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RESUMO 

 

Para obter a estabilidade no processo e uma boa qualidade no cordão de solda é 

necessário um bom ajuste nos parâmetros: corrente e tempo de base e corrente e 

tempo de pulso e Va, pois estes influenciam no modo de transferência metálica e 

sobre a qualidade da solda no processo MIG-P, às vezes, sendo necessário um 

auxílio às fontes com os modos sinérgicos com controle externo para obter esta 

estabilidade. Este trabalho tem como objetivo analisar e comparar os efeitos dos 

parâmetros de pulso e o diâmetro de gota na estabilidade do arco voltaico no 

processo MIG-P, sendo analisados quatro pacotes de parâmetros de pulso: Ip=160 

A, tp=5,7 ms; Ip=300 A e tp=2 ms; Ip=350 A, tp=1,2 ms; e Ip=350 A, tp=0,8 ms. Cada 

um foi analisado com três diferentes diâmetros, calculados, de gota: gota com o 

mesmo diâmetro do arame-eletrodo; gota com diâmetro de gota maior e menor que 

o diâmetro do arame eletrodo. Para fins de comparação foi determinada a mesma 

relação entre a corrente média e a velocidade de soldagem gerando uma constante 

(Im/Vs=K) para todos os parâmetros. Realizou-se a soldagem em chapa plana por 

simples deposição para o processo MIG-P com uma distância bico contato peça 

(DBCP) constante; e posteriormente, efetuando-se a soldagem em chapa plana por 

simples deposição com uma inclinação de 10º para variar o DBCP, pôde-se avaliar 

como o MIG-P se comportou em tal situação, além de avaliar o MIG-P com controle 

adaptativo, com o objetivo de manter constante a estabilidade do arco voltaico. 

Também executou-se a filmagem de alta velocidade sincronizadamente a aquisição 

da corrente x tensão (oscilograma) para melhor interpretação do mecanismo de 

transferência e melhor avaliação no que se refere ao estudo da estabilidade do 

processo. Concluímos que os parâmetros 3 e 4 apresentaram uma maior 

versatilidade; os diâmetros de gota igual ou ligeiramente menos que o diâmetro do 

arame apresentaram uma melhor estabilidade, devido a sua maior frequência de 

destacamento; e o destacamento da gota na base não prejudicou a manutenção  da 

altura do arco voltaico.  

  

Palavras-chave: MIG-Pulsado; Parâmetros de Pulso, Estabilidade do arco elétrico. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

To obtain a process stability and a quality weld bead it is necessary an adequate 

parameters set: base current and time, pulse current and pulse time, because these 

influence the mode of metal transfer and the weld quality in the MIG-P, sometimes 

requiring special sources with synergistic modes with external control for this stability. 

This work aims to analyze and compare the effects of pulse parameters and droplet 

size in arc stability in MIG-P, four packets of pulse parameters were analysed: Ip = 

160 A, tp = 5.7 ms; Ip = 300 A and tp = 2 ms, Ip = 350 A, tp = 1.2 ms and Ip = 350 A, 

tp = 0.8 ms. Each was analyzed with three different drop diameters: drop with the 

same diameter of the wire electrode; droplet diameter larger drop smaller than the 

diameter of the wire electrode. For purposes of comparison the same was 

determined relation between the average current and welding speed was determined 

generating a constant (Im / Vs = K) for all parameters. Welding in flat plate by simple 

deposition for the MIG-P with a distance beak contact number (DBCP) constant was 

perfomed subsequently making up welding in flat plate by simple deposition with an 

inclination of 10 degrees to vary the DBCP, where by assessment on how the MIG-P 

behaved in such a situation was possible, in addition to evaluating the MIG-P with 

adaptive control, in order to maintain a constant arc stability. Also high speed 

recording synchronized with acquiring current x voltage (oscillogram) was executed 

for better interpretation of the transfer mechanism and better evaluation in regard to 

the study of the stability of the process. It is concluded that parameters 3 and 4 

exhibited greater versatility; diameters drop equal to or slightly less than the diameter 

of the wire exhibited better stability due to their higher frequency of detachment, and 

the detachment of the drop base does not harm the maintenance the height of the 

arc. 

 

Keywords: Pulsed MIG, Pulse parameters, Stability of arc. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 15 de julho de 2009 foi firmado um acordo entre o Ministério da Educação 

e o Ministério da Defesa, com a interveniência do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação e da Marinha do Brasil, para a produção inicial de 

1500 Lanchas-Escola, com meta final prevista de 3000 lanchas, que serão 

destinadas aos estados do Distrito Federal e municípios, especialmente localizados 

nas áreas ribeirinhas da região Norte, para o atendimento dos alunos da Educação 

Básica pública, transportados da Zona Rural. A concepção deste trabalho foi 

estimulada com a possibilidade de acompanhar a construção das lanchas-escola, 

em alumínio, no porto da Marinha do Brasil em Natal-RN, podendo conciliar a teoria 

com a prática do processo de soldagem utilizado e as dificuldades encontradas.  

O processo de soldagem utilizado para a fabricação das lanchas-escola 

inicialmente foi o MIG Convencional (MIG C) e, posteriormente, modificado para o 

MIG Pulsado (MIG P), sendo este processo o foco de estudo dessa dissertação. O 

processo de soldagem MIG Pulsado em alumínio é caracterizado pela sua não 

linearidade devido as suas características físico-químicas. A razão pela qual o 

processo é instável não tem sido bem explicada (SHI; NIE; MENG, 2011). O 

processo oferece certa dificuldade associada à definição correta dos parâmetros de 

soldagem (BINGUL, COOK, 2006; SCOTTI, PONOMAREV, 2008). O processo de 

soldagem MIG em alumínio apresenta determinadas características em seus 

princípios de funcionamento que em caso de má regulagem dificultam 

sensivelmente, tanto aplicações automatizadas, como até operações manuais. A 

sensibilidade encontrada na soldagem MIG de alumínio é proveniente das 

propriedades físicas deste metal, que fazem com que sua susceptibilidade a 

instabilidades durante o regime permanente seja significativamente mais 

pronunciada que em outros metais (QUINN, 2002). A imposição de corrente, 

amplamente utilizada na soldagem MIG de alumínio, agrava a instabilidade pelas 

propriedades físicas do Alumínio (LOCATELLI, 2007). São observados, neste caso, 

dificuldades na recuperação do comprimento do arco, principalmente em situações 

onde é alterada abruptamente a geometria da peça ou a distância entre o bico de 

contato e a peça (SANTOS, 2000). 

Na maior parte dos trabalhos científicos, pouco se menciona a respeito de 

instabilidades da soldagem MIG de alumínio (GHOSH et al., 2007; KIM, EAGAR, 
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1993; PRAVEEN, YARLAGADDA, 2005; SUBRAMANIAN, 1998, 1999). Atribui-se 

isso ao fato que todos estes trabalhos se utilizam de correntes médias 

elevadíssimas, criando uma rigidez de arco suficientemente alta que acaba por 

ofuscar as já citadas instabilidades (POLTURI et al., 1996; SUBRAMANIAN et al., 

1999).  

O processo de soldagem MIG, com corrente pulsada em regime de 

transferência por projeção axial, proporciona maior uniformidade na penetração, 

devido à corrente média ser constante e um bom acabamento do cordão de solda 

quando se tem bons parâmetros. Porém, implica em complexidade para estabelecer 

os parâmetros e variáveis adequadas à soldagem, devido à diversidade de variáveis 

inter-relacionadas: corrente de pulso de base e tempo de pulso e de base e 

velocidade de alimentação do arame-eletrodo (GOHR, 2002). A Figura 1 ilustra a 

forma de onda do processo MIG P. 

 

 

Figura 1: Soldagem com o processo MIG-P. Ip= corrente de pulso, Im= corrente média, 

Ib= corrente de base. 

 

É possível determinar os parâmetros de soldagem mais adequados para uma 

situação específica por meio de testes experimentais, porém este procedimento 

geralmente consome demasiados recursos e tempo (SANTANA; MODENESI, 2011). 

Os parâmetros de pulso (corrente e tempo de pulso) no MIG-P devem ser 

devidamente controlados para ter uma transferência metálica uniforme com arco 

estável. Vários sistemas de controle confiáveis baseados em microprocessadores 

podem ser utilizados para manter a estabilidade do arco (ALLUM, 1985; ELLIOT, 

1985; KAMAL PAL, SURJYA K. PAL, 2011; NORRISH, 1992; SUBRAMANIAM, 

1996). 
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Este trabalho utilizou uma metodologia para calcular os parâmetros de 

soldagem do processo MIG-P, tendo como premissa a igualdade entre a velocidade 

de alimentação e de fusão do arame, sendo sugerida a condição de uma gota por 

pulso e a determinação da amplitude e duração da corrente de pulso, de forma a 

controlar a transferência metálica. Esta metodologia parte da análise das 

características da transferência natural, obtidas em ensaios com corrente constante. 

O período de transferência pode ser relacionado ao diâmetro de gota e à velocidade 

de alimentação do arame.  Vale salientar que AMIM (1978) não oferece precisão 

com relação à determinação de parâmetros e variáveis aplicadas à corrente de pulso 

(estes já pré-determinados), sendo uma orientação básica, necessitando de ajustes 

para as condições reais de soldagem com corrente pulsada (SANTOS, 2001). 

Os ensaios deste trabalho foram divididos em etapas. Inicialmente foi feita a 

soldagem com o processo MIG-P, por deposição simples em chapa plana, com 

quatro pacotes de parâmetros de pulso e cada um com três diferentes diâmetros de 

gota, verificando a estabilidade e o modo de transferência de cada um com ajuda 

dos oscilogramas e ciclogramas e a filmagem em alta velocidade, respectivamente; 

a segunda etapa consistiu em fazer uma soldagem MIG-P e MIG-P com controle 

adaptativo para comparar a estabilidade entre eles; e finalizando com a catalogação 

dos modos de transferência metálicas encontrados nos ensaios. 
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OBJETIVO GERAL: 

 

O objetivo geral consiste em analisar a hipótese formulada de que a 

aleatoriedade do comprimento do arco no modo não controlado (não adaptativo) é 

dependente dos parâmetros de pulso (Ip e tp) e também do diâmetro de gota. Para 

isso, se realizou a soldagem do processo MIG P por deposição simples na chapa de 

alumínio na posição plana e plana com inclinação de 10º. Além disso, se virou 

estudar e avaliar a influência dos parâmetros de pulso e o diâmetro da gota na 

estabilidade do arco, no modo de transferência, e avaliar o desempenho do controle 

adaptativo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 Desenvolver os procedimentos de soldagem para cada situação a ser 

analisada; 

 Avaliar a estabilidade do arco elétrico dos parâmetros de pulso com os 

três diâmetros de gota do processo MIG-P; 

  Correlacionar e avaliar a estabilidade do arco elétrico com os gráficos 

de tensão; 

 Desenvolver a técnica de filmagem; 

  Correlacionar os oscilogramas e a filmagem de alta velocidade com a 

transferência metálica; 

 Entender o mecanismo na prática e avaliar o controle adaptativo no 

processo MIG-P. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Processo de Soldagem MIG/MAG  

 

O processo de soldagem MIG/MAG baseia-se na fonte de calor de um arco 

elétrico mantido entre a extremidade de um arame nu consumível, alimentado 

continuamente, e a peça a soldar. A região do arco voltaico pode ser protegida por 

um gás inerte (argônio ou hélio, o que é mais comum na soldagem do alumínio e 

suas ligas), um gás ativo (como CO2, por exemplo) ou por misturas entre estes e 

outros tipos de gases, sendo que o gás inerte aparece sempre em maior proporção 

na mistura (CIRINO, 2009). A Figura 2 ilustra o processo MIG/MAG. 

 

 

Figura 2: Detalhe do processo MIG/MAG (FIGUEIREDO, 2000). 

 

O processo é amplamente utilizado na indústria de manufatura, tendo 

aplicabilidade na soldagem de metais de relevante importância comercial, tais como 

aço carbono, aço inoxidável, alumínio e cobre (ATES, 2007; BINGUL, COOK, 2006, 

KAMAL PAL, SURJYA K. PAL, 2011; CAYO, ALFARO, 2011). É considerado um dos 

processos mais propícios à aplicação da robótica, devido à sua alta produtividade, 

robustez, não utilização de fluxo (BAZARGAN-LARI, EGHTESAD, ASSADSANGABI, 

2008; BINGUL, COOK, 2006; SANTANA, 2010; WU, CHEN, LI, 2004). A crescente 

robotização deste processo pode impulsionar a qualidade e a reprodutividade das 

juntas soldadas, a segurança operacional e a redução de custos de fabricação 
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(BAZARGAN-LARI, EGHTESAD, ASSADSANGABI, 2008; BINGUL, COOK, 2006; 

SANTANA, 2010; CAYO, ALFARO, 2011). 

 

2.2 Transferência metálica no processo de soldagem MIG/MAG 

   

 No processo MIG a forma como o metal de adição se transfere do eletrodo 

para a poça de fusão pode e precisa ser controlada, pois irá determinar várias de 

suas características tais como: a penetração e o aspecto do cordão, a quantidade de 

respingos e a quantidade e morfologia dos poros, a molhabilidade, possibilidade ou 

não de soldagem não fora de posição, soldagem de raiz, chapa fina, rigidez do arco. 

(BINGUL, COOK, 2006; KIM, EAGAR, 1993; PRAVEEN, YARLAGADDA, 2005). 

 O processo de soldagem MIG, por ser um processo que utiliza eletrodo 

consumível, é caracterizado pela transferência de metal para a poça de fusão 

através do arco. Esta transferência ocorre na forma de gotas de metal fundido 

geradas na ponta do arame-eletrodo (com diferentes tempos de crescimento, 

dimensões e frequências de destacamento) e é influenciada, dentre outros fatores, 

pelo material e diâmetro do eletrodo, pelo gás de proteção, pela intensidade e 

polaridade da corrente de soldagem, pelo comprimento do arco e pela pressão 

ambiente. O modo pelo qual o material é transferido no arco determina a 

estabilidade do processo e afeta fortemente a quantidade de respingos gerada, a 

possibilidade de soldagem em várias posições, a qualidade/geometria da solda e a 

aparência superficial do cordão de solda (SCOTTI, PONOMAREV, 2008). 

 Com o surgimento do arco, o arame, continuamente fornecido pelo 

alimentador, é transformado em gotas de metal fundido, as quais são transferidas à 

peça formando o cordão de solda. Nesse processo, parte da energia responsável 

pela fusão é devido ao efeito Joule gerado pela passagem da corrente através da 

parte energizada do arame no trecho que fica entre o bico de contato e o arco, 

acarretando um preaquecimento do arame. Entretanto, a maior parte da energia 

provém do próprio arco na região de contato entre o mesmo e a ponta do arame. 

Embora, a concepção seja simples, o controle sobre o equilíbrio entre a velocidade 

de alimentação do arame e a sua fusão, de forma a se obter uma transferência 

metálica que garanta uma solda de boa qualidade com produtividade e 

repetitividade, ainda é uma tarefa em aprimoramento, pois os fenômenos envolvidos 

na transferência metálica são bastante complexos (GOHR, 2002). 



22 

 

A transferência metálica no processo MIG/MAG se dá pela interação 

complexa de um conjunto de forças sobre a extremidade fundida do eletrodo, poça 

de fusão e arco voltaico. Apesar de existir um grande número de mecanismos 

envolvidos, normalmente são apresentados como fundamentais os que se originam 

a partir da ação das forças de origem eletromagnética, gravitacional e tensão 

superficial. A magnitude de cada força está sob influência direta das variáveis 

elétricas (tensão e corrente), da composição química do eletrodo e da peça, além da 

natureza do ambiente onde se forma o arco (atmosfera inerte ou ativa) (BAIXO, 

1999). 

A Figura 3 apresenta um resumo das principais forças que atuam sobre o 

arco (BAIXO, 1999). 

 

Figura 3: Forças envolvidas no processo de transferência (BAIXO, 1999). 

 

 Existem basicamente duas teorias independentes para descrever a 

transferência metálica em voo livre no processo MIG/MAG, ambas preveem uma 

condição crítica para o destacamento da gota. A primeira refere-se a um balanço de 

forças estáticas agindo na gota fundida presa na ponta do arame-eletrodo, proposta 

inicialmente por GREENE (1960) e, posteriormente, por AMSOM (1965), chamada 

Teoria Balanço Estático de Forças (TBEF), e a segunda, desenvolvida por ALLUM 
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(1985a; 1985b), baseia-se no desenvolvimento de instabilidades em um cilindro 

fluido o qual é submetido a uma constrição devido a forças eletromagnéticas, 

chamada Teoria da Instabilidade Pinch (TIP) (LOPERA, 2010; SANTANA, 2010). 

 A TBEF apresenta boa semelhança com a formação das gotas nos 

experimentos do modo de transferência globular, mas tem uma grande diferença 

com respeito aos modos goticular projetado e goticular com alongamento. A TIP 

consegue predizer os tamanhos das gotas no modo de transferência goticular com 

alongamento, mas apresenta problemas com os modos de transferência goticular e 

globular (EAGAR, 1993; KIM, 1988). 

 Segundo NEMCHINSKY (1994), os modelos TBEF e TIP apresentam falha, 

porque não consideram a forma da gota na ponta do eletrodo e desta dependem as 

duas forças mais importantes no processo de transferência, as forças 

eletromagnéticas e de tensão superficial. Com estas considerações, ele apresenta 

um modelo combinado (TBEF e TIP) e consegue melhores resultados. SIMPSON, 

ZHU (1995) desenvolveram um modelo unidimensional considerando as forças que 

atuam sobre a gota; o modelo considerou pela primeira vez a forma da gota em 

função do tempo. HAIDAR, LOWKE (1996) apresentam um modelo bidimensional 

em função do tempo. Eles consideram algumas interações do arco como a gota e 

usam a técnica de Volume of Fluid (VOF) para calcular e simular a mudança da 

forma da gota. FAN (1998); WANG, TSAI (2001); WANG et al. (2003) incluíram a 

interação da gota com a poça. Estas interações estão fortemente relacionadas com 

a frequência de destacamento e o tamanho das gotas transferidas do eletrodo para 

a poça de fusão. Deste modo, os modelos continuam evoluindo, incorporando mais 

variáveis (como o momento e a massa das gotas) nos processos e concentrando 

suas atenções em fenômenos particulares, como HU, TSAI (2008) que estudam a 

interação das gotas e a poça em chanfros ou XU et al. (2008, 2009) que estudam os 

fenômenos de transporte na coluna de plasma. 

 Os modelos coincidem em afirmar que quando a corrente supera a corrente 

de transição, as forças eletromagnéticas dominam a formação das gotas. LOWKE 

(2009) conclui que a transição da transferência globular para goticular acontece 

quando as forças de pressão exercidas pela ação do campo magnético na gota 

superam as forças de tensão superficial para gotas com diâmetros igual ao diâmetro 

do eletrodo. As forças eletromagnéticas ou Forças de Lorentz (FL) são as forças 
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mais importantes produzidas pela corrente que passa pelo eletrodo, gerando uma 

ação do campo magnético, estas são explicadas pelo efeito Pinch. 

Reconhecendo a importância deste assunto, pesquisadores em todo o mundo 

e membros do International Institute Welding (IIW) atentaram para uma classificação 

lógica dos modos de transferências. A primeira classificação (IIW, 1976), criada há 

mais de 30 anos, ainda é usada por vários pesquisadores. Apesar do 

seu mérito, esta classificação não engloba os últimos tipos de transferências  

controladas nem os modos de transferência de metal, reconhecível só quando se 

procede à medição tecnológica sofisticada (SCOTTI, PONOMAREV, LUCAS, 2012). 

Alguns autores elaboraram uma classificação mais abrangente e outros mais 

simplificada. NORRISH (2003) propôs estender a classificação adicionando mais 

dois grupos de modos: modos de transferência controlada e modos de operação. No 

entanto, LUCAS, IORDACHESCU e PONOMAREV (2005) sugeriram limitar a 

classificação para modos Natural e Controlado  de transferência. Além disso, 

estes autores propuseram uma etiqueta alfabética adicional fixa para cada 

transferência de metal, assim como IORDACHESCU e QUINTINO (2008).  

 Segundo relatado por NORRISH (2009), o IIW adotou uma classificação 

simplificada que nem sempre atende às exigências dos pesquisadores, em 

particular, quando se descreve interações de processos complexos. 

SCOTTI, PONOMAREV e LUCAS (2012) realizaram um estudo detalhado 

da transferência metálica em soldagem MIG com a intenção de identificar todos 

os tipos de transferência de metal, incluindo os novos modos de transferência 

controlados. A intenção final é apresentar uma "ampla orientação científica” de 

classificação a fim de que todos os tipos de transferência de metal possam ser 

classificados. 

 

2.3 Arco voltaico e suas características 

 

 O arco voltaico na soldagem está localizado entre a ponta de um eletrodo e o 

metal de base, existe uma região denominada de plasmática, por onde passa uma 

alta de corrente, produzindo alta intensidade de calor e luz. A essa região se dá o 

nome de arco voltaico. Na soldagem a arco com proteção gasosa, como no 

processo MIG, a união de metais por meio da fusão acontece pela ação direta e 

localizada desse arco voltaico, agindo como fonte de calor. Circundando este arco, 
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deve também haver uma cortina de proteção (atmosfera gasosa), tanto para os 

metais sob ação direta do calor como ao seu redor (SCOTTI, PONOMAREV, 2008). 

 O arco voltaico (Figura 4) pode ser descrito como sendo uma descarga 

elétrica entre eletrodos através de um meio gasoso e ou, até mesmo, de vapores 

gerados a partir desses, apresentando uma queda de tensão no cátodo da ordem do 

potencial de excitação do vapor do eletrodo e no qual pode circular uma corrente 

elétrica quase sem limite, desde que exceda um valor de aproximadamente 100 mA 

(GUILE, 1970). 

 

Figura 4: Imagem do arco elétrico no início da corrente de pulso no processo MIG. 

 

Para fins de entendimento, o arco elétrico é geralmente dividido em três 

regiões distintas: (1) região anódica e (2) catódica, que correspondem a finas 

camadas existentes na interface entre os eletrodos (arame e peça) e a coluna do 

plasma do arco elétrico com espessuras da ordem de 10-6m e a (3) coluna do arco 

que corresponde à maior parte deste, como mostra a Figura 5 (HAIDAR et al., 2006).  
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Figura 5: Desenho esquemático da divisão e distribuição das quedas de tensão no arco 

elétrico (HAIDAR et al., 2006). 

 

2.4 Os modos naturais de transferências 

 

 Modos como "curto-circuito", "globular" e "spray" ocorrem em função 

dos parâmetros elétricos e Va definidos, isto é, corrente e tensão. Os modos e as 

variações desses modos estão listados na Tabela 1. É comum a todos os modos 

ocorrerem “naturalmente”, isto é, a transferência em si não é forçada por parâmetro 

elétrico ou controle adicional de alimentação de arame. No entanto, mais do 

que um único modo de transferência pode ser referido, quer com "contato" ou "vôo 

livre" (SCOTTI; PONOMAREV; LUCAS, 2012). 
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Tabela 1: Modos naturais de transferência metálica (SCOTTI; PONOMAREV; LUCAS, 2012). 

 

 

Para ser classificado como curto-circuito puro, deve haver um contato (curto 

circuito) entre a gota em formação e a poça de fusão antes do destacamento da 

gota. Durante os períodos de curto-circuito, extinção momentânea do 

arco, uma ponte de metal líquido é formada e, em seguida, aumenta à medida que a 

gotícula é “sugada” para dentro da poça de fusão (por tensão superficial). Como 

a corrente de curto-circuito, nesta fase, não é muito pronunciada, é baixa a força 

eletromagnética para romper (efeito pinch) a ponte metálica. Então, devido 

a uma reduzida resistência elétrica na ponte, a corrente aumenta progressivamente, 

aquecendo o arame, por efeito de Joule, e decresce apenas após o destacamento 

da gota (MODENESI, 2008; SCOTTI; PONOMAREV; LUCAS, 2012).  

Embora não haja um equilíbrio entre a taxa de fusão e a velocidade de 

alimentação do arame durante o tempo de curto-circuito, logo após o final do curto-
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circuito o primeiro parâmetro torna-se maior do que o último, levando a um aumento 

limitado do comprimento do arco. Neste ponto, há uma formação acelerada 

de uma gota  na ponta do arame-eletrodo. À medida que a corrente cai a taxa de 

fusão  do arame  também corresponde à velocidade de alimentação de 

arame durante os seguintes milissegundos. Depois, como a intensidade da 

corrente torna-se menor, a taxa de alimentação de arame excede a taxa de fusão, 

causando a aproximação progressiva da gota com a poça de fusão (SCOTTI, 

PONOMAREV, LUCAS, 2012).  

Mas isto não significa, obrigatoriamente, que durante a fase restante de arco 

aberto haja uma aproximação progressiva da gota à poça de fusão, ou seja, uma 

redução gradual do comprimento do arco. Oscilações mútuas da gota (que está em 

crescimento permanente, acumula o metal fundido) e da superfície da poça 

acarretam alterações do comprimento de arco até um novo curto-circuito acontecer 

(SCOTTI, PONOMAREV, 2008; SCOTTI, PONOMAREV, LUCAS, 2012). Esta 

oscilação gota-poça (cada uma em sua frequência própria, de acordo com as 

diferentes massas fundidas, viscosidade, etc) consiste nas condições de curto-

circuito (SCOTTI, PONOMAREV, LUCAS, 2012).  

Por sua vez, a transferência Bridging, que também pertencente ao "grupo de 

transferência por contato", acontece quando o arame está sujeito apenas 

a baixa corrente de curto-circuito durante o contato gota-poça. A tensão superficial 

torna-se a força que conduz a transferência metálica, reduzindo a importância do 

efeito pinch sobre o desprendimento da gota. Apresenta um leque restrito 

de parâmetros (tensão, corrente e velocidade de soldagem), no entanto, uma 

vez definido, o modo de transferência pode ser adequadamente usado para, por 

exemplo, unir chapas finas (SCOTTI; PONOMAREV; LUCAS, 2012).  

O modo de transferência  curto-circuito forçado é caracterizado pelas 

configurações de parâmetros para um pequeno arco com uma elevada velocidade 

de alimentação (mais de 10-12 m/min), para produzir uma corrente de soldagem 

elevada entre 250-350 A. A transferência é governada por uma grande força 

eletromagnética (pinch), as gotas são de tamanho pequeno (não há tempo 

para alcançar volume maior) com uma taxa de transferência alta, minimizando 

o efeito da tensão superficial. Existe um elevado nível de salpicos (SCOTTI, 

PONOMAREV, LUCAS, 2012).  
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A transferência metálica globular ocorre durante o processo de soldagem com 

corrente baixa (forças eletromagnéticas não significativas) e com tensão de 

moderada a alta (isto é, o comprimento de arco longo), evitando assim um curto-

circuito. É caracterizada por gotas grandes, atingindo diâmetros de 1,5 - 3 vezes 

o diâmetro do arame e taxa de transferência de gota muito baixa, na ordem de 1-10 

gotas por segundo. Durante a formação da gota, esta permanece no eletrodo devido 

principalmente à ação combinada das forças de tensão superficial e de vaporização. 

À medida que o volume da gota se torna grande o suficiente, o seu peso e em 

menor escala (em virtude da corrente não ser muito alta) a força eletromagnética e a 

força de arraste superam as forças contrárias à transferência e causam o 

destacamento. Este comportamento justifica a baixa taxa de transferência, enquanto 

a baixa corrente impede de alcançar uma alta taxa de deposição do arame (SCOTTI, 

PONOMAREV, 2008; SCOTTI, PONOMAREV, LUCAS, 2012).  

O modo globular repulsivo ocorre principalmente em soldagem MIG em 

polaridade negativa (o arame-eletrodo como cátodo) ou na soldagem MIG em 

polaridade positiva, mas utilizando gases de proteção que favoreçam o aumento de 

forças de reação (He e Ar). Nestas situações, a gota passa a sofrer uma pressão 

elevada sobre uma pequena área na sua parte inferior, podendo ser empurrada para 

cima e desviada de sua trajetória normal. Uma vez desviada, pode ficar nesta 

posição por longos períodos. A força de reação contrapõe as forças favoráveis à 

transferência, de modo que a gota só se destaca quando atinge um grande volume, 

ou seja, quando as forças da gravidade excederem as forças repulsivas do arco. As 

limitações da transferência metálica globular repulsiva são as mesmas que as da 

transferência metálica globular, porém mais pronunciadas, e como resultado, este 

tipo de transferência metálica não é desejado na soldagem MIG/MAG (SCOTTI, 

PONOMAREV, 2008; PONOMAREV, et al, 2009; SCOTTI, PONOMAREV, LUCAS, 

2012). 

 A transferência metálica goticular projetada é caracterizada pela 

transferência de pequenas gotas (diâmetro das gotas é menor 1,25 vezes o diâmetro 

do eletrodo (IORDACHESCU et al, 2006) uniformes e de forma sequencial (e não 

pulverizadas), em alta frequência e sem curto-circuito. No entanto, a transferência 

metálica goticular projetada só pode ser usada na posição plana, devido ao grande 

volume do metal fundido na poça de fusão. Um pré-requisito deste modo de 

transferência são altos níveis de correntes (forças eletromagnéticas altas) e tensões 
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elevadas. Este limiar é dependente de um grande número de parâmetros, tais como, 

por exemplo: material de adição e a composição do gás de proteção. Abaixo da 

corrente de transição e com uma tensão moderada a alta, a transferência é globular. 

Se a corrente está definida acima da corrente de transição, as gotículas esféricas 

tornam-se progressivamente menores, aumentando a taxa de transferência 

(gotículas finas e elevadas taxas de deposição, como demonstrado por SCOTTI, 

RODRIGUES, 2009).  A fração da força eletromagnética aumenta, sujeitando a 

gotícula a um efeito de compressão forte, limitando o volume e o tamanho, 

permitindo que apenas uma pequena gota se forme. Existe muito pouca oscilação 

de corrente, devido ao equilíbrio entre a taxa de alimentação do arame e taxa  de 

fusão. Com o nível de corrente elevado, o equilíbrio de forças age na transferência 

metálica, não só com base na teoria do equilíbrio estático, mas também 

sobre a combinação das forças explicadas pela a instabilidade do efeito Pinch, como 

proposto por ALLUM (1985). KIM, MCELIGOT e EAGER (1991) concluiram que a 

teoria do equilíbrio da força estática  daria uma representação mais realista ao 

fenômeno de transferência globular  se o efeito da dinâmica do movimento das 

gotículas na ponta do eletrodo fosse tomado em consideração. Além disso, afirmam 

que a teoria da instabilidade da força Pinch é incapaz de explicar a transferência 

metálica goticular projetada, mas o tamanho das gotas e o taxa de transferência são 

considerados para reformular a instabilidade pinch (SCOTTI, PONOMAREV, 

LUCAS, 2012).  

Com um aumento da corrente de soldagem transforma-se a transferência 

metálica goticular projetada em "goticular com alongamento". A adição do calor 

produzido na ponta do eletrodo no arame aumenta devido à maior corrente que 

chega a ponta do arame (o arco sobe a superfície do arame). Como resultado, um 

volume de arame é suficientemente aquecido para se tornar plástico, resultando na 

forma "afunilada" na extremidade do eletrodo. Assim, o arame acaba com as, 

formando uma coluna de metal  em forma cônica. Na ponta do eletrodo são 

formadas e destacadas gotículas muito finas. As Forças eletromagnéticas são tidas 

como a que rege o fenômeno da transferência metálica, conduzindo a um menor 

diâmetro de gota e maior frequência de transferência do que a goticular projetada 

(SCOTTI, PONOMAREV, 2008; SCOTTI, PONOMAREV, LUCAS, 2012).  

Para correntes ainda maiores do que aquelas da transferência goticular com 

alongamento ocorre o modo de transferência "goticular rotacional".  A extremidade 
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do eletrodo fica mais superaquecida, aumentando o comprimento da coluna de 

metal pastoso na ponta do eletrodo. Nesse caso, o campo magnético criado pela 

alta corrente de soldagem é capaz de gerar um efeito torcional no alongamento do 

eletrodo de maneira que a sua base passa a realizar um movimento rotacional em 

forma de cone ou mesmo espiral. Nestas condições, a transferência não é mais 

axial, as gotas passam a ser transferidas na direção oblíqua (quase radial) do arco, 

provocando normalmente uma grande quantidade de respingos finos. 

Tem sido observado que, em algumas circunstâncias (gás e composições de 

arame), gotículas ligadas à ponta do eletrodo podem ejetar o material de uma 

maneira explosiva em que pequenas gotículas são expelidas a partir da 

parte fundida da ponta do eletrodo e transferidas para a poça de fusão. Isto 

é provavelmente devido a agentes químicos (reações gás-metal) dentro da gota. 

Este modo de transferência é chamado transferência explosiva e é geralmente 

acompanhada por considerável quantidade de respingos (SCOTTI, PONOMAREV, 

LUCAS, 2012). 

 Entre os modos de transferência de metal controlado, apenas será abordado 

o modo de transferência pulsado, foco do trabalho presente. 

 

2.5 Transferência por Arco Pulsado 

 

Este modo de transferência permite ótimas taxas de deposição em todas as 

posições, principalmente nas posições verticais e horizontais como diferencial, pois 

na plana também é bom. A corrente é a característica que é modificada ao longo do 

tempo. A corrente de pulso é responsável pelo aumento na aceleração momentânea 

da taxa de fusão do arame. Já o nível mais baixo representado pela corrente de 

base, tem diversas funções, tais como: manter o arco, gerar uniformidade na limpeza 

catódica, fundamental na soldagem do alumínio, iniciar a fusão do arame e propiciar 

a formação e o crescimento da gota metálica a ser destacada pela ação da corrente 

de pico (AMIN, 1983; NORRISH, 1992; STREET, 1990). 

As correntes de pulso e de base são dependentes uma da outra quando na 

regulagem, em geral uma é porcentagem da outra. Outro controle percentual que é 

feito para o arco pulsado é o controle da representação percentual de cada corrente 

por unidade de tempo, ou seja, em um segundo, qual a porcentagem de tempo que 

a fonte vai permanecer em cada uma das correntes de pulso e de base. A 
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frequência determinará quanto tudo isso irá se repetir. Quanto maior o número de 

repetições, maior será o calor imposto à poça de fusão e, consequentemente, a taxa 

de deposição do material (RESENDE, 2007). 

  

2.5.1 Processo de soldagem MIG Pulsado 

 

 O princípio básico do processo de soldagem do MIG pulsado é estabelecer o 

controle da transferência metálica pela imposição de um ciclo artificial de soldagem, 

no qual dois níveis de corrente, um alto e outro baixo, são aplicados alternadamente 

com o objetivo principal de produzir a transferência metálica no modo spray em 

baixos níveis de calor (AMIN, 1983; NORRISH, 1992; STREET, 1990). 

 Segundo MARQUES et al. (2009) a transferência controlada mais usada é a 

pulsada, que é um tipo de transferência aproximadamente globular, porém mais 

estável e uniforme, conseguida pela pulsação da corrente de soldagem em dois 

patamares, um inferior à corrente de transição e outro superior a esta.  

Uma dificuldade desse processo se refere ao ajuste de suas variáveis. A 

correta seleção destas variáveis deve respeitar três premissas importantes. A 

primeira premissa deve-se ao fato da estabilidade do arco demandar uma única gota 

se transferindo ao fim de cada pulso, também conhecida como UGPP (uma gota por 

pulso). A outra premissa citada na literatura (NIXON, NORRISH, 1988; 

RAJASEKARAN et al, 1998) refere-se  à necessidade e a gota possuir o diâmetro 

igual ao do eletrodo. Entretanto, para outros autores (ALCAN, 1993; 

SUBRAMANIAM et al, 1998), o diâmetro da gota, representado por seu volume, 

pode variar dentro de uma determinada faixa. Deve-se tomar cuidado apenas para 

não se ter um diâmetro (volume) muito grande, o que implicaria numa transferência 

globular ou mesmo num curto-circuito. E a ultima premissa o Va=K x Im. 

 O processo de soldagem MIG Pulsado em alumínio é caracterizado pela 

sua não linearidade. A razão pela qual o processo é instável não tem sido bem 

explicada (SHI, NIE, MENG, 2011). O processo oferece certa dificuldade associada 

à definição correta dos parâmetros de soldagem (BINGUL, COOK, 2006; SCOTTI; 

PONOMAREV, 2008). É possível determinar os parâmetros de soldagem mais 

adequados para uma situação específica por meio de testes experimentais, porém 

este procedimento geralmente consome recursos e tempo demasiados (SANTANA, 

MODENESI, 2011). 
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Os modos de controle podem ser usados para se conseguir uma transferência 

regular de metal de adição. Para um processo que utiliza eletrodo consumível e que 

opere de uma forma estável, dois requisitos básicos devem ser satisfeitos: 

 

I – a velocidade de alimentação do arame (Va) deve ser igual à taxa média de fusão 

do mesmo (w), isto é: 

 

Va  w                                                        (eq.1) 

 

II – o metal fundido formado na ponta do arame deve ser transferido para a poça de 

fusão sem causar fortes perturbações no processo. A seguir, são apresentadas e 

discutidas algumas formas pelas quais estes requisitos podem ser satisfeitos, tanto 

na soldagem MIG/MAG convencional como em recentes variações do processo 

(MARQUES et al., 2009).  

 A transferência metálica por spray, por ser estável, oferece grandes 

vantagens como já mencionado anteriormente, entretanto esta só é possível com 

altos níveis de corrente, sendo que com o processo MIG/MAG convencional, esse 

tipo de transferência não pode ser regulado independente da quantidade de calor 

transferida para a peça. Então, desenvolveu-se uma fonte de soldagem que gera 

ondas intermitentes, ou pulsos de corrente elevada, possibilitando da mesma forma 

o tipo de transferência por spray, ao passo que menor quantidade de calor é 

transferida para peça, diminuindo assim deformações e possibilitando a soldagem de 

chapas mais finas e fora de posição e com molhabilidade (COLLARD, 1988). Assim, 

a corrente pulsada deve antecipar picos de corrente para transferência de material 

fundido antes de haver o contato com a peça, provocando um curto-circuito. Com 

isso, são necessários elevados níveis de corrente de pulso para a total formação e 

expulsão da gota de material fundido, sendo que a corrente de pulso deve ser 

ajustada em um nível tal que se atinja uma corrente média dentro de um intervalo 

desejável para a soldagem. 

 Segundo WEBER (1982), o controle mais aprimorado dos parâmetros do 

processo, juntamente com o baixo índice de respingos conseguido e a boa 

estabilidade do arco, são fatores que contribuem para o bom desempenho do modo 

pulsado quando utilizado na soldagem de chapas mais finas ou componentes que 

requerem maior precisão. Outra vantagem que se pode citar é a possibilidade de uso 
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de eletrodos com diâmetros até 1,6 mm, o que proporciona taxas maiores de 

deposição de material, gerando maior eficiência do processo. 

 

2.5.2 Vantagens e Desvantagens do Processo MIG Pulsado 

 

 Segundo BARRA (2003), as principais vantagens e desvantagens do modo 

pulsado são: 

 

a) Vantagens: 

 Obtenção da transferência por spray em corrente média inferior a corrente de 

transição; 

 Redução ou eliminação na incidência de respingos; 

 Possibilidade de soldagem de espessuras menores quando comparado com o 

modo convencional (menor aporte térmico); 

 Possibilidade de soldagem em todas as posições. 

 

b) Desvantagens: 

 Necessidade de mão-de-obra mais qualificada, devido à complexidade na 

escolha dos parâmetros, tendo uma certa rejeição por partes do soldadores; 

 Exige fontes de soldagem mais caras do que no modo convencional; 

 Maior emissão de raios ultravioletas pelo arco. 

 

2.5.3 Métodos de determinação dos parâmetros de pulso 

 

Como já abordado anteriormente, a grande dificuldade operacional 

relacionada à utilização da soldagem MIG-P é o ajuste do conjunto de parâmetros 

de pulso que, combinados, permitem a adequada utilização do processo, 

estabelecendo o equilíbrio entre o destacamento da gota metálica e a velocidade de 

alimentação de arame, resultando em boa estabilidade do arco e soldas de 

qualidade. Obter “pacotes operacionais” que efetivamente possibilitem extrair os 

benefícios potencialmente esperados do processo MIG-P, constitui-se em tarefa 

complicada. Os métodos de tentativa e erro, além de onerosos, frequentemente 

conduzem a resultados não satisfatórios, indicando a necessidade de utilização de 
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métodos mais criteriosos para a obtenção de melhores resultados. AMIN (1983), a 

partir de experimentos, estabeleceu um dos métodos pioneiros na determinação de 

parâmetros de pulso, baseado em três pontos ou critérios principais, conforme 

apresentados a seguir: 

 A corrente de base utilizada deve ser suficiente para manter o arco estável 

durante o tempo de base. Este é o critério da estabilidade.  

 A corrente média estabelecida a partir da Equação 2 deve ser mantida 

constante para garantir condição de equilíbrio entre a taxa de fusão e a 

velocidade de alimentação de arame, mantendo também constante o 

comprimento do arco. Este princípio é denominado de critério da fusão.  

 

                    Im= (Ib x tb + Ip x tp) ÷ (tb + tp)                          (eq.2) 

 

 Os valores da corrente de pulso (Ip) e tempo de pulso (tp) utilizado devem ser 

capazes de destacar uma gota por pulso.  

 

AMIN (1983) também determina a período da onda (Equação 3) e duração da 

corrente de pulso, de forma a controlar a transferência metálica. Esta metodologia 

parte da análise das características da transferência natural, obtidas em ensaios 

com corrente constante.  

 

T = (dg
3 x 40) ÷ (de

2 x Va)                                 (eq.3) 

                                           

Onde: de = diâmetro do arame (mm);  

Va = velocidade de alimentação do arame (m/min); 

dg= diâmetro da gota (mm). 

 

Para um determinado tamanho de gota, a ser destacado do arame, verifica-se 

uma combinação de corrente e período de destacamento que permite estimar o 

tempo de pulso tp e a corrente de pulso Ip, sendo o fundamento para a determinação 

das variáveis da corrente pulsada. Com a mesma equação pode-se também calcular 

o diâmetro de gota do metal. 

Neste modo de transferência metálica, a estabilidade do arco voltaico e da 

operação de soldagem pode ser controlada através da utilização da Equação (4) que 
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possibilita o cálculo da constante de destacamento da gota em função da corrente e 

do tempo de pulso (AMIN, 1978; NORRISH, 1992). 

 

Ip
2tp = D                                                    (eq.4) 

 

Onde: D é uma constante de destacamento que depende do material e do diâmetro 

do eletrodo e da composição do gás de proteção 

 

O modelo matemático definido na Equação (4) tem grande importância, haja 

vista que permite determinar a região ótima para a transferência de Uma Gota Por 

Pulso (UGPP), conforme mostrado na Figura 6, que mostra que o expoente tem 

certa tolerância. 

 

 

Figura 6: Ilustração da região ótima através do gráfico Ip x tp. 

 

A Figura 6 relaciona os parâmetros de pulso (Ip/tp), de acordo com a Equação 

4. Se esses parâmetros não forem ajustados convenientemente, as gotas não se 

destacam em correspondência com os pulsos e a transferência metálica torna-se 

instável (BÁLSAMO, VILARINHO, SCOTTI, 1999). 

Desta forma, diversas técnicas são normalmente utilizadas para se determinar 

a região UGPP, sendo as mais empregadas: 

 

 Análise dos oscilogramas de tensão e corrente na forma de onda pulsada; 



37 

 

 Análise dos oscilogramas de tensão e corrente com a forma de onda continua 

e constante, ou seja, para cada pulso de corrente terei um pico de tensão e 

um destacamento da gota; 

  Visualização das gotas transferidas através da Shadowgrafia convencional 

(Técnica “Back-Lighting”). 

 

BÁLSAMO, VILARINHO, SCOTTI (1999) determinaram a região UGPP na 

soldagem do alumínio e compararam com a soldagem do aço inoxidável utilizando a 

técnica de “Shadowgrafia” sincronizada, a qual permite monitorar com um 

sincronismo entre as imagens de transferência obtidas pelo processo de 

visualização de “Shadowgrafia” com oscilogramas de tensão e corrente de 

soldagem. 

Esses pesquisadores, em seus experimentos, concluíram que o alumínio 

apresentou uma região mais estreita (intervalo menor de tp) do que o aço inoxidável 

para um mesmo valor de Ip, sendo que o alumínio é mais sensível a mudanças de 

valores do tempo de pulso do que o aço inoxidável (Figura 7). 

A hipótese determinada para este fato é que os eletrodos com maior 

resistência elétrica apresentam maior faixa de tempo de pulso possível para a 

obtenção de UGPP. 

 

 

Figura 7: Mapeamento da região de UGPP para o alumínio à esquerda (ER 4043, arame de 

1,0 mm e gás Ar) e Aço inoxidável à direita (ER 308LSi, arame 1,2 mm e gás Ar + 2%O2). 
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 A corrente média obtida durante a soldagem determina a taxa de fusão do 

arame adequada à velocidade de alimentação de forma que seja sempre obtido um 

comprimento de arco constante. As dificuldades em se determinar parâmetros de 

soldagem que contemplem o perfeito equilíbrio da velocidade de alimentação do 

arame e da taxa de fusão (burnoff rate) é uma das principais razões da falta de 

popularidade do processo MIG Pulsado na indústria. 

Na soldagem MIG convencional a taxa de fusão do arame pode ser calculada 

de acordo com a Equação 5 (NORRISH, 1992). 

 

Tf = αI + βLI2                                                     (eq.5) 

 

Onde: Tf = Taxa de fusão do arame no processo MIG convencional; 

            α = Constante associada às condições do arco, mais precisamente a 

interações na região anódica; 

            β = Constante associada ao Efeito Joule, portanto, dependente das 

características físicas do arame eletrodo; 

           L = Comprimento do arame eletrodo (m); 

           I = Intensidade de corrente (A). 

 

AMIN (1983) desenvolveu aproximações teóricas para determinar a amplitude 

e a duração da corrente de pulso, de forma a controlar a transferência metálica de 

acordo com um dado diâmetro e tipo de material utilizado. Estas teorias são 

descritas a seguir: 

 A velocidade de alimentação do arame deve ser balanceada com a taxa de 

fusão, a fim de que o comprimento do arco seja mantido constante (critério de 

fusão). 

 A corrente média utilizada no modo de corrente pulsada foi estimada por 

Amin, pela seguinte Equação linear: 

 

Im=Va x K                                                   (eq.6) 

 

Onde: Im = Corrente média no modo corrente pulsada, (A); 

           Va = Velocidade de alimentação do arame, (m/min); 

           K = Constante de fusão. 
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O fator de fusão “m” utilizado na previsão da corrente média pode ser obtido 

inicialmente da seguinte forma: 

 

                                                      K = It _ 
                                                             Va                                                            (eq.7) 

 

Onde: It = Corrente de transição (transferência globular para a de escoamento axial), 

(A); 

             Va = Velocidade de alimentação de arame na qual a transferência passa a 

ocorrer no modo spray (m/min). 

 

2.5.4 A estabilidade do processo MIG-P 

 

Segundo alguns autores a estabilidade do processo de soldagem depende do 

comportamento da transferência metálica e da variação da configuração do arco. Um 

processo de soldagem estável deve ter uma transferência de material uniforme e 

sem respingos. O controle da estabilidade do arco seria mais problemático em caso 

de processos de soldagem pulsados, devido ao maior número de parâmetros. Se a 

magnitude do pulso for insuficiente não destaca a gota em correspondência com o 

pulso, a transferência do metal torna-se instável, (AMIN, 1983; BOUGHTON, 

LUCEY, 1965). Isto aumenta os respingos que podem entrar na poça de fusão.  

Vários sistemas de controle confiáveis baseados em microprocessadores 

podem ser utilizados para manter a estabilidade do arco (KAMAL PAL, SURJYA K. 

PAL, 2011). 

 

2.6 Dificuldades na soldagem do alumínio 

 

 A soldagem MIG de alumínio é uma operação difícil, devido as suas 

características físico-químicas. É natural do alumínio a formação de óxidos em sua 

superfície, a alumina (Al2O3). Essa fina camada de óxido, mesmo com espessuras 

muito pequenas (25-50 Å), confere ao metal uma maior resistência ao ataque de 

meios corrosivos (ALCAN, 1993). Para a soldagem, a formação da alumina traz 

algumas peculiaridades. Por apresentar uma alta resistividade elétrica, a alumina 

dificulta a abertura do arco voltaico, exigindo mecanismos de atuação para facilitar 
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essa abertura (SANTOS, 2000).  O alumínio apresenta elevada ductilidade gerando 

problemas na alimentação do arame na soldagem, principalmente se os roletes não 

forem o apropriado para o alumínio. Outros fatores como a alta condutividade 

térmica e elétrica e a alta expansividade térmica acarretam problemas que devem 

ser tratados e estudados para o melhor desenvolvimento das técnicas de soldagem 

aplicadas. 

 Os efeitos relacionados às características térmicas do alumínio trazem 

problemas como a formação de trincas e a variação da geometria do cordão ao 

longo da solda. Segundo SILVA, 2003, por ter um coeficiente de expansão térmica 

cerca de duas vezes maior que o aço, o alumínio está sujeito a maiores níveis de 

deformação. Essa deformação exige um sistema de fixação mais rígido e, com isso, 

o surgimento de tensões residuais pode causar trincas, prejudicando a continuidade 

do cordão. A alta condutividade térmica promove cordões com baixa molhabilidade e 

penetração em seu início, onde o calor do arco é rapidamente distribuído pelo 

material de base, dificultando a formação da poça metálica. À medida que a solda 

avança, o metal de base se mantendo aquecido proporciona o aumento da 

penetração e molhabilidade até o nível extremo que exige a interrupção do 

processo. Essa variação do cordão pode inviabilizar a soldagem em muitas 

situações e, por esse motivo, é necessário o ajuste sobre a quantidade de energia 

imposta à peça ao longo da solda.  

O problema de porosidade é muito comumente encontrado nas soldagens 

MIG de ligas de alumínio. Na transição do estado sólido para o líquido, a 

solubilidade de hidrogênio no alumínio aumenta quase vinte vezes. Durante a 

solidificação, bolhas de hidrogênio ficam presas no metal formando o defeito de 

porosidade. Esse problema pode ser minimizado com a aplicação de corretas 

técnicas de limpeza e preparação do metal de base antes da soldagem. Segundo 

TUTTLE (1991) a presença de água e óleo sobre a peça funciona como uma fonte 

de hidrogênio. A limpeza inadequada da peça é o contribuinte mais expressivo no 

mecanismo de formação de porosidade. Outros motivos podem ser: contaminação 

por hidrogênio do metal de adição (tanto na superfície quanto na composição), 

presença de hidrogênio ou vapor de água no gás de proteção ou por perturbações 

na atmosfera gasosa protetora.  

Na soldagem MIG de alumínio, a remoção dos óxidos da superfície é 

necessária, porém não chega a ser um problema pois é normalmente aplicada a 
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polaridade positiva da fonte sobre o eletrodo. Durante essa polaridade acontece o 

efeito de limpeza catódica, onde o próprio arco elétrico se encarrega da remoção 

dos óxidos. Várias são as teorias sobre o mecanismo de remoção de óxidos por 

ataque catódico. SILVA, DUTRA, 2008, citam uma maior facilidade de emissão de 

elétrons dos óxidos em comparação com os metais puros. Durante essa emissão, a 

alta concentração do calor que é gerado elimina o óxido. Nesse momento surge um 

novo ponto catódico com o aparecimento de uma nova descarga elétrica. O gás de 

proteção evita uma nova oxidação, garantindo uma superfície limpa para a execução 

da soldagem.  

Na soldagem MIG de alumínio com transferência metálica por projeção axial, 

também chamada de spray, é notável a variação da altura do comprimento do arco 

quando a fonte de soldagem impõe a corrente. O arco se comporta de forma muito 

instável, variando desde o contato do arame com a peça até a iminência de queima 

do bico de contato (MARQUES, 2011). 

Outra característica do alumínio que acarreta consequência marcante na 

soldagem é a sua baixa resistividade. Em modalidades de soldagens em que a fonte 

impõe a corrente, observa-se que o arco elétrico varia aleatoriamente seu 

comprimento, dificultando ou até inviabilizando a solda. 

  

2.7 MIG Duplo pulso ou Pulsação Térmica 

 

 No Brasil, as pesquisas sobre o MIG/MAG pulsado com pulsação térmica 

tiveram início na década de 90. O pulsado térmico une as características do 

MIG/MAG pulsado com as vantagens do TIG (Tungsten Inert Gas) pulsado (BARRA, 

2003). 

 O processo de soldagem MIG com pulsação térmica alia as vantagens da 

pulsação dos processos MIG e TIG. O pacote operacional de baixa frequência gera 

um arco que produz efeito direto na formação e solidificação da poça metálica 

(ABREU, 2003). 

 O pulsado térmico é a combinação de duas fases, base térmica (Bt) e pulso 

térmico (Pt), as quais permanecem em um determinado tempo: tempo de base 

térmica (TBt) e o tempo de pulso térmico (TPt). A base térmica e o pulso térmico são 

combinações dos parâmetros de tempo, corrente e velocidade de alimentação do 

arame do MIG pulsado que irá gerar uma corrente média de base térmica (ImBt) e 
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uma corrente média de pulso térmico (ImPt), respectivamente. Esta variação da 

corrente média no decorrer do tempo provoca uma variação do aporte térmico e, 

consequentemente, submete o material a um ciclo térmico durante a soldagem 

(ABRAU, 2003; CAMPOS, 2005). 

 Além da variação do aporte térmico, a pulsação da velocidade de alimentação 

do arame provoca uma mudança cíclica na geometria do cordão, tanto na superfície 

quanto na forma da penetração do cordão, formando o efeito serrilhado observado 

quando é feito um corte longitudinal ao cordão de solda (BARRA, 2003). A Figura 8 

mostra o comportamento da corrente de soldagem em função do tempo para o modo 

pulsado térmico. 

 

Figura 8: Representação da variante MIG/MAG térmica (BARRA, 2002). 

 

2.8 MIG Sinérgico 

 

 Esta forma de operação da soldagem MIG/MAG foi desenvolvida no The 

Welding Institute na década de 60. Inicialmente o termo englobava um grupo de 

técnicas de controle através do qual o valor e a estrutura da corrente pulsada eram 

determinados com base no valor da velocidade de alimentação de arame medida 

com um sensor. Para isso, as regras para a seleção das condições de soldagem 

(“algoritmo sinérgico”) ficavam armazenadas na fonte de soldagem as quais, uma 



43 

 

vez estabelecido o material, diâmetro do eletrodo e o tipo de gás de proteção, 

determinariam as condições de soldagem com base na velocidade de alimentação 

do arame (MODENESI, MARQUES, SANTOS, 2005). 

 O International Institute of Welding (IIW) estabelece que o Controle Sinérgico 

abrange qualquer sistema no qual um parâmetro de pulso de corrente significante 

(ou a velocidade de alimentação de arame correspondente) é compensado de tal 

forma que uma condição de equilíbrio é mantida por uma faixa de velocidade de 

alimentação de arame (ou níveis de corrente). 

Na soldagem com o processo MIG Pulsado, se os parâmetros de pulso para o 

destacamento da gota são conhecidos, então estes podem ser pré-ajustados. A 

relação entre a velocidade de alimentação do arame (corrente média) e a frequência 

do pulso pode ser estabelecida para o caso mais simples: Va = K x Im; onde K é uma 

constante. Isto fornece a base para a facilidade de comando por “um único botão”. 

Atualmente este efeito é conseguido eletronicamente de várias formas. Em 

uma alternativa mais simples o sinal de controle da velocidade de alimentação de 

arame é enviado para um processador que calcula a frequência de pulso apropriada 

e ajusta a fonte de energia. Assume-se que o sistema eletrônico produz um controle 

confiável e repetitivo da velocidade de alimentação de arame e frequência. 

Nas primeiras fontes de energia a arco pulsado, o controle independente da 

forma de onda pulsada não era possível. As melhorias significativas do processo 

necessárias para operação sinérgica foram conseguidas com o desenvolvimento de 

fontes eletrônicas. 

NORRISH (1992) considera o MIG Sinérgico, a princípio, um método de 

simplificar a operacionalidade do processo MIG, particularmente no modo de 

transferência pulsada. Esse desenvolvimento pode permitir que os benefícios 

econômicos atribuídos à soldagem MIG possam ser mais plenamente explorados, 

mas o sucesso na aplicação desse processo ainda depende da seleção do modo de 

operação apropriado, do equipamento mais adequado e de treinamento do soldador. 

 

 

 

 

 

 



44 

 

2.9 MIG Pulsado - modo adaptativo  

 

 É sabido que a sensibilidade encontrada na soldagem MIG de alumínio é 

proveniente das propriedades físicas desse metal, que fazem com que sua 

susceptibilidade a instabilidades durante o regime permanente seja 

significativamente mais pronunciada que em outros metais (QUINN, 2002) e que o 

comprimento de arco, este tem grande importância na estabilidade. A constância do 

comprimento do arco é que mantém a estabilidade da transferência de calor. Como 

a tensão de arco é proporcional ao comprimento do arco, para uma dada condição, 

e como o comprimento do arco é difícil de medir, muitas vezes se faz referência à 

tensão para aludir ao comprimento do arco. Dessa forma, torna-se muito importante 

durante a soldagem, a manutenção dos valores da corrente e do comprimento do 

arco (indiretamente a tensão) o mais estável possível (SCOTTI, PONOMAREV, 

2008). Na soldagem MIG pulsado de alumínio com imposição de corrente observa-

se que o arco elétrico sofre variações aleatórias de altura. Para evitar estas 

variações, criou-se o método adaptativo que consiste em medir a tensão durante o 

período de corrente de base, comparar com uma tensão de referência que foi 

colocada na fonte antes do início da soldagem e, caso haja a variação no 

comprimento do arco, ela atuará inicialmente na corrente média (diminuindo ou 

aumentando) para controlar a altura do arco. Se diminuir a um valor mínimo de 

corrente (corrente mínima necessária para manter o arco), começará a atuar no 

tempo de base até estabelecer o comprimento de arco determinado (tensão de 

referência). 

 O sistema de controle foi estruturado a partir da teoria clássica de sistemas 

realimentados. O diagrama de blocos genérico é apresentado na Figura 9. 

 

 

Figura 9: Estrutura clássica de controle (LOCATELLI, 2007). 
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A generalização do sistema, em um primeiro momento, é fundamental para a 

estruturação organizada e eficaz de um método de controle sobre o arco, podendo, 

a partir deste modelo clássico, desenvolver diversas lógicas com os diferentes 

parâmetros do processo de soldagem. 

Cada bloco, bem como, cada sinal pertencente ao fluxo de controle, tem sua 

correspondência direta com o processo de soldagem. Dessa maneira, particularizou-

se a estrutura clássica de controle para a aplicação sobre a estabilidade do processo 

MIG/MAG por comando de corrente, como se observa na Figura 10. 

 

 

Figura 10: Estrutura clássica de controle adaptada ao processo MIG/MAG 

Pulsado (LOCATELLI, 2007). 

 

A planta do sistema de controle, isto é, a estrutura a ser controlada, é o 

próprio processo de soldagem e utiliza como variável de controle a tensão, que 

reflete o comprimento do arco voltaico. Nesta estrutura clássica de sistemas 

realimentados, o sinal correspondente à altura do arco é comparado a um 

comprimento de referência gerando um sinal de erro que é injetado no controlador. 

O erro é processado por este último que, por sua vez, age diretamente no processo 

de soldagem por meio da variação dos parâmetros da modalidade (LOCATELLI, 

2007). 

No presente trabalho, utilizou-se como atuadores ou esforço de controle (E.C) 

dois parâmetros: corrente de base (Ib) e tempo de base (tb), cada um deles agindo 

de forma separada, com o objetivo de obter informações sobre as diferentes 

respostas causadas sobre a modalidade. 

 Durante o período de pulso ocorre a transferência metálica, fenômeno que 

gera oscilações na tensão de arco. O aumento da tensão no final da fase de pulso 

se deve ao empescoçamento da gota metálica, e não, a uma variação de 

comprimento de arco. Portanto, a leitura da tensão durante a fase de pulso pode 
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mascarar o comprimento real do arco, gerando um erro de difícil filtragem via 

software, visto a aleatoriedade deste fenômeno. 

Além da problemática da transferência metálica durante a fase de pulso, há 

também, a restrição no que se refere ao tempo em que se efetuará a leitura da 

tensão neste período. Os tempos de pulso utilizados convencionalmente são 

relativamente curtos se comparados aos tempos de base, o que limita a quantidade 

de aquisições de tensão executadas, trazendo uma grande probabilidade de erros 

de leitura por não serem filtrados pela média executada nesta fase. Já a leitura 

realizada no período de base, normalmente, é identificada com poucas turbulências 

no sinal de tensão. Apesar de o valor absoluto da tensão lida não condizer com o 

comprimento real do arco, o bom comportamento da tensão de base faz com que as 

lógicas de controle convencionais tenham maior facilidade de chegar a um ponto de 

equilíbrio. O período de base ainda tem a conveniência de sua duração ser um 

pouco mais elevada, o que filtra, de forma natural, possíveis pontos errôneos da 

média. 

Por esses motivos, definiu-se o período de base como o momento mais 

adequado para se efetuar a leitura da tensão do arco voltaico.  

 
2.10 Métodos para identificação análise e dos tipos de transferência metálica 

 

A identificação dos modos de transferência pode ser feita através da detecção 

e análise de diferentes sinais fornecidos pela região do arco. Som, luz, aparência e 

sinais elétricos de corrente e tensão, entre outros, podem possibilitar a detecção do 

modo de transferência. Técnicas sofisticadas, por exemplo, baseadas em análise de 

imagens obtidas através de filmagem de alta velocidade permitem obter um maior 

volume de informações e determinam com maior segurança o modo de transferência 

de metal, mas tendem a ser caras e demoradas. Por outro lado, os modos básicos 

de transferência podem ser estimados, inclusive sem ajuda de nenhum aparato. O 

ser humano treinado pode distinguir estes modos de transferência visivelmente ou 

auditivamente. Embora sujeitas a diversos fatores subjetivos e, em alguns casos, de 

precisão duvidosa, eles são usados rotineiramente na prática industrial (RESENDE, 

2007). 

Uma das técnicas mais utilizadas para detecção e análise de alguns modos 

de transferência em laboratório é a análise de oscilogramas de tensão e corrente, 



47 

 

baseados nos sinais de corrente e tensão do arco. A análise de oscilogramas pode 

ser feita através de programas de computador que permitem analisar com maior 

precisão as informações fornecidas pelos sinais. Sem a ajuda de programas 

específicos, a análise se tornaria muito demorada, imprecisa e, portanto, sem 

utilização prática. A principal vantagem dos programas é que os mesmos 

possibilitam a análise estatística dos sinais, podendo fornecer um bom número de 

informações. Na tentativa de incrementar ainda mais as análises, pesquisadores 

vêm utilizando outros sinais como, por exemplo, o sonoro e o luminoso, que 

juntamente com os sinais de corrente e tensão permitem obter ainda mais 

informações. JONSON et al (1991), visando determinar a estabilidade do arco e 

transferências metálicas, analisaram sinais sonoros juntamente com sinais elétricos 

de corrente e tensão através de redes neurais (RESENDE, 2007).  

Outra técnica citadas por RESENDE (2007) usada é a filmagem de alta 

velocidade, particularmente com shadowgrafia por laser sincronizada com sinais 

elétricos de corrente e tensão. Também podem ser utilizadas técnicas como, nível 

de respingos, som ou ruídos do arco e análise visual direta. Estas últimas são 

normalmente utilizadas em complementação às anteriores e são ainda exploratórias. 

(JONSON et al, 1991). 

A utilização da filmagem em alta velocidade permite a obtenção de dados 

importantes na determinação da corrente de transição, assim como a frequência de 

destacamento das gotas (FIGUEIREDO, FERRARESI, 2001; JONSON et al, 1991; 

SCOTTI et al, 1998). 

 

2.11 Oscilogramas de tensão e corrente 

 

Os sinais de corrente e tensão monitorados, por exemplo, através de um 

osciloscópio, podem mostrar variações associadas com os fenômenos que ocorrem 

na região do arco. Dessa maneira, algumas características dos modos básicos de 

transferência podem ser detectadas qualitativa e quantitativamente. No modo de 

transferência por curto-circuito, a tensão permanece aproximadamente constante 

quando a gota está se formando e crescendo, tendendo para um valor próximo de 

zero quando a gota toca a poça de fusão (momento do curto). Logo após o 

desprendimento da gota, um pulso de tensão é gerado devido à reignição do arco 

(RESENDE, 2010). 
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No modo de transferência aerossol, pode-se, dependendo das características 

da fonte de energia utilizada, utilizar um osciloscópio com memória para fazer a 

leitura do sinal de tensão para detectar o momento exato em que a gota se 

desprende. O desprendimento tende a gerar uma perturbação em torno de 0,5V no 

sinal da tensão, provavelmente devido ao aumento da resistência da região de 

estricção da gota antes da separação, com consequente aumento da tensão 

(BALSAMO, 2000). Essa perturbação é pequena e o ruído da fonte deve ser menor. 

As fontes transistorizadas analógicas permitem a observação do destacamento de 

uma gota mesmo no modo de transferência aerossol, onde não há ondulação. No 

entanto, esse tipo de fonte possui baixo rendimento elétrico e não é utilizado na 

prática. Nos casos das transferências por curto-circuito e globular, a detecção do 

desprendimento da gota é possível mesmo sem o uso de fontes transistorizadas 

analógicas. A utilização de filtros eletrônicos para reduzir o ruído proveniente do 

chaveamento das fontes é um artifício utilizado para a identificação do tipo de 

transferência e o momento de desprendimento da gota (BALSAMO, 2000). 

 

2.12 Perfilografia ou Shadowgrafia laser 

 

A Perfilografia, conhecida também como Shadowgrafia, é uma técnica de 

iluminação usada frequentemente junto com câmeras de alta velocidade na 

filmagem de transferência metálica em processos de soldagem MIG. Antes do 

trabalho de ALLEMAND et al (1985), a filmagem era feita iluminando a cena 

diretamente com lâmpadas de alta intensidade luminosa, superior à produzida pelo 

arco. Esta luz era então fotografada através de filtros de densidade neutra com alto 

poder de atenuação, o que implicava em custos relativamente elevados e perda de 

informação nas imagens. A técnica de perfilografia faz uso da iluminação direcional à 

contraluz com um feixe de laser como fonte de luz, o que soluciona em grande parte 

os problemas apresentados anteriormente (LOPERA, 2010). 

Um fator importante a destacar no uso da perfilografia é o menor custo 

operacional que se requer para analisar as imagens. É comum encontrar outras 

técnicas para adquirir imagens dos modos de transferência metálica (HOUGHTON et 

al, 2007; WANG et al, 2007; WEGLOWSKI et al, 2008), mas as imagens de 

perfilografia têm a vantagem de ter um maior contraste entre o fundo e os elementos 

envolvidos na transferência metálica (arame, metal transferido, peça a soldar) é 
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possível extrair informação com o uso de filtros especiais, morfologia matemática e 

limiarização de baixo custo, como no caso de MAIA (2001), o que torna o trabalho 

mais eficiente. Também pode-se encontrar melhorias nas imagens obtidas a partir 

da perfilografia com o uso de lâmpadas de alta potência usadas como fonte de luz, o 

que gera um fundo mais uniforme e facilita em maior grau a extração de 

características como é apresentado nos trabalhos de PRAVEEN et al (2006) e REIS 

(2009). A desvantagem da perfilografia é que, por enquanto, se usa com a tocha de 

soldagem fixa, devido ao arranjo óptico que utiliza, de modo que sua implementação 

depende da aplicação (LOPERA, 2010). 

Apesar da importância da perfilografia como sistema de iluminação, esta 

técnica não tem evoluído muito desde que foi concebido seu propósito, por outro 

lado, os sistemas de aquisição e armazenamento de imagens de alta velocidade 

tiveram um alto grau de desenvolvimento desde os anos 80, o que facilitou 

razoavelmente a obtenção de imagens relevantes no estudo de transferência 

metálica, generalizando assim o uso da perfilografia. Atualmente é comum encontrar 

câmeras com taxas de aquisição de dez mil quadros por segundo, ou superior, mas 

deve-se levar em conta que com uma maior taxa de quadros por segundo, permite-

se fazer um estudo mais detalhado dos fenômenos, porém requer mais tempo de 

processamento e um hardware mais robusto para analisar as imagens adquiridas 

(LOPERA, 2010). 

Uma ferramenta que vem complementar os estudos experimentais de 

transferência metálica por meio de perfilografia é a sincronização das imagens 

obtidas na filmagem com sinais de corrente, tensão ou de outro tipo de sensor que 

sejam adquiridas durante a soldagem (BÁLSAMO et al, 2000). Este fato permite 

aprofundar em detalhe os processos de pesquisa de transferência metálica o que 

possibilita importantes acréscimos nos conhecimentos da soldagem MIG/MAG. 

Neste trabalho apresenta-se a aplicação da técnica de Perfilografia para adquirir 

imagens da transferência metálica no processo MIG/MAG Convencional usando uma 

câmera com uma taxa de aquisição de mil quadros por segundo. As imagens obtidas 

são sincronizadas com os sinais elétricos do processo, possibilitando correlacioná-

las com os valores instantâneos de corrente e de tensão de soldagem (LOPERA, 

2010). 

O clássico sistema óptico proposto para trabalhar com perfilografia é 

apresentado na Figura 11. Uma definição dada por GROETELAARS (2005) 
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descreve o princípio da Perfilografia como a passagem de um feixe colimado de 

laser pela região do arco, de modo que a imagem resultante represente a sombra 

desses elementos (arame, metal em transferência e cordão de solda). Um filtro 

óptico de interferência na região do laser é colocado entre o arco e a câmera, de 

modo que somente o feixe de laser e as sombras respectivas vão aparecer na 

imagem, suprimindo a luz produzida pelo arco que não esteja na região do filtro. 

Esse arranjo utiliza um expansor de feixe de laser de tipo Galileu. Como apresenta 

WEICHEL (1990) e STEEN (2003) o expansor utiliza uma lente divergente como 

entrada do feixe e uma convergente como saída, que de acordo com HECHT (2002), 

produz idealmente uma frente de onda plana na saída do expansor, não tendo assim 

distorção nem ampliação nas geometrias dos elementos (LOPERA, 2010). 

 

 

Figura 11: Princípio da perfilografia aplicado à soldagem (BÁLSAMO et al., 2000). 

 

2.13 Lâmpadas halógenas e LEDs de alta potência 

 

Quando se deseja visualizar mais detalhes da geometria da poça de fusão, 

ou, por exemplo, pretende-se filmar em outros ângulos não somente a vista 

perpendicular à tocha, como é feito na filmagem na perfilografia, ilumina-se a 

soldagem com lâmpadas hálogenas ou LEDs de alta potência. Nesse caso a região 

de interesse tem que estar bem iluminada. Para isso, a iluminação utilizada pode ser 

do tipo frontal, ou seja, fonte de luz e câmera no mesmo lado, ou do tipo oposta 

(tocha entre a fonte de luz e a câmera) (HOUGHTON, LUCAS A., LUCAS J., 2007). 

A fonte de luz tem que ter potência tal que ao se atenuar a intensidade luminosa que 

chega à câmera, a luz do arco desapareça, ficando apenas a iluminação da fonte. 

 Como a radiação luminosa do arco é muito intensa, o ideal é que a fonte de 

luz tenha comprimento de onda em uma faixa onde o arco voltaico emita menos 

radiação. Por isso, tem crescido a utilização dos LEDs de alta potência. Os diodos 
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emissores de luz (LEDs) geram luz através de um processo de fótons quando 

atravessam a junção do diodo. O comprimento de onda do fóton gerado é 

determinado por uma zona chamada “band-gap” (faixa de lacuna). Pela variação 

dessa faixa, engenheiros podem criar LEDs que emitem do ultravioleta ao 

infravermelho, podendo limitar a faixa de comprimento de onda que é emitido 

(RAMOS, 2011). 

 Entre as características dos LEDs é interessante citar que para operarem 

corretamente eles necessitam de corrente constante e não de tensão. Dentre as 

vantagens da aplicação destes dispositivos estão a alta vida útil (acima de 100.000 

horas), alta eficiência luminosa, simples acionamento por necessitar somente de um 

controle de corrente e seu acionamento ser em corrente contínua. A principal 

desvantagem é dissiparem muito calor (OLIVEIRA, 2007).  

 

2.14 Gases de proteção 

 

Os gases ou mistura de gases de proteção são de suma importância na 

soldagem MIG/MAG, dentre outras coisas, por protegerem a poça de fusão, o metal 

fundido na ponta do arame-eletrodo e o arco elétrico do ambiente circunvizinho. 

Dependendo de suas propriedades físicas e químicas eles afetam, por exemplo, a 

ionização e formação do arco elétrico, a sua forma e estabilidade, o modo de 

transferência metálica, as propriedades mecânicas do metal depositado, o volume 

de fumos e respingos, a geometria e o aspecto superficial do cordão (TUSEK, 

SUBAN, 2000; VAIDYA, 2002). 

As propriedades físicas mais relevantes dos gases de proteção aplicados nas 

operações de soldagem são a condutividade térmica, os potenciais de ionização e 

oxidação e a densidade relativa em relação à atmosfera. A condutividade térmica, 

considerando os parâmetros de soldagem constantes, quando alta irá constringir o 

arco radialmente e quando baixa expandi-lo, para possibilitar igual transferência de 

calor. O potencial de ionização influencia a facilidade de abrir e manter um arco 

estável. Nesse sentido, gases de menor potencial de ionização (por exemplo, o 

argônio em relação ao hélio) tendem a favorecer uma operação mais estável e uma 

abertura mais fácil do arco. O potencial de oxidação influencia o quanto o gás vai 

interagir com a gota fundida e a poça de fusão. Um potencial maior pode ser 

prejudicial por possibilitar a oxidação e perda de elementos de liga. Porém, um gás 
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ligeiramente oxidante pode ser necessário para estabilizar o arco, por facilitar a 

emissão de elétrons por efeito de campo (do catodo) (SANTANA, 2010; SCOTTI, 

PONOMAREV, 2008). A densidade relativa ditará o quanto o gás, para uma 

determinada vazão e posição de soldagem, será eficiente no isolamento da gota 

fundida e a poça de fusão do ambiente circunvizinho (TUSEK, SUBAN, 2000; 

VAIDYA, 2002). 

O argônio é o gás mais comumente utilizado na soldagem TIG e MIG, sendo 

inerte, incolor, inodoro, insípido, não inflamável e não tóxico, além de não se 

dissolver de forma apreciável na poça de fusão. Possui um potencial de ionização 

relativamente baixo e é um gás mais denso do que o ar. Estas características 

permitem uma abertura fácil de arco, mesmo quando são utilizados baixos valores 

de corrente de soldagem, e propicia boa proteção, com baixos valores de vazão, 

sobretudo na posição plana. Na soldagem MIG o uso do argônio favorece a 

transferência por spray em correntes mais baixas. Este tipo de transferência leva à 

formação de um cordão com penetração mais acentuada em uma estreita faixa 

próxima ao seu centro (finger type penetration - penetração em dedo) (TUSEK, 

SUBAN, 2000). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Materiais de consumo 

 

Os materiais de consumo serão formados por três grupos: gás de proteção, 

arame-eletrodo e corpo de prova. 

 

 3.1.1 Gás de Proteção 
 

O gás de proteção utilizado foi o argônio, com uma vazão de 15l/min, 

controlada através de um fluxímetro colocado na saída da tocha para verificação do 

fluxo de gás. O controle da vazão requerida será efetuado através do ajuste do 

regulador de pressão de saída do cilindro do gás. 

 

3.1.2 Arame-eletrodo 

 

Foi utilizado um arame-eletrodo pertencente à classe AWS ER4043 (Al-Si), 

com diâmetro de 1,2 mm, sendo definidos todos os parâmetros de soldagem para a 

soldagem do MIG-P e para avaliar os efeitos dos parâmetros nos aspectos da 

estabilidade do arco voltaico e o modo de transferência para os diferentes 

parâmetros de pulso e diâmetros de gota. A composição química nominal 

(especificada pela norma AWS) do arame-eletrodo é dada na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Composição química nominal do arame eletrodo utilizado. 

Arame Elemento Al Si Fe Cu Ti Zn Mn Mg 

4043 
Em % 

Peso 
Balanço 4,5/6 

0,80 

(max) 

0,30 

(max) 

0,20 

(max) 

0,10 

(max) 

0,15 

(max) 

0,10 

(max) 

 

 

3.1.3 Corpo de prova 

 

Os corpos de prova foram confeccionados com dimensões de 200 mm x 50 

mm x 3 mm, a partir de uma chapa laminada da liga Al-Mg da classe AA5052-H, 

conforme ilustra a  Figura 12.  De acordo com a ALCAN (1993), a composição 

química nominal da chapa AA5052-H é observada na Tabela 3. 
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Figura 12: Corpo de prova. 

 

 

Tabela 3: Composição química da chapa AA 5052-H. 

Chapa Elemento Mg Mn Cr Cu Al 

5052 % em peso 2,24 0,07 0,13 140ppm Balanço 

 

 

3.2 Método experimental 

  

Para melhor entendimento será dividida em etapas a execução deste 

trabalho. 

 

3.2.1 1° ETAPA: Metodologia para definir os parâmetros de soldagem com MIG 

Pulsado (MIG-P) 

 

 Considerando a influência que os parâmetros da corrente pulsada exercem no 

destacamento da gota, este trabalho objetiva avaliar as condições de destacamento 

de quatro diferentes parâmetros de pulso (1- Ip: 160A e tp: 5,7ms; 2- Ip: 300A e tp: 

2ms; 3-  Ip: 350A e tp: 1,2ms; 4- Ip: 350A e tp: 0,8ms) e para cada um desses 

parâmetros foram calculados três diferentes diâmetros de gota. A metodologia 

adotada para obter os valores operacionais dos parâmetros de soldagem para a 

corrente pulsada, em condições de estabilidade do arco, foi desenvolvida na 

seguinte sequência: 
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 A corrente média foi estimada a partir de experimentos e sendo definido para 

todos os parâmetros; 

 Designando valores iniciais para a corrente de pulso e o tempo de pulso;  

 Calculando a velocidade de arame; 

 Determinando matematicamente o período de pulsação, de acordo com o 

diâmetro da gota; 

 Calculando o tempo e a corrente de base para a forma de onda idealmente 

retangular; 

 Ensaiando e realizando ajuste fino. 

 

Do ponto de vista prático de soldagem realizou-se um ajuste na velocidade de 

alimentação do arame (Va) para tentar uniformizar o comprimento do arco dos 

parâmetros, o que torna este critério atraente. Sendo realizado um ajuste fino na 

velocidade de alimentação de arame, passando de 3,7 m/min. para 4,0 m/min., 

tendo assim uma pequena variação no diâmetro da gota calculada inicialmente. O 

intuito desse ajuste foi deixar o mais próximo possível a uniformização do 

comprimento do arco para todos os parâmetros e garantir a ausência de curto 

circuito. 

Pode-se garantir uma estabilidade de arco para a mesma velocidade de 

alimentação (Va) para diferentes parâmetros de pulso, podendo ocorrer pequenas 

variações no comprimento do arco.  

Será estabelecido um critério de comparação que possa satisfazer totalmente 

os requisitos de uma comparação entre os parâmetros em condições de igualdade, 

escolheu-se o uso do mesmo volume de material depositado por unidade de 

comprimento de soldagem, obtido através de uma relação constante entre a 

velocidade de alimentação (Va) e velocidade de soldagem (Vs), Va/Vs = constante  

KV. Assume-se neste caso que o rendimento de deposição é o mesmo para todos os 

parâmetros, fato razoável considerando serem as mesmas técnicas pulsadas (sem 

curto-circuito).  

Para estes cálculos iniciais serão utilizados as seguintes fórmulas: 

 

       Im = K x Va                                                       (eq.6) 

T = (dg
3 x 40) ÷ (de

2 x Va)                                 (eq.3) 
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D = Ip
2 x tp                                                                                    (eq.4) 

Im= (Ib x tb + Ip x tp) ÷ (tb + tp)                             (eq.2) 

  dg
3 = (T x de

2 x Va) ÷ 40                                    (eq.8) 

 

Onde:  Va= Velocidade de arame (m/min.); 

  Im= Corrente média (A); 

  T= Período (ms); 

  dg= Diâmetro da gota (mm); 

  de= Diâmetro do arame-eletrodo (mm); 

  K= Constate de fusão (valor de 0,046) 

  Ip= Corrente de pico (A); 

  Ib= Corrente de base (A); 

  tp= Tempo de pico (ms);      

  tb= Tempo de base (ms); 

  D= Constante de destacamento 

 

Denominando os parâmetros de pulso como sendo: 1, 2, 3 e 4, e a letra A 

para diâmetro de gota igual ao diâmetro do arame-eletrodo; B para o diâmetro de 

gota maior que o diâmetro do arame-eletrodo; e C para o diâmetro menor que o 

diâmetro do arame-eletrodo.  

A Tabela 4 mostra as doze combinações dos quatro parâmetros de pulso com 

três diâmetros de gota. 

 

Tabela 4: Parâmetros e diâmetros de gotas utilizados para realização dos experimentos. 

Parâmetro/dg A B C 

1 
Ip: 160A e tp:5,7ms 

dg: 1,2 mm 
Ip: 160A e tp:5,7ms 

dg: 1,44 mm 
Ip: 160A e tp:5,7ms 

dg: 1,10 mm 

2 
Ip: 300A e tp: 2ms 

dg: 1,2 mm 
Ip: 300A e tp: 2ms 

dg: 1,44 mm 
Ip: 300A e tp: 2ms 

dg: 1,10 mm 

3 
Ip: 350A e tp:1,2ms 

dg: 1,2 mm 
Ip: 350A e tp:1,2ms 

dg: 1,44 mm 
Ip: 350A e tp:1,2ms 

dg: 1,10 mm 

4 
Ip: 350A e tp:0,8ms 

dg: 1,2 mm 
Ip: 350A e tp:0,8ms 

dg: 1,44 mm 
Ip: 350A e tp:0,8ms 

dg: 1,10 mm 
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3.2.1.1 Medição do Diâmetro de Gota 

 

Para verificar o tamanho da gota calculada foi realizada a medição com 

auxílio de um soft utilizando o seguinte critério: as imagens eram passadas quadro a 

quadro e eram capturadas após o destacamento da gota da ponta do arame e antes 

de tocar a poça de fusão. 

Após a obtenção da imagem digital, o próximo passo foi o pré-processamento 

da imagem. A função do pré-processamento é melhorar a imagem de forma a 

aumentar as chances para o sucesso dos processos seguintes. Tipicamente, 

envolve técnicas para o realce de contrastes, remoção de ruído e isolamento de 

regiões a serem analisadas.  

Neste trabalho para a medição do diâmetro da gota foi realizada uma 

adaptação do Método de Otsu, no qual, a grosso modo, consiste na  limiarização 

que é uma das mais importantes e utilizadas abordagens para segmentação de 

imagens. O ponto mais sensível da técnica é a escolha do limiar de corte (o limiar T). 

Normalmente, esta escolha é feita através da observação do histograma da imagem, 

a partir de onde se pode mais facilmente escolher o tom de cinza que determina a 

fronteira entre as fases. Na prática, determinar o exato limiar não é uma tarefa 

simples e a escolha manual não é reprodutível para todas as imagens, o que sugere 

uma busca por um método automático (GOMES, 2001). Neste trabalho foi realizado 

um contraste em tons de cinza das imagens para melhor medição da gota. Estas 

medições foram realizadas observando quadro a quadros e medindo a gota quando 

ela encontrava-se na forma mais esférica possível. 

Após o tratamento da imagem em escala de cinza, foram realizadas duas 

medições de forma perpendicular uma em relação à outra (D1 e D2) e calculado a 

média do diâmetro de cada gota. Com os valores da média das medições foram 

calculados os valores médio para cada diâmetro da gota com seu respectivo desvio 

padrão, conforme ilustra a Figura 13. 
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Figura 13: Representação de como foi realizado a média do diâmetro da gota. 

 

3.2.2 2° ETAPA: Influência dos parâmetros de pulso sobre a estabilidade do 

arco do MIG-P 

a) Soldagem em Chapas Planas 

 

Esse ensaio teve como objetivo verificar o comportamento da estabilidade do 

arco voltaico durante a soldagem nos diferentes parâmetros pré-estabelecidos. Terá 

o desígnio de verificar a influência dos parâmetros de pulso e também do diâmetro 

de gota sobre a estabilidade do arco voltaico durante a soldagem, que para o 

alumínio é um aspecto bastante problemático decorrente de suas propriedades 

físicas (bom condutor elétrico e térmico). Outra problemática é o tipo de fonte 

utilizada que é da modalidade MIG por comando de corrente, a fonte de soldagem 

controla níveis de corrente em sua saída, é a que apresenta os maiores problemas 

no que se refere à estabilidade do arco. Devido às condições que a fonte de 

soldagem impõe ao arco voltaico, ou seja, a determinação de um valor de corrente 

não define propriamente um comprimento do arco.  

A soldagem na posição plana foi realizada a deposição simples do cordão de 

solda na chapa com um DBCP constante de 15 mm, conforme mostra a Figura 14. 

 

 

Figura 14: Soldagem na posição plana. 
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Para reduzir a influência de outros fatores nos experimentos foram fixados 

alguns parâmetros fixos listados abaixo:  

 

 Velocidade de deslocamento da tocha: 40 cm/min; 

 Velocidade de alimentação do arame: 4 m/min; 

 Inclinação da tocha: 15° em relação ao eixo vertical na direção do cordão; 

 Sentido de Soldagem: empurrando; 

 Corrente média: 80A; 

 Tipo de corrente: CC+; 

 Tipo do gás de proteção: Argônio; 

 Vazão do gás: 15 l/min.; 

 Dimensão do cordão de solda: 150 mm; 

 Arame-eletrodo: ER 4043 com diâmetro de 1,2 mm;  

 Chapas á temperatura ambiente; 

 

A Tabela 5 mostra os fatores e níveis que consistem nesta 2° Etapa a.  

 

Tabela 5: Fatores e níveis para o planejamento experimental com o processo MIG-P. 

Variáveis Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Diâmetro da gota A B C  

Parâmetros de pulso 1 2 3 4 

 

 

Dessa forma, torna-se muito importante durante a soldagem, a manutenção 

dos valores da corrente e do comprimento do arco (indiretamente a tensão) o mais 

estável possível. Partindo desta premissa (comprimento do arco é proporcional à 

tensão) utilizou-se um sistema de aquisição (corrente x tensão) no qual foram 

adquiridos os oscilogramas e ciclogramas, além do gráfico médio de tensão 

simultaneamente com a soldagem, sendo estes observados para analisar qual(is) 

parâmetro(s) se apresenta(m) de maneira mais estável durante a soldagem.  

No gráfico de tensão, quanto mais plano mais estável e o oscilograma mais 

estável é aquele que tem uma repetitividade no pico de tensão (destacamento da 

gota), conforme representado nas Figuras 15 e 16, respectivamente. No ciclograma, 
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quanto mais concentradas as linhas, ou seja, passando pelos mesmos valores 

durante todo o tempo avaliado, com pouca dispersão, mais estável, conforme 

representado na Figura 17. 

 

 

Figura 15: Gráfico da tensão média: 4A= estável; 1A= instável.  

  

Figura 16: Oscilograma (corrente x tensão): 3A= repetitivo, estável; 1A= não repetitivo, 

instável.  

 

Figura 17: Ciclograma (corrente x tensão): 4A= linhas mais concentradas, estável; 1A= linhas 

dispersas, instável.  
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b) Soldagem em Chapas Planas com inclinação de 10° 

 

O enfoque desse ensaio foi comparar a estabilidade do processo MIG-P com 

o processo MIG-P Adaptativo variando o DBCP para verificar o comportamento da 

estabilidade do arco voltaico, realizando uma soldagem de deposição simples em 

chapa plana com uma inclinação de 10°, variando o DBCP de 15 mm (no inicial da 

soldagem) até 28 mm (no final da soldagem), Figura 18. Sendo repetidos os demais 

parâmetros, porém, se avaliou apenas um diâmetro de gota igual ao diâmetro do 

eletrodo, dg: A.  

 

Figuras 18: Soldagem na posição plana com uma inclinação de 10°. 

 

A Tabela 6 mostra os fatores e níveis que consistem nesta 2° Etapa b. Foram 

realizadas três repetições para constatar a repetitividade do comportamento do arco 

(as quantidades de repetições por parâmetros foram calculadas conforme descrito 

no item 4.3). E o sistema de avaliação foi o mesmo utilizado na soldagem em chapa 

plana.  

 
 
 

Tabela 6: Fatores e níveis para o planejamento experimental com o processo MIG-P e MIG-P 
Adaptativo. 

Variáveis Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Técnica de soldagem 
 

MG-P 
 

MG-P 
Adaptativo 

  

Parâmetros de pulso 1 2 3 4 

 

Como já mencionado anteriormente sobre as dificuldades encontradas na 

soldagem em alumínio, levando a uma constante pesquisa para criar ou aprimorar 

mecanismos para facilitar esta soldagem, neste trabalho se resolveu maximizar as 

condições adversas realizando a soldagem com uma alta inclinação para uma 

melhor avaliação da estabilidade do arco nos processos de soldagem MIG-P e o 

MIG-P com um controle adaptativo, no qual este será explicado em detalhes 

posteriormente. 
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3.2.3 3° ETAPA: Filmagem de alta velocidade  

a) Influência dos parâmetros de pulso sobre a transferência metálica 

 

 A filmagem de alta velocidade foi realizada com a soldagem por simples 

deposição em chapa plana, sendo efetuadas as filmagens com taxa de 3333 

quadros por segundo e uma resolução do vídeo de 640x480, em sincronia com a 

aquisição da corrente e da tensão para estudar a influência dos parâmetros de pulso 

sobre o processo de transferência metálica durante a soldagem MIG-P. 

Os experimentos serão realizados usando o princípio do backlight na 

filmagem de alta velocidade com um conjunto de sete lâmpadas de LED que serão 

sincronizado com o sistema de aquisição de dados. As imagens adquiridas pela 

câmera de vídeo de alta-velocidade serão transferidas sob a forma de sinal de vídeo 

para o computador para análise, sendo posteriormente avaliadas pelo programa 

MOTION STUDIO. A câmera contém um conjunto de lentes e filtros para melhorar a 

qualidade do vídeo, sendo selecionado o sistema XDR do MOTION STUDIO, que 

consiste numa sobreposição de imagens (mais clara e mais escura) para melhor 

compor o vídeo. A luz bloqueada pela gota e pelo comprimento do arame não irá 

atingir a lente. Para fazer a aquisição da tensão do arco, esta será medida entre o 

contato da pistola de soldagem e o corpo de prova, e a corrente de soldagem foi 

medida com um alicate amperímetro, estes conectados a um sistema de aquisição 

portátil com auxílio de um computador durante a soldagem. A Figura 19 mostra a 

disposição dos equipamentos, câmara de alta velocidade junto com o conjunto da 

luz de LED. 

 

 

Figura 19: Disposição da câmera com o conjunto de LED. 1-Câmera de alta velocidade; 

2- Conjunto de LED; 3- Tocha. 
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b) Verificação do Oscilograma x Filmagem de Alta Velocidade  

 

A análise dos resultados irão ser baseados de acordo com a observação dos 

filmes e nas análises dos sinais adquiridos durante os ensaios. Foi feita a 

sincronização entre a filmagem e o oscilograma para classificar o tipo de 

destacamento de cada parâmetro e para a comparação da estabilidade do processo 

soldagem. Esta observação se baseou na repetitividade do pico de tensão e pelos 

gráficos médios da tensão. 

De acordo com os oscilogramas adquiridos juntos com as filmagens, serão 

classificados os modos de transferência: Uma gota por pulso (UGPP), uma gota por 

múltiplos pulso (UGMP) e múltipla gota por pulso (MGPP). 

 

 
3.3 Determinação do número mínimo de ensaios 

 

Foi utilizada a teoria estatística da estimação (SPIEGELl, 1979) para verificar 

o número mínimo de ensaios que seriam necessários para conseguir uma boa 

confiabilidade nos resultados. De acordo com a equação 9, obteve-se o número 

mínimo de 3 repetições para cada parâmetro. 

 

                                                N = Z/2 
2 x s2 / 2                                (eq.9) 

 

Onde: N = Número mínimo de ensaios a se realizar; 

Z/2 = Confiabilidade; 

s2 = Variância; 

  = Margem de erro admitido nas medidas, ou seja, a diferença máxima 

provável entre a média amostral observada e a verdadeira média populacional. 

 

3.4 Equipamentos de soldagem 

 

 A Figura 19 mostra a bancada de soldagem e todos os equipamentos 

periféricos que fizeram parte do experimento. 
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Figura 20: Equipamento de soldagem utilizado e equipamentos periféricos: 1 - Fonte de 

soldagem multiprocesso; 2 - Sistema de refrigeração; 3 - Alimentador de arame; 4 – 

Manipulador de dois eixos XY; 5 - Tocha refrigerada; 6 - Sistema de Aquisição Portátil; 7 - 

Câmara de alta velocidade; 8 - Luz de LED; 9 - Equipamentos de sincronização; 10 - Notebook. 

 

3.4.1 Fonte de Soldagem 

 

Para a realização das soldagens pelo processo MIG Pulsado foi utilizado uma 

fonte de energia eletrônica. Dessa forma, empregou-se uma fonte de soldagem 

multi-processo transistorizada com chaveamento no secundário, denominada 

DIGIPlus A7 450, contendo as características requeridas. A versatilidade desta fonte 

possibilita sua utilização, tanto na técnica MIG convencional (MIG), como na MIG 

pulsado (MIG-P), MIG AC, além de operar com o processo TIG (CC ou pulsada) e 

Eletrodo revestido. A Figura 20 ilustra a fonte de soldagem utilizada e a Tabela 7 traz 

as principais características técnicas deste equipamento. 
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Figura 21: Fonte de soldagem. 

 

Tabela 7: Características técnicas da DIGITEC 450 (ICM, 2009). 

Tensão de Alimentação 220, 380, 440, Trifásica 

Tensão em vazio 50/68/85 V 

Corrente Continua ou pulsada 

Corrente nominal 280 A a 100% de ciclo de trabalho 

Peso 150 kg 

Potência máxima consumida 10 kW 

Fator de Potência 0,94 

 

 

Em relação à seleção do processo através do teclado do controle remoto, 

tomando-se como base somente as opções que serão usadas neste trabalho, deve-

se selecionar o processo MIG. Quando seleciona o processo MIG-P, as opções 

modo corrente e modo misto surgem no painel. Optando-se pelo modo corrente, 

uma nova tela aparecerá, exibindo três novas opções: configurar, normal e sinérgico. 

Selecionando o modo normal, em seguida seleciona a opção não-térmico, sendo 

inserido os parâmetros na opção variáveis e finalizando com a habilitação da 

soldagem. A Figura 22 representa a sequência da operação, em amarelo, para 

executar a soldagem. 
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Figura 22: Fluxograma da estrutura quando se seleciona a opção do processo MIG. 

 

 

Selecionando-se a opção normal, têm-se duas novas opções que definem a 

técnica a ser utilizada, térmico ou não térmico. A opção não térmico leva à técnica 

MIG-P. Nesta ajustou-se as variáveis de corrente de pulso (Ip), corrente de base (Ib), 

tempo de pulso (tp) e tempo de base (tb) para construir a forma de onda retangular.  

 

3.4.2 Sistema de Refrigeração 

 

Periférico que tem a função de refrigerar a tocha de soldagem é a unidade de 

refrigeração. A Figura 23 ilustra o equipamento e a Tabela 8 mostra suas 

características técnicas.  

 

Figura 23: Refrigeração da tocha de soldagem. 
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Tabela 8: Características Técnicas do equipamento de Refrigeração. 

UPR 7500 – Unidade Refrigeradora da Tocha 

Dados Técnicos 

Fluxo Máximo 10 l/min 

Capacidade (à 25°C) 2000W a 2 l/min 

Tensão de Alimentação 110E e 220V 

Dimensões 33 x 30 x 29 cm 

Peso Seco 16 Kg 

 

 

3.4.3- Alimentador de Arame  

 

O STA-20D é um sistema tracionador de arame que possibilita a alimentação 

de arame bobinado de diversos tipos, com velocidade regulada pelo usuário numa 

faixa de 1,10 a 20,00 m/min, diretamente no painel de comando da fonte. Também 

oferece regulagem para rampas de aceleração e desaceleração do arame, 

melhorando as condições de início e término dos cordões de solda, regulagem esta, 

efetuada no próprio cabeçote alimentador. A Figura 24 ilustra o alimentador. 

 

 

Figura 24: Alimentador de Arame. 

 

 

3.4.4 Bancada para soldagens com manipulador XY 

 
Sistema para Manipulação da Tocha de Soldagem 

 

Utilizou-se uma mesa de coordenadas para controlar os movimentos da tocha 

com precisão e absoluta repetibilidade. Este equipamento permite movimentos nos 
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eixos X e Y, embora neste trabalho a trajetória da tocha de soldagem fosse 

orientada segundo um único eixo, o X. O eixo Y era usado apenas para 

posicionamento transversal em relação à chapa de teste.  

 Para realização deste trabalho foi utilizado o Modelo – Tartílope V2; 

Fabricante – SPS / Labsolda-UFSC; Faixa de velocidade de deslocamento – 5 a 160 

cm/min; e Resolução – 0,2 cm/min. A Figura 25 ilustra os componentes básicos que 

constituem este sistema de movimentação da tocha. 

 

 
Figura 25: Ilustração dos acessórios do sistema de posicionamento automático da tocha de 

soldagem onde (A) Tartílope V2, (B) Controle remoto e (C) Fonte de potência. 

 

3.4.5 Tocha de soldagem 

 

No desenvolvimento prático deste trabalho foram realizados os ensaios testes 

com uma tocha refrigerada à água e equipada com conduíte de teflon (Fabricante –

TBI), além de:  

 cabo de 2 m; 

 guia de teflon própria para alumínio; 

 bico de contato para arame de alumínio de 1,2mm; 

 roletes do cabeçote de alimentação com sulcos em U (arestas arredondadas) 

para arame de diâmetro 1,2mm; 

 suporte para elevar o cabeçote de alimentação a uma altura onde a posição 

do cabo da tocha pudesse ficar o mais retilíneo possível (Figura 26);  
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É importante ressaltar uma opção deste equipamento denominada “toques”. A 

finalidade desta é selecionar o modo de comando de acionamento da energização, 

que pode ser do tipo de dois ou de quatro toques, no caso este trabalho utilizou o 

tipo dois toques, com ajuda de um disparo automático. O modo de funcionamento de 

dois ou quatro toques depende do processo selecionado, mas, basicamente, em 

dois toques há a energização ao se pressionar o gatilho e desenergização ao se 

soltá-lo. Em quatro toques, a energização é feita ao se apertar e soltar o gatinho e a 

desenergização acontece ao apertar e soltar o gatilho novamente. 

 

 
Figura 26: Foto da tocha refrigerada utilizada neste trabalho. 

 

 

 

3.4.6 Sistema de Aquisição Portátil - Medição de Tensão e Corrente 

 

 O Sistema de Aquisição Portátil (SAP), Figura 27, foi utilizado para a captura 

dos sinais de corrente e tensão nos ensaios. 
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Figura 27: Sistema Aquisição Portátil. 

 

Segue algumas características deste equipamento:  

- Placa de aquisição e processamento de dados: 

Fabricante – IMC/Labsolda-UFSC. 

 

- Sistema de aquisição e aferição portátil:  

Modelo – SAP V 4.01; é composto por uma maleta com sensores para medir os 

sinais de corrente, tensão, velocidade de arame e vazão do gás de soldagem e por 

um poderoso software de aquisição destes sinais. O mesmo foi projetado para ser 

conectado a um LAPTOP, dando maior flexibilidade. Fabricante – IMC/Labsolda-

UFSC. 

 

- Programas computacionais: 

SAP V 4.01 – Utilizado na aquisição e tratamento, retornando informações 

relevantes para análise do processo dos dados obitidos durante a realização das 

soldagens. Fabricante – IMC/Labsolda-UFSC. 

 

3.4.7 Câmera de alta velocidade 

 

A filmagem de alta velocidade foi realizada com auxílio da câmara da IDT SY4 

com um conjunto de LED com 7 lâmpadas. Os equipamentos utilizados na filmagem 

realizada neste estudo são mostrados na Figura 28.  
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Figura 28: Câmara de alta velocidade e o conjunto de LED. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Resultados dos ensaios preliminares 

 

 Partindo dos parâmetros fixos e com auxílio das equações apresentadas no 

item 3.2, foram calculados os demais parâmetros e foram obtidos os seguintes 

resultados, conforme as tabelas abaixo: 

 

Tabela 9: Para o diâmetro de gota A. 

Configuração 
Im 
(A) 

Ip 
(A) 

tp 
(ms) 

Ib 
(A) 

tb 
(ms) 

T 
(ms) 

1A 80 160 5,7 18 7,3 13,0 

2A 80 300 2,0 40 11,0 13,0 

3A 80 350 1,2 53 10,8 13,0 

4A 80 350 0,8 62 12,2 13,0 

 

Tabela 10: Para o diâmetro de gota B. 

Configuração 
Im 
(A) 

Ip 
(A) 

tp 
(ms) 

Ib 
(A) 

tb 
(ms) 

T 
(ms) 

1B 80 160 5,7 53 16,8 22,4 

2B 80 300 2,0 59 20,5 22,4 

3B 80 350 1,2 65 21,3 22,4 

4B 80 350 0,8 70 21,7 22,4 

 

Tabela 11: Para o diâmetro de gota C.  

Configuração 
Im 
(A) 

Ip 
(A) 

tp 
(ms) 

Ib 
(A) 

tb 
(ms) 

T 
(ms) 

1C 80 160 5,7 -25 4,3 10 

2C 80 300 2,0 25 8,0 10 

3C 80 350 1,2 37 8,8 10 

4C 80 350 0,8 57 9,2 10 

 
Observação: Ao efetuar os cálculos para o parâmetro 1C a corrente de base ficou negativa. Foi feita 

uma tentativa de colocar uma corrente de base mínima de 18A. Utilizando a corrente de base de 18A 

para este parâmetro, obtivemos uma corrente média em torno de 97A (este valor foi obtido através de 

testes experimentais), assim, este parâmetro não será mais objeto de avaliação, uma vez que a 

corrente média utilizada neste trabalho foi de 80A.  
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 Os resultados preliminares necessitaram de um ajuste fino, na tentativa de 

achar um comprimento de arco mais uniforme possível, já que temos quatro 

diferentes parâmetros de pulso com três diferentes diâmetros de gota. O ajuste foi 

realizado apenas na velocidade de alimentação do arame que passou de um Va= 

3,7m/min. para um de Va= 4,0m/min.  

 

4.1.1 Resultado dos diâmetros das gotas 

 

De acordo com as medições realizadas foram obtidos os seguintes 

resultados: 

 

Tabela 12: Diâmetro de gota. 

dg dg Calculado dg Ajustado dg Medido dg Desvio Padrão 

A 1,20 mm 1,23 mm 1,22 mm 0,057 mm 

B 1,44 mm 1,43 mm 1,43 mm 0,026 mm 

C 1,10 mm 1,13 mm 1,08 mm 0,065 mm 

 

 

4.2 Realização dos Ensaios do Processo MIG-P (chapa plana) 

4.2.1 Resultado da Série A 

 

Serão expostos os oscilogramas, ciclogramas e os aspectos visuais dos 

cordões de solda dos parâmetros da Série A, conforme mostram as Figuras 29,30, 

31, 32, 33, 34, 35 e 36. 

  
Figura 29: Oscilograma e ciclograma do parâmetro 1A. 
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Figura 30: Cordão de solda da série 1A. 

 

  
Figura 31: Oscilograma e ciclograma do parâmetro 2A. 

 

 

Figura 32: Cordão de solda da série 2A. 

 

  
Figura 33: Oscilograma e ciclograma do parâmetro 3A. 
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Figura 34: Cordão de solda da série 3A. 

 

  
Figura 35: Oscilograma e Ciclograma do parâmetro 4A. 

 

 

Figura 36: Cordão de solda da série 4A. 

 

 O parâmetro 1A (Ip=160A; tp 5,7ms) mostrou-se o mais instável da série A. 

Seu oscilograma e ciclograma apresentaram uma falta de repetitividade nos pulsos 

de tensão, sendo este um forte indicador da irregularidade na transferência metálica, 

estando esta hipótese confirmada com a filmagem de alta velocidade. A 

transferência metálica do parâmetro 1A ora a gota é destacada no pulso, ora não 

destaca, ora destaca duas gotas de tamanhos diferentes no pulso. Dessa forma, 

temos uma considerável instabilidade no arco voltaico, como podemos mostrar na 

Figura 37. Este parâmetro apresenta um tempo de pulso relativamente longo e 

tempos de pulso mais longos do que o necessário resultam em perda de 
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controlabilidade da transferência (SCOTTI, PONOMAREV, 2008). Porém, esta 

irregularidade não afetou o acabamento dos cordões de solda, pelo contrário, foi um 

dos melhores e não apresentaram respingos, devido a sua corrente de pulso ser 

baixa. 

 

Figura 37: Gráficos da tensão média da Série A. 

 

Durante os experimentos observou-se que os parâmetros com maior 

estabilidade de arco nos cordões foram aqueles com correntes de pulso elevadas, 

onde se pode observar, por meio dos oscilogramas, uma maior repetitividade da 

tensão, sendo este um forte indicador da regularidade da transferência metálica e 

estabilidade do processo. Uma das justificativas para tal estabilidade está no ligeiro 

acréscimo na corrente eficaz do processo, causado pelo aumento dos níveis de 

energia no tempo de pulso, proporcionando um superaquecimento maior das gotas 

metálicas destacadas, com relação a pulsações de menores amplitudes. Este fato 

ocasiona o surgimento de vapores metálicos em maior quantidade no plasma do 

arco, tornando-o eletricamente mais condutivo, o que pode levar a uma maior 

estabilidade do processo (GLICKSTEIN, 1979; SCHELLHASE, WEINSCHENK, 

1979). 

Os parâmetros 2A, 3A e 4A apresentaram uma melhor estabilidade em 

relação ao parâmetro 1A sendo comprovada tanto nos oscilogramas quanto nos 

ciclogramas. Os parâmetros 3A e 4A apresentaram uma melhor estabilidade em 
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relação ao parâmetro 2A, mostrado na Figura 37. Utilizando uma maior corrente de 

pulso conseguiu-se uma maior estabilidade na transferência metálica, no entanto, 

apesar da maior estabilidade do processo MIG de alumínio quando da utilização de 

correntes de pulso elevadas, as condições de transferência metálica impostas 

nestas circunstâncias trazem consigo algumas consequências negativas no 

processo, tais como: maior incidência de respingos finos e ruído sonoro excessivo 

(MATSUDA et al, 1983; SANTOS, 2000). A perda de qualidade no acabamento, em 

virtude da maior quantidade de respingos, deve-se a velocidade elevada com que as 

gotas metálicas são projetadas contra a poça fluida durante o processo de 

transferência metálica (SUBRAMANIAN, 1999).  

Na tentativa de se aliar a estabilidade do processo MIG de alumínio obtida 

com a imposição de elevados níveis de corrente de pulso a uma qualidade aceitável 

de acabamento superficial, propõe-se a parametrização adequada do processo de 

soldagem para que o fenômeno de transferência metálica ocorra imediatamente 

após o pulso de corrente, ou seja, nos primeiros momentos do tempo de base 

(ALLUM, 1985; MATSUDA, USHIO, TANAKA, 1983). Este tipo de solução não 

corrobora com os princípios básicos para determinação dos parâmetros de pulsação 

previstos pelos principais pesquisadores nesta área da tecnologia da soldagem 

(ALLUM, 1985; AMIN, 1981). Apesar de alguns destes pesquisadores não afirmarem 

categoricamente a necessidade de destacamento durante o tempo de pulso, os 

mesmos deixam subentendido que esta é a condição ideal de transferência (AMIN, 

1981 e 1983; POLTURI et al, 1996; SUBRAMANIAN, 1998 e 1999).  

A corrente pulsada deve ser dimensionada para que promova a fusão do 

arame-eletrodo na mesma velocidade em que o mesmo é alimentado (comprimento 

de arco constante), respeitando as condições mínimas de destacamento (corrente 

de transição) para que haja uma transferência metálica estável (AMIN, 1981 e 1983; 

SUBRAMANIAN, 1998). Sob esta ótica, a ocorrência de destacamentos de gota 

durante o tempo de base não foge das premissas da tecnologia da corrente pulsada 

no processo MIG. 

No parâmetro 4A, apesar de ter uma corrente de pulso igual ao parâmetro 3A, 

não apresenta respingo devido seu destacamento ser no início da base, isso 

acontece devido o tempo de pulso ser curto, onde as forças eletromagnéticas 

longitudinais que são mais acentuadas quando a gota é destacada na corrente de 

pulso (resultante da Forças de Lorentz, que agem como uma força de destacamento 
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que remove o metal líquido a partir da região do pescoço da gota (JONES et al, 

1998)), tendo assim, uma projeção da gota metálica mais suave e sem quaisquer 

danos a estabilidade do processo e regularidade do depósito. A energia cinética 

entregue a gota destacada é proporcional a corrente de soldagem no instante do 

destacamento (GHOSH et al, 2007), dessa maneira, maiores correntes de pulso 

geram turbulências maiores no assentamento do material de adição à peça, 

prejudicando significativamente o aspecto superficial do cordão. 

O aspecto visual do cordão de solda é melhor nos parâmetros 4A e 1A, em 

seguida 3A e 2A, ordem decrescente de qualidade do cordão de solda. 

A Figura 38 mostra a influência das forças eletromagnéticas longitudinais na 

projeção da gota metálica. Como exemplo utilizou-se o parâmetro 3A (apresenta 

uma influência mais acentuada das forças eletromagnéticas) e o parâmetro 4A (não 

sofre influências dessas forças, pois tem o destacamento na base).  

 

   

Figura 38: Influência das forças eletromagnéticas longitudinais na projeção da gota metálica 

nos parâmetros 3A e 4A. 

 

4.2.2 Resultado da Série B 

 

As Figuras 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 mostram os oscilogramas, 

ciclogramas e os aspectos visuais dos cordões de solda dos parâmetros da Série B. 
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Figura 39: Oscilograma e ciclograma do parâmetro 1B. 

 

 

Figura 40: Cordão de solda da série 1B. 

 

  
Figura 41: Oscilograma e ciclograma do parâmetro 2B. 
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Figura 42: Cordão de solda da série 2B. 

 

 

  
Figura 43: Oscilograma e Ciclograma do parâmetro 3B. 

 

 

 

Figura 44: Cordão de solda da série 3B. 
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Figura 45: Oscilograma e ciclograma do parâmetro 4B. 

 

 

 

Figura 46: Cordão de solda da série 4B. 

 

Como já citado que o tempo de pulso do parâmetro 1A é relativamente longo 

para o diâmetro de gota igual ao diâmetro do eletrodo, quando aumentamos o 

diâmetro de gota em 20%, o tempo de pulso ficou mais apropriado, podendo ser 

observado na Figura 47 que o parâmetro 1B está mais estável que o parâmetro 1A 

(Figura 37), ainda está ruim o oscilograma da 1B, Figura 39. Nos casos 2B e 3B 

piorou. A 4B ficou muito bom, inclusive sumindo a distinção de queda/subida da 

corrente.  
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Figura 47: Gráfico da tensão média da Séria B. 

 

Em outros ensaios experimentais utilizando outras fontes de soldagem no 

modo sinérgico (STT e CMT) e na literatura pode-se constatar que o diâmetro de 

gota adotado é o diâmetro da gota igual ou um pouco menor ao diâmetro do arame-

eletrodo, pois tendo uma maior frequência de destacamento tem-se uma maior 

estabilidade do arco voltaico. 

Os parâmetros com tamanho de gota maior, série B, são os menos 

aconselháveis devido a menor estabilidade do arco, reafirmando esta conclusão nas 

soldagens realizadas em chapa plana com inclinação de 10° com diferença de 

DBCP a ser vista adiante. 

 

4.2.3 Resultado da Série C 

 

As Figuras 48, 49, 50, 51, 52 e 53 mostram os oscilogramas, ciclogramas e os 

aspectos visuais dos cordões de solda dos parâmetros da Série C. 
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Figura 48: Oscilograma e ciclograma do parâmetro 2C. 

 

 

 

Figura 49: Cordão de solda da série 2C. 

 

 

  
Figura 50: Oscilograma e ciclograma do parâmetro 3C. 

 



84 

 

 

Figura 51: Cordão de solda da série 3C. 

 

 

  
Figura 52: Oscilograma e ciclograma do parâmetro 4C. 

 

 

 

Figura 53: Cordão de solda da série 4C. 

 

 Vários autores têm sugerido que a condição mais adequada para se 

conseguir uma transferência mais estável é a de uma gota por período de onda e 

que esta gota ocorra durante o pulso da corrente. Além disso, que o diâmetro da 

gota seja igual ao diâmetro do arame-eletrodo. Porém os parâmetros da Série C 
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foram os que apresentaram maior estabilidade do arco voltaico, devido a sua maior 

frequência de destacamento de gota. 

Durante o período de base, as correntes envolvidas não são capazes de 

efetuar a fusão significativa do arame-eletrodo e há um desequilíbrio instantâneo 

entre sua velocidade de alimentação e taxa de fusão. Este desequilíbrio ocasiona a 

aproximação do arame-eletrodo à peça e, consequentemente, a redução do 

comprimento do arco voltaico. 

Por outro lado, durante o período de pulso existe todo o fenômeno da 

transferência metálica (LUCAS et al, 1983), as correntes envolvidas são elevadas e 

fundem significativamente o arame-eletrodo, proporcionando, neste período, uma 

taxa de fusão mais elevada que a velocidade de alimentação do arame-eletrodo. 

Esses desequilíbrios momentâneos, quando bem dimensionados, proporcionam um 

comprimento de arco médio e equilibrado, porém sujeito a instabilidades inerentes 

ao processo, conforme a Figura 54.  

 

 

Figura 54: Variação do comprimento de arco de acordo com a pulsação de corrente durante o 
regime permanente. 

 

 

Os parâmetros da série C apresentaram uma melhor estabilidade no arco 

voltaico, conforme os gráficos de tensão média desses parâmetros (Figura 55). 
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Figura 55: Gráfico da tensão média da Série C. 

 

4.3 Realização dos ensaios do processo MIG-P e MIG-P com controle 

adaptativo (chapa plana com inclinação de 10°) 

 

Para reforçar os argumentos expostos anteriormente e confirmar que os 

parâmetros com uma corrente de pulso maior e de maior frequência de 

destacamento são os mais estáveis, foi realizada a soldagem do processo MIG-P 

com deposição simples em chapa plana com inclinação de 10°, variando o seu 

DBCP de 15 mm a 28 mm, e como já esperado, os parâmetros de maior frequência 

(Série C) mostraram-se mais estáveis mesmo nesta situação. A Figura 55 mostra 

através dos gráficos de tensão média o comportamento do arco voltaico quando 

variamos o DBCP. 
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Figura 56: Gráficos da tensão média e eficaz durante a soldagem em chapa plana com 

inclinação. 

 

 Como os parâmetros da Série C se comportaram de forma mais estável, 

mesmo variando o DBCP no decorrer da soldagem, houve a tendência de manter o 

mesmo comprimento do arco. Pode-se verificar esta afirmação de acordo com os 
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gráficos da tensão média (Figura 55) onde os parâmetros da série C tendem a 

permanecer lineares. 

 

 

4.3.1 Soldagem com Controle Adaptativo 

 

 

 A fonte da IMC apresenta três modos sinérgicos adaptativos nomeados de 

Versão 1, 2 e 3, sendo os parâmetros de pulso: Ip: 300A, Tp: 2,0ms; Ip: 160A, Tp: 

5,7ms; e Ip: 350A, Tp: 0,8ms, respectivamente. Como se está avaliando quatro 

parâmetros de pulso, foram testados os quatro parâmetros de pulso com o diâmetro 

de gota igual ao diâmetro do arame (Série A). Podemos constatar através dos 

gráficos de tensão média que o controle adaptativo se comportou de maneira 

satisfatória, mesmo variando o DBCP conseguiu manter o comprimento do arco. A 

Figura 56 compara os parâmetros sem e com o controle adaptativo. 

 

 

 

Sem Controle Adaptativo Com Controle Adaptativo 
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Sem Controle Adaptativo Com Controle Adaptativo 

  

  

Figura 57: Gráfico da tensão média MIG-P x MIG-P Adaptativo. 

 

 

4.4 Tipos de transferência metálica 

 

 A compreensão da influência  dos parâmetros que ditam a  forma de onda 

pulsada atual sobre o modo de transferência de metal tem sido um dos principais 

objetivos de várias pesquisas e um grande número de trabalhos tem sido realizado 

com o objetivo de identificar e explicar os mecanismos de transferência metálica. A 

maioria das pesquisas anteriores em MIG-P tem usado técnicas experimentais 

para caracterizar, estabelecer região de transferência de metal estável e desenvolver 

vários modos de transferência de metal (BAE et al, 2002; BALSAMO et al 2000; 

CORREIA et al, 2005; PRAVEEN et al, 2005 e 2009; WANG, LI, 1997). Ainda há 

uma lacuna no nosso conhecimento que nos impede de compreender totalmente a 

dinâmica das gotas, especialmente para os novos materiais como o alumínio (ZHU, 

SIMPSON, 2005). 

 O presente trabalho avaliou quatro parâmetros de pulso com três diferentes 

diâmetros de gotas para investigar a processo de transferência metálica no processo 

MIG-P e posterior avaliação para entender a dinâmica do destacamento de gota 
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sobre os sinais de corrente e de tensão com uma precisão razoável. Este objetivo foi 

alcançado por correlacionar, simultaneamente, as filmagens do destacamento da 

gota metálica com o arco da soldagem e os sinais elétricos (corrente e tensão). 

AMIN (1978) classifica três formas de transferência metálica: destacamento 

na fase de base; uma gota por pulso; pulsos de destacamento múltiplos e possível 

transferência na fase de base. Já SCOTTI e PONOMAREV (2008) também 

apresentam três classificações, porém com diferentes nomenclaturas: -UGPP; 

UGPP; e +UGPP. E PRAVEEN (2009) classifica três modos distintos de 

transferência: uma gota por múltiplos pulsos (UGMP), uma gota por pulso (UGPP) 

ou múltiplas gotas  por pulso (MGPP). 

O presente trabalho utilizou a nomenclatura de PRAVEEN (2009) para 

classificar os tipos de transferência encontrados nos parâmetros estudados. Seguem 

na Tabela 13 os parâmetros com os respectivos modos de transferência metálica. 

 

Tabela 13: Modo de transferência com os respectivos parâmetros.  

Parâmetro Modo de Transferência 

1A UGPP - MGPP 

1B UGPP 

2A UGPP 

2B UGPP 

2C UGMP 

3A UGPP 

3B UGPP na base 

3C UGPP 

4A UGPP na base 

4B UGPP na base 

4C UGPP na base 

 

  

As figuras a seguir mostram exemplos de cada modo de transferência 

metálica detectados nos experimentos. 
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Exemplo de uma gota por pulso com o destacamento na base (Parâmetro 

4A). 

 

 

 

 

Figura 58: Oscilograma representando destacamento UGPP na base. 
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Exemplo de uma gota por múltiplos pulsos (Parâmetro 2C). 

 

 

 

 

Figura 59: Oscilograma representando destacamento UGMP. 
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Exemplo de uma gota por pulsos com destacamento no pulso, UGPP 

(Parâmetro 1B). 

 

 

 

 

Figura 60: Oscilograma representando destacamento UGPP no Pulso. 
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Exemplo de múltiplas gotas por pulso, MGPP (Parâmetro 2B). 

 

 

 

 

 

Figura 61: Oscilograma representando destacamento MGPP. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Os parâmetros de pulso devem levar em conta a dinâmica da fonte, pois para 

corrente de pulso alto e tempo de pulso baixo podemos limitar a corrente de 

pulso. 

 O fato do destacamento não está ocorrendo durante o tempo de pulso não 

prejudicou a manutenção da altura do arco voltaico e, por certo ponto, 

colaborou para a repetitividade das transferências metálicas e ausência de 

respingo, pois o destacamento da gota ocorre em níveis mais amenos de 

energia (tempo de base), aliado ao elevado nível de corrente imposto durante 

o tempo de pulso, revelou a possibilidade no processo juntamente com uma 

qualidade excelente de depósito; 

 De acordo com os experimentos realizados nesse trabalho pode ser 

constatado que é de fundamental importância o bom ajuste nos parâmetros 

para ter uma boa estabilidade do processo; 

 É aconselhável usar o diâmetro da gota igual ou ligeiramente menor que o 

diâmetro do arame, pois estes apresentaram uma melhor estabilidade em 

relação ao de diâmetro maior que o diâmetro do arame eletrodo. E o de 

menor diâmetro mostrou-se ainda melhor, devido a sua maior frequência de 

destacamento; 

 O fato do destacamento não está ocorrendo durante o tempo de pulso não 

prejudicou a manutenção da altura do arco voltaico e, até certo ponto, 

colaborou para a repetitividade das transferências metálicas e ausência de 

respingo, pois o destacamento de gota ocorre em níveis mais amenos de 

energia (tempo de base), aliada ao elevado nível de corrente imposto durante 

o tempo de pulso, revelou a possibilidade de se ter estabilidade no processo 

juntamente com uma qualidade excelente de depósito; 

 O controle adaptativo mostrou-se eficiente neste experimento (soldagem em 

chapa plana com inclinação de 10º), conseguindo manter o comprimento do 

arco estável, apesar da mudança do DBCP. Podendo ser mais explorado em 

situações mais adversas, fazendo um estudo não só do mecanismo e também 

avaliando o tempo de resposta deste controle; 
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 O oscilograma, o ciclograma e o gráfico de tensão média mostraram-se 

bastante eficientes para avaliar a estabilidade do processo de soldagem; 

 A filmagem de alta velocidade foi um instrumento de fundamental importância 

para se entender um pouco melhor os oscilogramas e correlacionar com o 

destacamento da gota. 
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6. TRABALHOS FUTUROS 

 

 Filmagem da poça e análise do fato que melhor estabilidade do arco não gera 

100% de qualidade superficial. 

 Secções longitudinais: verificar o problema da oscilação da Tensão média 

para 1A, 1B já que o cordão ficou bom. 
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