figura 47-Gráfico Força vs Deflexão Tipo C (Fratura dúctil). 

 

Fonte: ASTM E2298-15. 

As regiões dos gráficos, início e fim de propagação da trinca que são 

delimitadas pelos valores de Força máxima, de A1, B2 e C5 são similares. 

Após a Fm ser atingida, o crescimento instável da trinca tem início e forma a 

região de Ee, além disso, a velocidade de propagação da trinca é proporcional 

a inclinação da curva Força vs Deflexão.  

A carga flutuante ficou em torno de 500N, o que indica a região de zona 

de parada da trinca. A partir desta, ocorre o cisalhamento das laterais do corpo 

de prova e formação de lamelas (ASTM E23-07). 
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4.5 Resistência à Corrosão 

Inicialmente, foi calculado o PRE (Pitting Resistence Equivalency) para 

cada revestimento produzido no trabalho. No entanto, devido à 

macrosegregação observada em todas as condições, preferiu-se determinar o 

índice para a condição de forma geral (composição global), para o centro do 

cordão e para Zona H, de cada liga. 

Assim, a Tabela 34 mostra o PRE calculado, segundo a Equação 8. 

(Thorton e Cooper, 2004) 

PRE = %Cr + 1,5 * (%Mo + %Nb + %W)    (8). 

Tabela 34-PRE das regiões do metal de solda. 

 PRE 
  Geral Centro do Cordão Zona H 

Liga A 46 42 44 
Liga B 47 44 45 
Liga C 46 44 43 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A combinação das ligas no metal de solda proporcionou um aumento do 

PRE se comparado às ligas de forma separada. As ligas Inconel 625 e 

Hastelloy C276 possuem PRE 40 e 45, respectivamente. O maior PRE 

calculado foi 47, para a liga B (65% C276 35% 625), ainda inferior ao PRE igual 

a 51 da liga Inconel 686 (SMC 024, 2005). 

De forma geral, a Zona H teve PRE superior em relação ao centro do 

cordão em todos os revestimentos, exceto na liga C, devido a uma composição 

química mais próxima da liga Hastelloy C276 que apresenta PRE maior que a 

liga Inconel 625.   

Os corpos de prova foram submetidos a ensaio de corrosão segundo à 

norma ASTM G48 e todos eles alcançaram a temperatura de 85ºC. No entanto, 

ocorreu falha da amostra C6, podendo ser observada pela perda de massa ao 

fim do ensaio e pelo surgimento de um pite em uma das superfícies. A Tabela 

35 apresenta as perdas de massa medidas após cada temperatura ensaiada. 
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Tabela 35- Perdas de massa dos corpos de prova do ensaio de corrosão. 

   Massa (g)   
 A6 A7 B6 B7 C6 C7 

 35,1404 32,1102 31,8371 30,1719 32,0545 31,7963 
Temperatura (°C)       

50 0,0001 0,0002 0,0004 0,0001 0,0001 0,0002 
55 0,0003 0,0010 0,0009 0,0005 0,0002 0,0014 
60 0,0001 0,0012 0,0008 0,0000 0,0003 0,0005 
65 0,0001 0,0003 0,0002 0,0001 0,0002 0,0003 
70 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0002 0,0001 
75 0,0006 0,0000 0,0001 0,0008 0,0008 0,0003 
80 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005 0,0004 0,0004 
85 0,0014 0,0001 0,0010 0,0008 0,5262 0,0005 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

O aspecto superficial das amostras ensaiadas, pós-temperatura de 85ºC 

pode ser observado na Tabela 36, na Tabela 37 e na Tabela 38. 

Tabela 36- Aspecto Superficial dos Corpos de Prova A6 e A7. 

Amostra/Face Anterior Posterior 

A6 

  

A7 

  

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Tabela 37-Aspecto Superficial dos corpos de prova B6 e B7. 

Amostra/Face Anterior Posterior 

B6 

  

B7 

  

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Tabela 38-Aspecto Superficial dos corpos de prova C6 e C7. 

Amostra/Face Anterior Posterior 

C6 

 

C7 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Vale salientar que não houve falha para temperatura de 85ºC na outra 

amostra da condição C, C7. Dessa forma, a temperatura crítica de pite das 

condições soldadas A, B e C foram 85, 85 e 80ºC respectivamente. Aguiar 

Pite 
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(2010) avaliou a resistência à corrosão das ligas 625, 276 e 686 e encontrou 

temperaturas de pite de 55, 75 e 85ºC, respectivamente. 

Miranda (2014) determinou, utilizando a norma ASTM G48, a 

temperatura crítica de pite dos revestimentos produzidos, em única camada, 

com as ligas Inconel 625 e Hastelloy C276 pelo processo Plasma Pó. O autor 

evidenciou que o revestimento soldado com Inconel 625 teve ocorrência de pite 

em 75ºC e o revestimento soldado com C276, em 60ºC. A menor temperatura 

crítica de pite atribuída a liga Hastelloy C276 está relacionada com o maior teor 

do elemento químico ferro dos revestimentos, devido à diluição. O maior teor 

de ferro em solução sólida acarreta em uma redução dos elementos químicos 

cromo e molibdênio e consequente queda na resistência à corrosão.   

Os resultados encontrados neste trabalho indicaram que ocorre aumento 

da resistência à corrosão para as ligas 625 e C276 quando combinadas numa 

mesma poça de fusão em relação à soldagem destas isoladamente. 

Destaque para a resistência à corrosão da liga C (35% Hastelloy C276/ 

65 %Inconel 625) que, se comparada à própria liga 625, teve aumento de 30ºC 

na temperatura crítica de pite. Esse resultado está diretamente relacionado 

com a composição química da condição C (61Ni 20Cr e 12Mo) em virtude do 

acréscimo de percentual de molibdênio proveniente da liga C276. O Mo 

participa fortemente da resistência à corrosão localizada por pites e frestas, em 

atmosferas ácidas não oxidantes (ASM 1993). 

Outro fator observado é que a combinação das ligas 625 e C276 para as 

condições A e B proporciona resistência à corrosão tão satisfatória quanto á 

liga 686, que possui maior custo e maiores teores de elementos químicos como 

cromo e molibdênio. 

Miná (2015) avaliou a resistência à corrosão de revestimentos 

produzidos com a liga Inconel 686 e obteve resultado de TCP de 85ºC para 

uma condição com teor de ferro de 5,9%. 

Foram registradas algumas imagens em MEV da corrosão por pite da 

amostra C6. A Figura 48 mostra o aspecto superficial do pite que surgiu à 

temperatura de 85ºC. A corrosão se deu de forma única, com profundidade 

próxima de 2 mm e diâmetro de 5 mm. 
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Fonte: Elaborada pelo Autor. 

A aparência do pite que surgiu na amostra C6 (35% C276 65% 625) 

apresentada é similar à do estudo realizado por Aguiar (2010), visto que a falha 

apresenta-se de forma única e com profundidade considerável quando o corpo 

de prova foi extraído da liga in-situ com maior percentual de Inconel 625.  Para 

compreender como a corrosão evoluiu no corpo de prova C6, único que falhou, 

foram realizadas análise de microscopia eletrônica de varredura na seção 

transversal do pite observado após o ensaio de corrosão segundo a norma 

ASTM G48 método C. 

 

 

Figura 48- Aspecto superficial do Pite. 
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A Figura 49 mostra uma região de degradação do material pela corrosão 

já em níveis microscópicos. Ainda, é possível perceber regiões menos 

deterioradas nas quais houve uma maior resistência à corrosão em virtude de 

uma composição química diferente de regiões próximas, proveniente do 

fenômeno de microsegregação. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

Figura 49-Aspecto Microscópico do pite. 
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A Figura 50 apresenta caminhos preferenciais para corrosão na amostra 

C6. Na parte superior, uma região não atingida pela corrosão e na parte inferior 

percebe-se a corrosão seguindo a direção das regiões de centro das dendritas.  

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Este aspecto está relacionado à segregação de elementos para a região 

do líquido interdendrítico durante o processo de solidificação. Como visto pelos 

coeficientes de distribuição k dos elementos químicos, o molibdênio apresenta 

tendência de segregar para as regiões interdendríticas e este desempenha 

papel fundamental na resistência à corrosão das ligas de níquel. Desta forma, 

regiões empobrecidas de Mo (dendritas) estão sujeitas a desencadear corrosão 

por pites (ZAHRANI, 2012). Ainda, percebe-se corrosão próxima de 

precipitados, não havendo degradação destes. 

 

Figura 50- Corrosão no centro das dendritas. 
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Podemos analisar esse comportamento da corrosão ter início no centro 

da dendrita por uma verificação do PRE. A Tabela 39 mostra composições 

químicas médias de regiões do metal de solda e os respectivos índices de 

resistência à corrosão por pite. 

Tabela 39-PRE das regiões microestruturais. 

 Cr Mo Nb W PRE 

Dendrita 21,68 11,47 2,31 2,35 46 

Interdendrítica 21,25 11,87 3,73 2,02 48 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

O PRE calculado para regiões de centro da dendrita são menores que 

de regiões interdendríticas o que proporciona menor resistência à corrosão. O 

pite tem início preferencialmente em regiões dendríticas que são empobrecidas 

destes elementos de liga. Consequentemente, a resistência à corrosão por pite 

é determinada não pela presença do ferro do substrato diluído no metal de 

solda, mas pelo conteúdo total de elementos que contribuem para o PRE e 

para o nível mínimo de liga atingido nos centros das dendritas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de soldagem MIG/MAG na configuração duplo arame, 

utilizando corrente pulsada em defasagem, com um rigoroso ajuste de 

parâmetros, proporcionou a fabricação ligas in-situ com boa qualidade 

superficial, com apreciáveis propriedades mecânicas e excelente resistência à 

corrosão. 

Nas questões metalúrgicas, a baixíssima precipitação de fases 

secundárias, a microsegregação e a macrosegregação ganham destaque. 

O baixo aporte térmico, máximo de 0,7 kJ/mm, proporcionou velocidades 

de resfriamento elevadas e, consequentemente, menores intervalos de tempo 

para formação de precipitados. Das condições estudadas neste trabalho, todas 

tiveram precipitação inferior a 1%. 

Nas análises de microestruturais, uma mescla de precipitados oriundos 

de Inconel 625 com Hasteloy C276. Os carbonetos MC de forma cúbica, com 

participação de Nb e Ti, típicos de condições soldadas da liga 625, e 

precipitados com morfologia variada, ricos em Mo como é característico da liga 

C276. Não se observou a presença da fase laves. 

Em relação à microsegregação, ficou evidenciado o elevado potencial de 

migração para o líquido interdendrítico dos elementos nióbio e molibdênio 

durante à solidificação das ligas in-situ compostas de 625 e C276. Os 

elementos químicos níquel, cromo e ferro mantiveram o coeficiente de 

distribuição “k” próximo a 1, compondo os primeiros sólidos formados(centro 

das dendritas). 

O Tungstênio não teve um comportamento bem definido. Algumas 

regiões compondo mais o centro das dendritas, em outras compondo mais o 

líquido interdendrítico. 

Em termos de macrosegregação, os cordões de solda apresentaram 

regiões com diferentes composições químicas. Uma região central com 

homogeneidade de mistura entre as ligas localizada no centro do cordão e 

outra região no fundo do cordão com predominância da liga Hastelloy C276. A 
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técnica de oscilação da tocha pode proporcionar melhor homogeneização da 

mistura das ligas Hastelloy C276 e Inconel 625 na poça de fusão. 

De uma forma geral, a variação de composição química entre as 

condições soldadas não influenciou significativamente nas propriedades 

mecânicas dos revestimentos. 

A corrosão por pite ocorreu na liga C(35% C276 65%625) e foi iniciada 

nas regiões de centro das dendritas, em que o empobrecimento dos elementos 

químicos Nb e Mo, que participam fortemente na resistência à corrosão dessas 

ligas, foi consequência do fenômeno de microsegregação. Vale ressaltar que 

todas as ligas produzidas in-situ pela combinação de C276 e 625 superaram as 

ligas comerciais isoladas em termos de resistência à corrosão.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados experimentais sobre a produção de ligas in-

situ pelo processo de soldagem MIG/MAG duplo arame com os metais de 

adição AWS ER NiCrMo-3, similar à Inconel 625, e AWS ER NiCrMo-4, similar 

à Hastelloy C276 é possível concluir que:   

 As ligas produzidas in-situ pelo processo de soldagem MIG/MAG Duplo 

arame, utilizando diferentes proporções de misturas entre Hastelloy C276 

e Inconel 625, constituem uma excelente alternativa para aplicações 

industriais em que existam condições severas de operação, especialmente 

em solicitação mecânica e ambientes corrosivos. 

 A composição química das ligas in-situ (A, B e C) ficou próxima à 

composição química teórica, de acordo com as proporções definidas, em 

virtude dos parâmetros de soldagem utilizados. 

 Todas as ligas in-situ apresentaram a Zona H, sendo esta uma região de 

maior participação da liga Hastelloy C276. 

 As fases precipitadas apresentaram, basicamente, morfologia disforme 

rica em Mo e cúbica com elevados teores Nb e Ti. 

 A dureza das ligas in-situ não foi influenciada significativamente pelas 

condições de mistura entre as ligas e teve valores médios próximos a 260 

HV caracterizando um nível apreciável desta propriedade. 

 A mistura entre as ligas não proporcionou variação significativa na 

tenacidade das ligas in-situ. As energias absorvidas obtidas foram 

superiores a 143 J. 

 As ligas produzidas in-situ apresentaram excelente resistência à corrosão, 

sendo que apenas uma amostra da condição com maior percentual de 

Inconel 625 (35% C276 65% 625) falhou em 85ºC. 

 A liga A (50% C276 50% 625) foi considerada como ideal para o estudo, 

pois é composta por proporções equivalentes das ligas e apresentou 

resultados satisfatórios para as análises de microestrutura, energia de 

impacto e microdureza e principalmente para resistência à corrosão tendo, 

dessa forma, comportamento similar às ligas superiores de maior custo, 

como a liga Inconel 686. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Estudo da formação da Zona H na Soldagem do revestimento A (50% 
625 50% C276) posicionando o eletrodo ER NiCrMo-3 como arame líder. 

 Estudo da viabilidade da soldagem de revestimentos de duas camadas 
pelo Processo MIG/MAG Duplo Arame utilizando Inconel 625 e Hastelloy 
C276 simultaneamente. 

 Utilização da técnica de oscilação da tocha para produção de 
revestimentos com deposição simultânea das ligas Inconel 625 e 
Hastelloy C276. 

 Avaliação da Resistência à Corrosão dos Revestimentos produzidos 
pela mistura das ligas 625 e 276 por técnicas eletroquímicas. 
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