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1. RESUMO 

Este trabalho se propõe a desenvolver um estudo comparativo entre as 

características da zona termicamente afetada (ZTA) do aço ABNT 1045 soldado 

pelos processos de eletrodo revestido e MAG. Para tal foi Quanto aos 

procedimentos metodológicos foi definido como modelo do corpo de prova uma 

barra chata para que tal geometria facilitasse o estudo da região afetada. Após 

definido o corpo de prova passou-se ao procedimento de soldagem nos processos 

de eletrodo revestido e MAG nas condições de temperatura ambiente. Por fim 

analisou-se a micrografia dos corpos de prova, observando as variações da zona 

termicamente afetada para cada um dos processos utilizados. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

A soldagem em comparação com outros processos de fabricação para união de 

peças é largamente utilizada em vários processos industriais, entre eles a indústria 

naval, aeronáutica, automotiva e metalúrgica. Seu grande impulso deu-se durante a 

segunda guerra mundial principalmente na fabricação de navios, aviões e 

armamentos. 

Dentre os aspectos que envolvem o processo de soldagem realizada nos metais 

pode-se citar a grande necessidade de que o material de deposição, juntamente 

com processo envolvido, garanta a continuidade das propriedades do metal de base 

a ser soldado (WAINER, 1992). Um dos aspectos que garante uma boa união por 

solda é a completa fusão entre os materiais. Porém para realizar a fusão é 

necessária a inserção de calor ao metal, e neste aquecimento ocorrem alterações na 

microestrutura do metal de base, podendo afetar as propriedades químicas e físicas 

do material. Estas alterações são notadas por estudos realizados em uma região 

conhecida como zona termicamente afetada (ZTA). A relevância consiste em 

determinar que uma boa solda dependa de vários fatores, dentre os quais se podem 

citar composição química do metal de base, metal de adição, temperatura do 

processo e principalmente qual processo a ser utilizado (SILVA, 2010). Existem 

vários processos de soldagem diferentes, que podem ser aplicados por meio de 



 

      

 

fusão, onde cada processo deve ser adequado a uma determinada situação, que 

garanta as continuidades do material de base e que atenda a demanda desejada de 

produção. 

O processo por eletrodo revestido é o mais utilizado por sua versatilidade e 

simplicidade de aplicação, podendo a máquina ser robusta se tratando de serviços 

voltados à área naval, por exemplo, alcançando um peso de até 1000 kg, a um 

pequeno aparelho portátil bastante utilizado por serralheiros para realizar 

manutenção e instalação podendo pesar cerca de 6 kg. Porém o processo por 

eletrodo revestido tem suas limitações, como à geração de escórias, imperfeições no 

acabamento e faixa produtiva restrita. Já num outro olhar, observa-se que o MAG, 

por ser um processo semiautomático ou podendo ser totalmente robotizado, tem 

como característica a produção elevada e um melhor acabamento. Mas também 

pode ocorrer a falta de fusão, dependendo dos parâmetros utilizados. Nesse sentido 

este trabalho poderá proporcionar ao autor/pesquisador uma ampliação do 

conhecimento teórico e prático na área. Serão ainda, elaborados estudos 

bibliográficos com o fim de subsidiar uma prática pretendida no cotidiano da vida 

profissional para o desenvolvimento de ações a fim de divulgar o trabalho da 

empresa nos meios específicos, resumindo, o autor poderá colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos, vindo a desenvolver técnicas aprimoradas. 

 

3. OBJETIVOS 

Realizar um estudo comparativo da ZTA das uniões realizadas através dos 

processos de soldagem MAG e eletrodo revestido no material de aço ao carbono 

ABNT 1045 em temperatura ambiente. 

 

4. METODOLOGIA 

Quanto à sua natureza, este trabalho insere-se no campo da pesquisa aplicada, 

também conhecida como tecnológica. Já em relação aos objetivos o trabalho 

compreende-se como uma pesquisa experimental em laboratório. 

 



 

      

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente foi definido o modelo do corpo 

de prova. Optou-se por realizar os procedimentos de soldagem em uma barra chata 

de aço ABNT 1045. A geometria do corpo de prova foi definida pela sua praticidade 

em função dos procedimentos a realizar e a liga de aço escolhida foi definida em 

função de este ser um dos aços mais utilizado nas indústrias metalúrgicas 

(COLPAERT, 1983). Foi realizado nas barras um chanfro de 1/4” X 7/8” por ser um 

procedimento de prática comum em soldas de topo, executada para facilitar a 

soldagem proporcionando uma melhor penetração. A Figura 1 mostra os corpos de 

prova prontos para o soldagem. 

 

Figura 1: Corpos de prova chanfrados 

 

Fonte: O Autor (2014) 

 

Após definidos as características dos corpos de prova, passou-se a definição da 

máquina para realizar a soldagem. Decidiu-se utilizar a máquina MIG 250 Y da 

marca Hylong. A escolha deste equipamento se deu em função de ser um aparelho 

multifuncional que se pode optar por soldar no mesmo equipamento os processos 

MIG/MAG e eletrodo revestido. Na Figura 2 observa-se a imagem do aparelho 

utilizado na pesquisa, mostrando sua parte frontal. 

 



 

      

 

Figura 2: Máquina de soldar MIG 250 Y 

 

Fonte: O autor (2014) 

 

Para a realização dos testes de soldagem, inicialmente foi realizado o ponteamento 

dos corpos de prova na sua devida posição para evitar o empenamento no momento 

da soldagem (QUITES, 202). A figura 3 exibe uma imagem dos corpos de prova já 

ponteados. 

 

Figura 3: Corpos de prova ponteados 

 

Fonte: O Autor (2014) 

 

 

Depois de ponteados os corpos de prova, passou-se a soldagem propriamente dita. 

A Figura 4 mostra dois corpos de prova soldados, o da esquerda foi soldado pelo 



 

      

 

processo MAG e o da direita pelo processo de eletrodo revestido. Observa-se que 

na soldagem por eletrodo revestido a área da zona de fusão ocupada é maior 

comparando com a do processo MAG. 

 

Figura 4: Corpos de prova já soldados (ambos os processos) 

 

Fonte: O Autor (2014) 

 

No momento da soldagem com eletrodo revestido a intensidade da corrente era de 

99ª (ampére), utilizando o eletrodo E 7018 com diâmetro de 3,25mm. A tabela a 

seguir demonstra a especificação do eletrodo E 7018. 

 

Quadro 1: Especificações do eletrodo E 7018 

 

Fonte: O Autor (2014) 

 

No momento da soldagem com MAG a intensidade da corrente era de 93A e com 

uma tensão de 22,6V (Volt), utilizando o arame ER70S-6 com diâmetro de 0,8mm. 

Devido à utilização do CO2 (dióxido de carbono) como gás de proteção durante a 



 

      

 

soldagem, o processo se denomina MAG em decorrência de ser um gás ativo. A 

tabela 6 mostra a especificação do eletrodo ER70S-6. 

 

Quadro 2: Especificações do eletrodo ER70S-6 

Fonte: O Autor (2014) 

 

6. RESULTADOS 

Para proceder à análise dos corpos de prova foi realizado um corte no sentido 

transversal ao da soldagem conforme se pode observar na figura 5 . 

 

Figura 5: Corpos de prova seccionados 

 

Fonte: O Autor (2014) 

 

Por fim os corpos de prova foram submetidos à análise microscópica, foram 

capturadas imagens a fim de se observar as variações da microestrutura em 

função dos parâmetros e processos utilizados. Na figura 6 se observa a 

micrografia do corpo de prova soldado pelo processo MAG em temperatura 



 

      

 

ambiente. A esquerda vê-se em tom branco o metal de adição e, deste ponto 

para a direta se observam as alterações da estrutura no aço. Na parte direita da 

imagem vê-se os microconstituintes do metal base. Entre a microestrutura 

alterada pelo calor à esquerda e a microestrutura do metal base à direita vê-se 

o gradiente de alteração da microestrutura conhecida como zona termicamente 

afetada (ZTA). 

Este parâmetro de observação do quanto à estrutura do aço foi afetada, parte do 

cordão de solda (centro da secção) em direção à extremidade do corpo de prova, 

neste sentido serão obtidas as análises do trabalho. 

 

Figura 6: Alterações microestruturais causados pela solda MAG 

 

Fonte: O Autor (2014) 

 

Na Figura 7 se observa a micrografia do corpo de prova soldado pelo processo 

de eletrodo revestido. 

 

Figura 7: Alterações microestruturais causados pela solda por eletrodo revestido 

 

Fonte: O Autor (2014) 

 

Nota-se, no centro da imagem da Figura 7, uma saliência que se trata de um 

respingo de solda, uma descontinuidade decorrente do processo de eletrodo 



 

      

 

revestido. Abaixo, na Figura 8, vê-se a imagem ampliada para melhor 

visualização. 

 

Figura 8: Respingo de solda por eletrodo revestido 

 

Fonte: O Autor (2014) 

 

Após a análise individual das ZTAs passou-se a comparar os resultados obtidos. 

Comparando-se os processos de soldagem entre si, observa-se que o processo 

de soldagem por eletrodo revestido apresenta uma ZTA mais pronunciada. A 

Figura 9 mostra uma montagem tendo acima o corpo de prova soldado com MAG 

e abaixo o soldado por eletrodo revestido, ambos soldados a temperatura 

ambiente, onde se vê o limite da ZTA para o metal base produzida pelo eletrodo 

revestido mais extensa do que a produzida pelo processo MAG. Observa-se na 

linha vertical em vermelho a posição da transição. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

Figura 9: Comparativo entre as ZTAs MAG e Processo Eletrodo Revestido 

 

 

                         ZTA MAG 

 

 

 

                                         ZTA Eletrodo Revestido 

 

 

Fonte: O Autor (2014) 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho serviu para observar diferenças entre os processos e parâmetros 

envolvidos na soldagem de um aço bastante utilizado na indústria 

metalomecânica: o aço ABNT 1045. O parâmetro que foi observado foi a zona 

termicamente afetada (ZTA) proveniente do calor desenvolvido durante o 

processos de soldagem realizados nos corpos de prova. 

Após os testes verificaram-se as diferenças do tamanho de grão, obtidos em 

cada parâmetro executado, procedendo a soldagem nos corpos de prova pelos 

processos de eletrodo revestido e MAG, em temperaturas. Observou-se que no 

processo por eletrodo revestido houve um maior aumento de grão, 



 

      

 

consequentemente uma maior extensão da ZTA em relação ao processo MAG. 

Diante do presente estudo conclui-se, portanto que os resultados e objetivos 

propostos atingiram as expectativas. Sugere-se ainda para estudos futuros, um 

trabalho que desenvolva teste de dureza nos corpos de prova, também se 

propõe realizar os procedimentos de soldagem com alteração nos parâmetros 

como temperatura de preaquecimento, corrente e voltagem, a fim de aprofundar-

se no assunto da ZTA nos processos de soldagem. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

COLPAERT, Hubertus. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns . 3. 

ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1983. 

QUITES, Almir Monteiro. Introdução à soldagem a arco voltaico . Florianópolis: 

Soldasoft, 2002 

SILVA, Ramsés F. Caracterização da zona termicamente afetada de aço 

produzido via resfriamento acelerado . Belo Horizonte, 2010. Dissertação de 

Mestrado. Escola de Engenharia da UFMG. Disponível em: 

<file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Meus%20documentos/Downlo

ads/1417m .pdf>. Acesso em: 21 mai 2014. 

WAINER, Emílio.(cood). Soldagem : processos e metalurgia. 2.ed. São Paulo: 

Edgard Blucher, 1992. 


