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RESUMO 

 

Sabe-se que os aços inoxidáveis possuem aplicação extremamente vasta. Quando se 

faz necessário uso de aços inoxidáveis com características especiais, que aliam boa 

resistência à corrosão e boa resistência mecânica, os aços inoxidáveis duplex (AID’s) 

são ideais, pois apresentam microestrutura composta de austenita e ferrita, que, 

quando balanceadas, conferem estas boas propriedades. Quando fabricados, 

componentes de AID geralmente são submetidos a processos de soldagem. Dentre 

os diversos processos, a soldagem com arames tubulares permite que estes materiais 

sejam soldados com alta taxa de deposição e fornecem a eles uma grande 

versatilidade metalúrgica. Dito isto, o trabalho proposto tem como foco estudar 

diferentes configurações de parâmetros de soldagem para o aço UNS S31803 e 

analisar a influência destes parâmetros na geometria dos cordões e no balanço de 

fases. Inicialmente foram avaliados os efeitos da corrente, da DBCP e do ângulo de 

inclinação da tocha nas variáveis largura, reforço, penetração, diluição e aspecto 

superficial. Após este estudo exploratório, decidiu-se estudar o efeito dos seguintes 

fatores de controle: corrente, DBCP, velocidade de soldagem e posição da amostra no 

cordão (inicial e final), sobre as variáveis resposta, juntamente com a análise do 

impacto destes ajustes sobre o balanço de fases. No estudo preliminar, observou-se 

que a corrente possui influência significativa sobre todas as variáveis respostas. Além 

disto, na soldagem definitiva, foi observado que os fatores de controle, com exceção 

da posição, tiveram influência significativa sobre o balanço de fases. Isto ocorreu, pois, 

a alteração nestes parâmetros, alterou também, a energia de soldagem, o que fez 

com que, os cordões gerados de maior energia, apresentassem maior quantidade de 

austenita em sua composição final, quando comparados aqueles soldados com menor 

energia. Quanto à posição da amostra no cordão (inicial e final) foi verificado que a 

mesma não apresentou influência estatisticamente significativa sobre a quantidade de 

ferrita e austenita.  

 

Palavras-chave: Soldagem com arame tubular. Aço inoxidável duplex. Balanço de 

fases. 



 

 

ABSTRACT 

 

It is known that stainless steels have an extremely wide range of 

applications. When the use of stainless steels with special characteristics, that 

combine good corrosion resistance and good mechanical strength is necessary, duplex 

stainless steels (DSS) are ideal, since they have a microstructure composed of 

austenite and ferrite that, when balanced, provide these good properties. When 

manufactured, DSS components are usually subjected to welding processes. Among 

the various types of welding processes, the Flux-Cored Arc Welding allows the welding 

of these materials at high deposition rates and provides them with great metallurgical 

versatility. This work aims to study the different configurations of welding parameters 

for UNS S31803 steel and to analyze the influence of these parameters on the 

geometry of the weld beads and on the phase balance. Initially, the influence of the 

current, CTWD, and the torch inclination angle on the variables width, reinforcement, 

penetration, dilution and surface appearance were evaluated. After this exploratory 

study, it was decided to study the effect of the following control factors: current, CTWD, 

welding speed, and position of the sample on the weld bead (initial and final), on the 

response variables, along with the analysis of the impact of these adjustments on the 

phase balance. During the preliminary study, it was observed that the current has a 

significant influence on all the response variables. Besides, during the final welding 

part, it was observed that the control factors, except for the position, had significant 

influence on the phase balance. This occurred because the adjustment of these 

parameters also changed the welding energy, what made the weld beads achieved 

with greater energy to show a greater amount of austenite in their final composition 

compared to those obtained with less energy. As for the position of sample on the weld 

bead (initial and final), it was verified that it did not present a statistically significant 

influence on the amounts of ferrite and austenite. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os aços inoxidáveis duplex (AID’s) são assim chamados por combinarem 

as características dos aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos. De maneira geral, eles 

apresentam excelente resistência à corrosão, obtida por meio da formação de uma 

camada passivadora em sua superfície, e boa resistência mecânica, por dispor de 

uma microestrutura composta de regiões de austenita distribuídas em uma matriz de 

ferrita.  

A primeira geração de AIDs foi desenvolvida na década de 30, mas nesta 

época, estes aços, quando submetidos a soldagens, tinham suas propriedades 

mecânicas e de resistência à corrosão localizada comprometidas, devido ao 

desbalanceamento das fases presentes em suas microestruturas. Apenas em 1970, 

quando tornou-se possível adicionar nitrogênio como elemento de liga nestes aços, 

este problema foi amenizado. Inicialmente, teores de nitrogênio foram introduzidos por 

este ser um estabilizador da fase austenítica com preço mais acessível que o níquel. 

Logo depois, foram observadas outras vantagens dele, como o grande aumento da 

resistência à corrosão por pite nestes aços. Observou-se que além disto, a adição 

deste elemento influenciou na formação de austenita, a partir da ferrita, em elevadas 

temperaturas, tornando possível um favorável balanceamento de fases após os 

procedimentos de soldagem (DAVISON; REDMOND, 1990). 

Os AIDs possuem baixo teor de carbono e quantidades consideráveis de 

cromo, níquel e molibdênio em sua composição. O termo duplex remete à 

microestrutura destes aços, que é tipicamente composta de ferrita e austenita, em 

proporções volumétricas praticamente iguais. Devido a isto, os AIDs possuem boa 

soldabilidade e características combinadas dos aços inoxidáveis ferríticos e 

austeníticos, como excelente resistência a corrosão generalizada, sob tensão e por 

pites, e boas propridades mecânicas como, alta tenacidade, mesmo em baixas 

temperatuas, e resistência à fadiga (MUTHUPANDI, et al., 2003). 

As principais aplicações dos AIDs estão nas indústrias química, fabricação 

de papel e celulose, petroquímica e de geração de energia. Entretanto, eles são 

utilizados em componentes que, em sua maioria, são submetidos a processos de 

soldagem. Desta forma, é de extrema importância que se tenha o controle adequado 

de parâmetros, para que o processo de soldagem seja realizado de forma que as 

propriedades destes aços não sejam muito afetadas (LONDOÑO, 2001). 
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Estes materiais, podem ser soldados por diversos processos, com 

destaque para soldagem TIG, MIG/MAG e arame tubular. Este último, tem como 

vantagens uma alta taxa de deposição, quando ao comparados ao processo 

MIG/MAG e aliam a isto a versatilidade metalúrgica existente no processo de 

soldagem com eletrodos revestidos. De maneira geral, a soldagem com eletrodos 

tubulares produz cordões de boa aparência e qualidade. 

Dada a importância da soldagem como processo de fabricação de 

componentes fabricados de AID e considerando o crescimento das demandas através 

do processo arame tubular, este trabalho propõe analisar diferentes configurações 

operacionais sobre o balanço de fases e características geométricas de cordão e 

sobre a diluição. 

O trabalho em questão inicialmente mostra a relação entre os diferentes 

fatores de controle, como corrente e inclinação da tocha, e as variáveis respostas em 

um proceso de soldagem, a fim de se obter um cordão de boa qualidade. Após isto e 

com as escolha dos mellhores parâmetros operacionais, utiliza-os para avaliar o efeito 

de deles, relacionados à energia, no balanceamento final da microestrutura pós 

soldagem. A importância, como foi dita anteriormente, está no fato de que os AID’s, 

para manter suas propriedades, tenham uma fração volumétrica muito parecida ou 

igual de ferrita e austenita. Do ponto de vista prático isto é necessário para que eles 

não percam as suas vantagens em relação aos aços inoxidáveis convencionais.  

  

1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar diferentes configurações operacionais da soldagem com arame 

tubular, no aço UNS S31803, sobre o balanço de fases, as características geométricas 

do cordão e a dilução. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

 

a) Avaliar o efeito da corrente, DBCP e nível de inclinação da 

tocha nas variáveis aspecto superficial, largura, reforço, 

penetração e diluição. 

b) Verificar o efeito da velocidade de soldagem sobre o 

balanço de fases e sobre a geometria do cordão. 
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c) Verificar o efeito da corrente, DBCP e posição de retirada 

da amostra no cordão (inicial e final) sobre as variáveis 

largura, reforço, penetração, diluição e aspecto superficial. 

d) Avaliar qual, ou quais, parâmetros que produzem o melhor 

balanceamento de fases.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Aços Inoxidáveis  

 

Aços Inoxidáveis são assim chamados por possuírem boa resistência a 

corrosão e à oxidação em altas temperaturas, aliados a uma boa resistência mecânica. 

Para serem considerados inoxidáveis é necessário que estes aços, além de 

possuírem um baixo teor de carbono, contenham pelo menos 10,5% Cr em sua 

composição (LIPPOLD & KOTECKI, 2005). De maneira geral, eles são compostos 

principalmente por Fe-Cr-Ni, sendo o Cromo e o Níquel os principais elementos que 

conferem essa boa resistência em meios agressivos (CHIAVERINI, 1988). 

Devido as suas boas propriedades mecânicas e a sua boa capacidade de 

resistir à corrosão, esses aços são muito utilizados na construção civil e nas indústrias: 

química, automobilística, de geração de energia, aeronáutica, e de alimentos. São 

aplicados para fabricação de tubulações de petróleo, peças para fornos e caldeiras, 

utensílios domésticos, processamento de comida, componentes elétricos e até objetos 

arquitetônicos (DAVIS, 2001).  

Diferentemente de alguns aços, que são classificados pela sua composição 

química, os aços inoxidáveis são classificados de acordo com as fases predominantes 

em sua microestrutura (LIPPOLD; KOTECKI, 2005). Existem 5 grupos de aços 

inoxidáveis, cada grupo possui níveis distintos de resistência mecânica entre eles. 

Entretanto, dentro de um mesmo grupo há uma ampla gama de composições, apesar 

de que, dentro de cada um deles as resistências e suscetiblidades à corrosão, entre 

os aços, sejam similares, essa variação entre as composições  permite que,  dentro 

de um mesmo grupo os aços sejam aplicados em ambintes com diferentes níveis de 

corrosão (DAVIS, 2001). 

A Tabela 1, classifica os aços inoxidáveis, de acordo com a microestrutura 

predominante, em 5 grupos distintos. 
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Tabela 1 - Tipos de Aços Inoxidáveis 

Grupos de Aços Inoxidáveis 

- Martensíticos (4XX) 

- Ferríticos (4XX) 

- Austeníticos (2XX, 3XX) 

- Duplex (Ferrita + Austenita) 

- Endurecíveis por Precipitação 

                                  Fonte: LIPPOLD; KOTECKI, 2005 (adaptado) 

 

2.1.1 Aços Inoxidáveis Duplex 

 

Os AID’s são conhecidos por serem um grupo de aços que possui um 

balanço entre ferrita e austenita, à temperatura ambiente, em sua composição. Eles 

são baseados no sistema Fe-Cr-Ni-N e são constituídos de vários outros elementos 

químicos, em diferentes porcentagens, onde cada um deles contribui para conferir 

determinadas características no material. A composição dos AID’s mais comuns varia 

entre 20-30% Cr, 5-8% Ni e ~3% Mo, além desses elementos, que estão presentes 

em maior quantidade, há geralmente adição de Nitrogênio, Sílicio e Cobre, entretanto, 

em teores bem menores que o Molibdênio. O Carbono, assim como Fósforo e Estanho 

estão presentes nos aços duplex com teor de 0,01 – 0,03% (GUNN, 1997). 

A matriz dos AID’s é ferrítica e ela é preenchida com regiões austeníticas. 

Para se obter combinações ótimas de resistência mecânica e resistência à corrosão 

é interessante que as fases estejam em quantidades equivalentes, alcançando um 

valor ideal de 50% ferrita e 50% austenita (DAVIS, 2001). 

Em relação aos aços inoxidáveis austeníticos, os duplex, por possuírem 

ferrita em sua microestrutura, apresentam resistência mecânica muito superior. Além 

disso, estes aços caracterizam-se por possuírem resistência à corrosão sob tensão e 

intergranular, boa soldabilidade e ótimas propriedades mecânicas; como valores 

elevados de dureza e ductilidade (GUNN, 1997). 

Apesar de ter vantagens em relação aos aços inoxidáveis austeníticos, os 

aços duplex custam mais caro, não apenas pelo alto número de elementos de liga em 

sua composição, mas também por ser necessário um rigoroso controle 

termomecânico dos produtos forjados. Além disto, por serem duplex é necessário um 

correto balanceamento de fases para que possa ser atingida a quantidade ideal de 
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ferrita e austenita durante o processo de fabricação de cada aço (LIPPOLD; KOTECKI, 

2005). 

A Tabela 2 mostra as composições químicas de alguns AID’s conhecidos. 

 
Tabela 2 - Composições Químicas (% em peso) de alguns aços inoxidáveis duplex 

Nome 
Comercial 

UNS Cr Ni  Mo C Mn N Outros 

2304 S32304 
21.5-
24.5 

3.0-5.5 0.0-0.6 0.03 2.5 0.05-0.20  

2205 S31803 
21.0-
23.0 

4.5-6.5 2.5-3.5 0.03 2.0 0.08-0.20  

DP-3 S31260 
24.0-
26.0 

5.5-7.5 5.5-7.5 0.03 1.0 0.10-0.30 
0.20-

0.80Cu; 
0.10-0.50W 

UR52N S32520 
24.0-
26.0 

5.5-8.0 3.0-5.0 0.03 1.5 0.20-0.35 
0.50-

3.00Cu 

255 S32550 
24.0-
27.0 

4.5-6.5 2.9-3.9 0.04 1.5 0.10-0.25 
1.50-

2.50Cu 

DP-3W S39274 
24.0-
26.0 

6.8-8.0 2.5-3.5 0.03 1.0 0.24-0.32 
0.20-

0.80Cu; 
1.5-2.50W 

2507 S32750 
24.0-
26.0 

6.0-8.0 3.0-5.0 0.03 1.2 0.24-0.32 0.50Cu 

Zeron100 S32760 
24.0-
26.0 

6.0-8.0 3.0-4.0 0.03 1.0 0.20-0.30 
0.50-

1.00Cu; 
0.50-1.00W 

Fonte: ALVAREZ, 2007. 

 

2.1.2 Elementos de Liga  

 

 Os elementos que compõem os AID’s são extremamente importantes para 

conferir a eles as características desejadas necessárias. A influência de alguns deles 

nas propriedades finais destes tipos de aços, serão discutidas abaixo. 

 

2.1.2.1 Cromo 

 

O papel principal do cromo é conferir aos aços inoxidáveis resistência à 

corrosão. Esta resistência se dá pela formação de uma camada passivadora, na 

superfície do metal, que serve para inibir a corrosão na área em que é formada 

(LIPPOLD; KOTECKI, 2005). Em baixos teores, o cromo confere ao aço melhora nas 

propriedades mecânicas, ao passo que a medida que o teor de cromo é aumentado, 

tanto a resistência a corrosão quanto a resistência a oxidação também aumentam 

(CHIAVERINI, 1988). O cromo também é um importante estabilizador da ferrita, sendo 
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ele o responsável por esta fase nos aços inoxidáveis duplex ferríticos.  (LIPPOLD; 

KOTECKI, 2005) 

É importante ressaltar que o aumento no teor do cromo é benéfico e 

contribui para o aumento da resistência à corrosão. Entretanto, acima de certo ponto 

torna-se prejudicial, tendo em vista que haverá precipitação de fases intermetálicas, 

como a fase sigma, que ocasiona menor resistência à corrosão e redução dos níveis 

de ductilidade e tenacidade do aço (GUNN, 1997). 

Sendo o cromo, o elemento que possui papel principal no efeito 

estabilizador da ferrita. A Equação 1 mostra o efeito dos diferentes elementos, 

presentes nos aços inoxidáveis, que contribuem para que a ferrita torne-se mais 

estável (GUNN, 1997). 

 

Cr(eq) = %Cr + %Mo + 0.7 x %Nb                                   Equação (1)                                                                                        

 

2.1.2.2 Níquel 

 

Enquanto que o cromo e outros elementos como o molibdênio e o nióbio, 

presentes na Equação 2, são estabilizadores da fase ferrítica, o níquel é um 

importante estabilizador da fase austenítica. Consequentemente, a presença de 

níquel nestes aços acarreta uma melhora de suas propriedades mecânicas, como a 

tenacidade e a ductilidade (DAVIS, 2001). Dito isso, também existe uma equação para 

representar o efeito dos principais elementos que contribuem para este papel nos aços 

inoxidáveis. A Equação 2, mostra o efeito de cada um desses elementos 

estabilizadores da fase γ (GUNN, 1997). 

 

Ni(eq) = %Ni + 35 x %C + 20 x %N + 0.25 x %Cu                     Equação (2) 
 

É importante salientar que para um balanço de fases ferrita/austenita, na 

microestrutura do aço inox, é necessário haver um equilíbrio entre as duas equações, 

ou seja, os elementos estabilizadores da ferrita devem ser balanceados levando em 

consideração os elementos estabilizadores da austenita (GUNN, 1997). 

Além de seu efeito estabilizador da fase γ o níquel também melhora a 

resistência a corrosão desses aços em ácidos minerais. Teores de níquel entre 8 - 10% 

reduzem a resistência a corrosão dos AID’s, entretanto, um aumento deste teor, acima 

do que foi mencionado, acarreta numa melhora desta resistência (DAVIS, 2001). 
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2.1.2.3. Manganês 

 

O Mn atua como um elemento estabilizador da fase austenítica, além disso 

ele provoca um aumento a resistência à abrasão e ao desgaste, dos aços duplex 

(GUNN, 1997). A sua adição contribui para elevar a solubilidade do nitrogênio na 

austenita e esses dois elementos combinados atuam para melhorar a resistência à 

corrosão por pites destes aços (LIPPOLD; KOTECKI, 2005). 

 

2.1.2.4 Molibdênio 

 

O papel principal do molibdênio nestes aços está associado a uma melhora 

na resistência à corrosão por pites e em frestas, juntamente com o cromo. Este 

aumento da resistência à corrosão ocorre, pois, o Mo juntamente com o Cr expande 

e estabiliza a faixa do potencial passivo destes aços na presença de cloretos (DAVIS, 

2001).   

 

2.1.2.5 Nitrogênio 

 

É um elemento muito solúvel na austenita, a sua adição altera a posição da 

temperatura Solvus da ferrita, aumentando-a e fazendo com que haja precipitação de 

austenita em temperaturas mais elevadas, além disso possui forte efeito estabilizador 

da mesma. O nitrogênio é também um elemento de liga que está fortemente 

relacionado ao aumento da resistência à corrosão por pites nestes aços (LIPPOLD; 

KOTECKI, 2005).  

Na Figura 1 a solubilidade do nitrogênio na ferrita e na austenita é mostrada 

em função da temperatura. 
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Figura 1 - Solubilidade do Nitrogênio na Ferrita e na Austenita 

           Fonte: LIPPOLD; KOTECKI, 2005 (adaptado). 

 

2.1.3 Ferrita e Austenita 

 

A microestrutura típica de um AID consiste de uma matriz de ferrita (α) e 

ilhas de austenita (γ) distribuídas nesta matriz, mostrada na Figura 2 (ALVAREZ & 

DEGALLAIX, 2009). 

 
 

Figura 2 - Microestrutura típica de um aço inoxidável duplex UNS S31803. Ataque 40%HNO3. 
Aumento de 400x 

                                  Fonte: NUNES, 2009. 
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Como foi dito anteriormente, para que um AID tenha propriedades ótimas 

de resistência mecânica aliadas à uma boa resistência à corrosão, é necessário que 

haja quantidades aproximadas a 50% de ferrita e 50% de austenita em sua 

microestrutura. Entretanto, esta proporção depende da composição do aço e taxa de 

resfriamento a que ele é submetido (LIPPOLD; KOTECKI, 2005).  

Resumidamente, a transformação de fases nos aços inoxidáveis tem a 

seguinte ordem: partindo-se da fase líquida inicia-se a geração ferrita até que toda a 

fase líquida se transforme em ferrita e a partir daí inicia a nucleação da austenita, tanto 

dos contornos de grão quanto do interior da ferrita. Ou seja, os aços duplex solidificam-

se inicialmente contendo apenas ferrita em sua microestrutura. Isso ocorre, pois, estes 

aços possuem quantidade maior em sua composição de elementos que estabilizam a 

fase ferrítica, como o cromo, que é o principal estabilizador da mesma e está presente 

nestes aços em teores elevados, acima de 20% (LIPPOLD; KOTECKI, 2005). 

A Figura 3 a seguir, mostra que para aqueles aços em que a proporção 

entre Cromo Equivalente e Níquel Equivalente é próxima ou acima de 2, a sua 

solidificação, em altas temperaturas, irá formar apenas ferrita. A austenita, nestes aços, 

apenas será formada abaixo da linha “Solvus”. Dito isto, as operações de trabalho a 

quente envolvendo estes aços ocorrem, geralmente, em temperaturas onde a 

austenita e a ferrita coexistem, ou seja, abaixo da linha “Solvus” (LIPPOLD; KOTECKI, 

2005). 

 

Figura 3 - Região de temperatura elevada de um diagrama de fases pseudobinário para algumas 
composições de aços inoxidáveis duplex 

                                  Fonte: LIPPOLD; KOTECKI, 2005 (adaptado). 
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2.1.4 Propriedades Mecânicas  

 

Os AID’s por terem uma microestrutura bifásica, apresentam excelentes 

propriedades mecânicas, que são resultado da presença combinada destas fases. Por 

possuírem austenita em sua microestrutura, estes aços acabam por ter valores de 

alongamento maiores, quando em comparação com os aços inoxidáveis ferríticos. Já 

devido a presença da ferrita, possuem valores muito altos de limite de escoamento 

(NILSSON, 1992). 

Na Tabela 3 é possível observar que os AID’s mostram-se resistentes, pois 

tanto seu limite de resistência quando a sua resistência quanto à fadiga possuem 

valores superiores, quando comparados aos aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos. 

Vale ressaltar que esta combinação boa de propriedades é mostrada 

apenas em um aços com balanço de fases bem equilibrado, onde a porcentagem de 

ferrita e austenita são praticamente iguais. Em aços onde há precipitação de fases 

frágeis, estas propriedades tem seus valores comprometidos. 

 
Tabela 3 - Valores típicos de propriedades mecânicas para alguns aços inoxidáveis comuns 

Fonte: LONDOÑO, 1997. 

Nota: (a: temperatura ambiente; b: tração cíclica). 

 

2.1.5 Propriedades Físicas 

 

Os AID’s possuem propriedades físicas que tem valores intermediários, 

quando comparados aqueles observados nos aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos.  

De acordo com a Tabela 4 é possível notar que os duplex possuem baixo 

coeficiente de expansão térmica e esses valores estão próximos daqueles observados 

nos aços inoxidáveis ferríticos. Estes valores, são inferiores aqueles mostrados para 

os aços inoxidáveis austeníticos devido a presença da ferrita microestrutura duplex.  

Por outro lado, os AID’s possuem valores de condutividade térmica mais elevados que 
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aqueles observados nos aços inoxidáveis austeníticos (SENATORE; FINZETTO; 

PEREA; 2007). 

 

Tabela 4 - Propriedades físicas de alguns aços inoxidáveis 

        Fonte: LONDOÑO, 1997. 

 

2.1.6 Resistência à Corrosão 

 

As principais características dos AID’s são uma combinação de boa 

resistência à corrosão (localizada e sob tensão) aliados à ótimas propriedades 

mecânicas. A resistência à corrosão nos aços inoxidáveis pode ser definida como a 

capacidade de permanecerem-se passivados no ambiente agressivo, ou não, em que 

eles estão sendo utilizados (GUNN, 1997).  

 

2.1.6.1 Corrosão por pites e em fresta 

 

A corrosão localizada ocorre quando há quebra do filme passivo em uma 

região específica da superfície do aço ao passo que o restante da superfície 

permanece protegida. Por conta da quebra do filme esta região torna-se anódica 

enquanto que a área do interior do material torna-se catódica fazendo com que haja 

uma corrosão galvânica que perfura o material. Este tipo de corrosão inicia-se 

preferencialmente em áreas onde há baixa concentração de cromo, ou seja, na 

vizinhança de regiões ricas deste elemento, também em regiões cercadas por sulfetos, 

onde existe inclusões e discordâncias (ALVAREZ; DEGALLAIX, 2009). 
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A combinação de elementos de liga presente nestes aços está diretamente 

ligada à resistência à corrosão por pites deles. A maioria dos elementos contribui para 

a melhora desta resistência, entretanto alguns deles que podem presentes, afetam de 

maneira negativa. Resumidamente, o efeito de alguns elementos de liga e de algumas 

fases na resistência à corrosão localizada, nestes aços, está descrito na Tabela 5 

(GUNN, 1997). 

 
Tabela 5 - Influência de diferentes adições de ligas e microestrutura na resistência à corrosão por 

pites e em frestas de aços inoxidáveis duplex 

Elemento Efeito Motivo 

C Negativo 
Provoca a precipitação de 

carbonetos de Cr com zonas 
empobrecidas em Cr 

Si Positivo Estabiliza o filme passivo 

Mn Negativo 

Sulfetos ricos em Mn atuam 
como locais de iniciação para 

pites. Mn pode também 
desestabilizar o filme passivo 

S Negativo 
Sulfetos se não forem ricos em 
Cr, tendem a iniciar corrosão 

por pites 

Cr Positivo Estabiliza o filme passivo 

Ni Negativo Pode reduzir o PRE da fase 
austenítica 

Mo Positivo Estabiliza o filme passivo 

N Positivo Aumenta drasticamente o valor 
de PRE da fase 

Cu Ambos 

Quando usado até 2.5% possui 
efeitos negativos.  

Acima desse valor reduz o 
trabalho a quente e causa 
endurecimento indesejável 

W Positivo Estabiliza o filme passivo 

Ferrita Positivo 
Aumentando o teor de ferrita, 
aumenta também o teor de N, 
Cr e Mo da fase austenítica 

Fases Intermetálicas Negativo Precipita com depleção de 
elementos de liga (Cr, Mo)  

  Fonte: GUNN, 1997 (adaptado). 

 

 

De maneira geral, com o intuito de expressar a resistência à corrosão por 

pites em ambientes contendo cloretos, nos aços inoxidáveis, em função do teor dos 

elementos que mais afetam esta resistência (Cr, Mo, N), foi desenvolvida uma 

equação abreviada com a sigla PRE, do inglês “Pitting resistance equivalent number”  

(GUNN, 1997).  
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As Equações 3, 4, e 5 relacionam o teor de Cr, Mo e N à resistência à 

corrosão por pite nos aços. Entretanto, entre ambas, a Equação 5Erro! Fonte de 

referência não encontrada. é mais utilizada atualmente, por considerar com maior 

peso o efeito benéfico do nitrogênio nesta resistência. Já a Equação 4 é utilizada para 

aqueles aços que possuem tungstênio em sua composição, tendo em vista que este 

elemento também atua fortemente na resistência à este tipo de corrosão (GUNN, 1997; 

LONDOÑO, 1997). 

 

PREN= %Cr + 3.3 x %Mo + 16 x%N                                 Equação 3 

 

PRENw = %Cr + 3.3 x (%Mo + 0.5 x %W) + 16%N                    Equação 4 

 

PREN30 = %Cr + 3,3%Mo + 30%N                                   Equação 5 

 

Os diferentes tipos de aços inoxidáveis também podem ser classificados 

de acordo com o seu PREN, entretanto é necessário que este valor seja calculado 

tanto para a ferrita quanto para a austenita, já que há variação no teor dos elementos 

entre estas duas fases. Dito isto, a resistência a corrosão de cada aço será baseada 

no PREN de menor valor calculado, caso os valores não coincidam (GUNN, 1997; 

PESSOA, 2015). 

A  

Figura 4 a seguir, mostra os valores de PREN para alguns aços inoxidáveis 

agrupados em 3 classes distintas, os austeníticos, ferríticos e duplex. A partir desse 

gráfico, é possível notar que os aços duplex possuem os maiores valores de PREN, 

ou seja, maior resistência à corrosão por pites, ao passo que os austeníticos possuem 

valores intermediários entre os ferríticos e os duplex. 
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Figura 4 - Comparação do PREN para 3 grupos de aços inoxidáveis 

                Fonte: PESSOA, 2015. 

 

 

2.2 Soldagem dos Aços Inoxidáveis Duplex 

 

O processo de soldagem resulta em mudanças microestruturais no material. 

Sabe-se que a fim de obter as melhores combinações de propriedades, em um aço 

inoxidável, é necessário que as suas fases ferrítica e austenítica tenham teores iguais 

ou muito aproximados. Entretanto, durante uma soldagem é muito comum que este 

balanceamento se altere durante o processo, resultando tanto na precipitação de 

fases indesejáveis, quanto no desbalanceamento das duas fases principais citadas 

(LONDOÑO, 1997).  

As regiões no material produzidas após soldagem, como a Zona Fundida e 

a Zona afetada pelo calor tem sua microestrutura final influenciada diretamente pelo 

ciclo térmico a que foi submetido o material. Há também, influência da composição 

química nesta microestrutura, que pode ser alterada tanto pela adição de um arame 

eletrodo com a composição diferente do metal de base, quanto pelo gás de proteção 

utilizado (LONDOÑO, 1997). 

A Figura 5, mostra esquematicamente as mudanças microestruturais que 

podem ocorrer nas juntas soldadas de um AID.  
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Figura 5 - Diagrama esquemático mostrando as mudanças microestruturais que ocorrem na junta 
soldada de um aço inoxidável duplex 

 

Fonte: PESSOA, 2015. 

 

Para obter o balanceamento bifásico na microestrutura é imprescindível 

que haja um controle da energia de soldagem, isto devido ao fato de que a velocidade 

de resfriamento depende diretamente da mesma. Uma alta energia acarreta em uma 

velocidade de resfriamento baixa e faz com que haja formação de austenita, 

necessária para o balanceamento micrestrutural do aço. Entretanto, o resfriamento 

lento permite que ocorra precipitação de fases indesejáveis além de resultar em um 

tamanho de grão grosseiro na ZAC. Por outro lado, uma baixa energia provoca uma 

velocidade de resfriamento alta, não tendo tempo suficiente para o processo de 

formação da austenita ocorrer. Resultando numa microestrutura com fração grande 

de ferrita, além de uma alta quantidade de nitretos de cromo. Finalmente, um controle 

da velocidade de resfriamento é necessário pois os extremos, tem como resultado 

uma piora das propriedades do material, como redução da tenacidade e da resistência 

à corrosão (MUTHUPANDI, et al., 2003; LONDOÑO, 1997). 

 

2.2.1 Zona Fundida (ZF) 
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A solidificação da ZF ocorre de forma epitaxial e posteriormente difusional, 

resultando inicialmente em uma estrutura colunar e grosseira de grãos ferríticos. Em 

seguida, inicia-se a precipitação de austenita e de outras fases. A microestrutrura final 

observada na ZF é de uma matriz ferrítica com ilhas de austenita que devido altas 

velocidades de resfriamento podem existir em três morfologias distintas: alotriomórfica 

de contorno de grão, Widmanstätten e intragranular (MUTHUPANDI, et al., 2003; 

LONDOÑO, 1997). 

 

2.2.2 Zona Afetada Pelo Calor (ZAC) 

 

A ZAC de uma junta soldada é a região que está localizada entre a ZF e o 

metal de base. O tamanho da ZAC é determinado pelos parâmetros de soldagem 

escolhidos, pela geometria da região soldada e pela composição química do AID 

utilizado (LONDOÑO, 1997). A fim de analisar as transformações microestruturais que 

ocorrem nesta região, foi proposto um ciclo térmico esquemático e divido em 3 

estágios, cada um deles será discutido na Figura 6. 

 

Figura 6 - Ciclo térmico esquemático da ZAC de um aço inoxidável duplex 

                    Fonte: LIPPOLD; KOTECKI, 2005. 

 

A Figura 6 apresenta o comportamento de um AID que possui 

microestrutura constituída inteiramente de ferrita em altas temperaturas.  

A Região I representa que o metal de base foi aquecido a temperaturas 

muito próximas da linha solvus da ferrita. Este aquecimento faz com que a austenita, 

presente neste material transforme-se em ferrita via difusão, até que a microestrutura 
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do material torne-se totalmente ferrítica. Além disso, a maioria das fases precipitadas, 

existentes no material, decorrentes de procedimentos termomecânicos anteriores, 

como nitretos e carbonetos, também se dissolvem (LIPPOLD; KOTECKI, 2005). 

Na Região II a microestrutura será inteiramente ferrítica, tendo em vista que 

não há outras fases nesta faixa de temperatura. O tempo de permanência do material 

nesta região, bem como a temperatura, irão determinar o quanto estes grãos de ferrita 

irão crescer. É importante ressaltar que o crescimento destes grãos podem acarretar 

em uma grande redução da tenacidade do material. Outro fator a ser discutido é que 

quanto maior for o tamanho de grão da ferrita, ou seja, quanto mais tempo o material 

passar nesta região, posteriormente, na Região III haverá menor área de contornos 

de grão para que a austenita se forme (LONDOÑO, 1997; LIPPOLD; KOTECKI, 2005). 

Finalmente, na Região III, onde o material está sendo resfriado 

continuamente, haverá precipitação de austenita a partir dos grãos de ferrita. Além 

disso, haverá precipitação de fases secundárias. A taxa de precipitação de austenita 

a partir da ferrita é controlada principalmente pela taxa de resfriamento. Em um 

resfriamento rápido, esta formação de austenita será impedida em parte, fazendo com 

que ao final do processo, a ZAC apresente teor maior de ferrita em sua microestrutura. 

Além de que um resfriamento rápido favorece a precipitação de carbonetos e nitretos 

na ferrita de maneira mais acentuada do que se ambas as fases existissem em teores 

aproximados. Isto ocorre porque o nitrogênio e o carbono têm dissolução muito maior 

na austenita do que na ferrita. Ou seja, quanto rápido o resfriamento, menor 

quantidade de austenita formada, acarretando numa maior precipitação destes 

carbonetos e nitretos (LONDOÑO, 1997; LIPPOLD; KOTECKI, 2005). 

 

2.3 Fases Secundárias  

 

Além de possuir uma microestrutura final bifásica, os AID’s podem sofrer 

com a precipitação de diversas fases secundárias indesejáveis. Estas fases podem 

precipitar quando o material é submetido a procedimentos onde a sua temperatura 

varie numa faixa de 300 - 1000 °C, como por exemplo tratamentos térmicos incorretos, 

processos de envelhecimento e ciclos térmicos de soldagens (NILSSON, 1992).  

A precipitação destas fases é indesejável, nos AID’s e na maioria dos aços 

inoxidáveis, pois pode comprometer além das propriedades mecânicas, a resistência 

à corrosão destes materiais (LONDOÑO, 1997). 
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A Figura 7, apresenta um diagrama TTT esquemático (Tempo-Temperatura-

Transformação) e contém as fases que podem precipitar nesses aços.  

 

Figura 7 – Diagrama esquemático TTT contendo fases secundárias que podem precipitar nos aços 
inoxidáveis duplex 

                        Fonte: GUNN, 1997. 

 

Estas fases serão discutidas abaixo de forma breve e suscinta. Não é de 

interesse desse trabalho analisá-las separadamente, portanto apenas algumas delas, 

como as de maior interesse, serão explicadas.  

 

2.3.1 Fase Sigma (σ) 

 

É uma fase que possui dureza elevada e precipita em uma faixa de 

temperatura entre 600 e 1000 °C nos aços duplex (LONDOÑO, 1997). Sabe-se que 

os elementos que contribuem para formar a fase σ são principalmente cromo, 

molibdênio e silício. Já que, estes elementos aumentam tanto a taxa de precipitação, 

quanto a fração volumétrica desta fase (NILSSON, 1992).  

Como a ferrita contém teores maiores dos elementos mais presentes na 

fase sigma, a precipitação desta fase deletéria parte da decomposição da ferrita. O 

que acontece é que geralmente a ferrita se decompõe, seguindo uma reação eutetóide, 

que resulta na formação de fase sigma e austenita. Esta fase precipita-se 

preferencialmente nos contornos de grão ferríticos e na interface α/γ (LONDOÑO, 

1997). A Figura 8, mostra a formação da fase sigma de acordo com a reação α ⇒ γ + 

σ em um AID. 
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Figura 8 - Modelo esquemático de precipitação da fase sigma em um aço inoxidável duplex. Com a 
nucleação desta fase a partir da interface ferrita/austenita e crescimento na ferrita 

                           Fonte: PIMENTA JR.; PADILHA; REICK, 2000. 

 

De todas as fases que podem precipitar em um aço inoxidável, a fase σ é 

a pior delas, pois além de comprometer as propriedades mecânicas do material, 

também compromete a resistência à corrosão. Precipitações desta fase reduzem a 

tenacidade do aço e o alongamento. Além disto, tanto resistência à corrosão em 

ambientes ácidos, quanto a resistência à corrosão sob tensão do material, são 

reduzidas. Precipitações desta fase em AID’s, podem acelerar o processo de corrosão 

em até 8 vezes (LONDOÑO, 2001). 

 

2.3.2 Austenita Secundária (γ2) 

 

Um AID que esteja em uma faixa de temperatura logo abaixo da linha 

“solidus” apresenta sua microestrutura totalmente ferrítica. Ao resfria-lo, a partir desta 

condição, a austenita primária (γ1) irá se formar resultando numa estrutura bifásica. 

Entretanto, a solidificação desta microestrutura totalmente ferrítica quando submetida 

a um resfriamento muito rápido, formará uma estrutura metaestável, além de resultar 

num alto teor de ferrita ao final do processo. Logo, quando o material que sofreu este 

resfriamento brusco, é reaquecido, por uma soldagem, ou tratamento térmico, haverá 

crescimento da austenita primária (γ1) e precipitação de uma austenita secundária (γ2), 

partindo-se da ferrita (LONDOÑO, 2001). 

Sabe-se que os pites, tendem a preferir regiões de interface autenita/ferrita. 

Alguns estudos mostraram que a presença de austenita secundária na microestrutura 
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reduz a resistência à corrosão por pites no material. Isto porque,  o teor nitrogênio na 

austenita secundária é aproximadamente metade do encontrado na austenita primária. 

Como o N é um importante elemento de liga na resistência à corrosão por pites, a 

redução deste teor explicaria a redução desta resistência em um aço onde há 

precipitação de austenita secundária (LIPPOLD; KOTECKI, 2005). 

 

2.3.3 Fase Chi (χ) 

 

A fase chi é formada entre 700 e 900 °C, e é encontrada em quantidades 

bem menores do que a fase sigma. Os efeitos dela influenciam na tenacidade e na 

resistência à corrosão do material. Entretanto, como as fases chi e sigma coexistem 

nos aços, torna-se difícil mensurar o seu efeito individualmente (NILSSON, 1992). 

A precipitação desta fase ocorre geralmente nos contornos dos grãos de 

ferrita e com menos frequência, naqueles de austenita. De acordo alguns 

experimentos, a formação desta fase precede a fase sigma quando o material é 

submetido a tratamentos térmicos prolongados, mas de maneira geral, as duas estão 

presentes (MAGNABOSCO; PASCHOAL; ROMANA, 2015). 

A formação da fase chi é aumentada quando: há um aumento no teor de 

molibdênio na liga, quando o teor de cromo é aumentado e o molibdênio é mantido 

constante e quando o teor de nitrogênio é reduzido. A fase chi é encontrada em ligas 

que foram submetidas a processos com baixa velocidade de resfriamento, como um 

constituinte eutético (CIESLAK; RITTER; SAVAGE, 1984). 

 

2.3.4 Nitretos de Cromo (Cr2N e CrN) 

 

Para os aços inoxidáveis que não apresentam em sua composição 

elementos que têm uma grande capacidade de formar nitretos (Ti, Nb ou V), o limite 

de solubilidade do nitrogênio é baseado em um equilíbrio entre a matriz e o composto 

Cr2N. Logo, quando a solubilidade do nitrogênio se torna muito elevada, atingindo 

valores acima do limite, ocorre precipitação de nitretos em temperaturas entre 600 - 

1050 °C (SIMMONS, 1996). 

Estes nitretos, precipitam-se pelo mecanismo de nucleação e crescimento 

e podem surgir tanto a partir da fase ferrítica, quanto austenítica, sendo esta última de 
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mais difícil ocorrência. A nucleação deles, inicia-se nos contornos de grão de ferrita e 

austenita, em discordâncias e nas inclusões (LONDOÑO, 1997). 

Alguns elementos colaboram para que haja precipitação destes nitretos em 

temperaturas mais elevadas, além disto, aceleram a sua cinética de precipitação, são 

estes o Cr, Mo e W. O nitrogênio influência tanto de forma negativa, quanto positiva 

na precipitação de nitretos, pois, como foi dito anteriormente, ele aumenta o campo 

austenítico, o que pode retardar a precipitação destas fases. Entretanto, o N é um 

componente dos nitretos, ou seja, pode causar efeito contrário (NUNES, 2009). 

Um dos efeitos negativos que a precipitação destes nitretos causa nos aços 

inoxidáveis é a redução da resistência à corrosão. Além disso, ao redor da zona onde 

há existência de nitretos, pode-se iniciar corrosão localizada. Outra desvantagem, 

está relacionada à propriedade mecânica destes aços, pois a presença destes nitretos 

reduz bastante os valores de tenacidade do material (HERTZMAN, 2001). 

 

2.4 O Processo de soldagem com Arames Tubulares (FCAW) 

 

A soldagem com arames tubulares (Flux-Cored Arc Welding - FCAW) 

começou a ser explorada comercialmente em meados de 1950, entretanto o interesse 

no processo, bem como o seu desenvolvimento, foi motivado após a chegada do MIG, 

a partir daí, no ano de 1957, os arames ficaram disponíveis no mercado. Inicialmente, 

um dos maiores problemas em sua utilização estava na escória formada, que deve 

possuir fluidez suficiente para envolver o metal fundido e, assim, evitar contaminação 

atmosférica. Acrescenta-se a isso, o fato de não serem produzidos, naquela época, 

arames com diâmetro suficientemente pequeno para que fossem enrolados em 

bobinas. Dessa forma, eram limitadas para plana e horizontal, as posições de 

soldagem, quando eram utilizados eletrodos que necessitavam de proteção de gás 

adicional. Atualmente, os principais inconvenientes daquela época foram resolvidos, 

e hoje em dia é possível soldar com esses arames em diferentes posições, obtendo 

como resultado uma solda de alta qualidade (MACHADO, 1996).  

A Figura 9, mostra esquematicamente como ocorre o processo de 

soldagem com arames tubulares. 
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Figura 9 - Representação esquemática do processo de soldagem com arame tubular 

         Fonte: CORREA; MASTELARI; MORENO, 2014 (adaptado). 

 

 

Nesse processo, a fusão ocorre devido a abertura de um arco elétrico, que 

se dá entre a ponta do eletrodo tubular consumível e o metal de base. A proteção da 

poça fundida e do arco é feita pelo fluxo contido no eletrodo, em alguns casos, também 

por um gás de proteção, ou mistura de gases, e pela escória formada. O processo 

pode ser empregado em aços carbono, ligados, baixa liga ou inoxidáveis (MARQUES; 

MODENESI; BRACARENSE, 2011). 

Os equipamentos utilizados para o processo de soldagem com arames 

tubulares apresentados na são constituídos por uma fonte de energia, sistema 

alimentador de arame, tocha, sistema refrigerador de tocha e um sistema fornecedor 

de gás. Quando comparado ao MIG/MAG a soldagem com eletrodos tubulares auto 

protegidos requer menos equipamentos pois, apenas a fonte de alimentação e a fonte 

de energia são necessárias, sendo dispensável o uso do sistema externo de gás. 

Entre todos os equipamentos a fonte, mostrada na Figura 10, é a mais importante pois 

é a partir dela que se pode ter um controle dos parâmetros operacionais de soldagem 

(NASCIMENTO, 2005; PESSOA, 2015).  
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Figura 10 - Representação esquemática dos equipamentos utilizados no processo de soldagem com 
arames tubulares com proteção de gás adicional 

               Fonte: PESSOA, 2015. 

 

2.4.1 Características Gerais 

 

Os arames tubulares podem ser classificados quanto ao tipo de fluxo neles 

contido, sendo chamados de “self-shielded wires”, ou autoprotegidos, aqueles no qual 

o seu interior é composto por elementos que protegem a poça e o arco. Nitrogênio e 

oxigênio são adicionados com o objetivo de desoxidar o metal de solda, e o alumínio, 

para formar nitretos, não sendo necessário que haja uma proteção gasosa externa. 

Esses, são recomendáveis para soldagem fora de posição e em ambiente aberto. Já 

os arames “metal cored”, são preenchidos com pós metálicos e são usados em aços 

carbono e baixa-liga. Esses arames produzem uma baixa quantidade de escória e 

apresentam uma alta taxa de deposição, sendo então recomendados para soldagem 

com alta velocidade, além de serem usados em soldas de responsabilidade. E ainda 

existem aqueles chamados de “flux cored” que possuem em seu interior, um fluxo não-

metálico, além de agentes formadores de escória, que tem como função principal a 

proteção do arco e da poça durante a soldagem. Os eletrodos do tipo “metal cored” e 

“flux cored” necessitam de uma proteção gasosa externa adicional pois, como o 

diâmetro é limitado, não há como comportar em seus fluxos os elementos metálicos e 

não-metálicos contidos em cada um deles, respectivamente, e toda a proteção gasosa 

necessária (MACHADO, 1996). 

 De maneira geral, o fluxo contido nestes eletrodos tem como funções: a 

proteção do arco e da poça, além de formação escória, mediante a decomposição de 

alguns de seus componentes; promover uma melhoria na estabilidade do arco, para 

que seja evitado respingos no cordão; além de adicionar elementos de liga, que são 



41 

 

usados para objetivos específicos, como aumento da tenacidade e da resistência 

(MACHADO, 1996).  

A proteção gasosa se dá via fornecimento de dióxido de carbono (CO2) 

durante o processo, ou uma mistura deste com argônio (Ar), dependendo das 

características desejáveis. Os gases empregados durante a soldagem, quando 

necessários, são de grande importância, pois eles conferem geometrias diferentes de 

cordão, alteram as características do arco, interferem no tipo de transferência metálica, 

na largura e também na intensidade de penetração do cordão de solda (MARQUES; 

MODENESI; BRACARENSE, 2011).  

 

2.4.2 Vantagens e Limitações  

 

Assim como todos os outros processos de soldagens, a soldagem com 

arames tubulares, além de proporcionar muitos efeitos benéficos em seu uso, também 

possui limitações. Algumas dessas características serão listadas abaixo (PESSOA, 

2015). 

 

a) Vantagens:  

- Cordão de solda de boa aparência; 

- Elevadas taxas e rendimentos de deposição; 

- Metal de solda de boa qualidade; 

- Alta versatilidade do processo, devido à possibilidade de alteração da 

composição do metal de solda a partir do fluxo contido no arame; 

- Menor exigência na pré-limpeza da peça, em comparação ao 

MIG/MAG; 

- Possui arco visível, quando comparado ao processo de arco submerso; 

- Fácil operação, por ser um processo mecanizado; 

- No caso dos arames auto protegidos, não necessita de proteção 

gasosa externa adicional; 

- Menor distorção da peça em relação ao processo de eletrodo revestido. 

 

b) Limitações:  

- Apenas pode ser utilizado em ligas ferrosas e naquelas à base de 
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níquel; 

- Necessidade de limpeza da escória após soldagem; 

- Gera mais fumos que o processo MIG/MAG; 

- Pode gerar inclusões e contaminações no metal de solda, devido ao 

fluxo, isto altera as propriedades mecânicas do cordão; 

- Mais caro que aquele com eletrodo revestido, entretanto possui 

produtividade maior, 

- A alimentação do arame, por ser tubular, pode gerar problemas. 

 

2.4.3 Proteção Gasosa 

 

Como foi dito anteriormente, as funções principais dos gases empregados 

são proteger a poça de fusão dos gases contidos no ar atmosférico, entre eles o 

oxigênio, e a geração de um ambiente ionizável para a abertura e manutenção do arco 

elétrico durante a soldagem. Esta proteção é extremamente necessária pois a 

presença do ar atmosférico no metal de solda pode acarretar em defeitos no cordão, 

que comprometem a sua aparência e suas propriedades mecânicas (FORTES, 2004). 

Os gases mais comuns empregados neste tipo de soldagem são CO2 e Ar. 

O CO2 é um gás ativo que apresenta como características principais a economia e 

uma baixa penetração do cordão de solda, quando comparado ao Ar. A sua principal 

limitação está na maior geração de respingo durante o processo. Por outro lado, o Ar 

é um gás inerte, que garante uma maior penetração do cordão de solda, além de uma 

boa proteção e estabilidade do arco. Quando comparado ao CO2, apresenta maior 

custo e possui um baixo potencial ionizante. De maneira geral, são utilizadas misturas 

de Ar + CO2 a fim de obter uma boa combinação de características para o arco e para 

o cordão de solda durante o processo de soldagem (FORTES, 2004).  

A Figura 11, mostra o efeito do gás de proteção no cordão de solda. É 

interessante notar que o perfil do cordão soldado com uma mistura de Ar + CO2 

apresenta características visuais intermediárias quando comparado ao uso dos gases 

separadamente.  
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Figura 11 – Efeito dos gases de proteção no perfil do cordão de solda 

Fonte: FORTES, 2004. 

 

2.4.4 Transferência Metálica 

 

A transferência metálica pode ser entendida como a forma com que o metal 

líquido parte do eletrodo até o metal de base. O deslocamento do metal fundido afeta 

as características do cordão tanto durante quanto após o processo de soldagem. Ela 

pode ser classificada em 3 tipos, sendo elas transferência por curto-circuito, globular 

e goticular. O modo de transferência depende dos parâmetros de soldagem, como a 

corrente, polaridade, tensão, além de depender diretamente da composição e do 

diâmetro do metal que está sendo depositado (STARLING; MODENESI, 2006). 

No caso dos arames tubulares, as características e a quantidade de fluxo 

em seu interior afetam diretamente a forma como a gota será destacada do arame e, 

na maioria dos casos, a transferência se dá de forma similar ao modo globular para 

correntes elevadas e curto-circuito para correntes baixas. Pode acontecer de haver 

transferência em spray para correntes muito altas pois as gotículas ficam menores e 

o destacamento é acelerado. Apenas aqueles eletrodos que possuem um baixo teor 

de fluxo, em seu interior, podem apresentar o tipo de transferência goticular, como 

aquela observada no processo MIG/MAG (STARLING; MODENESI, 2006).  

O que acontece normalmente nos arames tubulares é que as gotas 

fundidas se formam nas paredes, ou seja, no revestimento exterior do eletrodo, como 

é mostrado na Figura 12. Ao passo que nos arames maciços, como aqueles utilizados 

no MIG/MAG, por exemplo, a gota se forma em toda a seção transversal do arame 

(NAVEDTRA, 1996). 
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Figura 12 - Transferência metálica típica do processo de soldagem com arames tubulares 

                                       Fonte: NAVEDTRA, 1996. 

 

De maneira geral, em baixas correntes as gotas formadas são maiores e 

causam respingos quando caem na poça de fusão, ao passo que com correntes 

elevadas a eficiência de fusão é maior e as gotas são menores, o que causa uma 

aparência de arco suave além da diminuição da incidência de respingos. (NAVEDTRA, 

1996). 

 

2.4.5 Influência dos Parâmetros de Soldagem 

 

Para que seja possível se obter uma solda com boa qualidade, seja com 

bom acabamento superficial e/ou com boas propriedades mecânicas, é necessário 

que sejam escolhidos os parâmetros corretos de soldagem para tal. Estas variáveis, 

dependem de diversos fatores, como a espessura da chapa que seja utilizada, o 

processo de soldagem, o metal de base e o tipo eletrodo. Cada parâmetro afeta em 

determinadas características do cordão e geralmente mais de uma delas influencia 

em uma mesma característica, interagindo entre si. Abaixo serão discutidos alguns 

dos parâmetros que mais influenciam no aspecto e geometria do cordão de solda 

(MOTA, 1998). 

 

2.4.5.1 Corrente 

 

A corrente de soldagem influencia diretamente na taxa de deposição, no 

tipo de transferência metálica e na proteção do arco voltaico. O aumento da corrente 

acarreta numa diminuição do tamanho das gotas de metal fundido, acelerando a 

transferência metálica do processo. O contrário acontece para uma corrente de baixo 

valor (MOTA, 1998; PESSOA, 2015; NAVEDTRA, 1996).  
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Quando se utiliza fonte de corrente constante a corrente é definida no início 

da soldagem e sofre pequenas variações ao longo desta, entretanto em uma fonte de 

tensão constante, a corrente é proporcional à velocidade de alimentação do eletrodo. 

De maneira geral, quando todas as variáveis são mantidas constantes, um aumento 

da corrente de soldagem irá aumentar a taxa de deposição, além de produzir cordões 

com penetração e largura superiores (MOTA, 1998; PESSOA, 2015; NAVEDTRA, 

1996).  

 

2.4.5.2 Tensão 

 

A tensão está diretamente relacionada com o comprimento do arco, ou seja, 

com a distância entre a ponta do eletrodo e a peça de trabalho. Além disso, a tensão 

de soldagem influencia na estabilidade do arco durante a soldagem. Altas tensões 

implicam em um comprimento de arco maior, fato que pode ocasionar irregularidades 

no cordão de solda e grande geração respingos. Por outro lado, valores menores de 

tensão resultam num cordão convexo e de baixa largura e penetração. De maneira 

geral, quando todas as outras variáveis são mantidas constantes e a tensão de 

soldagem é aumentada, o cordão produzido torna-se mais largo e mais plano 

(PESSOA, 2015; NAVEDTRA, 1996). 

 

2.4.5.3 Velocidade de Soldagem 

 

A velocidade de soldagem representa a distância percorrida pela tocha até 

o final do cordão em função do tempo gasto. Esta velocidade afeta diretamente a 

quantidade de calor que é fornecida à peça, de tal forma que variando a velocidade 

de soldagem pode-se obter diferentes valores de penetração. Elevados valores de 

velocidade de soldagem implicam na geração de mordeduras, trincas e até extinção 

do arco voltaico. Por outro lado, uma velocidade de soldagem baixa faz com que o 

material seja exposto à altas temperaturas por um tempo maior, acarretando em 

transformações microestruturais, como por exemplo, aumento do tamanho de grão na 

região da ZAC (NOGUEIRA, 2015).  

 A penetração do cordão também está relacionada com a velocidade de 

soldagem empregada. De forma que, baixas velocidade de soldagem aumentam a 

quantidade de metal líquido na poça de fusão, fazendo com que o calor do arco deixe 
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de atuar diretamente sobre metal de base, produzindo um cordão com baixa 

penetração e alto reforço. O uso de velocidades maiores faz com que a penetração 

aumente até certo ponto, a partir daí continuar elevando a velocidade irá novamente 

reduzir a penetração. Isto acontece, pois, aumentar a velocidade até valores 

intermediários faz com que a quantidade de metal líquido na poça torne-se menor, o 

que gera uma maior penetração. Entretanto, para uma velocidade ainda mais alta o 

aporte térmico para a peça irá reduzir, resultando numa penetração novamente baixa 

(SCOTTI; PONOMAREV, 2008; PESSOA, 2015).  

A Figura 13 mostra o efeito da penetração na velocidade, é possível notar 

que o efeito de sobreposição da poça é mais forte em velocidades baixas de soldagem, 

ao passo que para altas velocidades o efeito do aporte térmico torna-se mais influente.  

 
Figura 13 - Efeito da energia imposta e da sobreposição da poça sobre a penetração para uma 

velocidade de soldagem crescente 

                    Fonte: NOGUEIRA, 2015. 

 

 

2.4.5.5 Inclinação da Tocha 

 

Pode ser definido como ângulo formado entre o bico de contato e a 

superfície a ser soldada. A inclinação da tocha indica em que sentido ela e o arco irão 

incidir sobre a poça de fusão. Este parâmetro pode ser controlado a fim de evitar que 

a tanto a poça de fusão, quanto a escória ainda líquida, ultrapassem a frente do arco 

elétrico. Impedindo, desta forma, a geração de inclusões e irregularidades no cordão 

(AWS, 2004). 
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Os níveis de inclinação podem ser divididos em “empurrando”, “puxando” e 

neutro (posição padrão). A Figura 14 mostra as três diferentes formas de inclinação 

da tocha. 

  

Figura 14 - Níveis de Inclinação da Tocha 

                  Fonte: ZIEDAS; TATINI, 1997 (adaptado). 

 

Na Figura 14, o ângulo de inclinação representado pela letra “a)” 

corresponde ao modo “empurrando” e a tocha está apontada para o metal de base, 

região mais fria (em relação à poça de fusão). Soldagens no modo “empurrando” 

produzem cordões planos, com baixa penetração, além disso também são mais largos. 

Já na figura “c)”, que corresponde ao modo “puxando”, é possível observar que a tocha 

está apontada para a poça de fusão, região mais quente, ocasionando uma maior 

transferência de calor para a peça, e por isso ao final do processo o cordão produzido 

terá penetração mais elevada. A posição “b)” corresponde ao modo operacional 

padrão e produz cordões com aspecto intermediário entre aqueles em que a posição 

da tocha está inclinada para um dos lados (MACHADO, 1996). 

 



48 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.2 Materiais 

3.1.1 Metal de Base e Metal de adição 

 

Para a parte exploratória foi usado, como metal de base, um aço-carbono 

simples SAE 1020. Sua composição é apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Composição química do aço SAE 1020 
 

 

 

Fonte: GERDAU, 2003. 

 

 

O metal de base utilizado neste trabalho é o aço inoxidável duplex UNS 

S31803 que comercialmente é conhecido por 2205. A sua composição química, 

verificada por espectroscopia de emissão ótica, é mostrada na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Composição química do aço UNS S31803 (2205) 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O metal de adição utilizado, em ambas as partes deste trabalho, possui 

composição química muito aproximada ao metal de base, utilizado na parte final, 

tendo em vista a soldagem foi similar. O diâmetro do consumível é de 1,2 mm. A sua 

composição, foi retirada do catálogo do fabricante e é mostrada na Tabela 8. 

  

Tabela 8 - Composição química do eletrodo tubular OK Tubrod 14.27 

 

Fonte: ESAB, 2013. 

 

 

 

Composição 
(% em peso) C Mn P Máx. S Máx. Cu 

SAE 1020 0.18 - 0.23 0.30 - 0.60 0.030 0.050 0.20 

Composição 

(% em peso) 
Cr Ni Mo Mn C Si 

UNS S31803 23.0 5.7 3.2 1.3 0.04 0.4 

Composição 

(% em peso) 
Cr Ni Mo Mn C Si 

OK Tubrod 

14.27  
22.60 8.9 3.0 1.0 0.02 0.8 
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3.1.2 Gás de Proteção 

 

Em todos os cordões de solda foi utilizado uma mistura de gases contendo 

Ar + 25%CO2. 

 

3.1.3 Equipamentos  

 

3.1.3.1 Equipamentos utilizados nas soldagens 

 

Todas as soldagens foram realizadas através da operação de um robô 

industrial integrado a uma bancada, além disso, fazem parte deste sistema alguns 

equipamentos essenciais para o processo. Sendo eles, uma fonte eletrônica, que foi 

usada no modo corrente constante, sistema de aquisição, cilindros de gás de proteção 

e exaustor. A Figura 16 mostra os equipamentos citados anteriormente. 

 
Figura 15 - Bancada robotizada e equipamentos utilizados durante as soldagens  

Fonte: Elaboração Própria. 

Nota: 1 - Fonte de Soldagem, 2 - Mesa de Soldagem, 3 - Tocha, 4 - Exaustor, 5 - Alimentador de Arame, 6 - Cilindros de 

gás, 7 - Sistema de Refrigeração da fonte. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 



50 

 

 

3.1.3.2 Equipamentos de preparação metalográfica e caracterização microestrutural 

 

Os demais equipamentos, utilizados para a avaliação da composição 

química do metal de base, confecção das chapas no tamanho adequado para serem 

soldadas, retirada das amostras após a soldagem, bem como para a análise micro e 

macroestrutural dos mesmos, estão listados a seguir: 

 

   - Espectrômetro de emissão óptica; 

   - Esmerilhadeira  

   - Cortadora (Cut-off); 

   - Serra de fita; 

   - Lixadeira rotativa e Politriz; 

   - Fonte para ataque eletrolítico; 

   - Microscópio óptico; 

   - Câmera fotográfica digital. 

 

Para a medição das variáveis macroestruturais, quantificação das fases 

microestruturais, bem como para a construção de gráficos a fim de melhor analisar os 

dados, foram utilizados os programas Image-Pro, STATISTICA e SVRNA. 

 

3.2 Metodologia  

 

O fluxograma geral da metodologia deste trabalho está mostrado na Figura 

17. De maneira resumida, ele pode ser abordado em 3 partes, onde a primeira etapa 

refere-se as análises exploratórias, a segunda engloba a parte definitiva do trabalho, 

onde foram usados parâmetros baseados na parte exploratória, e logo em seguida, 

vem a etapa final, que consiste na quantificação de ferrita e austenita, formadas 

durante as soldagens definitivas, bem como do estudo da influência dos fatores de 

controle nestas fases. 
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Figura 16 - Fluxograma Geral da Metodologia 

Fonte: Elaboração Própria. 
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3.2.1 Etapa I: Análise Exploratória 

 

3.2.1.1 Escolha de Parâmetros 

 

Para a parte exploratória foram utilizadas chapas de aço carbono baixa liga. 

Estas foram cortadas em 15 cm de comprimento, 1 cm de espessura e 8 cm de largura, 

para que fosse possível produzir vários cordões em uma mesma chapa, e 

esmerilhadas, a fim de remover a camada de óxido, tornando a superfície apropriada 

para o procedimento de soldagem.  

Com o intuito de encontrar os parâmetros mais adequados para serem 

utilizados durante as soldagens nas chapas de aço inoxidável, foram feitos inúmeros 

testes, em chapas de aço carbono baixa liga, para que se conseguisse encontrar uma 

melhor combinação possível de cordões, respeitando os fatores de controle pré-

definidos.  

Os fatores de controle estabelecidos, bem como as variáveis resposta, 

estão representados na Tabela 9. O gás utilizado para todas as soldagens foi uma 

mistura de Ar + 25% CO2, sendo, de acordo com o fabricante, adequado para o arame 

escolhido.  

Em relação à inclinação da tocha, os níveis de inclinação puxando e 

empurrando foram configurados tomando como base um ângulo de 15º em relação ao 

nível neutro, ou seja, ao eixo perpendicular à peça.  

 

Tabela 9 - Fatores de Controle e Variáveis Resposta pré-estabelecidos 
 

Fator de Controle Nível Variável Resposta 

Corrente 
150 A  

Aspecto Superficial 

Largura 

Reforço 

Penetração 

Diluição 

 

230 A 

DBCP 
15 mm 

25 mm 

Inclinação da Tocha 

Empurrando 

Neutro 

Puxando 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Na Tabela 10 estão os parâmetros que foram encontrados com as melhores 

condições para os níveis de corrente, DBCP e inclinação da tocha. 

Tabela 10 - Parâmetros de Soldagem 
 

Nº Is (A) 
DBCP 
(mm) 

Valim 
(m/min) 

Vs 
(m/min) 

Tocha 
Um 
(V) 

Im (A) 
E 

(kJ/mm
) 

A1 150 15 7,5 0,4 N 23,8 151 0,54 

A2 150 25 7,5 0,4 N 36,9 147 0,81 

A3 150 15 7,5 0,4 E 22,8 153 0,52 

A4 150 15 7,5 0,4 P 23,3 153 0,53 

A5 150 25 7,5 0,4 E 35 147 0,77 

A6 150 25 7,5 0,4 P 32,9 148 0,73 

A7 230 25 16 0,4 E 38,3 228 1,31 

A8 230 25 16 0,4 P 40 228 1,37 

A9 230 15 16 0,4 E 23,9 243 0,87 

A10 230 15 16 0,4 P 23,3 244 0,85 

A11 230 15 16 0,4 N 25 238 0,89 

A12 230 25 16 0,4 N 41,3 227 1,41 
Fonte: Elaboração Própria. 

Nota: Nº - Número do ensaio, Is - Corrente de soldagem, DBCP - Distância entre bico de contato e peça, Valim - Velocidade de 
alimentação do arame, Vs - Velocidade de soldagem, Tocha - Inclinação da tocha, Um - Tensão média, Im - Corrente média, E - 
Energia de soldagem. 

 

É importante ressaltar que os dois valores de Valim foram definidos 

comparando o comprimento do arco durante as soldagens. Após a determinação 

destes valores, eles deveriam ser mantidos, um para cada nível de corrente, para que 

assim pudesse ser feita uma análise coerente dos resultados. Devido a isto, nem todos 

os 12 cordões tiveram um bom aspecto superficial e para a escolha do melhor 

parâmetro, esse fator também é relevante. 

 

3.2.1.2 Análise Macrográfica  

 

Após o resfriamento das chapas, foi feita a retirada da escória presente nos 

cordões, com escova manual de aço e em seguida com escova rotativa.   

A etapa posterior à limpeza superficial dos cordões, consistiu em dois 

cortes, feitos na região central, para a retirada de uma amostra, de cada um deles, a 

fim de analisar a seção transversal.  
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Estas amostras foram lixadas até 600 mesh e depois submetidas à ataque 

químico, com nital 2%. Para cada um dos cordões foram feitas fotografias do seu 

aspecto superficial e da sua seção transversal. 

Com o intuito de mensurar as variáveis resposta foi utilizado o programa 

“Image-Pro” e cada uma dessas variáveis foi medida de acordo com a Figura 18 

abaixo. 

 
Figura 17 - Representação ilustrativa das dimensões adotadas para a medição 

dos cordões de solda 

 
Fonte: PESSOA, 2015. 

Nota: P - Penetração, Af - Área fundida de metal base, Ad - Área depositada de metal de adição, L - Largura, 

R - Reforço, D - Diluição. 

 

Foram feitas 3 medidas de cada uma das variáveis em cada um dos 

cordões, para que, em seguida, elas fossem utilizadas para a análise de variância. 

 

3.2.1.3 Análise Estatística 

 

A análise de variância, ou ANOVA, foi realizada com finalidade de comparar 

as médias dos valores que foram encontrados e através das diferenças obtidas, 

analisar se houve uma influência significativa, dos fatores de controle nas variáveis 

resposta. 

Os fatores de controle estabelecidos estão apresentados na Tabela 8. É 

importante comentar que dentro da categoria de aspecto superficial, destacam-se a 

continuidade do cordão, presença de poros, falta de preenchimento e quantidade de 

respingos.  

Vale ressaltar também, que os fatores de controle terão relação 

estatisticamente significativa com as variáveis resposta quando o valor de “p”, nível 

de significância, for menor que 5% ou 0,05.  
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Todos os valores medidos de variáveis resposta, bem como níveis de 

significância serão apresentados e discutidos, para cada um dos cordões analisados, 

posteriormente, na seção de resultados deste trabalho. 

 

3.2.2 Etapa II: Soldagem Definitiva 

 

3.2.2.1 Parâmetros Finais 

 

As soldagens definitivas foram realizadas em chapas de aço inoxidável, de 

nomenclatura comercial 2205. As mesmas, foram cortadas em tamanhos de 

aproximadamente 110 mm de comprimento e 55 mm de largura.  

O gás utilizado foi o mesmo para todos os cordões, uma mistura de Ar + 

25% CO2, além disso a fonte estava operando em modo de corrente constante.  

Diferente do que foi feito na parte exploratória, onde a velocidade de 

soldagem utilizada foi a mesma para os 12 cordões, foram adotados três valores de 

velocidade de soldagem nesta etapa, com a finalidade de observar o efeito da variação 

da energia na quantificação das principais fases presentes na microestrutura.  

Quanto aos níveis de corrente e DBCP, assim como na etapa exploratória, 

mantiveram-se os mesmos. Já, as variações de inclinação da tocha foram 

descartadas, ou seja, o modo neutro, onde a tocha encontra-se em um ângulo de 90° 

com a chapa, foi adotado para todos os cordões nesta etapa.  

Além disso, foi acrescentado um parâmetro a mais para ser avaliado, e este, 

refere-se à posição em que a amostra foi retirada, onde as amostras foram cortadas 

tanto da parte do começo dos cordões, por onde a soldagem se iniciou, quanto da 

parte final, local em que a soldagem foi finalizada. 

Na Tabela 11, são mostrados os novos fatores de controle, seus níveis e as 

variáveis resposta. 
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Tabela 11 - Fatores de Controle e Variáveis Resposta finais 
 

Fator de Controle Nível Variável Resposta 

Corrente 
150 A 

 

Aspecto Superficial 

Largura 

Reforço 

Penetração 

Diluição 

 

230 A 

DBCP 
15 mm 

25 mm 

Velocidade de Soldagem 

0,3 m/min 

0,4 m/min 

0,5 m/min 

Posição 
Inicial 

Final 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Os parâmetros de soldagem para os 12 cordões finais, são mostrados na 

Tabela 12 abaixo. 

 
Tabela 12 - Parâmetros de Soldagem Finais 

 

Nº Is (A) 
DBCP 
(mm) 

Valim 
(m/min) 

Vs 
(m/min) 

Um 
(V) 

Im (A) 
E 

(kJ/mm) 

B1 150 15 7,5 0,3 22,5 152,7 0,69 

B2 150 25 7,5 0,3 36,9 147 1,07 

B3 150 15 7,5 0,4 22,8 151,2 0,53 

B4 150 25 7,5 0,4 23,3 146,8 0,85 

B5 150 15 7,5 0,5 35 150,6 0,42 

B6 150 25 7,5 0,5 32,9 147,1 0,65 

B7 230 15 16 0,3 38,3 241 1,15 

B8 230 25 16 0,3 40 227,4 1,74 

B9 230 15 16 0,4 23,9 233,8 0,90 

B10 230 25 16 0,4 23,3 227,3 1,37 

B11 230 15 16 0,5 25 234 0,72 

B12 230 25 16 0,5 41,3 227,2 1,12 
    Fonte: Elaboração Própria. 

Nota: Nº - Número do Ensaio, Is - Corrente de Soldagem, DBCP - Distância entre bico de contato e peça, Vs                         

- Velocidade de Soldagem, Um - Tensão Média, Im - Corrente Média, E - Energia de Soldagem.     
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3.2.2.2 Análise Macrográfica e Micrográfica  

 

Após resfriamento dos cordões e retirada da escória, foram marcadas, duas 

regiões, do começo e do térmico, em cada cordão. Com o uso de uma serra de fita 

foram retiradas as duas amostras, correspondentes a parte inicial e final da soldagem, 

representadas na Figura 18. Totalizando, desta forma, uma quantidade de 24 

amostras para serem analisadas. 

 
Figura 18 - Representação Esquemática dos cortes feitos em cada cordão 

       Fonte: Autoria Própria. 

 

Todas as peças foram submetidas ao lixamento em lixas com granulometria 

a partir de 80 até 1200 mesh. Em seguida, foi realizado polimento com pastas de 

diamante de 3 µm e 1 µm. As amostras polidas sofreram ataque eletroquímico com 

uma solução aquosa de 40% HNO3. Foi aplicada uma tensão de 1 V e corrente de 0,1 

A, as amostras permaneceram sob esta condição durante aproximadamente 40 

segundos, para que a sua microestrutura pudesse ser bem revelada. 

Para a análise macrográfica e medição dos valores de largura, reforço, 

penetração e diluição foi utilizado o programa Image-Pro. Ao passo que, para a análise 

da microestrutura das amostras, foi utilizado o microscópio ótico, com o software 

AxioVision, para captação e edição das imagens.  

 

3.2.3 Etapa III: Quantificação de Fases 

 

Para quantificar a ferrita e austenita, presentes na microestrutura das 

amostras, foi utilizado o programa SVRNA (Desenvolvido na Universidade Federal do 

Regiões analisadas 

Início do cordão 

Final do cordão 
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Ceará) onde basicamente, a porcentagem de cada uma das fases é calculada de 

acordo com a cor pelo qual ela está representada. Ou seja, de forma resumida, define-

se uma cor para cada fase e em seguida o programa mostra o quanto de cada cor 

está presente na fotografia. 

Na Figura 19 é mostrado um exemplo prático, de como este programa de 

quantificação de fases funciona.  

 
Figura 19 - Micrografia da zona fundida do aço 2205; Aumento de 200x; a) Contraste feito no 
microscópio onde a austenita é de cor clara e a ferrita de cor escura; b) Cores definidas para a 
quantificação de fases, azul para ferrita e vermelho para austenita; 

Fonte: Autoria Própria. 

 

É importante salientar que as fotografias, obtidas microscopicamente neste 

trabalho, foram editadas de modo a ter um bom contraste entre as duas fases 

principais. Isto se fez necessário para que fosse realizada uma boa quantificação 

destas fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

4.1 Etapa 1: Análise Exploratória 

4.1.1 Análise Macrográfica 

 

As fotografias feitas dos cordões A1 ao A12, exibindo o aspecto superficial 

e a seção transversal de cada um deles, são mostradas da Figura 20 até a Figura 31. 

Os parâmetros dos cordões foram mostrados anteriormente na Tabela 10, que se 

encontra na parte da metodologia deste trabalho.  

 
Figura 20 - Macrografia do cordão A1 (Is = 150 A, DBCP = 15 mm, Valim = 7,5 m/min, E = 0,54 kJ/mm) ; 
a) Aspecto Superficial do Cordão de solda; b) Seção transversal do cordão de solda 

 

Figura 21 - Macrografia do cordão A2 (Is = 150 A, DBCP = 25 mm, Valim = 7,5 m/min, E = 0,81 kJ/mm); 
a) Aspecto Superficial do Cordão de solda; b) Seção transversal do cordão de solda 

 
 

Figura 22 - Macrografia do cordão A3 (Is = 150 A, DBCP = 15 mm, Valim = 7,5 m/min, E = 0,52 kJ/mm); 
a) Aspecto Superficial do Cordão de solda; b) Seção transversal do cordão de solda 
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Figura 23 - Macrografia do cordão A4 (Is = 150 A, DBCP = 15 mm, Valim = 7,5 m/min, E = 0,53 kJ/mm)  ; 
a) Aspecto Superficial do Cordão de solda; b) Seção transversal do cordão de solda 

 

Figura 24 - Macrografia do cordão A5 (Is = 150 A, DBCP = 25 mm, Valim = 7,5 m/min, E = 0,77 kJ/mm); 
a) Aspecto Superficial do Cordão de solda; b) Seção transversal do cordão de solda 

 

 
Figura 25 - Macrografia do cordão A6 (Is = 150 A, DBCP = 25 mm, Valim = 7,5 m/min, E = 0,73 kJ/mm); 
a) Aspecto Superficial do Cordão de solda; b) Seção transversal do cordão de solda 

 

 
Figura 26 - Macrografia do cordão A7 (Is = 230 A, DBCP = 25 mm, Valim = 16 m/min, E = 1,31 kJ/mm); 
a) Aspecto Superficial do Cordão de solda; b) Seção transversal do cordão de solda 
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Figura 27 - Macrografia do cordão A8 (Is = 230 A, DBCP = 25 mm, Valim = 16 m/min, E = 1,37 kJ/mm) ; 
a) Aspecto Superficial do Cordão de solda; b) Seção transversal do cordão de solda 

 

 
Figura 28 - Macrografia do cordão A9 (Is = 230 A, DBCP = 15 mm, Valim = 16 m/min, E = 0,87 kJ/mm); 
a) Aspecto Superficial do Cordão de solda; b) Seção transversal do cordão de solda 

 

 
Figura 29 - Macrografia do cordão A10 (Is = 230 A, DBCP = 15 mm, Valim = 16 m/min, E = 0,85 kJ/mm); 
a) Aspecto Superficial do Cordão de solda; b) Seção transversal do cordão de solda 

 

Figura 30 - Macrografia do cordão A11 (Is = 230 A, DBCP = 15 mm, Valim = 16 m/min, E = 0,89 kJ/mm); 
a) Aspecto Superficial do Cordão de solda; b) Seção transversal do cordão de solda 
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Figura 31 - Macrografia do cordão A12 (Is = 230 A, DBCP = 25 mm, Valim = 16 m/min, E = 1,41 kJ/mm); 
a) Aspecto Superficial do Cordão de solda; b) Seção transversal do cordão de solda 

 
Fonte: Elaboração Própria. 
Nota: Is - Corrente de Soldagem, DBCP - Distância entre bico de contato e peça, Valim - Velocidade de Alimentação do arame, 
E - Energia de Soldagem.  

 

Alguns cordões apresentaram bom aspecto superficial, sendo estes, 

isentos de porosidades, respingos e com boa continuidade, porém outros cordões 

apresentaram defeitos superficiais bem evidentes, como é evidenciado por setas nas 

Figuras 27, 28, 29 e 30. Por outro lado, não foi possível remover completamente a 

escória de certos cordões. As regiões com escória remanescente estão circuladas nas 

Figuras 20, 23 e 24. 

As imagens feitas das seções transversais dos 12 cordões, foram utilizadas 

para mensurar os valores de largura, reforço, penetração e diluição, mostrados na 

Tabela 13. 

 
Tabela 12 - Médias dos valores de variáveis resposta para os cordões A1 à A12 

Fonte: Elaboração Própria. 

Nota: Nº - Número do ensaio, L - Largura, R - Reforço, P - Penetração, Af - Área fundida do metal de base, Af + Ad - Área 

Total, D - Diluição. 
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4.1.2 Análise de Variância 

 

A análise de variância, ou ANOVA, foi realizada com finalidade de comparar 

as médias dos valores que foram encontrados e através das diferenças entre essas 

médias, analisar se houve uma influência significativa, dos fatores de controle nas 

variáveis resposta. 

Os fatores de controle estabelecidos estão apresentados na Tabela 11. É 

importante comentar que dentro da categoria de aspecto superficial, destacam-se a 

continuidade do cordão, presença de poros, falta de preenchimento e quantidade de 

respingos.  

 

4.1.2.1 Influência da corrente sobre a geometria dos cordões de solda 

 

Com o intuito de avaliar o efeito da corrente de soldagem nas diferentes 

variáveis resposta, serão apresentadas e discutidas adiante nas figuras que ilustram 

graficamente este comportamento. 

Considerando o efeito da corrente, a Tabela 13 contém as variáveis 

respostas que foram analisadas, bem como os níveis de significância de cada uma 

delas. 

Tabela 13 - Influência da corrente nas variáveis resposta 

Efeito da Corrente 

Variável Resposta Nível de Significância (p) 

Largura ,00000 

Reforço ,00000 

Penetração ,00059 

Diluição ,00000 

Aspecto Superficial ,00129 
                      Fonte: Elaboração Própria. 

 

As Figuras 32, 33, 34, 35 e 36 ilustram graficamente comportamento das 

variáveis resposta ao usar cada um dos 2 níveis de corrente. 
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Figura 32 - Relação entre corrente e largura do cordão de solda 

 

 

Figura 33 - Relação entre corrente e reforço do cordão de solda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 

 
 
 
 

Figura 34 - Relação entre corrente e penetração do cordão de solda 

 

 

Figura 35 - Relação entre corrente e diluição do cordão de solda 
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Figura 36 - Relação entre corrente de aspecto superficial do cordão de solda  

     Fonte: Elaboração Própria. 

 

Primeiramente, é importante notar que todos os resultados mostrados nos 

gráficos acima são esperados. Estes resultados são comentados adiante. 

 Um aumento na corrente faz com que a largura dos cordões seja maior, 

de acordo com a Figura 32, isso se deve ao fato de que esse aumento de corrente 

veio acompanhado de um aumento na valim, mostrado na Tabela 10. Como a 

velocidade de soldagem é a mesma, há um aumento na taxa de deposição de material, 

fazendo com que a largura dos cordões seja maior. Analisando mais profundamente, 

tem-se que, quando a corrente aumenta e outros parâmetros como, comprimento do 

arco e gás de proteção, são mantidos constantes, a ionização é maior, isso faz com 

que o arco diminua sua resistência expandindo-se, tornando o cordão gerado mais 

largo. O contrário acontece para uma corrente menor, pois a ionização será menor e 

então, a fim de aumentar a resistência elétrica, o arco diminui a sua área, gerando 

cordões mais estreitos. 

Na Figura 33 nota-se que um aumento na corrente acarreta em valores 

mais altos de reforço. Esse fenômeno ocorre, pois, com a corrente de 230 A a Valim 

utilizada é 16 m/min, ao passo que para a corrente de 150 A a Valim é de 7,5 m/min, o 

que aumenta significativamente quantidade de metal fundido, logo a altura de material 

depositado acima do metal de base é maior. 

De acordo com a Figura 34 é possível observar que a penetração é maior 

para um maior nível de corrente, porém esse aumento não é tão significante quanto o 
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que acontece com outros parâmetros como largura e reforço, isso deve-se ao efeito 

de barreira, que será comentado adiante. Assim como ocorreu nas figuras que 

mostram o comportamento da largura e do reforço quando a corrente é variada, o 

fenômeno é o mesmo para a penetração. Isto é, do ponto de vista térmico, uma maior 

corrente de soldagem aumentará a quantidade de calor que será fornecida para o 

eletrodo e, consequentemente, para o metal de base, o que acarretará numa maior 

penetração. Já do ponto de vista mecânico, uma corrente maior faz com que o campo 

magnético seja maior na soldagem de maior corrente, logo a pressão exercida sobre 

a poça será maior, o que acarretará um acréscimo na penetração (SCOTTI; 

PONOMAREV, 2008). 

A Figura 35 mostra que os valores de diluição variam de forma 

inversamente proporcional à corrente. É necessário observar que a taxa de deposição 

aumentou muito com o aumento da corrente, logo, houve mais metal depositado 

naquelas amostras soldadas com corrente de 230 A. Essa taxa de deposição elevada, 

considerando uma mesma velocidade de soldagem, fez com que a própria poça 

agisse como uma barreira atuando entre o arco e a peça, e, consequentemente, a 

quantidade de material que se fundiu ao metal de base foi menor, quando comparado 

as soldagens com corrente de 150 A. Esse efeito justifica o que foi comentado 

anteriormente, quando foi observado que a penetração aumentou pouco, em relação 

aquelas encontradas na corrente mais baixa. De maneira geral, o volume a mais que 

foi depositado nos cordões com corrente de 230, serviu de maneira mais efetiva para 

aumentar os valores de largura e reforço, do que para aumentar a área fundida total. 

Quanto ao aspecto superficial, a Figura 36 revela que melhores cordões de 

solda foram obtidos para a corrente de 150 A e cordões com nota mais baixa foram 

obtidos para a corrente de 230 A. Esse fato foi explicado por PESSOA, 2015 onde, de 

acordo com ele, os defeitos apresentados nas Figuras 27, 28, 29 e 30 são conhecidos 

como porosidades vermiforme. Tendo em vista que esses cordões possuem valores 

elevados de reforço, os gases passam por dificuldades para escapar e ficam 

aprisionados entre o metal de solda e a escória formada, com isso o metal de solda 

sofre uma depressão tubular na área superficial do cordão, gerando esse tipo de 

defeito. 
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4.1.2.2 Influência da DBCP sobre a geometria dos cordões de solda 

 

Considerando o efeito da DBCP, a Tabela 15 contém todas as variáveis 

resposta analisadas, bem como o nível de significância de cada uma delas.  

 
Tabela 14 - Influência da DBCP nas variáveis resposta 

Efeito da DBCP 

Variável Resposta Nível de Significância (p) 

Largura ,00022 

Reforço ,12100 

Penetração ,96532 

Diluição ,49728 

Aspecto Superficial ,00057 
                     Fonte: Elaboração Própria. 

 

É importante salientar que a DBCP foi estatisticamente significativa para as 

variáveis largura e aspecto superficial, pois apenas estas duas apresentam valor-p 

abaixo de 0,05. Assim sendo, não é necessário representar as cinco variáveis 

graficamente. 

As Figuras 37, 38 e 39 contém os dados sobre a relação da DBCP com 

largura, penetração e aspecto superficial, sendo a penetração uma variável que não 

apresentou influência significativa, portanto foi apenas inserida como exemplo. 
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Figura 37 - Relação entre DBCP e largura do cordão de solda 

 
Figura 38 - Relação entre DBCP e penetração do cordão de solda 
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Figura 39 - Relação entre DBCP e aspecto superficial do cordão de solda 

                  Fonte: Elaboração Própria. 

 

Tendo em vista que as soldagens foram realizadas em fonte de corrente 

constante (com ausência de controle de tensão), o comprimento do eletrodo é mantido, 

assim, a tensão e o arco variam quando a DBCP é alterada. Sabendo que a taxa de 

fusão é a mesma e, como a valim foi mantida para o mesmo valor de corrente, quando 

se altera a DBCP, o comprimento do arco aumenta quando a distância é maior. Esse 

aumento é refletido numa largura maior de cordão. Ao observar a Tabela 10, dos 

parâmetros de soldagem, tem-se que para a corrente de 230 A e com tocha 

posicionada no modo empurrando, a DBCP de 15 mm resultou em valores de tensão 

próximos a 23,9 V, enquanto que para 25 mm o valor médio foi de 38,3 V. Esse 

aumento de tensão justifica o aumento do comprimento do arco pois a Valim e a 

corrente foram mantidas constantes. Essa relação diretamente proporcional de DBCP 

e largura pode ser vista na Figura 37. 

De acordo com a Figura 39 melhores aspectos superficiais foram obtidos 

quando a DBCP foi de 25 mm e piores para a DBCP de 15 mm. Como foi explicado 

anteriormente, uma menor DBCP ocasionou uma menor largura de cordão, para o 

mesmo volume de material, consequentemente reforços maiores foram gerados (vide 

Tabela 12). Reforços maiores precisam de mais tempo para solidificar e, como a 

largura era menor, havia menos saída para escape dos gases, o que fez com que 

poros fossem gerados na superfície de alguns cordões. 

 



71 

 

 

4.1.2.3 Influência da Inclinação da tocha sobre a geometria dos cordões de solda 

 

Considerando o efeito da Inclinação de tocha, a Tabela 15 contém todas as 

variáveis resposta analisadas, bem como o nível de significância de cada uma delas. 

 

Tabela 15 - Influência da inclinação da tocha nas variáveis resposta 

Efeito da Inclinação da Tocha 

Variável Resposta Nível de Significância (p) 

Largura ,86328 

Reforço ,64217 

Penetração ,02478 

Diluição ,63902 

Aspecto Superficial ,45455 
         Fonte: Elaboração Própria. 

  

Assim como no caso da DBCP, a Inclinação da Tocha não foi 

estatisticamente significante para todas as variáveis, sendo assim, apenas a 

penetração, que possui valor-p menor que 0,05 é representada e discutida a seguir.  

 

Figura 40 - Relação entre inclinação da tocha e penetração do cordão de solda 

     Fonte: Elaboração Própria. 
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A Figura 40 contém valores maiores de penetração quando o modo de 

operação é puxando, valores menores quando a tocha está configurada no modo 

empurrando e valores intermediários para uma tocha no eixo perpendicular ao metal 

de base. Penetrações maiores com a tocha puxando, são obtidas pois o arco está 

apontado para a poça de fusão, ou seja, a região mais quente da peça, isso faz com 

que a quantidade de calor ali seja maior, o que favorece a penetração. No caso da 

tocha empurrando, o arco está apontado para a região onde a poça ainda irá se formar, 

ou seja, essa região está menos aquecida em relação ao modo puxando, 

consequentemente penetrações menores são obtidas nesse caso, quando 

comparados aos outros dois tipos de inclinação. 

 

4.2 Etapa 2: Soldagem Definitiva  

4.2.1 Análise Macrográfica 

 

Após os parâmetros definitivos terem sido fixados, os cordões 

correspondentes foram denominados pela letra B seguido pelo número de ordem do 

ensaio. As fotografias feitas dos cordões B1 ao B12, mostrando o aspecto superficial 

de cada um deles, são exibidas da Figura 41 até a Figura 53.  

 

Figura 41 - Aspecto superficial do cordão de solda B1 

 
Figura 42 - Aspecto superficial do cordão de solda B2 
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Figura 43 - Aspecto superficial do cordão de solda B3 

 
Figura 44 - Aspecto superficial do cordão de solda B4 

 

Figura 45 - Aspecto superficial do cordão de solda B5 

 

Figura 46 - Aspecto superficial do cordão de solda B6 
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Figura 47 - Aspecto superficial do cordão de solda B7 

 

Figura 48 - Aspecto superficial do cordão de solda B8 

 

Figura 49 - Aspecto superficial do cordão de solda B9 

 

Figura 50 - Aspecto superficial do cordão de solda B10 
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Figura 51 - Aspecto superficial do cordão de solda B11 

 

Figura 52 - Aspecto superficial do cordão de solda B12 

                Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Nota-se que o aspecto superficial da maioria dos cordões foi bom, 

entretanto, alguns apresentaram defeitos. Nas Figuras 48 e 49, que contém as 

fotografias dos cordões B7 e B8, respectivamente, é possível observar a presença de 

porosidade vermiforme.  

Além disso, houve presença de respingos na maioria dos cordões, 

principalmente naqueles em que foi usada uma corrente de 150 A, o que indica que o 

tipo de transferência metálica, neste caso, curto-circuito, ocasionou estes respingos 

de maneira acentuada. 

Quanto às macrografias dos cortes feitos na seção transversal destes 

cordões, elas serão mostradas a seguir, da Figura 53 até a Figura 64. Como foram 

feitos dois cortes em cada cordão, ambos nas extremidades final e inicial, serão 

mostradas duas imagens pra para cordão. 
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Figura 53 - Seção transversal do cordão de solda B1; a) B1 inicial; b) B1 final 

  

 

Figura 54 - Seção transversal do cordão de solda B2; a) B2 inicial; b) B2 final 

  

 

Figura 55 - Seção transversal do cordão de solda B3; a) B3 inicial; b) B3 final 

  

 

Figura 56 - Seção transversal do cordão de solda B4; a) B4 inicial; b) B4 final 

  

 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura 57 - Seção transversal do cordão de solda B5; a) B5 inicial; b) B4 final 

  

 

Figura 58 - Seção transversal do cordão de solda B6; a) B6 inicial; b) B6 final 

  

 

Figura 59 - Seção transversal do cordão de solda B7; a) B7 inicial; b) B7 final 

  

 

Figura 60 - Seção transversal do cordão de solda B8; a) B8 inicial; b) B8 final 

  

 

 
 
 
 
 
 

a) b) 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Figura 61 - Seção transversal do cordão de solda B9; a) B9 inicial; b) B9 final 

  

 

Figura 62 - Seção transversal do cordão de solda B10; a) B10 inicial; b) B10 final 

  

 
Figura 63 - Seção transversal do cordão de solda B11; a) B11 inicial; b) B11 final 

  

 

Figura 64 - Seção transversal do cordão de solda B12; a) B12 inicial; b) B12 final 

  

           Fonte: Elaboração Própria. 

 

É importante ressaltar que, as amostras das seções transversais do início 

e do final dos cordões, foram analisadas microscopicamente com o intuito de verificar 

se há influência dos parâmetros de soldagem no balanço de fases, presentes em duas 

a) b) 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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regiões de um mesmo cordão. Além disso, para a análise macrográfica foram medidos 

os valores de largura, reforço, penetração e diluição, para as amostras finais e iniciais 

do cordões, esses valores são mostrados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Médias dos valores de variáveis resposta para os cordões B1 a B12 

Nº L (mm) R (mm) P (mm) 
Af 

(mm²) 
Af + Ad 
(mm²) 

D (%) 

B1 - I 10,7 2,6 0,64 4,06 24,18 16,7% 
B1 - F 10,6 2,4 0,58 4,31 22,94 18,7% 
B2 - I 12,7 2,4 0,97 6,26 26,99 23,2% 
B2 - F 12,3 1,9 1,20 7,15 22,75 31,4% 
B3 - I 9,7 2,0 0,85 5,01 18,96 26,4% 
B3 - F 9,7 2,0 0,70 4,47 18,55 24,0% 
B4 - I 11,1 1,9 0,93 5,72 20,40 28,0% 
B4 - F 11,0 1,8 1,24 6,20 19,26 32,2% 
B5 - I 9,0 1,9 0,83 4,48 16,28 27,5% 
B5 - F 9,3 1,7 0,81 4,40 15,71 28,0% 
B6 - I 10,4 1,6 0,91 4,62 16,42 28,1% 
B6 - F 10,3 1,4 1,24 5,83 17,10 34,1% 
B7 - I 12,1 4,6 1,13 8,26 51,76 15,9% 
B7 - F 11,7 4,8 1,50 10,58 55,14 19,1% 
B8 - I 18,8 3,3 1,26 11,28 56,50 19,9% 
B8 - F 17,9 2,9 1,39 12,17 50,26 24,2% 
B9 - I 12,4 3,7 1,24 7,81 40,77 19,1% 
B9 - F 12,3 3,2 1,64 9,52 38,41 24,7% 
B10 - I 16,8 2,9 1,69 12,60 47,99 26,2% 
B10 - F 16,0 2,5 1,34 11,69 40,38 28,9% 
B11 - I 10,5 3,1 1,83 9,66 32,81 29,4% 
B11 - F 12,0 2,5 1,56 9,34 31,96 29,2% 
B12 - I 14,9 2,4 1,61 11,02 37,12 29,6% 
B12 - F 14,1 2,3 1,80 12,00 34,92 34,3% 

Fonte: Elaboração Própria. 
Nota: Nº - Número do ensaio, L - Largura, R - Reforço, P - Penetração, Af - Área fundida do metal de base, Af + Ad - Área Total, 
D - Diluição. 

 

4.2.2 Influência da velocidade de soldagem 

 

Considerando o efeito da velocidade de soldagem, a Tabela 17 contém 

todas as variáveis resposta analisadas, bem como o nível de significância de cada 

uma delas.  
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Tabela 17 - Efeito da velocidade de soldagem nas variáveis resposta 
 

Efeito da Velocidade de Soldagem 

Variável Resposta Nível de Significância (p) 

Largura ,02965 

Reforço ,00018 

Penetração ,07880 

Diluição ,00000 

                      Fonte: Elaboração Própria. 

 

De acordo com a Tabela 17, apenas a largura, o reforço e a diluição foram 

influenciados estatisticamente pela velocidade de soldagem, pois apenas esses três 

possuem valor-p menor que 0,05.  

As Figuras 65, 66 e 67 mostram a influência da velocidade de soldagem na 

largura, no reforço e na diluição, respectivamente.  

 

Figura 65 - Relação entre velocidade de soldagem e largura do cordão de solda 
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Figura 66 - Relação entre velocidade de soldagem e reforço do cordão de solda 

 

 

 

 

Figura 67 - Relação entre velocidade de soldagem e diluição do cordão de solda 

     Fonte: Elaboração Própria. 

 

De acordo com a Figura 65, é possível observar que os valores de largura 

foram diminuindo a medida que a velocidade de soldagem aumentava. Isto ocorre, 

pois, quando a tocha percorre uma região do metal base de forma acelerada, menor 

quantidade de metal de adição é adicionada, ocasionando na produção de cordões 

mais estreitos. Ao passo que, quanto mais tempo a tocha demora para percorrer uma 
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região, maior volume de material se acumulará nesta área, formando cordões mais 

largos. 

A variável reforço tem valores diminuídos a medida que a velocidade de 

soldagem aumenta, como é possível observar na Figura 66. Isso explica-se pelo fato 

de que quando a velocidade de soldagem é baixa, o volume de metal fundido 

depositado em uma região da poça é maior, isso faz com que reforço gerado seja 

maior. 

Já na Figura 67 a relação entre diluição e velocidade de soldagem é 

diretamente proporcional. Quando a tocha percorre o cordão mais lentamente, a 

quantidade de material depositado em uma certa região é maior do que se ela 

percorresse rapidamente, logo os valores de largura e reforço são teoricamente 

maiores. Entretanto, essa quantidade maior de metal na poça faz com que ela passe 

a atuar como uma barreira entre o arco e a peça e evite que o calor seja incidido 

diretamente sobre o metal de base, fazendo com que os valores de penetração sejam 

menores, aliado a isso o fato de que o reforço possui valores elevados, a diluição 

resultante é, consequentemente, baixa. 

4.2.3 Microestrutura da Zona Fundida 

 

Todos os cordões analisados microscopicamente apresentaram uma 

microestrutura composta de uma matriz de ferrita e austenita, onde a ferrita é 

representada pela cor escura e a austenita pela cor clara. Além disso a austenita 

presente na região da zona fundida dos cordões foi encontrada em diferentes 

morfologias, sendo estas, intragranular, Widmanstätten e alotriomórfica de contorno 

de grão. Uma microestrutura exemplo, identificando as diferentes morfologias de 

austenita encontradas, é na Figura 68. 
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Figura 68 - Micrografia da Zona fundida do cordão B4 na região inicial, mostrando as 
diferentes morfologias de austenita encontradas; Is = 150 A, DBCP = 25 mm, Vs = 0,4 

m/min, E = 0,85 kJ/mm; Aumento de 500x 

          Fonte: Elaboração Própria. 

 

Além disso, como sabe-se que a energia afeta a quantidade de ferrita e 

austenita formada, são mostradas duas micrografias a seguir, Figuras 69 e 70, que 

correspondem aos cordões analisados de menor e maior energia, respectivamente. 
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Figura 69 - Micrografia da Zona fundida do cordão B3 na região inicial; Is = 150 A, 
DBCP = 15 mm, Vs = 0,4 m/min, E = 0,53 kJ/mm; Aumento de 200x; 

          Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 70 - Micrografia da Zona fundida do cordão B8 na região inicial; Is = 230 A, 
DBCP = 25 mm, Vs = 0,4 m/min, E = 1,37 kJ/mm; Aumento de 200x; 

          Fonte: Elaboração Própria. 
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É possível notar, ao observar as imagens acima, dos cordões B3 e B8, que 

para aquele em que a energia foi maior, ou seja, para o cordão B8 representado pela 

Figura 70, austenita de morfologia Widmanstätten aparece em menor quantidade, 

entretanto bem mais espessas, quando comparada aquela encontrada no cordão B3, 

da Figura 69. Além disso, no cordão B8 há uma quantidade acentuada de austenita 

intragranular e seu tamanho é maior, quando comparado ao cordão de menor energia.  

  

4.2.4 Microestrutura da Zona Afetada pelo Calor (ZAC) 

 

Sabe-se que diferenças na energia de soldagem utilizada produzem 

diferentes percentuais de ferrita e austenita. Dito isto, com o intuito de visualizar 

diferenças microestruturais na ZAC dos cordões produzidos são mostradas abaixo 

duas microestruturas distintas, uma para soldagem de baixa energia e outra para alta 

energia. 

 

 Figura 71 - Micrografia da ZAC do cordão B3 na região inicial; Is = 150 A, DBCP = 15 
mm, Vs = 0,4 m/min, E = 0,53 kJ/mm; Aumento de 100x; 

          Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 72 - Micrografia da ZAC do cordão B8 na região inicial; Is = 230 A, DBCP = 25 
mm, Vs = 0,4 m/min, E = 1,37 kJ/mm; Aumento de 100x; 

          Fonte: Elaboração Própria. 

 

Ao comparar a ZAC do cordão B3, de baixa energia, com a ZAC do cordão 

B8, de alta energia, é possível observar que os grãos ferríticos do cordão B8 são 

grandes, além disso a extensão da ZAC é maior. Ao passo que para o cordão B3, os 

grãos ferríticos são um pouco menores e a ZAC possui extensão inferior, quando 

comparada aquela existente no cordão de maior energia.  

Uma energia de soldagem elevada, permite que a ZAC permaneça mais 

tempo acima da linha Solvus da ferrita, região em que a microestrutura é composta 

apenas por ferrita. Quanto mais tempo o material permanece nesta região, maiores 

serão os grãos de ferrita formados e menos contorno de grão haverá para que a 

austenita se precipite (LIPPOLD e KOTECKI 2005). Isto explica o fato de o cordão B8 

apresentar uma ZAC mais extensa que o B3 e, também, possuir grãos ferríticos de 

maior área nesta região. 
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4.2.5 Análise do Balanço de Fases na Zona Fundida de Cordões Específicos 

 

4.2.5.1 Posição 

 

A fim de avaliar se há influência efetiva dos parâmetros de soldagem no 

balanço de fases, alguns cordões específicos foram selecionados e analisados 

microscopicamente. 

Os cordões selecionados diferem apenas em um parâmetro de soldagem. 

Os cordões de referência B3 - I e B3 - F, que correspondem, respectivamente, aos 

cortes feitos na região inicial e final do cordão B3, serão avaliados quanto à posição. 

Ou seja, a intenção desta análise, presente na Figura 73, é identificar se houve 

diferença no balanço de fases, em um mesmo cordão, entretanto nas regiões 

teoricamente mais fria (início do cordão) e mais quente (final do cordão).  

 

Figura 73 - Influência da posição no balanço de fases a partir da análise do cordão B3 

                  Fonte: Elaboração Própria. 

                  Nota: Valor-p = 0,219. 

 

 

De acordo com a Figura 73, mostrada acima, a posição da amostra não 

tem influência estatisticamente relevante no balanço de fases já que seu valor-p é 

0,219. Consequentemente, os valores de ferrita e austenita que foram quantificados, 

para as regiões final e inicial dos cordões, serão usados apenas como repetição nos 

ensaios seguintes. 
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4.2.5.2 DBCP 

 

Para analisar a influência da DBCP no balanço de fases, que é 

representado graficamente na Figura 74, foram selecionados os cordões B1 e B2, já 

que, ambos foram feitos com corrente de 150 A, velocidade de soldagem de 0,3 m/min 

e diferindo apenas na DBCP. No cordão B1 foi usada uma distância entre bico de 

contato e peça de 15 mm e no B2 de 25 mm. 

 
Figura 74 - Influência da DBCP no balanço de fases a partir da análise dos cordões B1 e B2 

                  Fonte: Elaboração Própria. 

                  Nota: Valor-p = 0,000. 

 

De acordo com a Figura 74, é possível observar que a DBCP tem influência 

estatisticamente significativa no balanço de fases, já que o seu valor-p é de 0,000.  

Nota-se que a porcentagem de ferrita é superior quando a soldagem é 

realizada com DBCP de 15 mm. Isto ocorre, pois, a energia resultante da alteração da 

DBCP no cordão B2, foi de 1,07 kJ/mm, enquanto que a energia do B1 foi de 0,69 

kJ/mm. Dito isto, o cordão B2 apresenta menor quantidade de ferrita, tendo em vista 

que pela energia elevada, em relação ao B3, o tempo de resfriamento da peça foi 

maior, ocasionando numa maior precipitação de austenita na matriz ferrítica.  

 

 

 

 

 

B2 

B1 
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4.2.5.3 Corrente  

 

Para avaliar a influência da corrente no balanço de fases, mostrado Figura 

75 a seguir, foram escolhidos os cordões B2 e B8, onde, ambos foram soldados com 

DBCP de 25 mm e uma baixa velocidade de soldagem de 0,3 m/min. A diferença entre 

eles está apenas no uso de uma corrente de 150 A no cordão B2 e outra de 230 A no 

cordão B8. 

 

Figura 75 - Influência da corrente no balanço de fases a partir das análises dos cordões B2 e B8 

                  Fonte: Elaboração Própria. 

                  Nota: Nível de Significância (p) = 0,003. 

 

De acordo com a Figura 75, observa-se que a corrente teve influência 

significativa no balanço de fases, tendo em vista que o valor-p foi de 0,003. 

Sabe-se que a energia de soldagem é diretamente proporcional à corrente 

de soldagem, de acordo com a fórmula 𝐸 =
𝑉⋅𝐼

𝑣
, onde E corresponde à energia, V à 

tensão e v à velocidade de soldagem. Logo, quando há aumento de corrente, 

enquanto tensão e velocidade são mantidos constantes, haverá também acréscimo 

da energia.  

Este fenômeno está representado na Figura 75, onde o aumento da 

corrente, ocasionou num aumento da energia, passando de 1,07 kJ/mm, no cordão 

B4, para 1,74 kJ/mm, no cordão B8. Isto influenciou no balanço de fases, de forma 

que, para a energia mais elevada, houve mais tempo de resfriamento, fazendo com 

B2 

B8 
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que mais austenita pudesse se formar, resultando, desta forma, numa porcentagem 

final de ferrita menor para o cordão B8.   

 

4.2.5.4 Velocidade de Soldagem  

 

Para analisar a influência da velocidade de soldagem no balanço de fases, 

mostrado na Figura 76, foram escolhidos dois cordões, B8 e B12, ambos de corrente 

230 A e 25 mm de DBCP. A única diferença de parâmetro entre eles está na velocidade 

de soldagem de 0,3 m/min atribuída ao cordão B8 e 0,5 m/min ao B12. 

 

Figura 76 - Influência da velocidade de soldagem no balanço de fases dos cordões B8 e B12 

                  Fonte: Elaboração Própria. 

                  Nota: Nível de Significância (p) = 0,017. 

 

 

A partir do gráfico mostrado na Figura 77, é possível observar que a 

velocidade de soldagem tem influência estatisticamente significativa no balanço de 

fases, tendo em vista que o valor-p deste gráfico é de 0,017.  

Nota-se que para uma velocidade de soldagem baixa, a quantidade de 

ferrita é inferior àquela encontrada em um cordão soldado com os mesmos 

parâmetros, entretanto com uma velocidade de soldagem maior.  

Sabe-se que a energia de soldagem, é inversamente proporcional à 

velocidade de soldagem, através da fórmula 𝐸 =
𝑉⋅𝐼

𝑣
, mostrada anteriormente. Além 

disto, o balanço de fases é influenciado pela energia, já que energias maiores 

B8 

B12 
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acarretam numa velocidade de resfriamento maior, e resfriamentos lentos permitem 

que maior quantidade de austenita se forme.  

Para o cordão B8, de acordo com a Tabela 11, a energia foi de 1,74 kJ/mm, 

de valor bem elevado, já que a tocha se moveu lentamente pela peça. Já para o 

cordão B12, a energia foi de 1,12 kJ/mm, pois nesta soldagem a tocha se moveu com 

velocidade superior. Por isto, para o cordão B8, a energia foi maior, o que acarretou 

numa menor velocidade de resfriamento e permitiu menor formação de austenita. O 

contrário aconteceu para o cordão B12, que por resfriar mais rapidamente, conteve 

em sua microestrutura, uma quantidade maior de ferrita.  

Além disto, é possível observar que o cordão B8, apresentou o melhor 

balanço de fases entre todos os demais, tendo em vista que, a composição de ferrita 

e austenita foi próxima de 50%, o que indica que as vantagens que são conferidas a 

partir de cada uma dessas microestruturas, não foram muito afetadas.  
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5 CONCLUSÃO  

 

5.1 Conclusão Geral 

 

De maneira geral, considerando os parâmetros de soldagem avaliados foi 

possível constatar alterações significativas sobre o balanço de fases, 

características geométricas e diluição. 

 

5.2 Conclusões Específicas 

 

a) A corrente de soldagem apresentou influência estatisticamente 

significativa em todas as variáveis respostas, sendo diretamente 

proporcional à largura, ao reforço e à penetração, ao passo que 

apresentou relação inversamente proporcional aos valores de 

diluição e de aspecto superficial do cordão de solda.  

b) Observou-se que a inclinação da tocha teve influência 

estatisticamente significativa apenas na penetração.  

c) Durante as soldagens no aço UNS S31803 foi verificado que a 

posição de onde as amostras foram retiradas em cada cordão (início 

e final), não teve influência significativa no balanço de fases.  

d) Através deste trabalho conclui-se que a corrente, a DBCP e a 

velocidade de soldagem possuem influência estatisticamente 

significativa no balanço final das fases. Foi verificada, ao longo do 

trabalho, a forte influência da energia no balanço de fases do aço 

duplex, deixando claro que maiores energias de soldagem 

acarretam numa maior formação de austenita na zona fundida do 

material. O contrário acontece para baixos valores de energia.  

e) Foi observado que o cordão de energia 1,74 kJ/mm apresentou o 

melhor balanceamento de fases, entre os demais avaliados, com 

composição média de ferrita de 53%.  
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