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RESUMO 

 O trabalho presente tem o objetivo de fazer um estudo analítico do 

comportamento do aço ASTM A36 submetido a diferentes correntes de 

soldagem. Nesse trabalho serão empregadas três intensidades de corrente 

elétrica diferentes, apresentado os valores de 100, 150 e 200 ampères (A), 

onde será realizada a soldagem de chapas de aço que servirão de amostras 

para casos mais generalizados. A fim de realizar o estudo da variação da 

corrente elétrica (energia de soldagem), alguns corpos de prova foram 

confeccionados e submetidos aos ensaios de tração e microdureza, visando 

assim um maior apanhado de informações sobre o comportamento de um 

material (no caso o aço A36) com dimensões iguais quando submetidos à 

corrente elétricas diferentes. Os ensaios de tração e microdureza foram 

efetivados e foram feitas conclusões em cima dos dados coletados, onde foi 

possível perceber os parâmetros que sofreram mudanças com a variação da 

quantidade de calor fornecido, inclusive algumas propriedades mecânicas que 

sofreram mudanças. 

Palavras-chave: Aço ASTM A36, corrente elétrica, Soldagem, Ensaios.  

  



 
 

SUMMARY 
 The present work has the objective to make an analytical study of the 

behavior of ASTM A36 steel submitted to different welding energies. In this 

work, three different electric current intensities will be used, with the values of 

100, 150 and 200 amps (A) being presented, where welding of steel plates will 

be performed, serving as samples for more general cases. In order to carry out 

the study of the variation of the electric current (welding energy), some 

specimens were prepared and submitted to the tensile and microhardness 

tests, in order to obtain a better information on the behavior of a material (in this 

case, the steel A36) with equal dimensions when subjected to different electric 

current. The tensile and microhardness tests were carried out and conclusions 

were drawn on the collected data, where it was possible to perceive the 

parameters that underwent changes with the variation of the amount of heat 

supplied, including some mechanical properties that underwent changes 

 

 

Key words: ASTM A36 steel, electric current, Welding, Testing. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com indícios de casos por volta de 4000 AC, o processo de soldagem pode 

ser definido como a união de peças metálicas, onde ocorre a liquefação de 

suas superfícies por ação do calor ou da pressão de forma individual ou 

conjunta. Além de poder influenciar diretamente e indiretamente na linha de 

produção de uma empresa ou indústria e ascender a economia de um 

determinado local, é o principal e mais significativo processo industrial de 

fabricação de peças metálicas, todavia, também pode ser utilizado na 

recuperação de peças desgastadas, para a aplicação de revestimentos de 

características especiais sobre superfícies metálicas e para corte.  

De uma forma geral, a solda é considerada como um procedimento de 

união, porém o sucesso da soldagem se dá pela sua relativa simplicidade 

operacional e seu vasto campo de aplicação. Em contrapartida, em alguns 

casos, devido a enorme quantidade de energia depositada em pequenas 

frações de superfícies metálicas, o processo de soldagem deixa de ser apenas 

um método de operação relativamente simples e passa a ser um verdadeiro 

trauma para o material, levando alterações em sua estrutura e propriedades 

nas regiões que circundam o local da solda.    

Existem diferentes processos diretamente relacionados com os processos 

de soldagem que são utilizados para o corte de peças metálicas e apresentam 

aspectos térmicos bastante semelhantes aos de soldagem e, por isso, muitos 

pontos abordados na Metalurgia da Soldagem são válidos para essas 

operações. Tendo isso em vista, a soldagem é vista como uma quantidade de 

energia capaz de unir dois materiais por fusão, embora eles sejam similares ou 

de estruturas e propriedades diferentes. 

É notório o quanto a solda é importante nos dias atuais, tanto para 

aplicações simples do dia a dia de uma pessoa como para os mais diversos 

ramos da indústria, pois é através dela que se torna possível a concepção dos 

demais produtos que de alguma forma servem para auxiliar e facilitar a rotina 

diária de cidades, estados e até mesmo de uma nação. Para se ter uma ideia 

do amplo setor que a solda pode se fazer presente, podemos citar itens que 

podem ser fabricados com sua contribuição, entre suas inúmeras aplicações 

estão as estruturas metálicas, aviões e veículos espaciais, navios , veículos, 

dentre outros artigos que, sem eles a nossa vida não seria a mesma. 
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Como todo campo de trabalho progride à medida que a tecnologia vai 

evoluindo, com a solda não poderia ser diferente, por vários anos consecutivos 

vem surgindo novas maneiras e novos tipos desse método de fabricação. Hoje 

me dia existem diversas categorias de soldas, porém as que mais se destacam 

diante desse leque de opções são: a soldagem fixa, que corriqueiramente 

também é conhecida como soldagem por arco metálico blindado como pode 

ser vista na figura 1, é um dos métodos mais simples e consiste no uso de um 

eletrodo (daí a sua denominação) coberto com um revestimento de metal que 

quando submetido a uma energia externa, passa por um processo de fundição 

e forma um gás protetor quando o calor é aplicado, sendo adicionado escória, 

desoxidantes e uma liga ao metal fundido. A escória nada mais é do que 

glóbulos de metal fundido que se solidificam na superfície da solda e, portanto 

devem ser retirados assim que a soldagem for concluída a fim de uma maior 

eficiência. 

Figura 1: Soldagem fixa ou por eletrodo revestido. 

 

Fonte: ESAB (2018) 

A soldagem de gás metálico inerte, ou soldagem MIG (Metal Inert Gas) 

coo apresentado na figura 2, faz uso de um carretel de fio de aço sólido, que é 

alimentado através de uma ponta de contato carreada eletricamente presente 

numa espécie de pistola que derrete o fio de aço e cria o material fundido. A 

ponta de contato é carregada eletricamente quando o gatilho da arma é 

puxado, que derrete o fio para criar o material fundido. 
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Figura 2: Soldagem MIG. 

 

Fonte: ESAB (2018) 

E também a soldagem por gás inerte de tungstênio, ou TIG (Tungsten 

Inert Gas) que pode ser vista na figura 3 abaixo. Neste caso faz-se o uso do 

gás árgon com o intuito de proteger a solda de possíveis contaminações, 

evitando assim a produção de escória. Esse tipo de solda é bem versátil e por 

este motivo é utilizada em uma ampla variedade de materiais, proporcionando 

soldas de alta qualidade e não produzindo fumaça tóxica.  

Figura 3: Soldagem TIG. 

 

Fonte: MODENESI (2018) 

O presente trabalho se restringe a desempenhar um acompanhamento 

dos resultados de um experimento prático de soldas do tipo fixa (eletrodo 
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revestido) com variação da corrente elétrica (energia de soldagem) e, após 

isso, analisar por meio de ensaios o comportamento das soldas, fazendo uma 

comparação dos resultados de cada uma para saber o quanto a quantidade de 

calor fornecido à solda pode influenciar em cada parâmetro. Visando encontrar 

as disparidades existentes entre três energias de soldagem diferentes 

aplicadas em corpos de prova de aço A36, serão realizados ensaios em 

laboratórios para esclarecer o quanto de defeitos e qualidades cada uma pode 

apresentar.  

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

Através do estudo bibliográfico e da realização de um experimento prático 

real será executada uma análise do comportamento de soldas por eletrodo 

revestido com energias de soldagem diferentes, a fim de encontrar os 

resultados e comprovar o quanto o calor fornecido no processo de soldagem 

pode influenciar nos parâmetros essenciais à sua aplicação. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Confeccionar corpos de prova soldados com três correntes elétricas; 

 

- Submetê-los aos ensaios de tração e microdureza; 

 

- Analisar as propriedades mecânicas do material; 

 

- Comparar os dados dos ensaios mecânicos dos corpos de prova e comprovar 

quais parâmetros sofreu alteração. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

É do conhecimento de todos que o processo de soldagem, apesar de ser 

necessário um entendimento específico e toda uma proteção para que alguém 

possa realizar a ação de soldar, nem sempre é isso que acontece no cotidiano. 

Como se sabe, há muitas pessoas que fazem o manuseio de máquinas de 

soldagem para realizar tarefas em problemas que às vezes atingem a rotina no 

campo, na fazendo e até mesmo em casa, problemas estes que podem ser 

apresentados como: ruptura da dobradiça de um portão, defeitos presentes em 
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ferramentas de trabalho, criação de engenhocas para facilitar atividades diárias 

e assim por diante. Há muitos casos onde o operador sequer conhece quais os 

equipamentos de proteção individual (EPI) a serem utilizados e com isso põe 

em risco a sua saúde simplesmente por não ter buscado a obtenção de 

informações fundamentais para eliminar estes perigos encontrados. A seguir, 

na figura 4 podemos ver um caso irônico, mas que pode ser usado para alertar 

operadores que não tem a compreensão dos riscos que estão correndo ao 

recorrerem ao ato de soldar. 

Figura 4: Operador de soldagem desqualificado. 

 

Fonte: PILANDIA (2009). 

Tendo a compreensão do que foi mostrado anteriormente, o referido 

trabalho objetiva apresentar e esclarecer a importância de se fazer um estudo 

detalhado do comportamento das soldas por eletrodo revestido antes mesmo 

de manusear qualquer ferramenta de solda, haja vista o risco que podemos 

estar submetidos ou submetê-lo a outras pessoas quando não temos o 

conhecimento necessário para sua aplicação. 

Embora tenham muitos casos onde o operador esteja capacitado para 

desempenhar a operação de soldagem, não acontece de fato a consumação 

dos resultados práticos para saber o quanto o calor fornecido à solda pode 

interferir ou auxiliar no processo. Por esse motivo, será feito um apanhado de 

dados por meio de ensaios mecânicos para comprovar se a variação do aporte 

térmico não influencia em nada, ou quem sabe, buscar um melhoramento da 

aplicação de soldas se virem a ocorrer disparidades dos dados.  

Mesmo com muitos trabalhos e artigos desenvolvidos nessa área de soldas 

por eletrodo revestido, há ainda uma escassez de informações quando se 
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objetiva ou se deseja saber se realmente ocorre no procedimento de soldagem 

o que diz nas bibliografias. Sendo assim, este trabalho busca auxiliar àqueles 

que apresentam dúvidas sobre o tema e sentem a necessidade de encontrar 

essas informações em trabalhos acadêmicos.  

 

1.4. ESCOPO DO TRABALHO 

Para um melhor entendimento e aprofundamento do que esse trabalho visa 

oferecer, o mesmo encontra-se segmentado em cinco partes sequenciadas 

para que o leitor adquira e absorva uma excelente compreensão a respeito de 

soldas por eletrodos revestidos. Primeiramente foi abordado na introdução a 

importância e um breve histórico sobre as soldas e de como elas podem 

impactar na produção de uma empresa ou até mesmo na economia de um 

determinado lugar e como elas evoluíram com o avanço tecnológico para que 

pudessem acompanhar a demanda de produtos como transportes, estruturas e 

inúmeros outros produtos de todos os setores de fortalecem a economia de 

uma nação. Também foi mostrada a escassez de informações para quem 

busca um melhor entendimento do que realmente ocorre no processo de 

soldagem, e se de fato há semelhanças entre a prática e teoria dessa técnica.  

Seguido disso vem a segunda parte, a qual é conhecida por referencial 

teórico, onde será explicitado e detalhado de forma mais minuciosa os tipos 

mais importantes de solda juntamente com as vantagens e desvantagens de 

cada um e onde cada um pode ser aplicado. Também serão apresentadas as 

formulações necessárias para efetuar os cálculos das principais tensões a que 

as juntas soldadas estão sendo solicitadas. 

Na terceira seção conhecida por metodologia, será apresentado cada passo 

percorrido para a realização do trabalho. Neste ponto, todas as ferramentas e 

acessórios utilizados para que os corpos de prova fossem concluídos irão ser 

destacados, até mesmo com o intuito de expandir a prática de projetos como 

este. 

Na próxima seção do trabalho, serão levantados e abordados os resultados 

obtidos durante o experimento real e os cálculos teóricos, visando a 

comparação dos mesmos a fim de discutir suas igualdades e discrepâncias. 

Por último e não menos importante tem-se a conclusão e as referências 

bibliográficas, onde o primeiro abordará o êxito recolhido no trabalho e 
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descrever se de fato a teoria está próxima ou distante da realidade no 

experimento do mesmo e o segundo apresenta todas as bibliografias 

consultadas para o desfecho do trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. HISTÓRICO DO PROCESSO DE SOLDAGEM 

De acordo com (MODENESI; MARQUES, 2000) embora a soldagem 

utilizada nos dias de hoje seja um processo que se difundiu nos últimos 100 

anos, a brasagem (figura 5) e a soldagem por forjamento, que de certa forma 

podem ser considerados como soldas, são empregadas desde épocas 

remotas. O autor até ressalta que no museu de Louvre, na frança, há um 

pingente de ouro com indícios de ter sido fabricado na Pérsia e que foi soldado 

por volta de 4000 AC. 

Figura 5: Processo de brasagem. 

 

Fonte: LUMERTZ (2015) 

Segundo (NERIS, 2012) somente a partir da descoberta do arco elétrico e 

da técnica de sintetização do gás acetileno, que aconteceu no século passado, 

foi que a soldagem atual começou a ser moldada e sofrer adaptações, 

possibilitando a fabricação de peças cada vez mais avançadas. 

(MODENESI; MARQUES, 2000) ressalta que a soldagem era utilizada na 

idade média para a fabricação de armas e instrumentos cortantes, época em 

que a fundição se tornou o processo mais importante de fabricação. Portanto, 

até o século XIX a soldagem era tida como um processo secundário de 

fabricação, e foi quando Sir Humphrey Davy iniciou suas experiências com arco 

elétrico, Edmund Davy descobriu a acetileno e o desenvolvimento por fontes 
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produtoras de energia fizeram com que a tecnologia de solda avançasse 

radicalmente, o que possibilitou o aparecimento de soldagem por fusão.  

Para (WEMAN, 2005) até 1880 a solda era feita apenas por forjamento, 

desde então, com o processo de industrialização e devido às duas guerras 

mundiais houve uma enorme influência para o desenvolvimento da técnica de 

soldagem. A soldagem e corte a gás predominaram no início do século XX, 

porém, com a aproximação da primeira guerra mundial, métodos de soldagem 

por resistência e arco elétrico e foram inventados para impulsionar a produção 

requerida neste período.    

“A primeira patente de um processo de Soldagem, obtida na Inglaterra por 

Nikolas Bernardos e Stanislav Olszewuky em 1885, foi baseada de um arco 

elétrico entre um eletrodo de carvão e a peça a ser soldada.” (MODENESI; 

MARQUES, 2000) 

 Conforme diz (OKUMURA; TANIGUCHI, 1982) Bernardos foi o primeiro a 

empregar o arco elétrico de soldagem, utilizando um eletrodo de grafita para 

obter o arco, uma vez que o calor gerado por ele era suficientemente capaz de 

promover a fusão do metal base e do metal de enchimento. Com o mesmo 

princípio de Bernardos, em 1889 Zerner desenvolveu um novo método para 

fundir o metal base. A técnica consistia em utilizar, ao invés de um, dois 

eletrodos de grafita para formar o arco elétrico que era defletido em direção à 

junta soldada, empregando ali um campo magnético de alta intensidade, 

permitindo assim um melhoramento do processo de soldagem. 

 

Com o advento da primeira guerra mundial, a técnica de soldagem 
começou a ser mais utilizada nos processos de fabricação; a segunda 
guerra mundial imprimiu grande impulso na tecnologia de soldagem, 
desenvolvendo novos processos e aperfeiçoando os já existentes. 
(NERIS, 2012) 

 

Em 1921, o primeiro navio oceânico inteiramente soldado foi lançado no 

na Inglaterra, sendo que os navios anteriores ainda utilizavam bastante das 

uniões de juntas por parafusos, causando assim um acréscimo no peso do 

navio. Em 1927, nos Estados Unidos, uma gigantesca ponte soldada foi 

edificada e o edifício Sharon (primeiro arranha céu inteiramente soldado da 

história) foi erguido, isso de acordo com (OKUMURA; TANIGUCHI, 1982).  
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Para (NERIS, 2012) há uma estimativa de que hoje existam mais de 70 

processos de soldagem no mundo, porém esse número não pode ser 

considerado como estático, à medida que vários outros processos estejam em 

desenvolvimento e possam vir a agregar futuramente. 

 

2.2. PRINCIPAIS TIPOS DE SOLDA 

2.2.1. Processo de soldagem MIG/MAG - GMAW 

De acordo com (BALMER, 2015), o processo GMAW (Gas Metal Arc 

Welding), sigla internacional, que comumente é conhecido por soldagem MIG 

(Metal Inerte Gas)/MAG (Metal Active Gas) ou soldagem a arco com proteção 

gasosa e eletrodo consumível, que utiliza calor de um arco elétrico formado 

entre um eletrodo metálico consumível e a poça, pode ser classificada como 

um processo de soldagem por fusão. Para que ocorra o fechamento do circuito 

e a circulação da corrente elétrica, que são responsáveis por aquecer os 

metais até que os mesmos atinjam a temperatura de fusão, é necessário que 

haja um contato entre o metal de base e arame consumível. Uma parcela desta 

poça de fusão é composta pelo arame consumível ou metal de adição, e outra 

parcela é composta pela fusão do metal de base. A união entre estes metais 

ocorre após o resfriamento da poça de fusão.  

Segundo (SCHIO, 2013) para que a soldagem MIG/MAG (figura 6) 

venha a acontecer, é necessário que um arco elétrico forneça calor entre um 

eletrodo de maneira contínua e o metal de base para fundir a ponta do eletrodo 

e a superfície do metal de base da junta que está sendo soldada. 

Figura 6: Processo de soldagem MIG/MAG 

 

Fonte: FORTES (2005) 

. A proteção do arco e da poça de solda fundida vem internamente de 

um gás alimentado externamente, o qual pode ser inerte, ativo ou uma mistura 
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desses. Para que se defina uma diferenciação entre a soldagem MIG da 

soldagem MAG é necessário se atentar a forma como se dá a alimentação do 

gás e qual gás utilizado. Logo em seguida se tem uma melhor definição dos 

dois processos: 

• Processo MIG: injeção de gás inerte 

- Argônio 

- Hélio 

- Argônio + 1% de O2 

- Argônio + 3% de O2 

- Argônio + até 15% de CO2 

• Processo MAG: injeção de gás ativo ou mistura de gases que não se 

classificam como inertes, pois acontece a oxidação de parte do metal de 

base. 

- CO2 

- CO2 + 5% a 10% de O2 

- Argônio + 15% a 30% de CO2 

- Argônio + 5% a 30% de O2 

- Argônio + 25% a 30% de N2 

Para (MODENESI; MARQUES, 2000), o GMAW é um método geralmente 

operado de forma semiautomática, porém também pode ser realizado tanto do 

modo mecanizado como automatizado, o que torna esse processo de 

soldagem a arco mais utilizado por robô industrial. O fato de trabalhar com um 

arame contínuo, elevadas densidades de corrente no eletrodo e apresentar 

uma elevada produtividade juntamente com o decréscimo do número de 

soldadores fez com que o processo GMAW se destacasse e apresentasse uma 

maior utilização nos países desenvolvidos. Todos esses fatores contribuem 

para um bom campo de aplicação deste tipo de solda, que é comumente 

empregado em soldagens de ligas ferrosas e não ferrosas, tubulações, 

carrocerias e estruturas de veículos.  

 

2.2.1.1. Vantagens e limitações 

O processo GMAW como se sabe, é um dos principais tipos de 

soldagem utilizados e possui um excelente número de fatores que o torna uma 

referência, tais como: processo com eletrodo contínuo, elevada taxa de 
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deposição do metal e penetração, elevada produtividade e eficiência, exige 

pouca limpeza após a soldagem e permite que a soldagem seja realizada em 

qualquer posição. Todavia, há também aspectos que podem vir a comprometer 

sua aplicabilidade, como a geração de uma grande quantidade de respingos e 

apresentar equipamentos relativamente caros. 

 

2.2.2. Processo de soldagem TIG - GTAW 

Conforme (NERIS, 2012), o processo de soldagem GTAW (Gas 

Tungsten Arc Welding) que é habitualmente conhecido por método TIG 

(Tungsten Inerte Gas) se caracteriza por ser um processo de soldagem por 

fusão a arco elétrico, que faz uso do calor gerado por um arco formado entre 

um eletrodo de tungstênio não consumível e a peça que se deseja soldar. A 

soldagem pode ser realizada tanto com metal de adição como coma ausência 

do mesmo. Com a adição de um gás inerte ou mistura de gases inertes é 

possível proteger a poça de fusão que e formada pela solda, além disso, o gás 

também tem a função de transmitir a corrente elétrica e auxiliar no resfriamento 

do eletrodo, haja vista que as temperaturas alcançadas no processo são de 

níveis elevadíssimos. A figura 7 mostra esquematicamente como ocorre o 

processo. 

Figura 7: Processo de soldagem TIG - GTAW. 

 

Fonte: MODENESI (2000) 

Em concordância com o (MODENESI; MARQUES, 2000) o procedimento 

GTAW pode ser exercido tanto de forma manual como mecanizada e, dentre 

os processos de soldagem a arco, é um dos principais no que diz respeito a 

controle de operação. Diante de todas as suas características, a de alta 
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qualidade e excelente acabamento com certeza são as que mais se destacam, 

sobretudo em juntas de pequena espessura (inferior a 10mm e mais 

comumente entre 0,2 e 3mm), pois possibilita o perfeito controle da fonte de 

calor. Soldas em juntas de maior espessura também apresentam um ótimo 

acabamento, porém, pode não ser viável economicamente, favorecendo assim 

processos com eletrodo revestido. 

(NERIS, 2012) ainda ressalta a importância de uma limpeza ideal dos 

metais a serem soldados antes mesmo do início da operação e que o soldador 

seja capacitado, uma vez que o processo requer muita habilidade para sua 

aplicação. Além do mais, a técnica TIG exige grandes responsabilidades do 

operador, sendo que há a emissão de radiação ultravioleta em grandes 

quantidades. 

 

2.2.2.1. Vantagens e limitações 

O processo TIG se destaca no âmbito da soldagem por apresentar uma 

série de vantagens, como por exemplo, excelente controle da poça de fusão, 

pode soldar diferentes ligas metálicas, a soldagem pode ser realizada sem a 

necessidade de um metal de adição, produz solda de alta qualidade e 

excelente acabamento, exige pouca ou nenhuma limpeza após a soldagem, 

gera pouco ou nenhum respingo, entretanto é um processo que faz o uso de 

equipamentos relativamente caros. 

 

2.2.3. Processo de soldagem com eletrodo revestido – SMAW 

“É um processo de soldagem por fusão a arco elétrico que utiliza um 

eletrodo consumível, no qual o calor necessário para soldagem provém da 

energia liberada pelo arco formado entre a peça a ser soldada e o eletrodo.” 

(NERIS, 2012) 

Conforme (SCHIO, 2013)o processo de soldagem SMAW (Shielded 

Metal Arc Welding) o eletrodo é formado por um núcleo metálico, mais 

conhecido por alma, que é recoberto por uma camada de outro material, 

conhecida por revestimento. A alma do eletrodo é responsável por conduzir a 

corrente elétrica do sistema e também por conter o metal de adição, já o 

revestimento serve tanto para gerar escória e gases que protegem da 
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atmosfera a região onde ocorre a solda como também para estabilizar o arco. 

Ainda falando do revestimento, ele pode conter materiais que influenciam na 

composição química da solda visando uma melhoria para o procedimento, vale 

ressaltar que cada solda possui características específicas e de acordo com 

elas é que irá ser escolhido o elemento para revestir. A figura 8 explana como 

se dá o processo. 

Figura 8: Processo de soldagem com eletrodo revestido - SMAW 

 

Fonte: MODENESI (2000) 

Para (WAINER, 2008) a soldagem com eletrodo revestido possui uma 

maior flexibilização entre os demais processos, e isso contribui para sua ampla 

utilização, haja vista que a maioria dos metais podem ser unidos ou revestidos 

por um eletrodo revestido, o que implica na imensa variedade de eletrodos 

revestidos no comércio, com as mais variadas especificações. O fato desse 

processo de soldagem poder ser usado em todas as posições (horizontal, 

vertical, plana e sobre cabeça), ser aplicável em praticamente todas as 

espessuras de metal de base e a questão do custo de seu maquinário ser 

muito baixo comparando-o com outros processos, torna o método SMAW muito 

requisitado no âmbito da soldagem. 

Como a soldagem com eletrodo revestido se trata de um processo 

manual, o operador se torna o principal responsável por corrigir as alterações 

no processo, como por exemplo, a geometria da solda, a uniformidade e a 

penetração da solda. Segundo (WAINER, 2008) são diversos fatores que irão 

regular e influenciar na obtenção de um bom cordão de solda, podemos citar 

valores de corrente elétrica, tensão, velocidade de soldagem e temperatura de 
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pré-aquecimento. Na figura 9 podemos observar como se dá a operação deste 

método de soldagem. 

Figura 9: Equipamento de soldagem SMAW. 

 

Fonte: MODENESI (2013) 

“O seu equipamento usual consiste de uma fonte de energia (ou 

máquina de soldagem), porta-elerodo e cabos, além de equipamentos de 

segurança para o soldador (máscara, luvas, avental, etc.).” (MODENESI, 2000) 

 

2.2.3.1. Vantagens e limitações 

Conforme (SCHIO, 2013) assim como os demais processos, o método 

com eletrodo revestido apresenta inúmeras vantagens, tais como um 

maquinário de baixo custo, simples, portáteis, não necessitam de fluxos ou 

gases internos, podem ser aplicados em todas as posições, facilidade para 

atingir áreas de restritos acessos, é extremamente versátil e muitos outros 

fatores, todavia, assim também como nos outros métodos o processo SMAW 

apresenta algumas limitações, como por exemplo, aplicação difícil para 

materiais reativos, produtividade baixa comparada aos outros métodos, exige 

limpeza a cada passe de soldagem e depende de um bom operador para que 

se obtenha um bom cordão de solda. 
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3. MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

3.1. MATERIAL 

No referido trabalho, o material selecionado foi o aço ASTM A36 para 

que se pudesse realizar os experimentos e simulações. Esse tipo de aço é 

comumente aplicado na construção de componentes estruturais de pontes, 

galpões, máquinas agrícolas e implementos rodoviários e que possui a 

seguinte composição química (Tabela 1): 

Tabela 1: Composição química do A36. 

AÇO COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%) 

ASTM A36 
C máx. Mn S Max. P Max. Cu mín. 

0,28 0,60-0,90 0,05 0,04 0,2 

Fonte: TENAX (2019) 

 

3.2. ELABORAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

A primeira etapa para realização do estudo foi de elaborar os corpos de 

prova utilizados nos experimentos, para isso, definiu-se que técnica de 

soldagem seria utilizada, onde o método com eletrodo sobressaiu em relação 

aos outros por se tratar de uma maneira mais simples e que não tinha um 

elevado custo para realização, o eletrodo empregado foi o 6013 com diâmetro 

de 2,5 mm, indicado para soldagem de aço. As chapas soldadas apresentam 

os mesmos parâmetros dimensionais (largura, comprimento e espessura) em 

milímetros, como se pode ver na figura 10.  

Figura 10: Dimensões do corpo de prova. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Todavia, como o experimento objetiva fazer uma análise da variação 

corrente empregada às chapas, foram empregadas três valores de corrente 

elétrica diferentes, sendo elas 100, 150 e 200 ampères (A). As peças foram 

cortadas, esmerilhadas, lixadas e soldadas visando apresentarem as mínimas 

diferenças de uma para a outra, pois como foi visto, existem muitos parâmetros 

que podem causar influência no resultado final da soldagem, inclusive os de 

dimensões e energia fornecida ao metal de base.   

No total foram criados vinte e um corpos de prova iguais, onde foram 

divididos da seguinte maneira: a cada sete corpos soldados, alterava-se a 

corrente elétrica empregada. Sendo assim, obteve-se 07 corpos unidos com 

100 A, 07 com 150 A e os outros 07 com uma faixa de corrente de 200 A. 

 

3.3. ENSAIO DE TRAÇÃO 

A fim de realizar o estudo analítico do comportamento da solda e saber, de 

fato, como se comportariam os corpos de prova referente a uma solicitação de 

cargas, fez-se um ensaio de tração em cada componente para avaliar o seu 

gráfico de tensão versus deformação. Inicialmente se procurou saber em qual 

equipamento seria feito o ensaio, visto que para equipamento utilizado para tal 

aplicação detém de especificações exclusivas e específicas, isso tanto para as 

dimensões do corpo de prova como para como para sua geometria, já que 

cada máquina faz o usa de garras que servem para efetuar a fixação do 

próprio. 

Após essa etapa de definição de como seria cada corpo de prova foi 

estabelecido que eles devessem apresentar geometria de chapas, pois seria 

esse o formato ideal para fixar na máquina utilizada para fazer o ensaio. Então, 

de acordo com as normas e fundamentos necessários, viu-se que 164,14mm 

seria o comprimento total do corpo de prova, de forma que ele tivesse uma boa 

extensão livre para ruptura.  

 

3.4. ENSAIO DE DUREZA 

É notório o quanto a rigidez e dureza são essenciais para que uma 

estrutura soldada resista às solicitações exercidas sobre si, por esse motivo 

também foi desempenhado um ensaio de microdureza com o intuito de analisar 

como se comportaria o aço A36 antes e depois de execução da solda. A 
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princípio foi necessário fracionar cada corpo de prova a um tamanho reduzido 

para que este servisse de amostra e facilitasse a realização de tal 

procedimento.  

Sendo assim, através de uma esmerilhadeira os corpos de prova (um de 

cada corrente diferente) foram cortados em tamanhos menores, ideais para por 

em prática a seguinte fase do ensaio: lixar os componentes. Para isso foram 

utilizadas algumas lixas com granulometrias distintas para melhorar o 

acabamento superficial das amostras, a sequência que cada corpo de prova se 

submeteu foi sempre do maior tamanho de grão da lixa para o de menor 

tamanho, resultando assim em uma superfície plana, bem polida e espelhada. 

A figura 11 ilustra os equipamentos utilizados para realizar o corte e lixar as 

peças. 

Figura 11: Equipamentos para corte e lixar as peças. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

À medida que as amostras foram admitindo características (tamanho e 

acabamento) que atendessem ao ensaio de dureza, deu-se início ao ensaio 

utilizando uma máquina que compunha de acessórios para visualizar a 

superfície da amostra e fazer endentação, pois através deles seria possível 

computar a magnitude de dureza de cada seção da peça. O método de 

classificação de dureza utilizado para fazer a apuração dos dados foi o Vickers, 

que usa como abreviação da nomenclatura as iniciais “HV” e que imprime às 

amostras um losango de onde serão efetuados os cálculos para obtenção da 

dureza.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Percebe-se com a elaboração do referido trabalho, que o estudo 

analítico de soldagem é um segmento extenso e muito complexo por lidar com 

inúmeras variáveis e singularidades. No caso do estudo aplicando a variação 

da corrente elétrica (energia de soldagem) o que mais torna complicada a 

execução dos resultados são as infinitas combinações fornecimento de calor e 

diferentes propriedades que cada tipo de eletrodo e material possui. 

 

4.1. RESULTADOS DOS CORPOS DE PROVA 

Como se sabe, para que todos os dados finais fossem colhidos 

inicialmente se deu a concepção dos corpos de prova para que, obviamente, 

fossem estudados a fim de esclarecer a importância e influência da aplicação 

de calor sobre um aço A36. Com isso os 21 corpos de prova foram 

confeccionados na figura 13 abaixo estão apresentados três deles, onde cada 

um corresponde a uma respectiva energia usada na prática de soldagem com 

eletrodo revestido. 

Figura 12: Corpos de prova para análise. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

As peças foram soldadas uma a uma de forma que ficaram com o 

comprimento desejável para as condições dos fundamentos exigidos. Ao 

finalizar o procedimento de soldagem e já com os corpos de prova disponíveis 

para serem empregados nos ensaios de tração e dureza, viu-se que os 
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mesmos apresentavam algumas descontinuidades classificadas como 

estruturais. Altas velocidades de soldagem e/ou altas correntes fornecidas ao 

metal de base são os principais fatores causadores das descontinuidades, o 

que se pode concluir que as energias de soldagem empregadas (100, 150 e 

200 ampères) atingiram patamares muito elevados e apresentaram como 

consequências essas descontinuidades na estrutura do aço. Como a 

espessura e dimensões dos corpos de prova foram relativamente pequenas por 

se tratarem de amostras, isso talvez tenha sido um fator que contribuiu para 

que estes problemas se manifestassem ao longo do processo. 

 

4.2. RESULTADOS DO ENSAIO DE TRAÇÃO 

Para que tivesse um bom total de amostras e visando uma boa apuração 

dos resultados do ensaio de tração, foram colocados à prova nove corpos de 

prova, sendo três para cada energia de soldagem aplicada. O equipamento 

utilizado para realizar essa análise era responsável por coletar os valores de 

força exercida sobre as peças soldadas e a deformação que o corpo de prova 

sofria no momento em que a solicitação estava agindo ao longo de seu 

comprimento.  

As amostras foram sendo colocadas na máquina uma a uma, as garras 

foram fixadas nas extremidades do corpo de prova e se deu início ao ensaio de 

tração, após a aplicação da carga a cada corpo deu pra perceber que os 

mesmo estavam rompendo na região onde fora soldada ao invés de romper por 

toda a extensão do material de base (o que se tinha como esperado), o que 

pareceu preocupante e instigou a procura por explicações plausíveis para tal 

acontecimento. Através de bibliografias e pesquisas sobre fatores que 

pudessem ocasionar as problemáticas que ocorreram no ensaio a fim de 

constatar a veracidade dos fatos e buscar soluções para, quem sabe, novos 

trabalhos desse âmbito. A imagem 13 consiste em mostrar a máquina e o 

corpo de prova após o rompimento do mesmo, onde dá pra observar que o 

meio da seção livre (localização da solda) apresenta uma ruptura.  
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Figura 13: máquina para ensaio de tração com corpo de prova. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Posteriormente ao ensaio de tração ter sido realizado, os corpos de 

prova foram sendo retirados um a um e em seguida algumas observações 

foram feitas com o intuito de encontrar alguns defeitos que pudessem ter 

ocasionado a ruptura na seção inesperada. Todas as amostras foram 

exploradas e a constatação apurada foi de que as soldas apresentavam 

imperfeições que possivelmente acarretaram o infortúnio. Observou-se que na 

região da solda havia algumas descontinuidades estruturais, como por 

exemplo, a presença de porosidades e falta de penetração da solda no espaço 

entre as juntas.  

A falta de penetração do metal de adição (contido na alma do eletrodo) 

no espaçamento existente entre as duas peças pode ter ocorrido pelo fato da 

junta da solda ter sido estreita demais para que a poça de fusão conseguisse 

fluir, impossibilitando o total preenchimento como pode ser visto através da 

figura 14. 
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Figura 14: Corpo de prova com falta de preenchimento. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Já porosidade se trata de cavidades indesejadas que surge devido o 

aprisionamento de gases, no caso de soldagem com eletrodo revestido, 

parâmetros como corrente do arco, tensão e velocidade de soldagem são os 

que mais afetam a solda podendo levar, inclusive, ao sucateamento de uma 

estrutura. 

Além do rompimento dos corpos de prova, o equipamento usado no 

ensaio tinha o intuito de gerar os valores de intensidade de força aplicada e a 

deformação dos respectivos corpos de prova. Com os dados coletados e 

através de alguns cálculos após o ensaio foi permitido gerar alguns gráficos 

que representassem o comportamento de tensão e deformação nos 

componentes estudados. Logo abaixo, na figura 15, é possível ver o gráfico 

para os três corpos de prova soldados com uma corrente de 100 A, facilitando 

o entendimento do que ocorreu no ensaio. 

Figura 15: Gráfico tensão x deformação - 100A. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Com a análise do gráfico é notório o comportamento do corpo de prova 

mediante a aplicação de carga exercida sobre ele, percebe-se que há uma 

estranha curva de tensão formada e isso possivelmente aconteceu devido o 

rompimento ter se dado de forma rápida e em uma seção que não fosse ao 

longo do metal de base, pois como havia em alguns corpos a presença de 

porosidades e má penetração do metal de adição houve uma maior facilidade 

do rompimento, ocasionando assim um curto período de tempo até que o corpo 

de prova rompesse.  

Após o ensaio com os corpos de prova de 100 A, deu-se sequência ao 

rompimento dos corpos de prova, dessa vez os três corpos de prova soldados 

a uma corrente de 150 A foram testados e a seguir, na figura 16 está 

explanado como se deu o seu desempenho diante das solicitações. 

Figura 16: Gráfico tensão x deformação - 150A. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Logo de cara se nota que para esse aporte térmico de 150 A, a tensão 

distribuída ao longo do corpo apresentou um melhor comportamento e 

uniformidade quando comparado ao que aconteceu com os que foram 

soldados com 100 A. Todavia, mesmo com um melhoramento se sabe que os 

resultados se diferenciaram dos esperados, e o que pode justificar esse 

comportamento é a presença das descontinuidades estruturais (porosidades), 

que foram apresentadas após a soldagem ter sido realizada e que 

provavelmente ocorreram pelo fato da corrente utilizada ser maior do que as 
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chapas poderiam ter suportado, ou até mesmo pela falta de preenchimento da 

solda. 

Por último, foram postos à prova as peças que foram unidas com a 

aplicação de uma corrente na faixa dos 200 A, que após a realização do ensaio 

também apresentaram ruptura na região onde a solda foi aplicada. 

Especialmente no caso dessas peças os defeitos de falta de preenchimento da 

solda e de porosidades não foram tão acentuados como nos outros casos onde 

se teve o emprego das correntes de 100 e 150 A, porém a percepção das 

descontinuidades estruturais foram mais acentuadas e fáceis de serem 

notadas. A figura 17 apresenta o gráfico onde está representado o 

comportamento da tensão nesses corpos de prova. 

Figura 17: Gráfico tensão x deformação - 200A. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

No gráfico anterior foi possível notar que a tensão atingiu seu limite de 

escoamento e que após isso, quase que sem intervalo, o corpo já sofre a 

ruptura. Uma explicação para isso é: como o local onde ocorreu o rompimento 

se tratava de uma seção minúscula (região da solda), o corpo de prova não 

teve como sofrer deformação muito além do que já havia deformado na zona 

elástica e até mesmo quando atingiu a tensão de escoamento, levando o 

componente a uma falha precoce. Por fim, as causas que possivelmente 

causaram o rompimento na solda são as mesmas que influenciaram os outros 

casos, mas vale ressaltar que neste caso as descontinuidades estruturais 

apresentadas talvez influenciaram de maneira mais significativa. 
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4.3. RESULTADOS DO ENSAIO DE DUREZA 

Como forma de apurar a maior quantidade de informações dos corpos de 

prova soldados a diferentes energias, um ensaio de dureza foi executado e 

analisado durante o estudo que o presente trabalho objetiva fazer. Para este 

ensaio foram coletadas três amostras, uma de cada quantidade de calor 

fornecida à solda, as amostras consistem em elementos menores 

fragmentados dos corpos de prova iniciais, pois facilitam a etapa de lixar e são 

mais fáceis de apoiar no equipamento responsável por fazer a medição de 

dureza, como mostrado na figura 18. 

 

Figura 18: Equipamento de medição de microdureza Vickers. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Todos os dados coletados no ensaio de microdureza foram analisados a 

fim de se entender o quanto a quantidade de calor fornecido pode influenciar 

em algumas propriedades mecânicas de uma estrutura e também o que 

acontece com nas zonas termicamente afetadas (ZTA) dos corpos de prova. 

Foi realizado um total de trinta impressões em sua superfície de cada amostra, 

de modo que cada impressão apresentava um passo de 0,25mm de distância 

para outra e sempre a primeira penetração acontecia na região intermediária 
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do corpo de prova, ou seja, no meio da solda em direção a uma das 

extremidades da amostra. 

Inicialmente o corpo de prova soldado com corrente de 100 A foi analisado, 

e logo na sequência o de 150 e 200 A. Diferentemente do que foi realizado nos 

gráficos de tensão e deformação, onde cada corrente elétrica introduzida teve 

um gráfico exclusivo para análise, no ensaio de microdureza foi possível gerar 

um único gráfico com os dados obtidos onde os valores de dureza dos três 

corpos se cruzam com a distância em que foram obtidas. O intuito disso é 

possibilitar uma melhor comparação do que ocorre em cada caso, facilitando 

assim o entendimento da interferência da quantidade de calor na dureza dos 

corpos estudados. A figura 19 ilustra o gráfico onde há o cruzamento dos 

dados obtidos em cada amostra do ensaio. 

Figura 19: Gráfico de microdureza. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Como se pode ver os dados obtidos para os corpos de prova onde as 

energias aplicadas foram de 100 e 150A os valores de dureza encontrados são 

relativamente parecidos tanto no distância inicial (parte intermediária do corpo 

de prova) quanto nas regiões mais afastadas, sendo que os valores para os 
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corpos de corrente de 150 A apresentaram, em média, números mais 

significativos do que os corpos submetidos a 100 A. Esquecendo essa 

semelhança entre essas duas amostras, é possível perceber que nos corpos 

soldados com correntes de 200 A os valores de dureza ficaram bem mais 

acentuados na região onde aconteceu a união das peças e também na ZTA 

quando comparado as demais amostras. Sendo assim, pode-se concluir que à 

medida que a energia de soldagem aumenta no intervalo entre 100 e 200A a 

dureza, tanto na região da solda como na ZTA também aumenta. 
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5. CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre a 

influência da corrente elétrica nas propriedades mecânicas em juntas soldadas 

do aço A36. O eletrodo utilizado para soldagem foi o 6013 com diâmetro de 2,5 

milímetros e foram aplicadas três correntes elétricas de diferentes intensidades, 

sendo elas 100, 150 e 200 ampères (A) para soldar e unir peças de dimensões 

iguais para originar corpos de prova no formato de chapas do aço A36 e em 

seguida desempenhar os ensaios de tração e microdureza e retirar as 

conclusões de quais parâmetros se alteram quando se tem a variação de 

corrente elétrica aplicada. 

No caso do ensaio de tração não se pôde concluir precisamente sobre a 

interferência da corrente nos corpos de prova, pois as amostras apresentaram 

alguns defeitos que impossibilitaram fazer a análise correta, porém do que foi 

analisado foi possível perceber que os corpos soldados a uma corrente de 

200A suportaram mais as cargas de tração a que foram submetidos quando 

comparado aos outros corpos soldados com as demais correntes. 

  



40 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

TREVISAN, Roseana da exaltação. Análise da porosidade em juntas soldadas 

pelo processo MIG/MAG robotizados. Campinas, São Paulo. 

 

NERIS, Manoel Messias. Soldagem. São Paulo, 2012. 

 

OKUMURA, T., TANIGUCHI, C. Engenharia de soldagens e aplicações. São 

Paulo, LTC, 1982. 

 

WAINNER, Emílio et al. Soldagem: processos e metalurgia. 6° Ed. São Paulo: 

Blucher, 2008. 

 

MARQUES, Paulo Villani. Soldagem: fundamentos e tecnologia. 3° edição 

atualizada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. 

 

BALMER. Processo de soldagem ao arco elétrico mig/mag (gmaw). Ijuí, 2015, 

pg 26. 

 

SCHIO, Fernando. Análise comparativa entre soldagem mig/mag manual e 

robotizada. Pinambi/RS, outubro de 2013. 

 

MODENESI, Paulo J., MARQUES, Villani. Introdução aos processos de 

soldagem. Belo Horzonte, Novembro e 2000. 

 

ANDRADE. Noções básicas de processos de soldagem e corte – Mecânica. 

Vitória – ES, 1996. 

 

WEMAN, Klas. Revista Soluções - Um século de desenvolvimento de corte e 

soldagem. Setembro de 2004. 

 

MARQUES, P.V., MODENESI, P.J. BRACARENSE, A.Q. Soldagem: 

fundamentos e tecnologia. Belo Horizonte; Editra UFMG, 2007. 125 pg. 

 



41 

BALMER, Merkle. Processo de soldagem ao arco elétrico. Ijuí –RS 

 

BÚRIGO, Bruno Aguiar et al. Aquisição do ciclo térmico de soldagem. Criciúma, 

2009. 

 

MACHADO, Ivan Guerra. Soldagem e técnicas conexas: processos. Porto 

Alegre, inverno de 2007. 

 

 


