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Mendes, R. B. A. Efeito do tecimento triangular e trapezoidal sobre 

revestimentos aplicado com arames tubulares quanto a resistência ao 

desgaste abrasivo. 2018. 120p. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal-RN, 2018. 

 

Resumo 

 

Para a indústria do setor sucroalcooleiro, uma de suas principais preocupações 

está diretamente relacionada ao desgaste prematuro dos seus equipamentos. Um 

meio de aumentar a vida em serviço dos componentes da moenda (camisa, 

martelos, desfibradores, outros) é pela aplicação de depósitos soldados 

especialmente resistentes à abrasão, também conhecidas como revestimento 

duro. No trabalho, as amostras foram confeccionadas por soldagem a arco elétrico, 

com uma e duas camadas contendo três cordões e sobreposição de 50% entre 

cordões. Os metais de adição utilizados foram dois arames tubulares auto-

protegidos, com 1,6 mm de diâmetro, o primeiro arame tubular de liga FeCrC+Nb 

e o segundo FeCrC+Ti, utilizou o aço SAE 1020 como material de base. Na 

avaliação do efeito do tecimento sobre a resistência do depósito, foram executadas 

oscilações triangular, trapezoidal e a soldagem sem oscilações (linear). Para a 

quantificação e análise da morfologia, dureza e resistência a abrasão dos 

revestimentos, foi utilizado um tribômetro, segundo a Norma ASTM G65, durômetro 

com escala Rockwell e software para análise por imagem. Os resultados 

demonstraram variações na formação de trincas, onde as técnicas de tecimento 

sobressaíram ao corpo de prova sem a aplicação do tecimento, a dureza variou 

com o tipo do material e tecimento, na qual a liga formada pelo arame tubular 

FeCrC+Ti obteve um valor da dureza superior ao FeCrC+Nb, porém nos testes de 

abrasão a liga que mais resistiu foi a com adição de nióbio. Outro importante 

resultado foi evidenciado com análises microestruturais, nos quais identificou-se 

que a oscilação da tocha trapezoidal e triangular reduziu o tamanho dos carbetos 

formados. 

Palavras-chave: técnica de tecimento, desgaste abrasivo, revestimento duro, 

FCAW, setor sucroalcooleiro 
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Mendes, R. B. A. Effect of triangle and trapezoid wave bead on coatings 

applied with FCAW process on the resistance to abrasive wear. 2018. 120 p. 

Master’s Dissertation in Mechanical Engineering - Federal University of Rio Grande 

do Norte, Natal-RN, 2018. 

 

Abstract 

 

For the sugar and alcohol industry, one of its main concerns is directly related 

to the premature wear of its equipment. A way to increasing the lifespais to the 

components of the mill (jacket, hammers, shredders, others) is by the application of 

welded deposits especially resistant to abrasion, also known as hardfacing. In this 

work, the samples were made by FCAW process, with one and two layers 

containing three weld bead and 50% overlap between each ones. The addition 

metals used were two self-protected tubular wires with a diameter of 1.6 mm, the 

first tubular wire of FeCrC + Nb alloy and the second FeCrC + Ti, used SAE 1020 

steel as the base material. In the evaluation of the effect of the wave beading on 

the deposit resistance, was applied triangular, trapezoidal and non-oscillating 

(linear) wave bead. For the quantification and analysis of the morphology, hardness 

and abrasion resistance of the hardfacing was used, a tribometer according to 

ASTM G65, durometer Rockwell C scale and image analysis software. The results 

showed variations in the formation of cracks, where the weaving techniques stood 

out to the specimen with linear welding. The hardness varied with the type of the 

material and weaving, in which the alloy formed by the wire FeCrC + Ti obtained a 

value of the hardness higher than FeCrC + Nb, but in the abrasion tests the alloy 

that most resisted was with niobium addition. It was evidenced another important 

result with microstructural analysis, in which it revealed that the oscillation of the 

torch interfered in the reduction of the sizes of the formed carbides. 

 

Keywords: wave bead, abrasive wear, hardfacing, FCAW and sugarcane industry 
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1 Introdução 

O setor sucroalcooleiro apresenta grande importância na economia brasileira, 

de acordo com a União da Indústria de Cana-de-açúcar o movimentando em 2018 

cerca de US$ 43 bilhões com seus produtos finais, o que representa aproximadamente 

2% do PIB nacional. O destaque do setor sucroalcooleiro ocorreu nas décadas de 

1970 e 1980 com a crise do petróleo e a criação do programa Pró-Álcool, porém com 

uma produção relativamente baixa, com a popularização dos veículos movidos a 

álcool, pela fabricação do biocombustível, adição do produto na gasolina e, além 

disso, a fabricação de açúcar, o processamento da cana teve um pulo de 125 milhões 

de toneladas moídas em 1980, para 650 milhões de toneladas em 2015 (UNICA, 

2017). O etanol produzido a partir da indústria sucroalcooleira se mostra bastante 

competitivo frente a outras culturas produtoras de etanol como, por exemplo, o milho. 

Porém nas indústrias do setor sucroalcooleiro um dos problemas mais incidentes e 

que impacta diretamente na produtividade dos equipamentos industriais está ligado a 

degradação em pontos específicos como, as facas picadoras, martelos desfibradores 

e moendas, pelo mecanismo de abrasão e, em determinados casos associados 

também corrosão (BUCHANAN, SHIPWAY e MCCARTNEY, 2007). Para se obter um 

serviço ou produto mais competitivo, buscando minimizar os custos do processo. 

Existem vários exemplos de desgaste decorrente da abrasão nas moendas, no qual 

reduzem a vida útil do equipamento, como por exemplo, na etapa de moagem, o 

aumento da taxa de desgaste devido a detritos inorgânicos como areia e pedras que 

não saíram durante a lavagem (LIMA e FERRARESI, 2006).  

O sistema tribológico de desgaste por abrasão pode ser subdividido em 

variáveis de entrada, saída e perda. As variáveis de entrada são as cargas (Forças), 

as velocidades (Δν), distância ou tempo percorrido com o corpo carregado e a 

temperatura dos corpos, as variáveis de saída podem ser representadas como os 

torques, aceleração e as variáveis do material aplicadas nos corpos, e por fim as 

variáveis de perda, onde como resultado se obtém ruídos, calor, vibrações no sistema 

e a remoção do material, como por exemplo, abrasão (KOVAŘÍKOVÁ, 

SZEWCZYKOVÁ, et al., 2009). Nos equipamentos das indústrias agrícolas (usinas), 

geralmente, ocorre a abrasão de baixa tensão, pelo deslizamento dos sólidos nos 

rolos das moendas. Por fim, para o controle da vida em serviço dos componentes ou 

equipamentos industriais, são feitas paradas programadas para a recuperação por 
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soldagem das áreas desgastadas podendo levar 5 horas de parada e em alguns casos 

até mais de 30 horas para as operações de ajuste e recuperação das peças 

desgastadas e durante uma safra, o tempo total de paradas podem ultrapassar 150 

horas (LIMA e SILVA, 2017). 

No setor sucroalcooleiro, uma alternativa que vem sendo utilizada para diminuir 

a taxa de desgaste dessas ferramentas (componentes mecânicos) é a deposição 

superficial de material por processos de soldagem, brasagem ou aspersão térmica, 

de com isso obter uma superfície resistente ao desgaste e/ou à corrosão dos 

equipamentos submetidos às condições mais severas, resultando em um aumento da 

vida útil do componente. As operações de revestimento para a recuperação dos 

componentes podem ser feitas por soldagem a arco elétrico, comumente pelos 

processos de Eletrodos Revestidos, MIG/MAG, arame tubular ou arco submerso. 

Como material resistente, as ligas normalmente incorporam valores significativos de 

Cromo (Cr), Nióbio (Nb), Tungstênio (W), Titânio (Ti) entre outros elementos que 

podem precipitar carbetos especialmente resistentes ao desgaste abrasivo (CONDE, 

1986). Entre os diferentes tipos de carbetos associados com a resistência à abrasão, 

destacam-se que possuem Cromo na forma M7C3 e M23C6 devido à baixa perda de 

material ao desgaste (MACEDO e GALLEGO, 2009). 

Para comprovar a eficiência da aplicação do revestimento na superfície do 

metal, existem alguns testes padronizados, entre eles o ASTM G65, o aparato 

experimental citado na norma, é um dos equipamentos que permitem comparar 

diferentes corpos de prova (CP) a severidade da abrasão de baixa tensão, no qual a 

superfície apresenta um aspecto de ranhuras e a carga não consegue triturar o 

abrasivo. O equipamento possui a vazão do abrasivo (areia de sílica) e dureza da 

borracha normatizados e carga do corpo de prova e número de revoluções da 

borracha determinadas de acordo com o tipo de material a ser desgastado (ASTM 

G65, 2017).  

Lima (2008) observou a influencia das trincas formadas após o processo de 

soldagem dos revestimentos duros devido a alta concentração de tensões interferiam 

na vida útil dos mesmos após o uso em campo. No final da utilização dos 

equipamentos revestidos foi identificado que quanto maior a quantidade de trincas 

maior foi o desgaste, o fato ocorreu devido ao equipamento utilizado no campo sofria 
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cargas cíclicas, e com isso, havia a remoção de lascas do revestimento da superfície, 

então foi concluido que um menor número de trincas durante a aplicação revestimento 

por soldagem promoveria um menor desgaste em campo.  

Foram avaliados arames tubulares de liga FeCrC+Nb e FeCrC+Ti aplicados 

com os tecimentos triangular e trapezoidal sobre chapas de aço SAE 1020, 

comparando com a soldagem realizada sem o uso da oscilação da tocha (linear), a 

resistência ao desgaste foi avaliado com o equipamento da norma ASTM G65, já para 

observar e quantificar o número de trincas em cada amostra, os corpos de prova foram 

submetidos a teste de líquido penetrante. Foi realizado análise de dureza superficial 

dos revestimentos aplicados em escala Rockwell C e por fim, foi realizada uma análise 

microscópica do revestimento aplicado no material e como as técnicas de tecimento 

influenciaram na microestrutura formada e sua possível influência na resistência ao 

desgaste abrasivo.  
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

Correlacionar as técnicas de tecimento na aplicação de revestimento duro com 

a vida útil dos martelos desfibradores, investigando as influências da oscilação da 

tocha sobre o revestimentos, visando melhorias na resistência ao desgaste abrasivo 

e redução na ocorrência de trincas durante a solidificação. 

2.2 Objetivos específicos 

Observar as influências do tecimento sobre os aspectos geométricos dos 

revestimentos aplicados. 

Verificar a influência da oscilação da tocha na resistência ao desgaste abrasivo 

do revestimento duro, conforme avaliado pelo ensaio da roda de borracha (ASTM 

.G65); 

Verificar a dureza dos materiais depositado na superfície sob os diferentes 

modos de oscilação da tocha; 

Caracterizar as mudanças microestruturais dos revestimentos, com parâmetros 

utilizados na soldagem. 
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3 Revisão Bibliográfica 

3.1 Setor sucroalcooleiro 

Atualmente o Brasil está entre os maiores produtores de cana-de-açúcar do 

mundo, superando uma marca de 650 milhões de toneladas do produto processado 

por safra, se destacando na produção de açúcar e etanol (UNICA, 2017), sendo o 

Brasil o país responsável pela produção de mais de 40% da cana-de-açúcar do 

mundo, seguido da Índia com 18,4% e da China com 7% da produção mundial (FAO, 

2018). 

O Brasil é referência para outros países produtores de açúcar e etanol (mesmo 

sendo segundo produtor mundial em etanol), devido as condições climáticas e solo 

propícios para o cultivo, e custos de produção baixos, alcançados principalmente com 

as tecnologias aplicadas na melhoria genética da cana-de-açúcar, bem como pelo 

aproveitamento dos resíduos com a cogeração de energia e das capacidades 

tecnológicas inerentes a esta secular atividade produtiva (SOUZA e FERRARESI, 

2017). 

Em 1983 foi desenvolvido no Brasil um sistema e moagem próprio e mais 

produtivo, deixando os equipamentos australianos em desuso, introduzidos na década 

anterior. Entre as décadas de 80 e 90, o setor sucroalcooleiro iniciou o emprego de 

tecnologias para a redução dos custos de produção, iniciativa que foi consolidada na 

década seguinte. Atualmente, o segmento trabalha em novos projetos, como a 

redução de perdas na fabricação de açúcar, a autossuficiência energética, a melhoria 

da qualidade do açúcar e a diversificação da produção, principalmente por meio do 

aproveitamento do bagaço e da palha da cana, os quais podem ser aplicados na 

produção de energia elétrica, de etanol e de celulose (LIMA, 2008). 

Os produtos derivados de cana-de-açúcar formam o segundo grupo de maior 

fonte de energia do brasil, representando 17,5% da matriz energética, ficando atrás 

somente dos produtos do petróleo e derivados (36,5%), e à frente de outras fontes de 

energias renováveis como a energia hidráulica (12,6%), lenha e carvão vegetal 

representando 8% (SPE, 2017). 
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3.2 Equipamentos para a extração do caldo da cana-de-açúcar 

A colheita de cana-de-açúcar se divide em dois tipos, a prática manual, para 

campos de baixa demanda e o corte mecanizado que é aplicado quando necessita de 

uma grande escala de produção, como em usinas de biocombustível e açúcar. Para 

a realização do corte manual é necessário uma larga quantidade de colaboradores 

em campo e a realização de queimadas controladas para facilitar a operação do corte, 

já no caso do corte automatizado possui uma elevada taxa de colheita deixando o 

corte manual em desuso (SILVA e PEREIRA, 2017).  

De acordo com Zancaner e Santos (2013), o processamento da cana existem 

algumas etapas, descritas na Figura 1, para garantir o melhor rendimento durante a 

extração do caldo da cana-de-açúcar.  

Figura 1: Fluxograma dos processos existentes para a obtenção do caldo de cana 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O preparo da cana para moagem consiste em um processo voltado a reduzir a 

resistência da parede dura da cana (casca e nós), quebrando maior número de células 

parenquimatosas que armazenam o caldo, bem como uniformizar o colchão de cana 

favorecendo a capacidade do aparelho de extração. Os processos da segunda etapa 

estão representados na Figura 2, são procedimentos facilitam o trabalho da moenda, 

reduzindo as perdas inevitáveis de sacarose no bagaço. A quantidade de caldo 

extraído é função direta da intensidade desse preparo. Os equipamentos 

preparadores operam com alta velocidade e baixa pressão, sem extrair o caldo, eles 

são constituídos pelas facas rotativas e os desfibradores (LIMA, 2008). 
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Figura 2: Representação esquemática dos equipamentos utilizados na extração do caldo 

 

Fonte: Valsechi (2011) 

3.2.1 Mesa alimentadora 

A mesa alimentadora é o primeiro equipamento a entrar em contato com a cana 

durante o beneficiamento, neste local ocorre uma limpeza e tem a função de controlar 

a quantidade de cana sobre a esteira. Nessa etapa, ocorre a lavagem da cana que é 

um ponto fundamental na qualidade da extração do sumo e para a longevidade dos 

equipamentos posteriores, na lavagem é removido detritos como barro, areia e outros 

materiais estranhos, que possam comprometer o produto ou reduzir a vida útil dos 

equipamentos posteriores por abrasão (LIMA, 2008). 

Figura 3: Mesa alimentadora durante a parada (A) e em operação (B) 

 

Fonte: Lima (2008) 

3.2.2 Picador 

O elemento que diminui o tamanho da cana que vai para desfibrador é chamado 

de picador, este é constituído jogos de facas. De acordo com Espinosa, et al., (2004) 

para que as facas picadoras possam desenvolver suas funções satisfatoriamente, são 

utilizados materiais com boas propriedades mecânicas (com os elementos de liga 

cromo, tungstênio e vanádio, promovendo uma resistência máxima a tração de 2100 

MPa e dureza de 58 HRC, porém para redução de custos são utilizados aços baixo 

carbono que possam promover uma resistência máxima a tração de 380 MPa.  

A B 
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O trabalho da picagem da cana, por muitas vezes causa uma fadiga prematura 

nas facas picadoras de cana-de-açúcar como visto na Figura 4B devido o material 

comumente utilizado para a fabricação (aço baixo carbono), para prolongar a vida útil 

desses equipamentos utiliza-se uma técnica de recobrimento do material por 

soldagem, conhecido como revestimento duro (LIMA, 2008). 

Figura 4: Vista interna do picador (A) e detalhe de uma faca picadora (B) 

 

Fonte: Lima (2008) 

3.2.3 Desfibrador 

O desfibrador é um conjunto de martelos oscilantes que gira no sentido oposto 

ao avanço da esteira, a velocidade periférica desse componente é bastante elevada, 

chegando a escada de 90 m/s, o material para a fabricação dos desfibradores consiste 

numa matriz de aço baixo carbono (normalmente SAE 1020) com um recobrimento na 

face de contato com a cana-de-açúcar com revestimentos resistentes a abrasão e 

impacto. A função desses martelos é de separar as fibras da cana, para assim 

aumentar a eficiência na extração do caldo na etapa seguinte, onde os rolos das 

moendas irão comprimir a fibra. A Figura 5A mostra detalhes internos do conjunto de 

martelos que compõem o desfibrador, já na Figura 5B apresenta em detalhes a 

extremidade de um martelo, desgastada pela operação (LIMA, 2008).  

A B 

Esteira 

Eixo 

Faca picadora 

Mancal Corpo 

Revestimento Desgaste 
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Figura 5: Vista interna do martelo desfibrador (A) e detalhe de um martelo desgastado (B) 

 

Fonte: Lima (2008) 

3.2.4 Moendas 

A moagem da cana é um processo que visa extrair o máximo do caldo contido 

na cana, após a etapa do desfibrador a cana-de-açúcar passa um jogo de rolos 

submetidos à determinada pressão e rotação. Comumente é visto vários jogos de 

moenda em sequência, essa estratégia é realizada com o intuito de aumentar o 

volume de caldo extraído da cana, uma outra vantagem de uma maior quantidade de 

jogos é que o bagaço final fica menos úmido, o que é interessante para o processo de 

cogeração de energia já que o procedimento de uma rápida queima faz com que 

aumente o rendimento deste setor (LIMA, 2008).  

Os resquícios de materiais inorgânicos não removidos durante a lavagem da 

cana-de-açúcar como pedras e metais são um dos elementos que acentuam o 

desgaste abrasivo dos rolos, além desses fatores como a corrosão devido ao pH do 

caldo extraído ser ácido (próximo de 4), a Figura 7 demonstra em detalhe o desgaste 

final de uma safra do rolo de entrada do 1° terno, no qual foi aplicado camadas de 

revestimento entre paradas programadas durante a safra (LIMA e SILVA, 2017). 

Figura 6: Detalhe do rolo de entrada do 1° terno ao fim de safra 

 

Fonte: Adaptado de Lima (2008) e Lima e Silva (2017) 
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Cada conjunto de rolos de moenda são montados numa estrutura denominada 

"castelo", que constitui um terno de moenda. O número de ternos utilizados no 

processo de moagem varia de quatro a sete. A montagem básica do terno é formada 

por: castelo (1), sistema de regulagem da bagaceira (2), cabeçotes laterais de entrada 

(3), cabeçotes laterais de saída (4), rolos Inferiores (5), rolo de pressão (6), rolo 

superior (7), cabeçotes hidráulicos (8), pente superior (9) e pelo pente inferior (10), 

como descrito na Figura 7 (CALTAROSSO, 2008). 

Figura 7: Subconjuntos de um terno de moenda de cana-de-açúcar 

 

Fonte: Caltarosso (2008) 

3.3 Desgaste 

A tribologia, é a ciência da interação de superfícies, além disso, estuda as 

interações entre os materiais em qualquer estado físico seja sólido, líquido e/ou 

gasoso. Para se definir um sistema tribológico, é imposto algumas limitações afim de 

simplificar o estudo, é observado os componentes e materiais diretamente ligado na 

fricção e ao desgaste, sendo descrito pelas funções a ser cumprida, as variáveis de 

entrada (variáveis operacionais), as variáveis de saída, as variáveis de perda e pela 

estrutura do sistema tribológico conforme descrito na Figura 8, com isso é possível 
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analisar alguns pontos: origem do desgaste, a evolução e o mecanismo de desgaste 

(KOVAŘÍKOVÁ, SZEWCZYKOVÁ, et al., 2009).  

Figura 8: Representação do sistema tribológico atuantes no mecanismo de desgaste por 

abrasão. 

 

Fonte: Adaptado de Kovaříková, Szewczyková, et al. (2009) 

  

Normalmente o termo desgaste refere-se a dano ao material, geralmente 

envolvendo perda de massa, devido ao movimento relativo entre superfícies em 

contato direto ou entre superfície e substâncias existentes entre as mesmas 

(CASTRO, 2010). Segundo Medeiros (2010), o custo agregado a reparação e 

manutenção de equipamentos devido ao desgaste prematuro das peças tem um valor 

elevadíssimo, nos Estados Unidos, por exemplo, é estipulado por ano que em média 

de 6%  a 7% do produto interno nacional seja destinado aos custos provocados por 

desgaste. Entre os setores industriais nesta situação estão os de produção de bens 

de consumo e os prestadores de serviço, que se utilizam de processos de soldagem, 

destacando-se as mineradoras, a indústria de cana-de-açúcar e a siderúrgica (LEITE 

e MARQUES, 2009). 
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 O estudo dos mecanismos de desgaste dos materiais utilizados em diversos 

setores industriais, incluindo o sucroalcooleiro, é fundamental para a escolha dos 

mesmos e para a previsão da durabilidade das máquinas e equipamentos. De acordo 

com Clara (2002) e Ferreira (2008) o fenômeno do desgaste tem onerado as indústrias 

no mundo todo, acarretando falhas prematuras em peças e equipamentos, porém para 

não realizar uma parada desnecessária para manutenção é estipulado um limite 

aceitável de operação, contudo os esforços e os mecanismos de trabalho das peças 

que estão em atividade não devem ter a sua capacidade de trabalho não seja 

prejudicada. 

O fenômeno de desgaste pode ser definido como a degradação, não 

intencional, de um material, resultante do uso ou da interação com o meio onde está 

inserido. Mais especificamente, pode-se usar a palavra desgaste, para indicar a 

remoção de partículas, que resultante do movimento relativo, entre dois ou mais 

corpos, geralmente, sob carga, ou ainda à mudança cumulativa e indesejável em 

dimensões motivada pela remoção gradual de partículas discretas de superfícies em 

contato e com movimento relativo, devido, predominantemente, a ações mecânicas 

(MOSELLI, 2013). 

O desgaste é o mais preponderante fator de serviço para peças de máquinas. 

Todas as partes de um equipamento possuem diferentes estágios de falha, que não 

falham em uma única etapa de desgaste como impacto catastrófico, mas a falha 

ocorre pela combinação de vários estágios de adesão, erosão, abrasão, corrosão, 

oxidação, entre outros. Para reduzir o efeito do desgaste várias ligas de revestimento 

são utilizadas para melhorar a resistência, por exemplo, o um aumento em volume de 

carbetos na microestrutura melhora a resistência abrasão (YÜLSEL e SAHIN, 2014; 

VENKATESH, SRIKER e PRABHAKAR, 2015). 

3.3.1 Classificação do desgaste 

São vários os mecanismos de desgaste dos materiais, como abrasão, adesão, 

fadiga, corrosão, oxidação e erosão como demonstrado na Figura 9Figura 9 os quais 

sendo estes diretamente influenciados por fatores como temperatura, ambiente, tipos 

de carregamento presentes e superfícies de contato. 
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Figura 9: Classificação dos vários tipos de desgaste 

 

Fonte: García (2011) 

Subdividindo os mecanismos de desgaste quatro classes principais, como 

representados na Figura 9, pode-se observar as formas de desgaste de um modo 

mais amplo e direcional, de acordo com Bayer (2004), as definições dessas categorias 

são as seguintes:  

 Adesão: é o desgaste por transferência de material de uma superfície para 

outra durante o movimento relativo devido a um processo de soldagem em fase 

sólida ou desgaste devido a uma ligação localizada entre o contato de 

superfícies sólidas levando a transferência de material entre duas superfícies 

ou perda de qualquer superfície; 

 Abrasão: é o desgaste por deslocamento de material causado por partículas 

duras ou protuberâncias rígidas, ou desgaste devido a partículas rígidas ou 

protuberâncias forçadas contra e movendo-se ao longo de uma superfície 

sólida; 
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 Erosão: Perda de material de uma superfície sólida devido ao movimento 

relativo em contato com um fluido que contém partículas sólidas ou perda 

progressiva de material original a partir de uma superfície sólida devido à 

interação mecânica entre essa superfície e fluido; 

 Fadiga superficial: remoção de partículas separadas pela fadiga decorrente 

de variações de estresse cíclico ou desgaste de uma superfície sólida causada 

por fratura decorrente da fadiga do material. 

Nos componentes dos equipamentos do setor sucroalcooleiro, predomina a 

ocorrência de desgaste abrasivo, provocado pelo deslizamento de vários materiais na 

superfície da peça, como o próprio bagaço da cana, areia, material despendido das 

peças metálicas e outros materiais estranhos, bem como, pela corrosão devido à 

acidez do caldo da cana (SOUZA e FERRARESI, 2017). Nesse contexto, este estudo 

dará mais ênfase ao desgaste abrasivo. 

3.3.1.1 Desgaste abrasivo 

O desgaste abrasivo na tribologia é o processo pelo qual o movimento relativo 

entre uma superfície e uma outra segunda produz a deterioração em uma das faces 

devido as protuberâncias presentes nelas, ou quando partículas duras estão entre as 

superfícies somando para um maior índice de remoção de material das mesmas 

(ASTM G40 , 2017).  

No desgaste por abrasão quando possui a presença de um terceiro corpo, 

ocorre com partículas tais como detritos metálicos, óxidos metálicos ou pó presentes 

entre as superfícies de contato. Estas partículas desgastam o material de ambas 

superfícies. Esta forma de desgaste em metais é comumente causada por materiais 

não metálicos, porém partículas metálicas com índice de dureza superior as faces 

podem também causar abrasão, ou seja, geralmente um material é desgastado ou 

riscado apenas por partículas mais duras que o material (ALENCAR, 2009). 

Em suma as definições levam a uma ideia principal, onde o desgaste abrasivo 

ocorre entre superfícies, onde ao menos uma é móvel e que estejam em contato, sob 

a atuação de uma carga, e deve existir protuberâncias duras nos corpos (ou em um 

deles) ou de partículas duras no meio, com isso, promovendo interações físicas que 

deformam a superfície, podendo levar à remoção de material (LIMA, 2008; LEITE e 

MARQUES, 2009). 
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O desgaste abrasivo pode ser classificado de acordo com a configuração 

mecânica atuante no conjunto em desgaste abrasivo de dois ou três corpos Figura 10, 

no caso de dois corpos a abrasão ocorre quando as protuberâncias ou partículas estão 

encrustada numa superfície formando riscos paralelos a direção do deslocamento, já 

quando a abrasão ocorre entre três corpos a abrasão ocorre com partículas que não 

estão unidas a superfície, porém estão entre duas faces em movimento relativo, com 

isso há uma deformação plástica nas superfícies de contato, conforme a Figura 10B 

(BAYER, 2004). 

Figura 10: Situação abrasiva com dois corpos (A) e três corpos (B) 

 

Fonte: Bayer (2004) 

Além dessas classificações, ainda é possível subdividir em outras quadro 

categorias: abrasão a baixa tensão (“low-stress abrasion”), abrasão de alta tensão 

(“high-stress abrasion”), abrasão por arranque (“gouging abrasion”) e por polimento 

(“polish”) (BAYER, 2004; MACHADO, 2008; GARCIA, 2011; SOUZA e FERRARESI, 

2017). 

 Abrasão de baixa tensão: ocorre pelo contato entre as pequenas partículas 

abrasivas e o as faces de trabalho, dando a origem a um sulco da superfície 

do material (Figura 11A). Para ser considerado abrasão a baixa tensão as 

forças não podem ser muito elevadas pois caso isso ocorra pode provocar o 

esmagamento do abrasivo. A abrasão abaixa tensão comumente é vista em 

casos onde a superfície dos equipamentos interagem de forma direta ou 

indireta com terras, areias, minérios ou carvão, esses equipamentos estão 

presentes em indústrias agrícolas, petroquímica, transporte, mineradoras, 

entre outros. 

 Abrasão a alta tensão: a tensão envolvida é elevada de uma forma com que 

o abrasivo é esmagado (Figura 11B), como resultado ocorre a remoção de 

material e deformação superficial, neste caso, o abrasivo é forçado contra as 

A B 
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superfícies dos dois materiais, esse tipo de abrasão por possuir três corpos 

também é denominada de “abrasão a três corpos”. 

 Abrasão por arranque: É gerada pela ação do impacto das partículas com a 

superfície do metal, com isso provocando a remoção de material (Figura 

11C). Neste caso, a deformação plástica é um dos fatores que dominam 

como característica de remoção desse tipo de desgaste. Essa forma de 

abrasão é encontrada em martelos picadores, pulverizadores e outros 

equipamentos que possuam alta velocidade e que o meio haja agentes 

abrasivos arremessados contra superfície do material. 

 Polimento: Esse tipo de abrasão de forma geral ocorre numa escala muito 

pequena, onde as partículas menores do que 15 µm fazem a remoção do 

material (Figura 11D). 

Figura 11: Representação tipos de desgaste, abrasão de baixa tensão (A) abrasão de alta 

tensão (B) abrasão por arranque (C) e polimento (D). 

 

Fonte: Garcia (2011) 

De acordo com Souza e Ferraresi (2017) os estudos tribológicos associados a 

abrasão, os mecanismos de desgaste são os principais pontos estudados, onde 

define-se os processos de interação entre o abrasivo e a face de desgaste, com isso, 

os micromecanismos de desgaste abrasivo podem ser dúcteis (microsulcamento e 

microcorte) ou frágeis (microtrincamento).  

No interação entre o abrasivo e a superfície que ocorre de forma dúctil é 

chamado de microsulcamento, onde uma parcela do material é deformado 

A B 

D C 
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plasticamente gerando duas bordas laterais conforme a Figura 12, neste caso não 

existe a perda de massa efetiva durante a formação de um vinco, porém com as 

interações sucessivas e simultâneas de várias partículas abrasivas pode gerar uma 

perda ocasional de material (MACHADO, 2008; LEITE e MARQUES, 2009). 

Figura 12: Representação da formação de microssulcos 

 

Fonte: Machado (2008) 

No mecanismo de desgaste por microcorte ocorre uma formação de pequenos 

cavacos quando a força exercida no cavaco é suficiente parar ultrapassar a tensão de 

cisalhamento do material, provocando a ruptura do material (Figura 13), quando só 

existe a ocorrência desse mecanismo o volume do material removido é igual ao 

volume do risco produzido (BAYER, 2004). 

Figura 13: Mecanismo de desgaste por microcorte 

 

Fonte: Bayer (2004) 

Quando ocorre abrasão em condições frágeis de desgaste, esse mecanismo é 

definido como microtrincamento, a interação entre o abrasivo e a superfície de contato 

leva ao destacamento de grandes fragmentos, podendo ser ou não maiores que a 

dimensão do risco, isso ocorre devido à formação e a propagação de trincas durante 

a ação como demonstrado na Figura 14. O dano interfacial por meio de remoção de 

material de uma forma geral em vários mecanismos de desgaste ocorrem com 

mecanismos combinados, a soma dos diferentes fatores acarretar uma maior 
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severidade ao processo (GARCIA, 2011; SOUZA e FERRARESI, 2017; MACHADO, 

2008). 

Figura 14: Mecanismo de abrasão por microtrincamento 

 

Fonte: Machado (2008) 

3.3.2 Avaliação do desgaste 

Com a quantidade de variáveis que influenciam nos processos de desgaste por 

abrasão, a utilização de apenas um ensaio é difícil prever comportamento de um 

material em operação. Sabendo quais variáveis são as mais significativas da peça a 

ser estudada, é possível em planejar em laboratório o ensaio ou um conjunto de 

experimentos que possam representar o caso em análise. Nos materiais submetidos 

a desgaste abrasivo, uma taxa bastante observada é perda de massa em função do 

tempo de operação (medido em horas, dias, meses, etc) ou pela distância pecorrida. 

Em laboratório existe a possibilidade de subdividir e com isso avaliar o volume 

desgastado, a taxa de desgaste ou o mecanismo de desgaste, além deque pode ser 

feito uma simulação onde é imposto condições similares ao de operação (LIMA, 2008; 

GARCIA, 2011). 

Para a reprodução do desgaste abrasivo, existem diversos tipos de ensaios 

científicos, os mais comuns são: ensaio abrasivo pino sobre disco abrasivo, pino sobre 

placa abrasiva, pino sobre tambor abrasivo e o ensaio de abrasão roda de borracha 

(método seco e molhado), dentre estes, o mais utilizado é o último ensaio no qual 

segue as regras da ASTM G65 (DALLMANN, 2012). Quando se executa um ensaio 

abrasivo normalmente é avaliado a quantidade massa inicial e final do corpo de prova, 

entretanto alguns procedimentos avaliam o volume do material desgastado (quando 

homogêneo). 

O princípio de funcionamento do equipamento da norma ASTM G65 consiste 

em desgastar um corpo de prova de dimensões padronizadas, com areia cujo 
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tamanho de grão e a composição são controlados. O abrasivo é introduzido entre o 

corpo de prova que está submetido a um esforço e um anel de borracha de dureza 

especificada, provocando os riscos na face do corpo de prova (ASTM G65, 2017). O 

equipamento referente a ASTM G65, comumente chamado de abrasômetro é 

acionado com motor elétrico CC ligado a um disco metálico (contra-corpo) que é 

coberto por uma borracha especificada nas Tabelas 1 – Em anexo, esse material 

polimérico possui, especificamente, dureza da ordem de 60 ± 2 Shore A. O esquema 

do equipamento pode ser visualizado na Figura 15. A amostra é fixada a um sistema 

de alavanca que permite a aplicação de uma força normal à amostra via peso morto, 

enquanto o fluxo de abrasivo flui através de um tubo até a interface de desgaste pela 

ação da gravidade, essa ação garante que o abrasivo seja sempre renovado e que 

tenha um fluxo contínuo durante o ensaio de abrasão. O contra corpo com a baixa 

dureza e a alta carga empregada no sistema, faz com que o abrasivo deslize na 

interface do desgaste uniformemente. (ASTM G65, 2017). 

Figura 15: Diagrama esquemático do ensaio de abrasão roda de borracha (ASTM G65) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A avaliação e quantificação do desgaste é realizado através da quantificação 

realizada por balança da massa dos corpos de prova antes e após o ensaio. Neste 

ensaio é possível converter perda de massa para perda de volume, em milímetros 

cúbicos, quando os corpos são homogêneos através da Equação 1, e após isso é 

realizado um ajuste devido ao diâmetro da roda de borracha padronizado e após o 

ensaio conforme a Equação 2 (ASTM G65, 2017). 

P𝑣𝑜𝑙 =
𝑃𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝛿
𝑥1000 (1) 
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P𝑣𝑎 = 𝑃𝑣𝑜𝑙

𝐷𝑝𝑎𝑑

𝐷𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜
 (2) 

Onde: 

Pvol = Perda de volume (mm³) 

Pmassa = Perda de massa (g) 

𝛿 = Densidade (g/cm³) 

Pva = Perda de volume ajustado 

Dpadrão = Diâmetro do disco novo (9 in ou 228,6 mm) 

Dusado = Diâmetro do disco usado (mm) 

3.4 Revestimentos aplicados por soldagem 

 Segundo Lima (2008) e Garcia (2011) as operações de revestimento de metais 

são definidas como a aplicação de metal de adição sobre a superfície de um metal 

base, essa técnica tem a intensão melhorar ou adequar as propriedades mecânica e 

química da superfície para a condição de serviço imposta no sistema. Dentre as vasta 

quantidade de categorias em que pode classificar os revestimentos de acordo com o 

elementos envolvidos, existem quatro bastante utilizadas, elas são: 

 Revestimento de aços inoxidáveis (“cladding”) – Um dos principais 

objetivos nessa categoria é ter uma melhor resistência a corrosão;  

Revestimento de reconstrução (“build-up”) – Essa categoria é vastamente 

utilizada para reparar materiais reavendo as dimensões originais das peças com o 

mesmo material;  

Amanteigamento (“buttering”) – O diferencial dessa categoria é a utilização 

de um ou mais passes de solda como processo intermediário, para potencializar as 

propriedades e poder unir as faces de forma mais eficiente, as propriedades 

mecânicas no centro diferentes são diferentes das faces envolvidas. 

Revestimento duro (“hardfacing”) – Objetivo da aplicação dessa categoria é 

de maneira geral elevar a resistência ao desgaste de peças sujeitas a abrasão, por 

exemplo, os martelos desfibradores, possuem uma matriz de aço baixo carbono e são 

recobertos por soldagem de revestimentos resistentes a abrasão (hardfacing). 

3.4.1 Revestimento duro 

Dentre os processos de soldagem destinados a aplicação de revestimento duro 

na superfície de materiais metálicos com grandes dimensões são executadas à arco 
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elétrico, devido a uma boa eficiência e alta velocidade de soldagem, no caso de 

pequenas áreas, também pode ser aplicado revestimentos por brasagem. Os 

processos mais utilizados para a deposição de revestimentos duros são: soldagem a 

arco com eletrodos revestidos (SMAW - Shielded Metal Arc Welding), soldagem a arco 

submerso (SAW - Submerged Arc Welding), soldagem a arco com arame sólido nu 

alimentado continuamente ou MIG/MAG (GMAW – Gas Metal Arc Welding) e 

soldagem com arame tubular (FCAW – Flux Cored Arc Welding) (COLAÇO, 2014). 

Como visto na Figura 16, o arame tubular é o processo que apresenta uma boa 

versatilidade, um custo médio, um bom intervalo de diluição de material e uma taxa 

de deposição que pode atingir valores consideráveis, sendo este um dos meios de 

aplicação mais utilizados na indústria. 

Figura 16: Comparação dos processos de soldagem utilizados para aplicação de 

revestimento duro 

 

Fonte: Adaptado de Wainer, Brandi e Mello (2015) 

Revestimento duro é uma das técnicas mais úteis e econômicas utilizadas para 

reparar o grave desgaste de máquinas e equipamentos por abrasão (CORREA, 

ALCÂNTARA, et al., 2015). Esse processo, conhecido também como hardfacing, 

Legenda: 
1=Menor 
4=Maior 
T.D. = Taxa de deposição (kg/h) 
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aplica camadas superficiais de metal sobre uma borda ou metal de base com 

composição química diferente, através de forte ligação metalúrgica, conferindo alta 

dureza, resistência à abrasão, resistência ao desgaste, baixa taxa de erosão e alta 

resistência ao impacto (GARCIA, 2011; VENKATESHA e SRIKERA, 2015). Assim, o 

processo de revestimento duro estende a vida útil de peças resistentes ao desgaste. 

Pode definir revestimento duro como o processo caracterizado pela produção 

de uma camada dura e resistente ao desgaste, na superfície de uma peça, por meio 

da soldagem. O material de deposição pode ser na forma de varetas, arames ou pós, 

com composição química adequada, para atender às necessidades da solicitação. 

Durante a soldagem, o material depositado é fundido, juntamente com o material base, 

ocorrendo, portanto, alguma diluição deste último no material de adição e produzindo 

a camada do revestimento, com altura controlada pela taxa de deposição. Considera-

se um bom revestimento, quando a diluição do substrato é mínima, ou seja, apenas o 

suficiente para produzir a ligação metalúrgica, entre o revestimento e o substrato, 

mantendo assim, as propriedades de resistência ao desgaste da liga depositada 

(MOSELLI, 2013; SILVA e D’OLIVEIRA, 2015). 

García (2011) faz referência a outra definição do processo de deposição de 

revestimento duro publicada por Hutchings (1992), onde trata do revestimento duro 

depositado por soldagem num metal como uma liga homogênea, na qual é aplicado 

quando requer elevar a dureza da superfície e a resistência ao desgaste, porém sem 

prejudicar as propriedades do metal de base, dentre elas a ductilidade e tenacidade.  

Segundo Leite e Marques (2009) revestimento duro são ligas na sua grande 

maioria a base de ferro com resistência a determinados mecanismos de desgaste, 

como atrito metal-metal, abrasão e impacto. Essas ligas podem conter em sua 

composição diferentes elementos como carbono, cromo, molibdênio, tungstênio, 

vanádio e nióbio, que são os responsáveis por conferir as propriedades desejadas. 

Os revestimentos aplicados na superfície em sua maioria possuem composição 

diferente do metal de base, os elementos de liga presentes nos materiais de adição 

são balanceados para garantir o efeito desejado. O aço carbono é normalmente 

utilizado como metal de base, cujo elemento em concentração é o ferro. Durante o 

processo, a diluição deve ser baixa para não prejudicar as características do 

revestimento (COLAÇO, 2014). 

De acordo com Wainer et. al. (2015), a maioria das ligas utilizadas para o 

revestimento com intuito de diminuir o desgaste é formada por consumíveis que são 
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depositadas pelo processo de soldagem, pela facilidade em serem utilizados em 

situações críticas. A faixa de dureza se encontra normalmente varia entre 40 e 60 

HRC. Atualmente não existe uma classificação de metal de adição que envolva a 

maioria das ligas utilizadas para revestimento duro, porém existe classificações que 

são baseadas na composição química do metal de adição depositado sem nenhuma 

diluição, estas ligas podem ser divididas em cinco classes: 

Classe 1 – Aços de baixa e média liga com 2 a 12% de elementos de liga; 

Classe 2 – Aços de alta liga, incluindo aços rápidos e aços ao manganês; 

Classe 3 – Ligas a base de ferro com 25 a 50% de elementos de liga; 

Classe 4 – Ligas à base de cobalto, níquel e níquel-cromo; 

Classe 5 – Ligas de carbetos de tungstênio (38 a 60%) em matriz dúctil. 

Tabela 1: subdivisões das classes de revestimentos 

Material 

Classe Tipo Liga 

1A Aço (2-6)(a) Cr, Mo 

1B Aço (6-12)(a) Cr 

2A Aço liga (12-25)(a) Cr 

2B Aço liga (12-25)(a) Cr, Mo 

2C Aço rápido Cr, Mo, W, V 

2D Aço manganêns Mn, Ni 

3A Liga de ferro (25-50)(a) Cr 

3B Liga de ferro (25-50)(a) Cr, Ni, Mo 

3C Liga de ferro (25-50)(a) Cr, Co 

4A Liga de cobalto Cr, W 

4B Liga de níquel Cr 

4C Liga de níquel-cromo Mo, Co, W 

5 Ligas com carboneto de tungstênio(b)  

 

Segundo Wang et. al. (2005) apud Lima (2008) as ligas com alto teor de Níquel, 

elevam a resistência mecânica, já as ligas ricas em Cromo aumento tanto a resistência 

a degradação corrosiva quanto a degradação por abrasão. Quando é necessário a 

aplicação de ligas que garantam a uma alta resistência mecânica em elevadas 

temperaturas, as ligas à base Níquel e Cobalto são usadas, além disso também 

podem auxiliar a diminuir o desgaste abrasivo, corrosivo e desgaste metal-metal ou 

desgaste por impacto. 
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Eletrodos com elevados teores de Cromo são bastante utilizados na aplicação 

de revestimentos duros, por dois principais motivos: terem baixo custo e 

disponibilidade comparado a outras ligas. Porém, tem propriedades mecânicas 

inferiores aos eletrodos ricos em vanádio e tungstênio, que são relativamente mais 

caros, mas oferecem uma boa combinação entre dureza e tenacidade. Nos casos que 

existem vários tipos de desgaste além do abrasivo o uso de eletrodos ricos elementos 

de liga (além do Cr e C) são bem aceitos na aplicação de revestimentos (LIMA, 2008). 

Buchanan (2007) apud Garcia (2011) a seleção de uma liga para revestimento 

duro deve levar em conta a sua facilidade de soldagem, a maneira e o meio que se 

ocorre o desgaste, compatibilidade metalúrgica e também os custos envolvidos no 

processo. Apesar de existir uma variedade de ligas desenvolvidas para o ramo da 

indústria sucroalcooleira, as ligas à base de ferro, principalmente devido à fácil 

aplicação e o baixo custo relativo são as mais empregadas.  

De acordo com Lima (2008) a microestrutura de um aço para proporcionar boa 

resistência a abrasão deve ser constituída por fases hipoeutética ou hipereutética, 

com carbetos duros dispersos em sua matriz. As ligas com elevados teor de Cromo 

são particularmente atrativas, pois os carbetos podem formar uma grande variedade 

de microconstituintes, o que melhora a qualidade do revestimento em relação 

resistência à abrasão, porém essas ligas são susceptíveis às trincas de solidificação, 

devido as altas tensões geradas na soldagem, o que poderá provocar nucleação de 

trincas resultando no destaque da região soldada quando o componente é utilizado 

em condições de impacto ou vibração, com isso, tem a necessidade de utilizar ligas 

ou variáveis de processo que satisfaçam que possam melhorar as condições de 

resistência ao desgaste e tenacidade (GARCIA, 2011). 

Devido a formação de grandes carbetos duros e frágeis as ligas da série Fe-

Cr-C para revestir componentes utilizado em locais que recebem elevada frequência 

de impacto é limitada, com isso quando os carbetos saem da superfície devido aos 

processos que desgastem face a perda de material da superfície se torna mais severa. 

A adição de elementos de liga como Nióbio, Titânio, Vanádio e Tungstênio 

demonstram vantagens em relação ao desgaste, formando carbetos fortes (do tipo 

MC), porém mais finos que os carbetos de cromo (CORREA, ALCÂNTARA, et al., 

2015). 
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3.5 Soldagem por arame tubular FCAW – Flux Cored Arc Welding 

O processo de soldagem com arame tubular é semelhante ao MIG/MAG, No 

entanto, como demonstrado na Figura 17, o arame possui um núcleo com fluxo invés 

de ser sólido, ou seja o eletrodo é um tubo metálico com um fluxo interno. As funções 

destinadas ao fluxo se assemelham ao revestimento do eletrodo revestido, incluindo 

a proteção do metal fundido com o ar, sendo o uso do gás de proteção opcional ou 

utilizado quando requerido (KOU, 2003). 

Quando se utiliza a proteção gasosa do tipo autoprotegido, surge um gás 

formado pela vaporização de elementos do composto do fluxo gerado pela 

decomposição devido ao alto calor do arco, com isso a região da solda fica protegida 

dos efeitos da atmosfera Figura 17A. Numa segunda apresentação, com proteção 

gasosa, o gás adicional no sistema é o agente protetor Figura 17B. Em ambos os 

métodos o material do fluxo do eletrodo protege o arco elétrico da contaminação 

atmosférica, pode atuar como desoxidante, acrescentar elementos de liga ao metal 

de solda, estabilizar o arco, além de fornecer um recobrimento substancial de escória 

para proteger a solidificação do metal de solda (KOU, 2003). 

Figura 17: Representação esquemática do arame com proteção gasosa (A) e 

sem proteção (B) 

 

Fonte: Kou (2003) 

A 

B 
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O equipamento básico para a soldagem é semelhante, para ambos os métodos, 

o que distingue é o gás na versão com proteção gasosa, que pode ser utilizado gás 

inerte (argônio e hélio), ativo (hidrogênio e dióxido de carbono) ou uma mistura desses 

gases. A fonte utilizada no processo é de tensão constante e fornece corrente contínua 

o que assemelha ao processo MIG/MAG. O volume de arame utilizado é um fator 

determinante na corrente de soldagem, se a taxa de alimentação do eletrodo é 

modificada, o equipamento tende a ajusta-se automaticamente para manter a tensão 

do arco pré-fixada (GARCIA, 2011; SOUZA e FERRARESI, 2017). 

A utilização dos arames auto protegidos ocorre devido à possibilidade de se 

obter depósitos com elevado teor de elementos de ligas e a baixo custo e com uma 

boa qualidade da solda, uma outra vantagem é a sua elevada produtividade em 

relação a outros processos e ao enchimento de juntas irregulares. Porém, a aplicação 

desses revestimentos produz um grande volume de gases e fumos que requerem 

eficiente sistema de exaustão ou uma área aberta, além disso apresenta uma 

aparência irregular dos cordões (LIMA, 2008). 

3.5.1 Soldabilidade dos aços 

A soldabilidade pode ser considerada pela facilidade em que o material tem de 

formar uma junta satisfatória e com propriedades similares ao metal de base da 

secção, Na maior parte dos procedimentos de soldagem, na região da zona fundida 

desenvolve uma estrutura que difere do material soldado e do material de base. De 

acordo com o material que se pretende fazer a união metálica, podem surgir 

problemas durante a soldagem ou posteriormente, na região da zona fundida e zona 

termicamente afetada pelo calor, os problemas podem manifestar na forma de poros, 

trincas de solidificação, trincas induzidas pelo hidrogênio, baixa resistência mecânica 

entre outros. Estes problemas podem ser evitados conhecendo as possíveis causas 

e complicações que os materiais podem apresentar ao serem soldados, os fatores do 

projeto e procedimento de soldagem que podem afetar no comportamento mecânico 

da estrutura, além desses as propriedades metalúrgicas dos materiais (MODENESI, 

2011). 

De acordo com Kou (2003), pode ser realizado uma correlação entre o nível de 

carbono equivalente (CE) e a suscetibilidade a trincas dos aços causados pelo 
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processo de soldagem (Figura 18), e além disso uma ligação com os níveis críticos 

de dureza na ZTA. Para os aços existem várias equações que definem o nível de 

carbono equivalente entre elas a equação de Kihara, onde descreve o CE como: 

𝐶𝐸 = %𝐶 +
%𝑀𝑛

6
+

%𝑆𝑖

24
+

%𝑁𝑖

40
+

%𝐶𝑟

5
+

%𝑀𝑜

4
 

O carbono equivalente deve ser calculado (de preferência) para a composição 

real do aço. Nos casos nos quais a composição química é desconhecida ou há dúvidas 

sobre a procedência do material, são considerados os teores máximos na faixa da 

especificação do aço como uma medida de segurança, pois cada elemento pode 

prejudicar de formas diferentes o resultado final de uma solda. Para o metal base ser 

considerado de fácil soldagem utilizando o processo SMAW deve ter o nível de CE < 

0,40, acima deste nível, procedimentos especiais são necessários durante ou 

posteriormente a soldagem. Nos casos onde CE > 0,60, deve-se usar pré-

aquecimento para juntas com espessura acima de 20 mm e quando CE > 0,90, um 

pré-aquecimento a uma temperatura elevada é absolutamente necessário para todos 

os casos, exceto para juntas de paredes finas (MODENESI, 2011).  

Figura 18: Efeito da temperatura de pré-aquecimento para prevenir trincas de solidificação 

causada pelo hidrogênio 

 

Fonte: Adaptado de Kou (2003) 
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O diagrama de Graville demonstra a susceptibilidade de formação de trincas 

em função do carbono presente no metal de base e do teor de carbono equivalente 

Figura 19, demonstra as zonas na qual são subdivididas em baixo, médio e alto risco 

de formação de trincas induzidas por hidrogênio. A zona I é a que compreende aços 

baixo carbono e baixa liga, nos quais a formação de trincas por hidrogênio é bastante 

baixa, na zona II, os aços possuem um teor de carbono mais elevado do que os da 

zona I, mas a temperabilidade do material também é baixa, nestes casos é possível 

evitar as microestruturas susceptíveis a trinca por um controle de resfriamento no pós-

soldagem, Os materiais compreendidos na zona III possuem alta temperabilidade e 

teores de carbono, produzem microestruturas sensíveis às trincas, nesses casos, a 

soldagem deve ser realizadas com processos que possuam baixo hidrogênio, 

preaquecimento e tratamento térmicos pós-soldagem (AGUIAR, 2001). 

Figura 19: Diagrama de Graville 

 

Fonte: Aguiar (2001) 

Nos procedimentos de soldagem de aços inoxidáveis ou ligas Fe-Cr, Fe-Ni, Fe-

Cr-Ni, as propriedades e estruturas podem ser definidas pelo diagrama de Schaeffler 

(Figura 20) e com isso, existe a possibilidade de prever e prevenir os problemas que 

podem ocorrer durante ou posteriormente a soldagem com técnicas de pré ou pós-

soldagem. O Diagrama de Schaeffler permite conhecer com antecedência a 

composição química da estrutura de uma solda de liga Cr-Ni de acordo com a escolha 

dos eletrodos do material de base (BARBOSA, 2007).  
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Para o a utilização do diagrama de Schaeffler com metal de adição e base 

semelhantes os equivalentes de Cr e Ni devem ser calculados pela composição 

química da solda, neste caso, a microestrutura é determinada observando local do 

ponto onde o Creq e Nieq se localizam. Nos casos onde a composição dos metais base 

e de adição sejam diferentes, o ponto que representa a solda no diagrama estará 

sobre o segmento de reta entre o metal base e o metal de adição, a composição final 

da solda dependerá da diluição obtida no processo, onde o resultado tenderá ficar 

mais próximo do metal de adição para soldas com pequena diluição (MODENESI, 

2011). Diluição é definida como uma alteração na composição do metal de adição 

após a soldagem devido a mistura com o metal de base. É usualmente considerada 

como o percentual de metal de base contido no metal de solda para analisar o 

diagrama de Schaffler (KEJELIN, 2012). 

Figura 20: Diagrama de Schaeffler 

 

Fonte: Kejelin (2012) 
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3.6 Metalurgia dos revestimentos depositados por soldagem 

Durante o processo de soldagem há o surgimento de novas fazes 

características ao processo de fabricação, entre elas estão a zona fundida (ZF), a 

zona termicamente afetada (ZTA) e a zona parcialmente fundida (ZPF), esta zona é 

uma interface entre a zona fundida e a ZTA. A Figura 21 demonstra o local destas 

zonas bem como a relação entre temperaturas com um diagrama de fase para o 

sistema Fe-C. 

Figura 21: Comparação entre zonas da solda e diagrama de fase Fe-C 

 

Fonte: Kou (2003) 

Na zona fundida, a temperatura local é suficiente par fundir o material, sendo 

esta maior do que a temperatura da linha líquidus do diagrama Fe-C, nesta etapa do 

processo ocorre a solidificação da poça de fusão fazendo com que o material passe 

por transformações na estrutura cristalina acompanhada de contração volumétrica, no 

caso de ligas metálicas pode ocorrer uma micro ou macrossegregação durante a 

solidificação, a transformação para estas ligas pode determinar as propriedades 

mecânicas, físicas e químicas, bem como o surgimento de trincas (WAINER, BRANDI 

e MELLO, 2015). 

Entre a zona fundida e a zona parcialmente fundida existe uma zona de ligação, 

é a região que pode ocorrer a fusão durante o processo de soldagem quando o 

material de adição é diferente do material de base. O surgimento desta zona ocorre 

devido a nucleação do material na interface da ZF e da ZPF. A zona parcialmente 

fundida é a região imediatamente fora da ZF com temperaturas muito próximas a da 



43 

linha liquidus, onde pode haver liquidez durante a soldagem. Nesta região 

normalmente são encontrados traços do material liquefeito solidificado entre os 

contornos de grão (KOU, 2003). 

A zona termicamente afetada é uma região onde a temperatura da soldagem 

modifica a estrutura em que os grãos estão orientados, a ZTA de um aço-carbono 

pode ser subdivididas nas seguintes regiões: de crescimento de grão (ocorre com 

temperaturas entre 1500 e 1100 °C), refino de grão (1100 e 900 °C), transformação 

parcial (900 e 750 °C) e de esferoidização de carbonetos (750 e 700 °C). 

3.6.1 Relação entre diluição e resistência ao desgaste  

A parcela de material de adição que durante a soldagem se mistura com o 

material de base é a definição da diluição no processo de soldagem, interações 

químicas que alteram a composição do material de adição e no caso de soldas com 

vários passes com sobreposições entre si, também alteram a composição da solda 

anterior. Na aplicação de revestimentos é necessário uma boa ligação entre o metal 

de solda e o metal de base, não sendo obrigatório o uso de energia de soldagem 

elevada com o objetivo de obter uma alta penetração ou diluição, e nos casos de 

composição química e as propriedades dos revestimentos distintas do metal de base, 

baixa diluição é desejada, desde que garantam as ligações necessárias para firmar o 

revestimento no substrato a Figura 22 demonstra que para a mesma área de reforço, 

se ocorre uma área de penetração maior, a diluição também será maior (WAINER, 

BRANDI e MELLO, 2015). 

Figura 22: Esquema da diluição em uma solda de passe único. (a) Menor diluição; (b) Maior 

diluição. 

 

De acordo com Conde (1986), no processo de soldagem existem várias 

variáveis que podem alterar a diluição do material de adição ao material de base, como 

consequência podendo obter propriedades distintas no revestimento quando se altera 

um parâmetro na soldagem. Com isso, a diluição que será obtida no processo de 

soldagem deve ser considerada para ter uma melhor propriedade mecânica de acordo 
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com o processo aplicado, o material de adição e as variáveis do conjunto. Segundo 

Lima (2010), as variáveis do processo de soldagem que mais afetam a diluição são: 

 Corrente: a polaridade da corrente contínua é um fator que pode proporcionar 

uma maior penetração (eletrodo negativo) ou uma menor penetração 

(polaridade direta – eletrodo positivo); 

 Diâmetro do eletrodo: quando utilizado um eletrodo com diâmetros menores, 

a corrente utilizada para a soldagem é menor, com isso, a diluição também é 

menor; 

 Comprimento do eletrodo (“Stickout”): um eletrodo com maior comprimento 

produz menor diluição, devido a energia de fusão diminui, com isso a diluição 

na solda será menor;  

 Espaçamento entre os cordões: quanto mais superpostos o cordão da solda 

for em relação ao anterior, a diluição dendê a reduzir, pois o material do cordão 

anterior tende a fundir antes ou juntamente com o metal de base fazendo com 

que a composição do último cordão seja maior próximo do eletrodo do que do 

metal de base, consequentemente promove uma menor diluição no metal de 

base;  

 Velocidade de soldagem: a velocidade de soldagem é um fator que influencia 

diretamente na energia do processo, quanto menor a velocidade de soldagem 

maior é a energia local, com isso maior será a diluição; 

 Proteção do arco: o gás de proteção pode afetar a diluição da solda, o gás 

hélio (produz a maior diluição), dióxido de carbono, argônio (com menor 

diluição); 

 Aporte térmico: também conhecido como heat input ou energia de soldagem, 

é a quantidade de calor adicionado ao material por unidade de comprimento 

durante o processo de soldagem, obtida a partir dos valores da corrente, tensão 

e da velocidade de soldagem. 

 Oscilação do eletrodo: em geral uma maior amplitude e uma maior frequência 

de oscilação levam ao aumento da largura e redução da altura dos cordões de 

solda, os melhores resultados são obtidos com a oscilação sem movimento 

pendular, com velocidade constante. 
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3.6.2 Relação entre oscilação do eletrodo e resistência ao desgaste  

O uso da oscilação transversal de soldagem (também conhecida como weaved 

bead) é uma técnica comumente utilizada, este tipo de procedimento promove 

algumas alterações geométricas e modificações na morfologia dos grãos (na ZF 

quanto na ZTA), em relação os aspectos geométricos, o uso do tecimento gera uma 

redução na penetração e na altura de reforço da solda, uma maior molhabilidade da 

solda no metal de base e redução de trincas e porosidades (CUNHA e RIBEIRO, 

2018). 

De acordo com GUZMAN-FLORES et al. (2017) afirmam que variando o modo 

que a oscilação da tocha ocorre, existe uma modificação nas propriedades mecânicas 

da região soldada, entre os tecimentos estudados, onde foi encontrado uma maior 

ZTA da soldagem sem agitação da tocha comparado ao uso da oscilação triangular, 

além destes, houve uma diversificação na morfologia do grão encontrado na ZTA da 

soldagem linear (Ferrita acircular) em relação a soldagem triangular (Ferrita de grãos 

grosseiros). Em relação a energia de impacto suportado é possível observar que a 

aplicação de soldagem com weaved bead proporciona uma melhor absorção de 

impacto conforme a Figura 23. 

Figura 23: Ensaio charpy utilizado em juntas soldadas comparando a oscilação durante o 

processo de soldagem 

 

Fonte: Guzman-Flores et al. (2017) 

 

3.6.3 Relação entre dureza e resistência ao desgaste  

De acordo com SCOTTI e ROSA (1997), a dureza dos revestimentos é uma 

consequência da microestrutura, na qual depende da composição química do 
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material. Embora normalmente seja adotado que revestimentos com dureza elevadas 

tenham por consequência uma maior resistência ao desgaste, é observado que em 

vários estudos existem algumas contradições.  

Quando se trata de materiais puros em desgaste abrasivo, a degradação é 

diretamente proporcional à sua dureza, porém quando se trata de ligas essa 

proporcionalidade da dureza em relação ao desgaste abrasivo pode não valer, 

podendo aumentar com menor intensidade, em alguns casos a resistência pode até 

mesmo diminuir (BAYER, 2004). 

De forma geral é adotado que quanto maior a dureza do material, maior será a 

sua resistência ao desgaste, porém nem sempre isso é tomado como base, essa 

condição ocorre quando a abrasão na superfície é à baixa tensão, um exemplo é o 

deslizamento de detritos como areia deslizando numa superfície, nesse caso, maior 

resistência ao desgaste é obtida com o emprego de ligas de elevada dureza (BAYER, 

2004).  

Um dos fatores que determinam o valor da taxa de desgaste é a intensidade 

que o abrasivo penetra na superfície, portanto, se a dureza do abrasivo é muito 

superior à dureza da superfície, o desgaste é severo, já se a dureza do abrasivo é 

baixa em relação a superfície, a taxa de desgaste é pequena. Os carbetos são 

partículas duras e frágeis, e o desempenho desses elementos nos revestimentos 

estão diretamente ligados a forma como interagem com a matriz a qual estão 

dispersos (LIMA, 2008). 

Em trabalhos desenvolvidos por Buchely, Gutierrez, et al. (2005) apud Lima 

(2008), microestruturas eutéticas demonstraram em média a menor dureza, no caso 

da primeira camada soldada de revestimento com consumível formador de carbetos 

ricos em cromo e em outras ligas. Nesse estudo observou-se que quanto maior a 

resistência ao desgaste abrasivo do revestimento, os materiais tendem a ter por 

consequência revestimentos de maior dureza, quando a resistência ao desgaste 

praticamente dobrou quando a dureza aumentou da faixa de 52 a 55 HRC para 58 a 

60 HRC, como pode ser visto pela Figura 24. 
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Figura 24: Resistência ao desgaste versus dureza do revestimento 

 

Fonte: Buchely, Gutierrez, et al. (2005) 

Nos estudos de Corrêa et al (2007) apud Lima (2008) de desgaste abrasivo de 

baixa e de alta tensão com diversos revestimentos contendo ligas do sistema Fe-Cr-

C demonstram uma maior dureza e obtém maior resistência ao desgaste, porém 

comparando com outras ligas, o comportamento pode diferenciar, causando uma 

dureza excessiva e uma baixa resistência a abrasão. Resultados similares também 

foram obtidos em outras pesquisas, em depósitos Fe-Cr-C com uma camada de 

revestimento aplicada na superfície, que apresentaram maior resistência ao desgaste 

abrasivo de baixa tensão de forma linear com a dureza, já nos depósitos em duas 

camadas os resultados de resistência foram aleatórios. Porém, obteve uma dureza 

mais constante sobre a superfície do que nos depósitos em uma camada. 

Por tanto o efeito da dureza à resistência ao desgaste é um ponto que não pode 

deixar ser percebido, remetendo a importância do parâmetro perante a degradação 

abrasiva, porém este não é o mais importante e não pode ser avaliado 

independentemente de outras variáveis, como por exemplo a microestrutura do 

revestimento (LIMA, 2008). 

3.6.4 Relação entre a microestrutura e resistência ao desgaste  

Em casos onde é previsível o corpo sofrer algum tipo de desgaste, são 

aplicados materiais com uma elevada resistência para o desgaste associado ao meio. 

No caso dos componentes para o processamento da cana-de-açúcar, é aplicado um 
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revestimento resistente a abrasão, a microestrutura do revestimento demonstra 

precipitados ou fases dispersas na matriz, estes elevam a dureza superficial do 

material para valores em torno de 50 à 65 HRC (dependendo dos elementos de liga 

presente no material de adição, a dureza projetada sobre a superfície em termos 

práticos normalmente é igual ou superior ao abrasivo. Os precipitados na presente 

microestrutura são os principais responsáveis pelo aumento substancial na resistência 

ao desgaste, enquanto que a matriz assegura a necessária tenacidade e ligação entre 

as fases (SOUZA e FERRARESI, 2017). 

Alguns fatores como tratamento térmico, composição química, resfriamento 

entre outros podem influenciar no tipo de carbetos formado, como MC, M6C, M7C3, 

M23C6 e M2C3, onde M representa um ou mais tipos de elementos metálicos. A fração 

em volume dos carbetos encontrados no revestimento é considerado entre os 

parâmetros microestruturais o mais influente, pois é o que mais afeta a resistência ao 

desgaste abrasivo. Dentre os tipos de carbetos citados, o carbeto de cromo (Cr7C3), 

tem uma elevada resistência ao desgaste, porém os carbetos são frágeis e o impacto 

absorvido na matriz pode comprometer o seu desempenho durante a abrasão (LIMA, 

2008). 

Durante o processo de soldagem de revestimentos duros, existem parâmetros 

que influenciam diretamente na microestrutura, por exemplo no tamanho médio 

carbetos gerados. Um meio de obter uma microestrutura mais refinada é impor 

velocidades de solidificação maiores, por consequência, um menor aporte térmico 

(GARCIA, 2011). 

De acordo com Chang, Lin, et al. (2009) a quantidade ou o teor de carbono 

presente no material de adição é um fator primordial para a qualidade do revestimento. 

Foi verificado que em materiais de adição hipereutéticos (contendo a liga Fe-Cr-C), a 

quantidade de carbono e elementos formadores de carbetos influenciam na 

quantidade de carbetos formados. Outra correlação encontrada foi da quantidade de 

carbono, quanto maior a concentração, maior é a quantidade de carbetos por unidade 

de área, porém aparecem de forma mais refinada e quanto menor o percentual de 

carbono, maior é o tamanho dos carbetos apresentados na matriz. De forma geral, 

nos revestimento quanto maior a porcentagem de carbono maior é a dureza devido a 

maior quantidade de carbetos do tipo M7C3, onde M representa os elementos ferro e 

cromo (SOUZA e FERRARESI, 2017). 
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A morfologia dos carbetos é um dos fatores mais importantes na resistência ao 

desgaste, tendo em vista que diferentes microestruturas de revestimentos com dureza 

similar podem apresentar resistência ao desgaste diferentes, na Figura 25 é possível 

observar os revestimentos com a adição de nióbio e titânio, na qual a morfologia é 

arredondada, enquanto outros elementos de liga como cromo e manganês geram 

carbetos com forma prismática (LIMA, 2008; MACEDO, TREVISAN, et al., 2010) 

Figura 25: Microestrutura de revestimentos (a) Fe-Cr, (b) Fe-Mn, (c) Fe-Nb e (d) Fe-Ti 

 

Fonte: Macedo, Trevisan, et al.(2010). 

A Figura 26 compara a resistência ao desgaste abrasivo em ensaio Roda de 

Borracha dos revestimentos estudados por MACEDO et al. (2010), onde se observa 

a superioridade dos carbetos formados pelas ligas de Fe-Ti e Fe-Nb, tanto para uma 

camada quanto para duas, seguido do revestimento rico em cromo Fe-Cr e Fe-Mn. É 

possível observar também que em média os revestimentos com duas camadas geram 

reforços mais duros e, dependendo do material, uma menor taxa de desgaste. Entre 
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os revestimentos de uma camada, o melhor resultado foi da liga rica em Ti, já o 

revestimento com duas camadas, o melhor resultado foi a liga rica em Nb (MACEDO, 

TREVISAN, et al., 2010). 

Figura 26: Variação da taxa específica de desgaste K com a dureza dos revestimentos 

analisados 

 

Fonte: Macedo, Trevisan, et al.(2010). 

3.6.5 Relação entre morfologia de carbetos e resistência ao desgaste 

Buchely, Gutierrez, et al. (2005) citam que os carbetos de cromo do tipo M7C3 

agem como barreira ao corte e à formação sulcos provocados pelos corpos abrasivos, 

sendo que em desgaste abrasivo de baixa tensão, o tamanho da partícula é 

proporcional a abrasão, ou seja, quanto maior o tamanho da partícula do carbeto, 

maior é o desgaste abrasivo se comparado a carbetos com particulados menores. 

Vale ressaltar que a quantidade de carbeto na matriz também é um fator de analise a 

abrasão, por tanto a analise tamanho versus quantidade deverá ser analisada, já que 

essas variáveis isoladamente podem influenciar no efeito do revestimento. É provável 

que, como constatado em outros trabalhos, o aumento da fração carbetos distribuídos 

na superfície tenha um efeito mais significativo (LIMA, 2008). 

A maioria dos revestimentos que são submetidos a desgaste do tipo abrasivo 

possuem uma matriz tenaz e outras fases duras dispersas nessa matriz. A 
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performance desses materiais está diretamente ligada ao tamanho da região de fase 

dura em comparação com a escala de deformação causada por partículas abrasivas. 

Se as dimensões das fases duras do revestimento (carbetos, por exemplo) for menor 

que a escala dos abrasivos o material tende a se comportar como um sólido 

homogêneo Figura 27a, entretanto, se as partículas de carbetos são maiores que a 

área dano causado, o material responderá heterogeneamente, como ilustrado pela 

Figura 27b. Nesse último caso a ação do abrasivo na área de fase dura poderá levar 

à deformação plástica ou à ruptura da região, dependendo da carga, da geometria, do 

tamanho e das propriedades mecânicas da partícula abrasiva, da fase dura ou da 

matriz (HUTCHINGS, 1992).  

 

Figura 27: Efeito da fração volumétrica de carbetos 

 

Fonte: Lima (2008) 

Alguns autores ressaltam a importância das fases duras e de suas 

características e propriedades para proporcionar um acréscimo da resistência ao 

desgaste abrasivo dos revestimentos. Contudo, verifica-se que a combinação de 

propriedades das fases duras com as propriedades da matriz é fundamental para cada 

tipo de solicitação. Buchely, Gutierrez, et al. (2005) relatam que um bom volume de 

carbetos e a uma elevada tenacidade da matriz resultam em excelentes propriedades 

de resistência ao desgaste em ligas de revestimento duro, além disso, a resistência 

ao desgaste por abrasão está diretamente ligada a morfologia, quantidade, padrão de 

distribuição de carbetos precipitados. Segundo Coronado, Caicedo e Gómez (2009) o 

modo pelo qual os carbetos estão presos na matriz pode desempenhar um papel 

importante na ocorrência ou não de trincas durante a aplicação do revestimento e 

durante o processo de abrasão, já que a área revestida tende a ser mais dura e frágil. 

Hutchings (1992) acrescenta que, em geral, uma elevada fração de volume de 
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carbetos na matriz é desejável, pois tem como consequência uma resistência à 

abrasão elevada, porém, a matriz deverá conter uma tenacidade adequada a 

solicitação, caso contrário o material se desgastará por mecanismo de fratura.  

Correa et. al. (2015) demonstraram que quando os carbetos estão dispersos 

aleatoriamente em uma matriz eutética de liga de ferro fundido alto cromo teve como 

resultado uma boa resistência ao desgaste abrasivo diante a condições severas. A 

fração de volume maior de carbetos melhorou a resistência ao desgaste de 

revestimentos duros, fenômeno observado também por Wang et. al. (2016). 

Algumas das microestruturas de revestimento duro obtidas por Buchely et. al. 

(2005) podem ser visualizadas na Figura 28, onde é possível identificar a presença de 

carbetos M7C3 e MC, bem como a variação da morfologia e distribuição dos mesmos. 

Foi observado também que na segunda camada, distribuição de tamanho de 

partículas dos carbetos de cromo são maiores que na primeira camada. 

Figura 28: Microestruturas de revestimento duro: (a) rica em Cromo, primeira camada; (b) 

rica em cromo, segunda camada, (c) rica em tungstênio, primeira camada, (d) carbetos 

complexos, primeira camada, (e) carbetos complexos, segunda camada, (f) carbetos 

complexos, terceira camada 

   

Fonte: Buchely (2005). 
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4 Materiais e Métodos 

Com o intuito de alcançar os objetivos delineados, neste capitulo serão 

descritos os materiais utilizados e a metodologia empregada para a confecção dos 

corpos de prova, Neste trabalho foram selecionado dois tipos de ligas metálicas 

projetadas para resistir ao desgaste abrasivo uma delas a base de FeCrC+Nb e a 

segunda com FeCrC+Ti. 

Para a obtenção dos corpos de prova foram realizados alguns testes variando 

a distância do bico de contato a peça, tensão, corrente e velocidade linear de 

soldagem para obter o processo mais estável possível. O processo de soldagem foi 

realizado com arames tubulares autoprotegidos (FCAW) de 1,6 mm de diâmetro. O 

substrato utilizado foi o aço SAE 1020 de 12,7 mm de espessura, 150 mm de 

comprimento e 101,6 mm de largura. 

As análises das amostras foram realizadas com um equipamento para 

mensurar o desgaste abrasivo de acordo com a norma ASTM G65, com um durômetro 

com escala em Rockwell C e, por último, para observar as descontinuidades, foi 

aplicado um líquido penetrante. Com o auxílio de um microscópio optico e microscopia 

eletrônica de varredura por emissão de campo, foi observada a microestrutura e a 

dispersão dos elementos de liga na matriz soldada. A Figura 29 demonstra um 

fluxograma geral sobre a metodologia adotado no presente trabalho. 

Figura 29: Fluxograma experimental adotado para a avaliação dos revestimentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1 Caracterização dos materiais utilizados 

Os testes no laboratório de soldagem foram realizados em barras de aço SAE 

1020 com dimensões de 150 x 101,6 x 12,7 mm tanto para os ensaios iniciais quanto 

os ensaios para a confecção dos revestimentos, com isso foi extraído os materiais 

conforme indicado na Figura 30 para os testes iniciais e das camadas do revestimento. 

Figura 30: Dimensões das barras de aço utilizadas para os testes, (a) testes iniciais e (b) 

para a confecção dos revestimentos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Baseado em pesquisas anteriores realizadas por Lima (2008) e Garcia (2011), 

foram selecionados para o estudo dois arames tubulares de 1,6 mm de diâmetro, a 

composição química de ambos se encontra na tabela a baixo. 

Tabela 2: Tabela de composição química dos utilizados 

Material 
Nome 

Comercial 

Porcentagem de peso % Dureza 

esperada 

na solda 
C Mn Si Cr Mo Nb Ti V Fe CE(3) 

SAE 1020 (1) - 0,2 0,45 - - - - - - Bal. 0,28 - 

FeCrC+Nb (2) AN 3965 4,5 0,5 0,6 22,0 - 6,5 - - Bal. 9,00 57-65 HRc 

FeCrC+Ti(2) AN 4923 1,5 0,84 0,5 5,5 1,0 - 2,5 0,5 Bal. 3,01 52-64 HRc 

Onde, CE: Carbono equivalente; Bal: Balanço 

Fonte: (1)Villares Metals (2) Eutectic Castolin (3) Elaborado pelo autor 

(a)     (b) 
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O diferencial entre os arames é a diferença entre teores de Carbono e Cromo 

onde o arame tubular FeCrC+Nb possuir valores superiores a 3 vezes ao valor do 

segundo, além da adição de Nióbio na sua composição, já o segundo arame possui 

Molibidênio, Tiânio e Vanádio, como pode ser observado na composição química dos 

arames fornecidos pela fabricante. 

4.2 Equipamentos utilizados na soldagem 

Para a realização dos experimentos foi montada uma bancada experimental de 

soldagem conforme a Figura 31, a estrutura é composta de fonte de soldagem e tocha, 

alimentador de eletrodo, sistema de refrigeração e mesa de soldagem, além de um 

multímetro (equipamento auxiliar) para confirmar as tensões e correntes medidas 

durante o processo de soldagem.  

Figura 31: Bancada experimental 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

4.2.1 Fonte de soldagem e tocha 

A fonte de soldagem utilizada no trabalho foi uma eletrônica e multiprocessos 

(modelo DigiPlus A7 - Figura 31), ou seja, um equipamento usual para vários tipos de 

Fonte de soldagem 

Resfriador 

Alimentador de arame 

Tarlílope 

Tocha 
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processos de soldagem a arco elétrico, dentre eles a soldagem por eletrodo revestido, 

MIG/MAG (convencional e pulsado), TIG (convencional e pulsado) e também o 

processo de soldagem por arame tubular. As suas principais características são: 

 Pode trabalhar com corrente contínua (cc), corrente alternada (ca) ou 

corrente pulsada (cp); 

 O equipamento pode ser usado no modo tensão ou corrente constante; 

 Faixa de corrente de trabalho: 5 - 600 A; 

 Tensão em vazio: 68 V.  

No trabalho, o equipamento foi configurado no modo MIG/MAG convencional 

com tensão constante. 

4.2.2 Alimentador de arame 

O alimentador de arame é um componente do equipamento que tem por função 

abastecer o processo durante a soldagem, o alimentador utilizado no trabalho possui 

um circuito de controle de velocidade, garantindo velocidade de resposta e percepção 

nas variações de carga, o que confere uma velocidade constante ao processo. Suas 

principais características: 

 Faixa de velocidade de alimentação do eletrodo: 1 – 20 m/min; 

 Diâmetros de trabalho do eletrodo: 0,6 – 1,6 mm. 

4.2.3 Sistema de refrigeração 

Para o processo de soldagem foi utilizado uma unidade de refrigeração para a 

tocha garantindo o seu funcionamento evitando danos devido ao aquecimento e ainda, 

proporcionar um maior rendimento (tempo de trabalho). 

4.2.4 Tartílope 

O tartílope (Figura 32) é um sistema de movimentação automatizada para 

soldagem com dois graus de liberdade, essa movimentação permite que o 

equipamento realize a soldagem usando tecimento, que é o movimento oscilatório da 

tocha de soldagem no sentido transversal ao deslocamento durante o processo. O 

tartílope possui três módulos um primeiro que permite processar e controlar os 
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movimentos, um módulo trator com engrenamento a trilho rígido e o módulo de fixação 

de tocha. 

Figura 32: Sistema de controle automatizado – Tartílope V2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.3 Abrasômetro roda de borracha e areia seca 

Na pesquisa os ensaios de desgaste foram feitos em um equipamento roda de 

borracha e areia seca, padronizado pela norma ASTM G65-17 representado na Figura 

15, esse equipamento é o mais utilizado em pesquisas envolvendo desgaste a baixa 

tensão. Durante o ensaio foi seguido o procedimento tipo B da norma citada 

anteriormente, as condições do ensaio foram as seguintes: 

 Dimensões das amostras: 65 x 40 x 12,7 mm; 

 Disco de borracha: 12,7 x 228 mm; 

 Dureza da borracha: 62 Shore A; 

 Areia utilizada no processo: entre 50 – 70 mesh; 

 Rotação do disco: 210 RPM; 

 Tempo de ensaio: 10 minutos; 

 Distância média percorrida: 1503m. 

Módulo de comandos 

Módulo trator Módulo de fixação 
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A avaliação de perda de massa foi feita junto com uma balança de precisão 

com resolução de 10-4 g, comparando a massa inicial e final dos corpos de prova (CP). 

Antes da utilização do equipamento, os CP foram limpos cuidadosamente com o 

auxílio de um ultrassom imersos em acetona e secos com ar quente. Após realizar o 

teste de desgaste, repetiu o procedimento de limpeza do CP e foi realizado as 

mensurações da massa. 

4.4 Ensaio de líquido penetrante 

Afim de contabilizar a quantidade de trincas formadas nas soldagens, foi 

realizado o ensaio por líquido penetrante (LP) conforme a norma ASTM E165, essa 

norma retrata sobre os procedimentos padrões para a execução do ensaio liquido 

penetrante para a indústria de forma geral. Os materiais utilizados para a detecção 

das descontinuidades foram: 

 Penetrante Carbografite PCG 53; 

 Removedor Carbografite RCG S; 

 Revelador Carbografite DCG S2. 

4.4.1 Procedimentos para realização do teste de LP 

O primeiro passo utilizado foi a limpeza superficial garantindo que a superfície 

deve ser limpa e seca. Essa etapa não deve existir água, óleo ou outro contaminante 

que possa prejudicar as análises dos ensaios. No teste foi realizado a limpeza com 

escova de aço e com um pano levemente embebecido com solvente afim de remover 

todas as impurezas e gorduras da superfície. 

Em seguida foi aplicado o penetrante pelo método spray, o tempo de 

penetração nas descontinuidades foi de 5 minutos conforme as recomendações da 

norma ASTM E165. Após o determinado tempo, foi retirado o excesso de penetrante 

da superfície com água e a secagem se deu pela utilização de um jato de ar 

comprimido na superfície. 

Por fim, foi aplicado na superfície o revelador, seguindo as recomendações da 

norma já citada anteriormente, após o tempo de espera de secagem do revelador 

foram feitas as análises de imperfeições da superfície num ambiente com intensidade 

de aproximadamente 1100 Lux. 
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4.5 Durômetro 

Para a medição da dureza foi utilizado o durômetro Mitutoyo modelo HR-

320MS, a escala selecionada foi a Rockwell C com um carga de 150 kgf e pré carga 

de 10 kgf, o equipamento utiliza um penetrador de diamante e um bloco padrão de 65 

HRC para averiguar a calibração antes do uso. 

4.6 Métodos 

4.6.1 Processo de soldagem 

As soldas foram feitas na bancada de soldagem conforme a Figura 31 e 

relatada no tópico 4.2, com o processo FCAW sem adição de gás de proteção, posição 

plana com o bico da tocha e a chapa formando um ângulo de 90° Figura 33 e com 

uma distância aproximada de 16 mm, foi realizado testes para averiguar a melhor 

condição de soldagem colhendo os parâmetros para os dois tipos de arames 

utilizados. 

Figura 33: Representação do ângulo do bico com a chapa e a distância bico-chapa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Inicialmente foi tomado como referência os parâmetros de soldagem utilizados 

por Lima (2008), e posteriormente os valores foram ajustados para uma condição mais 

estável possível para os tecimento do estudo, a Figura 34 demonstra a forma dos 

tecimentos aplicados. 

Figura 34: Esquema ilustrativo dos tecimentos aplicados no estudo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

4.6.2 Definição dos corpos de prova 

A soldagem do revestimento foi aplicado no aço SAE 1020, como descrito no 

Item 4.1para a confecção dos corpos de prova foram realizados três cordões de solda 

com sobreposição de 50% na primeira para as amostras de única camada e para os 

corpos de prova com duas camadas, foram quatro cordões com sobreposição de 50% 

na primeira camada e mais três cordões na segunda camada. 

O comprimento total dos cordões foi de aproximadamente 110 mm com uma 

amplitude de oscilação transversal de 15 mm para os processos que utilizaram a 

técnica de tecimento trapezoidal e triangular e a temperatura de interpasse de 25 °C 

(verificado com um pirômetro digital). Os CP que foram analisados a primeira camada 

(em contato com o MB) foram confeccionados com três cordões e sobreposição de 

50%, já os CP que foram analisados na segunda camada, foi realizado uma primeira 

camada com quatro cordões, e em seguida, uma outra camada com três cordões e 

com sobreposição de 50%. 
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Os CP para a realização do ensaio de borracha foram extraídos conforme a 

Figura 35, a medida aproximada dos corpos de prova foi de 75 x 26 x 15 mm, essas 

medidas atendem as que são exigidas na norma ASTM G65-17, a altura do reforço 

do revestimento ficou em média de 6 mm. Para as análises metalográficas, utilizou 

disco de corte com baixo avanço de corte para não afetar a estrutura da solda. 

Figura 35: Esquema do local da extração dos CP para o teste de abrasão e metalografia 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

4.6.3 Avaliação dos parâmetros de soldagem 

Foram realizados alguns testes para definição da distância do bico ao corpo de 

prova (DBCP), tensão e velocidade de alimentação do eletrodo. Inicialmente foi 

utilizado como base pesquisas anteriores com a tensão de 24 V variando a velocidade 

de alimentação entre 6 e 9 m/min. Os testes numerados de 1 ao 9 foram realizados 

sem oscilação na tocha, os testes de 10 ao 18 com tecimento triangular e os testes 

de 19 ao 27 com tecimento trapezoidal. Foi determinado instável as soldas que 

apresentaram muitas descontinuidades aparentes e estável as que demonstraram 

poucas ou nenhuma. 
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Tabela 3: Parâmetros utilizados durante os testes de soldagem 

Teste N° Tensão (V) V 
alimentação 

(m/min) 
I (A) 

Vsold 
(cm/min) 

DBCP 
(mm) 

Condição de 
soldagem 

Fonte Real 

1 24 23,8 6 170 30 15 Instável 

2 24 23,6 6 164 30 20 Instável 

3 24 23,9 6 160 30 25 Instável 

4 28 27,4 9 280 36 15 Estável 

5 28 27,9 9 273 36 20 Instável 

6 28 27,6 9 268 36 25 Instável 

7 30 29,9 9 310 36 15 Estável 

8 30 29,6 9 303 36 20 Estável 

9 30 29,8 9 296 36 25 Estável 

10 24 23,6 6 178 30 15 Instável 

11 24 23,4 6 168 30 20 Instável 

12 24 24,1 6 165 30 25 Instável 

13 28 27,8 9 285 36 15 Estável 

14 28 27,7 9 278 36 20 Instável 

15 28 27,9 9 271 36 25 Instável 

16 30 30 9 315 36 15 Estável 

17 30 29,9 9 306 36 20 Estável 

18 30 30,1 9 297 36 25 Instável 

19 24 23,7 6 182 30 15 Instável 

20 24 23,9 6 170 30 20 Instável 

21 24 23,6 6 167 30 25 Instável 

22 28 28,1 9 283 36 15 Estável 

23 28 27,8 9 273 36 20 Instável 

24 28 27,7 9 269 36 25 Instável 

25 30 30,2 9 313 36 15 Estável 

26 30 29,9 9 304 36 20 Estável 

27 30 29,7 9 301 36 25 Instável 

Onde, Valim: velocidade de alimentação do arame, I: Corrente de soldagem, 

Vsold: velocidade de soldagem, DBCP: distância do bico ao corpo de prova. 

4.6.3.1 Avaliação dos parâmetros geométricos do cordão de solda 

Para a avaliação da influência dos parâmetros de soldagem em relação aos 

parâmetros geométricos foram registrados dados como a largura do cordão (L), 

reforço da soldagem (hmax), penetração (Pmax) e as suas respectivas áreas do reforço 

(Ar) e da penetração (Ap) e com os dois últimos valores, foi determinado o valor da 

diluição Figura 36. As chapas dos testes foram cortadas no meio do cordão e para as 

chapas com o revestimento aplicado para o teste de abrasão a 35 mm do início da 
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solda. Foi utilizado um jogo de lixas (#60, #80 e #120) para deixar a superfície plana, 

após esse procedimento, os CP foram atacados com Nital 4% por 15 s e fotografadas, 

devido a composição química do metal de adição ser bem distinta do metal de base, 

não foi necessário levar o procedimento até o polimento. 

As imagens foram tratadas e analisadas com o programa ImageJ ®, a utilização 

do software se deu pela facilidade em traçar os comprimentos (largura, penetração e 

reforço) e áreas específicas da solda (área de reforço e área penetrada). 

Figura 36: Ilustração das regiões de análise macrográfica. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Com o traçado da área do reforço e da penetração foi possível calcular a 

diluição do metal de adição em relação ao metal de base de acordo com a Equação 

3, a avaliação desse parâmetro é dado pela relação entre área do reforço e a área 

total da solda (área gerada pela soma entre a área do reforço e a área penetrada)  

𝐷𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 =  (
𝐴𝑝

𝐴𝑟+𝐴𝑝
)  𝑥 100%       (3) 

4.6.3.2 Resistência ao desgaste 

A resistência ao desgaste é o inverso da taxa de desgaste, essa medida é 

obtida a partir da relação inversa entre o desgaste obtido em função da distância 

percorrida durante o ensaio, esse parâmetro é citado por vários autores com trabalhos 

relacionados a testes de abrasão, sendo esse então uma fonte de dados importantes 

para a comparação de resultados, a equação a seguir demonstra como realizar o 

procedimento do cálculo. 

𝑅𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =  (
𝐷𝑒𝑠𝑔𝑚

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎
)

−1

 (𝑚𝑔 𝑚⁄ )−1     (4) 
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4.7 Matriz experimental 

Foram realizados testes preliminares com a intensão de selecionar os 

parâmetros adequados para a soldagem, em um primeiro passo foram realizados 

cordões de solda com parâmetros citados por Lima (2008), e a partir de análises 

visuais, os parâmetros de entrada (Vsoldagem, Varame e DBCP) os parâmetros foram 

tendo alterações até atingir parâmetros visualmente ideais para os tecimentos 

(triangular e trapezoidal) e soldagem linear para os dois tipos de arame tubular 

(FeCrC+Nb e FeCrC+Ti). 

Os parâmetros que mais se enquadraram em todas as situações foi com 

Vsoldagem = 36 cm/min, Varame = 9 m/min, Is = 300 A e DBCP = 15 mm, com estes 

parâmetros foi realizado a soldagem dos revestimentos sobre as chapas de aço, com 

sobreposição de 50% em relação ao cordão antecessor, ao fim da soldagem, foi 

seguido os seguintes procedimentos com os corpos de prova: 

 Inspeção visual e por líquido penetrante para verificação das 

descontinuidades nos CP; 

 Retirada da amostra para ensaio de desgaste, de acordo com a norma 

ASTM G65-17; 

 Retirada de amostras para análise microestrutural e avaliação da dureza 

HRC. 

Após a retirada das amostras para serem utilizadas no abrasômetro foram 

realizados os seguintes passos: 

 Adequação superficial (remoção de 2 mm da altura da superfície com 

esmerilhadeira e finalizada com lixamento com lixa #120) com o intuito 

de padronizar a face a ser desgastada;  

 Pesagem dos CP; 

 Desgaste de acordo com o procedimento tipo B da norma ASTM G65; 

 Pesagem dos CP; 

 Análise da resistência ao desgaste; 
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 Por fim, foram feitas avaliação da dureza dos revestimentos e análise 

microestrutural dos revestimentos de acordo com o número de camadas e do tipo de 

tecimento. 

Com a intenção de mapear o experimento e nomear os corpos de prova de 

forma ordenada, foi montado uma matriz experimental conforme a Tabela 3, na qual 

demonstra os materiais que serão estudados no trabalho, o número de camadas e o 

tipo de movimento na tocha. 

Tabela 3: Nomenclatura dos corpos de prova de acordo com as variações 

 Material FeCrC+Nb FeCrC+Ti 

 N° de camadas 1 2 1 2 

O
s
c
ila

ç
ã

o
 

d
a

 t
o

c
h

a
 Linear CP1 CP2 CP7 CP8 

Triangular CP3 CP4 CP9 CP10 

Trapezoidal CP5 CP6 CP11 CP12 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 Resultados e Discussões 

Serão apresentados e discutidos nessa seção os resultados obtidos das 

análises realizadas em laboratório, com o objetivo de verificar o desempenho das ligas 

selecionadas em relação a forma de oscilação da tocha, aplicadas nas chapas de 

teste observando as características geométricas e desgaste (perda de massa e 

resistência ao desgaste). 

5.1 Soldagem das chapas e confecção dos corpos de prova 

As chapas utilizadas nos testes possuem dimensões de 150 x 101,6 x 12,7 mm 

como descrito no tópico 4.1, nestes foram aplicados quatro cordões de solda para a 

primeira camada e três cordões de solda para a segunda camada de revestimento. A 

Tabela 4 demonstra as doze condições diferentes impostas para cada corpo de prova 

no trabalho, o aporte térmico da soldagem foi de 1,28 kJ/mm (considerando uma 

eficiência de 85% para o processo). 

Tabela 4:Dados da soldagem das amostras 

CP 
N° 

Arame 
tubular 

Ocilação 
N° de 

camadas 
Valim 

(cm/min) 
Vs 

(cm/min) 
Us 
(V) 

Im 
(A) 

DBCP 
(mm) 

Amplitude 
(mm) 

Frequência 
(Hz) 

1 FeCrC+Nb Linear 1 9 36 30 300 16 --- --- 

2 FeCrC+Nb Linear 2 9 36 30 302 16 --- --- 

3 FeCrC+Nb Triangular 1 9 36 30 310 16 15 1 

4 FeCrC+Nb Triangular 2 9 36 30 305 16 15 1 

5 FeCrC+Nb Trapezoidal 1 9 36 30 307 16 15 1 

6 FeCrC+Nb Trapezoidal 2 9 36 30 304 16 15 1 

7 FeCrC+Ti Linear 1 9 36 30 299 16 --- --- 

8 FeCrC+Ti Linear 2 9 36 30 301 16 --- --- 

9 FeCrC+Ti Triangular 1 9 36 30 307 16 15 1 

10 FeCrC+Ti Triangular 2 9 36 30 304 16 15 1 

11 FeCrC+Ti Trapezoidal 1 9 36 30 308 16 15 1 

12 FeCrC+Ti Trapezoidal 2 9 36 30 302 16 15 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As figuras (Figura 37 a Figura 42) demonstram os revestimentos aplicados com 

uma camada, para as condições linear, triangular e trapezoidal para os revestimentos 

de FeCrC+Nb e FeCrC+Ti, nessas imagens é possível observar em alguns casos as 

descontinuidades das soldas nas amostras. 
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Figura 37: Solda linear aplicado com revestimento duro de liga FeCrC+Nb 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 38: Solda triangular aplicado com revestimento duro de liga FeCrC+Nb 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 39: Solda trapezoidal aplicado com revestimento duro de liga FeCrC+Nb 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 40: Solda linear aplicado com revestimento duro de liga FeCrC+Ti 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 41: Solda triangular aplicado com revestimento duro de liga FeCrC+Ti 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 42: Solda trapezoidal aplicado com revestimento duro de liga FeCrC+Ti 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Analisando as figuras é perceptível a variação de largura dos cordões, isso 

ocorreu devido ao tipo de tecimento aplicado na soldagem, dentre estes casos a 

largura do cordão trapezoidal foi maior do que os demais, além disso, foi possível 

identificar descontinuidades nos revestimentos soldados nas chapas (Figura 37 a 
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Figura 42), dentre elas, respingos, porosidades, mordeduras e trincas transversal aos 

cordões de solda no revestimento de FeCrC+Nb. 

 Realizando a inspeção visual no revestimento aplicado com FeCrC+Ti 

observou-se que também apresentaram descontinuidades, porém em menor 

proporção do que as observadas com o arame FeCrC+Nb, contudo ao longo do 

cordão apresentou porosidades, respingos no cordão e mordeduras, já as trincas não 

foram detectadas visualmente. 

De acordo com Corrêa et al (2015), o uso de ligas contendo ferro-cromo-

carbono são susceptíveis às trincas durante o processo de solidificação, o surgimento 

dessa descontinuidade é devido ao alivio de tensões de soldagem presentes no 

revestimento, isso explica o motivo do aparecimento de trincas nas amostras do 

revestimento de FeCrC+Nb. 

Segundo Atamert e Badeshia (1988) apud Souza e Ferraresi (2017) é que 

titânio na matriz é formador de carbetos fortes do tipo MC, estes são bem mais duros, 

porém conseguem uma boa distribuição e espaçamentos pequenos, o que produz 

uma matriz mais tenaz. Lima (2008) cita que o Ti na poça de fusão promove uma 

maior fluidez, com isso melhora o molhamento, o que reduz as tensões comparado 

ao revestimento com adição de nióbio. 

5.2 Analise das características geométricas 

De acordo com Lima (2008) o desempenho de revestimentos que possuem 

elevados números de trincas podem ter a sua vida útil comprometida devido aos 

esforços cíclicos o que geraria uma falha por fadiga, podendo haver o destaque do 

revestimento, porém de acordo com Scoti e Rosa (1997) algumas descontinuidades 

como trincas e poros dependendo da forma no qual o corpo é exposto ao desgaste de 

baixa tensão, isto é, nos casos que não apresentam carregamento cíclico, com isso, 

os resultados gerados podem demonstrar valores satisfatórios devido ao alívio nas 

tensões internas. 

A Figura 43 demonstra esquematicamente as regiões analisadas pelo 

programa ImageJ®, os resultados estão na Tabela 5 que apresenta os valores obtidos 

em relação a diluição, área penetrada e de reforço, largura, altura máxima do reforço 
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e profundidade máxima da zona fundida para cada variação estudada e descrita no 

Item 4.7 pág. 64. 

Figura 43: Representação do revestimento aplicado no metal de base e ilustração das 

regiões de análise macrográfica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 5: características geométricas dos cordões de solda 

Amostra L (mm) 
hmax 

(mm) 
Pmax (mm) Ar (mm²) 

Ap 
(mm²) 

D% 

CP1 29,14 5,15 3,13 128,52 70,23 35,34% 

CP2 38,67 6,51 3,08 173,81 73,94 29,84% 

CP3 42,03 3,45 2,38 115,50 73,54 38,90% 

CP4 50,56 5,11 2,96 266,07 120,57 31,18% 

CP5 45,72 2,79 2,79 99,07 63,48 39,05% 

CP6 54,50 4,92 3,11 212,65 103,43 32,72% 

CP7 29,49 5,19 2,73 107,11 55,59 34,17% 

CP8 36,48 6,55 2,21 177,23 69,62 28,20% 

CP9 45,96 3,92 2,95 146,22 94,61 39,29% 

CP10 48,47 5,13 2,20 160,55 74,33 31,65% 

CP11 48,01 3,24 2,27 107,73 77,32 41,78% 

CP12 49,66 4,26 2,96 189,20 93,15 32,99% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 44 demonstra a imagens capturadas com uma câmera digital da seção 

transversal das amostras para cada condição de ensaio como descrito na Tabela 4, 

com isso é possível analisar os aspectos geométricos da solda, em algumas 

condições observou-se descontinuidades como trincas e porosidades. 
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Figura 44: Detalhe dos cortes transversais das amostras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A maior espessura na região do reforço foi apresentado nas amostras CP8 e 

CP2, respectivamente. Em ambos os casos, foram aplicadas duas camadas de 

revestimento e sem oscilação na tocha. O menor valor de penetração foi obtido no 

CP10 para o revestimento de FeCrC+Ti e a amostra com o menor valor de penetração 

com o material de adição FeCrC+Nb foi o CP3, ambos com a oscilação triangular, 

possivelmente devido a largura dos cordões terem ficado um pouco maior, porém em 

todas as amostras com tecimento apresentaram valores próximos tanto para 

penetração quanto altura do reforço. 

A Figura 45 ilustra os valores apresentados na tabela Tabela 5 para a altura e 

profundidade da solda em todas as situações, é possível observar que o processo de 

soldagem sem oscilação da tocha obteve uma maior altura de reforço no cordão, e 

em todos os casos, maiores até mesmo do que os revestimentos aplicados com duas 

camadas com as técnicas de oscilação da tocha de soldagem. 

De acordo com a Figura 46, em termos de largura das amostras é perceptível 

a influência da oscilação da tocha em relação ao resultado final. As amostras que 

durante a soldagem que não fizeram o uso da movimentação lateral demonstraram 

uma menor cobertura na superfície comparados as amostras que utilizaram das 

técnicas de tecimento, sendo este um possível fator para aumento de produtividade, 

onde a aplicação dessa técnica em alguns casos duplicou a área coberta. 

Figura 45: Valor máximo para o reforço e penetração da solda nos corpos de prova 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 46: Largura total da camada de base dos revestimentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com Ibaarra (2001) apud Garcia (2011), o valor da diluição é um 

fator de bastante relevância devido este ser um fator que determina a composição 

química tanto da zona fundida quanto da região do reforço, afetando diretamente nas 

propriedades tribológicas e dureza do material. O cálculo para obtenção do valor 

descrito na Tabela 5 foi citado no Item 4.6.3.1. 

A Figura 47 demonstra a relação entre os valores obtidos da área de reforço e 

área fundida com a diluição para cada amostra. A Figura 47 demonstra que apesar 

das variações das áreas, a diluição nas amostras repetem o mesmo comportamento, 

onde as amostras com tecimento apresentam uma maior diluição do que as amostras 

sem oscilação da tocha, e como esperado, os revestimentos com maior número de 

camadas obtiveram uma menor diluição devido ao aumento da área de reforço. Em 

todos os casos a taxa de alimentação do arame se permaneceu constante. 
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Figura 47: Área de reforço, área fundida e diluição das camadas de revestimentos aplicadas 

nas amostras.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quando comparado os arames com FeCrC+Nb (CP1 ao CP6) com FeCrC+Ti 

(CP7 ao CP12), a diluição do revestimento sobre o metal de base foi maior no caso 

do revestimento com adição de FeCrC+Ti quando se fez o uso do tecimento durante 

a soldagem e valores similares quando o processo ocorreu de forma linear. A mesma 

relação entre a diluição dos arames foi encontrada nos trabalhos de Lima (2008) e 

Garcia (2011), a razão da diluição no revestimento composto por FeCrC+Ti foi 

justificado por Lima (2008) devido a uma maior fluidez na poça de fusão. 

A Figura 47 demonstra que o revestimento com uma camada e com a utilização 

da técnica de tecimento obteve uma diluição em torno de 37,5% e para os CP sem o 

uso da técnica, a diluição ficou em trono de 35%. Observando as amostras com duas 

camadas, é possível ver que as amostras sem a oscilação também apresentaram 

menor diluição, devido a menor largura do cordão promovendo um menor contato com 

o metal de base e a velocidade de alimentação gerando uma altura de reforço mais 

elevada do que das amostras com o uso das técnicas de tecimento, e dentre desses, 

o uso da movimentação trapezoidal obteve a maior diluição (CP6 e CP12).  

Após a confecção das amostras para realização do ensaio de desgaste 
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líquido penetrante para enfatizar as discordâncias presentes em cada um. A Figura 

48 e Figura 50 demonstra o resultado obtido após realizar os procedimentos descritos 

no Item 4.4.1. 

A analisando a Figura 48, pode-se concluir que para o revestimento com adição 

de nióbio o surgimento de trincas e a abertura delas é proporcional ao número de 

camadas, e existe uma ligação com a agitação da poça de fusão. No corpo de prova 

sem oscilação da tocha Figura 48.1 e Figura 48.2, houve um pequeno aumento de 

trincas transversais ao corpo de prova, já as amostras com agitação da poça de fusão, 

o surgimento de trincas ocorre de forma aleatória tanto transversal quanto longitudinal, 

porém tendem a manter o mesmo número de trincas formados na primeira camada. 

 Dentre as amostras com agitação na poça de fusão, o movimento triangular 

(Figura 48.3 e 48.4) foi a que menos mostrou trincas de solidificação transversal na 

solda, porém vale ressaltar que nas amostras com a oscilação trapezoidal (Figura 48.5 

e 48.6) as trincas apareceram de formas sutis e em muitos casos, quase 

imperceptíveis a olho nu. 
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Figura 48: Corpos de prova com revestimento de FeCrC+Nb após ensaio com Líquido 

penetrante 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nos estudos realizados por Lima (2008), os revestimentos aplicados nas facas 

picadoras da indústria de cana-de-açúcar a base de FeCrC+Nb apresentaram 

bastante trincas, e por estarem susceptíveis a desgaste por abrasão e cargas cíclicas, 

o que causou o destacamento da camada que foi aplicada nas facas picadoras 

demonstrando uma taxa de desgaste era superior aos demais revestimentos. A Figura 

49 demonstra uma micrografia da região de uma trinca próximo ao metal de base do 

CP6, nesta região é possível observar que a trinca atravessa por completo o 
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revestimento e afeta o metal de base, o que em casos práticos em matelos 

desfibradores pode gerar o destacamento do revestimento. 

Figura 49: MEV-FEG da soldagem de FeCrC+Nb duas camadas (CP6) na interface 

com o metal de base. Ampliação: 1000X. Ataque: Nital 1% e Murakami. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Neste trabalho os revestimentos com uma camada foram que mais 

apresentaram trincas transversais na solda, o revestimento realizado com tecimento 

trapezoidal (quatro trincas) em quanto a oscilação triangular apresentou três tricas, 

dessa forma a condição linear e triangular seriam as mais favoráveis. No caso do 

revestimento com duas camadas, o revestimento sem oscilação aumentou para 5 

trincas, o tecimento triangular permaneceu com 3 trincas e o revestimento aplicado 

com a técnica trapezoidal também permaneceu com a mesma quantidade inicial, 

quatro trincas, com isso, a condição mais favorável seria a com tecimento triangular. 
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Figura 50: Corpos de prova com revestimento de FeCrC+Ti após ensaio com Líquido 

penetrante 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na condição do revestimento com o arame tubular de liga FeCrC+Ti (Figura 

50), foi possível observar a presença de porosidades, mordeduras, e presença de 

pequenas trincas principalmente nos casos que foram aplicados duas camadas de 

revestimento, porém nesses casos, as trincas não se propagaram transversalmente 

ao longo de toda a camada de revestimento. As mordeduras tanto quanto as trincas 

são concentradores de tensão, sendo assim, também merece atenção quando se trata 

da aplicação do revestimento. 
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De acordo com os resultados que se obteve nos cálculos da diluição e 

observando o diagrama de Schaeffler (Figura 51), seria necessário uma diluição muito 

elevada para não haver trincas durante o processo de solidificação do material, o que 

corrobora com o observado nas soldas, o elevado número de trincas no revestimento 

com adição de nióbio e com a adição de titânio. Lima (2010) observou que a matriz 

mais tenaz com menos trincas aplicado em superfícies e que estavam sujeitas a 

impactos cíclicos, tiveram um melhor desempenho em campo. 

Figura 51: Indicação das linhas e diluição gerado pelo material de base e material de adição 

FeCrC+Ti

FeCrC+Nb
85%

60%

 

5.3 Análise da dureza 

Para a análise de dureza dos CP, foi removido uma parte da superfície (2 mm 

de altura) das amostras afim de padronizar o ensaio de desgaste e obter uma 

superfície mais plana possível para o ensaio de dureza. As medidas de dureza das 

amostras estudadas foram realizadas em um durômetro com escala Rocwell C na 

superfície do revestimento em todo o seu comprimento longitudinal espaçando 10 mm 

de uma medida a outra, afim de obter uma média adequada sobre a dureza da 

superfície.  

A Tabela 6 demonstra os valores obtidos da dureza em cada amostra, a dureza 

média e o desvio padrão para cada amostra, o revestimento que teve a maior média 

de dureza foi o FeCrC+Ti, e dentre este a oscilação trapezoidal se destacou 

demonstrando um valor de 62,2 HRC para uma camada e 63,18 HRC quando aplicado 
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duas camadas, valores que se aproximam do encontrado por Garcia (2011) para a 

mesma liga de arame tubular (64,69 HRC). O FeCrC+Nb apresentou valores de 

dureza inferiores em relação a liga com adição de titânio, porém valores próximos 

quando observado os casos com aplicação de duas camadas de revestimento. 

Tabela 6: Dureza dos revestimentos 

Material CP 
Dureza (HRC) Dureza 

média 
Desvio 
Padrão 1 2 3 4 5 

F
e

C
rC

+
N

b
 

1 53,60 56,60 55,50 55,00 55,20 55,18 0,96 

2 58,80 58,50 60,20 60,00 58,00 59,10 0,86 

3 56,90 58,50 55,00 53,00 57,60 56,20 1,97 

4 59,60 59,80 58,90 60,50 61,10 59,98 0,76 

5 56,40 57,20 57,70 57,70 56,10 57,02 0,66 

6 61,90 57,70 62,60 60,80 59,60 60,52 1,74 

F
e

C
rC

+
T

i 

7 56,30 59,80 57,40 58,50 59,90 58,38 1,39 

8 59,30 61,50 61,30 65,00 56,90 60,80 2,68 

9 61,40 58,00 59,80 60,50 58,70 59,68 1,22 

10 62,10 58,00 62,40 63,30 64,90 62,14 2,29 

11 61,60 63,50 61,10 63,00 61,80 62,20 0,90 

12 63,00 63,50 62,90 63,10 63,40 63,18 0,23 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observando a Figura 52, o revestimento com a liga de FeCrC+Nb apresentou 

valores de dureza inferiores aos esperados para a liga analisando as amostras com 

uma camada de revestimento e valores dentro do intervalo para nos casos que foram 

aplicados duas camadas do arame. O revestimento a base de titânio o valor esperado 

foi obtido com apenas uma camada. Ainda considerando a mesma imagem, é possível 

identificar uma ligação direta em relação a forma em que a tocha se movimenta com 

a dureza superficial formada, e mesmo com a diluição no metal de base sendo maior 

como citado no Item 5.2, as amostras com oscilação apresentaram dureza superficial 

maior em relação a soldagem sem a aplicação do tecimento em todos os casos 

estudados. 
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Figura 52: Dureza dos revestimentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A análise da dureza nos revestimentos aplicados por soldagem pode ser uma 

característica importante para caracterizar a resistência ao desgaste quando 

analisado o material isoladamente, já que em estudos realizados anteriormente como 

o de Corrêa et al. (2006), demonstram que os valores de dureza elevados podem 

apresentar resistência ao desgaste superior. Em alguns casos onde diferentes ligas 

com durezas similares, podem demonstrar diferentes resistência ao desgaste, sendo 

assim, a dureza é um parâmetro que deve ser levado em consideração no uso dos 

revestimentos similares, porém não é teste mais importante para correlacionar com 

comportamento a resistência ao desgaste abrasivo.  

5.4 Desgaste 

Após a retirada da camada superficial de todas as amostras (2 mm) a fim de 

obter uma superfície uniforme para o teste de desgaste, as amostras foram 

submetidas ao ensaio de abrasão Roda de borracha e areia seca conforme a norma 

ASTM G65-17, obedecendo o procedimento B (Tabela 2 – Em anexo) da referida 

norma, como discutido no Item 4.7. A Tabela 7 apresenta os dados obtidos resultantes 

da perda de massa dos testes realizados em laboratório. 
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Tabela 7: Dados do desgaste das amostras 

Material Amostra Desgm Rdesgm 

Fe
C

rC
+N

b
 

CP1 46,39 35,56 

CP2 82,07 20,10 

CP3 75,75 21,78 

CP4 34,74 47,48 

CP5 67,03 24,61 

CP6 20,80 54,26 

Fe
C

rC
+T

i 

CP7 78,51 21,01 

CP8 103,72 15,90 

CP9 90,59 18,21 

CP10 51,48 32,05 

CP11 88,87 18,56 

CP12 46,73 35,30 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 53 demonstra de forma ilustrativa o desgaste médio por amostra 

(perda de massa) da Tabela 7, onde os melhores resultados foram do revestimento a 

base de FeCrC+Nb com duas camadas (CP2, CP4 e CP6), já os resultados com 

rendimentos inferiores foram os confeccionados com uma camada e com a liga a base 

de FeCrC+Ti. 

Figura 53: Análise comparativa de perda de massa por amostra 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Lima (2008) em seu trabalho observou a resistência ao desgaste abrasivo de 

revestimentos formados pelas ligas de FeCrC+Nb, FeCrC+Ti e outros, a liga com 

adição de nióbio teve uma perda de massa média de 42,2±12,6 mg com aplicações 
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sem uso de técnica de tecimento. Os resultados obtidos nessa pesquisa para a liga 

com adição de nióbio com duas camadas variaram de 46,39 mg para o revestimento 

com uma camada e sem tecimento, a 30,4 mg para o revestimento aplicado com 

oscilação trapezoidal e com duas camadas como demonstrado na Figura 53, o que 

demonstra que a oscilação da tocha neste caso contribuiu de forma positiva ao 

desgaste.  

No caso da liga à base de FeCrC+Ti estudado por Lima (2008), o desgaste 

médio foi de 129,5±14,2 mg, o valor do desgaste variou de 103,72 mg no CP7 a 46,73 

mg no CP12 como demonstra a Figura 53, a diferença de valores podem ser devido a 

composição química do material com diferentes teores de Mn (0,84% em peso neste 

trabalho e 0,84% no trabalho de Lima (2008)), Mo (1,0% contra 1,5% no trabalho de 

Lima (2008)), Cr (5,5% contra 7,5% no trabalho de Lima (2008))e Ti (2,5% contra 

5,26% no trabalho de Lima (2008)).  

De forma similar ao apresentado na Figura 53, uma outra forma de demonstrar 

os resultado é como ilustrado na Figura 54, no qual demonstra a resistência ao 

desgaste, este leva em consideração a distância percorrida em 10 minutos de teste 

(1649,6 metros). 

Figura 54: Análise comparativa da resistência a abrasão por amostra 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A condição que apresentou a melhor resistência ao desgaste foi com o uso da 

técnica de tecimento trapezoidal com aplicação de duas camadas de revestimento à 

base de FeCrC+Nb (54,26 mg.m-1)-1 e a condição que demonstrou o pior resultado foi 

o revestimento aplicado com FeCrC+Ti sem oscilação da tocha. É possível observar 

que o aumento de camadas proporcionou em todos os casos uma melhora na 

resistência ao desgaste abrasivo devido a uma menor diluição com o metal de base, 

a aplicação da segunda camada de revestimento pode chegar a ser até 2 vezes 

superior ao revestimento aplicado com uma camada utilizando a mesma técnica de 

tecimento (CP6 x CP5).  

Nos trabalhos realizados por Buchely et al. (2005), foi relatado que os 

revestimentos aplicados com a liga FeCrC+Nb comparando os revestimentos 

utilizando duas camadas houve um ganho de 38% em relação a resistência a abrasão 

dos revestimentos aplicados com uma camada, sendo que a resistência ao desgaste 

dessa liga variou de 11,2 a 15,5 (mg.m-1)-1 em situações que variaram de uma a três 

camadas respectivamente. De acordo com os dados da Figura 54 pode ser feito uma 

relação entre os revestimentos de uma única camada, onde o revestimento aplicado 

com a liga de FeCrC+Nb sem oscilação da tocha obteve uma resistência ao desgaste 

de 20,10 (mg.m-1)-1 e quando utilizou o tecimento trapezoidal houve um ganho de 

22,4% na resistência ao desgaste, o arame FeCrC+Ti também teve um ganho ao uso 

da técnica, porém mais sutil, havendo um ganho de 16,7% quando utilizado o 

tecimento trapezoidal em relação a soldagem sem o uso da técnica.  

5.5 Avaliação microestrutural dos revestimentos 

Foram extraídas amostras das chapas soldadas com os consumíveis utilizados 

na pesquisa em todas as situações de tecimento para se efetuar a avaliação 

microestrutural dos revestimentos, conforme ilustrado pela 35, seção 4.6.2. Uma 

amostra de cada situação foi embutida, lixada com lixa de #80 a #1000 e polida com 

alumina de 1µm. Posteriormente, todas foram atacadas com reagente Nital 1% por 15 

s e com reagente Murakami a 60 °C por 5 s, após isto foram levadas ao microscópio 

ótico para observar os microconstituintes, distribuição e tamanho de carbetos, e por 

fim, com o auxílio do Microscopio Eletrônica de Varredura por Emissão de Campo 

(MEV-FEG) foi possível observar as regiões ricas em ligas como o Nb e Ti, e descrever 

qualitativamente as variações químicas na microestrutura dos revestimentos. Por fim 
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foi utilizado o programa ImageJ® e imagens obtidas por microscopia optica para 

quantificar as áreas e dimensões médias dos carbetos ao longo da matriz do 

revestimento. 

A Figura 55 demonstra a microestrutura obtida com o arame de FeCrC+Nb, a 

micrografia da Figura 55A e 55B é referente a soldagem linear com uma camada 

(CP1), a Figura 55C e 55D é referente a soldagem triangular com uma camada (CP3) 

e a Figura 55E e 55F é referente a soldagem triangular com uma camada (CP5). 

Observa-se que a microestrutura formada tem caráter dendrítico formadas por 

austenita e interdendrítico uma matriz eutética formada pela austenita e carbonetos. 

De acordo com Lima (2008) se dá de forma prioritária o surgimento das 

partículas de NbC devido ao alto ponto de fusão (em torno de 3000 °C), e após o 

surgimento dos carbetos, o Nb e o Cr ficam retidos na região interdendrítica, podendo 

surgir carbetos do tipo Cr7C3. 
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Figura 55: Microestrutura do arame FeCrC + Nb na interface com o MB (A, C e E, aumento 

de 500X) e na região próxima à superfície do revestimento (B, D e F, aumento de 1000X). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

É apresentado na Figura 56 à Figura 61, análises obtidas via MEV-FEG para 

avaliação microestrutural do revestimento contendo Nb e verificar o perfil de 

composição química ao longo da secção transversal do revestido e dos carbetos de 

nióbio. 
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Figura 56: MEV-FEG da soldagem de FeCrC+Nb uma camada (CP1). Ampliação: 1000X. 

Ataque: Nital 1% e Murakami. (A) Local do EDS pontual, 1-interdendrítico e 2 carbeto de Nb; 

(B) EDS de área para o Cr; (C) EDS de área para o Fe; (D) EDS de área para o Nb; (E) EDS 

pontual (1) interdendrítico em (A); (F) EDS pontual (2) no carbeto de Nb em (A). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 57: MEV-FEG da soldagem de FeCrC+Nb duas camadas (CP2). Ampliação: 1000X. 

Ataque: Nital 1% e Murakami. (A) Local do EDS pontual; (B) EDS de área para o Cr; (C) 

EDS de área para o Fe; (D) EDS da área para o Nb; (E) EDS pontual (1) austenítico em (A); 

(F) EDS pontual (2) no carbetode Nb em (A). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Comparando a Figura 56 e a Figura 57 é possível observar que a adição da 

camada de revestimento fez com que aumentasse a distribuição dos carbetos de 

nióbio e reduzir o tamanho das partículas onde para o CP1, o diâmetro médio foi de 5 
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µm e para o CP2 o diâmetro médio foi de 3,9 µm. Já a região interdendrítica 

juntamente com os carbetos de nióbio ocuparam uma área de 33,56% na amostra do 

CP1 e 38,21% no CP2. 

Figura 58: MEV-FEG da soldagem de FeCrC+Nb uma camada (CP3). Ampliação: 1000X. 

Ataque: Nital 1% e Murakami. (A) Local do EDS pontual; (B) EDS de área para o Cr; (C) 

EDS de área para o Fe; (D) EDS da área para o Nb; (E) EDS pontual (1) interdendrítico em 

(A); (F) EDS pontual (2) no carbetode Nb em (A). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 59: MEV-FEG da soldagem de FeCrC+Nb duas camadas (CP4). Ampliação: 1000X. 

Ataque: Nital 1% e Murakami. (A) Local do EDS pontual; (B) EDS de área para o Cr; (C) 

EDS de área para o Fe; (D) EDS da área para o Nb; (E) EDS pontual (1) interdendrítico em 

(A); (F) EDS pontual (2) no carbeto de Nb em (A). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Em relação a Figura 58 e a Figura 59 os carbetos de Nb formados nessas 

situações teve uma pequena redução de tamanho 4,6 µm e 4,0 µm respectivamente, 

já a região interdendrítica, ocupou uma área de 41,81% e 53,45% respectivamente, o 
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que revela que a concentração de elementos resistentes a abrasão aumentou na 

superfície do CP4. 

Figura 60: MEV-FEG da soldagem de FeCrC+Nb uma camada (CP5). Ampliação: 1000X. 

Ataque: Nital 1% e Murakami. (A) Local do EDS pontual; (B) EDS de área para o Cr; (C) 

EDS de área para o Fe; (D) EDS da área para o Nb; (E) EDS pontual (1) austenítico em (A); 

(F) EDS pontual (2) no carbeto de Nb em (A). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 61: MEV-FEG da soldagem de FeCrC+Nb duas camadas (CP6). Ampliação: 1000X. 

Ataque: Nital 1% e Murakami. (A) Local do EDS pontual; (B) EDS de área para o Cr; (C) 

EDS de área para o Fe; (D) EDS da área para o Nb; (E) EDS pontual (1) interdendrítico em 

(A); (F) EDS pontual (2) no carbeto de Nb em (A). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 60 demonstra as regiões que possui Cr e Nb, foi observado que o 

tamanho dos carbetos de nióbio desta amostra ficou em média com 3 µm em quanto 

os apresentados no CP6 obtiveram uma média de 4,15 µm de diâmetro e a região rica 
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em Cr foi mais estreita do que a representa a Figura 61 (CP6) representando 43,02% 

contra 55,23% de área coberta de elementos de liga respectivamente. 

De modo geral, houve um aumento na distribuição dos carbetos quando 

utilizado o processo de tecimento, em especial nos casos de duas camadas, onde há 

um acréscimo das fases ricas de Cr e Nb devido a uma menor influência do metal de 

base. É notório que com a utilização da oscilação na tocha o tamanho dos carbetos 

de nióbio diminuíram, e com isso, houve uma maior distribuição desses elementos 

tanto na matriz austenítica quanto na matriz eutética. 

As microestruturas resultantes dos CP onde foi aplicado o revestimento com o 

arame FeCrC+Ti apresentaram uma distribuição de carbetos de Ti com formatos 

irregulares e com os mais variados tamanhos essa distribuição é possível ver na 

Figura 62. A liga de Ti não formou uma estrutura eutética, como a vista na liga de Nb, 

possivelmente devido aos teores de elementos de liga presente no arame, a matriz do 

revestimento com adição de Ti demonstra uma microestrutura austenítica-

martensítica, o que corrobora com o trabalho de Garcia (2011) e Lima (2008), onde 

ao avaliar a microestrutura do revestimento, a região clara representam a austenita 

retida, e as regiões mais escuras, representam a martensita. 

De acordo com Wang et al (2005) a formação dos carbetos de tungstênio no 

revestimento pode acontecer de duas formas, a primeira pela adição direta das 

partículas na poça de fusão e a segunda, pela reação metalúrgica do ferro-titânio-

carbono durante a soldagem. Pela análise da Figura 62A, 62C e 62E, possivelmente 

os carbetos foram adicionados com o fluxo do arame tubular, e além dessas, 

observando a Figura 62B, quanto mais próximo da superfície maior é a chance das 

partículas formadas serem parcialmente fundidas em sua matriz, uma das possíveis 

razoes desse fenômeno ocorrer é devido a taxa de resfriamento alta, característica do 

processo de soldagem. 
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Figura 62: Microestrutura do arame FeCrC + Ti na interface com o MB (A, C e E, aumento 

de 200X) e na região próxima à superfície do revestimento (B, D e F, aumento de 500X). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Será apresentado na Figura 63 à Figura 68, análises obtidas via MEV-FEG para 

avaliação microestrutural do revestimento contendo Ti e verificar o perfil de 

composição química ao longo da secção transversal do revestido e dos carbetos de 

titânio. Para a análise de distribuição e tamanho das partículas foi utilizado uma serie de 3 

imagem para cada caso com ampliação de 1000x. 
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Figura 63: MEV-FEG da soldagem de FeCrC+Ti uma camada (CP7). Ampliação: 1000X. 

Ataque: Nital 1% e Murakami. (A) Local do EDS pontual; (B) EDS de área para o Fe; (C) 

EDS de área para o Cr; (D) EDS da área para o Ti; (E) EDS pontual (1) na martensita em 

(A); (F) EDS pontual (2) no carbeto de Ti em (A). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 64: MEV-FEG da soldagem de FeCrC+Ti duas camadas (CP8). Ampliação: 1000X. 

Ataque: Nital 1% e Murakami. (A) Local do EDS pontual; (B) EDS de área para o Fe; (C) 

EDS de área para o Cr; (D) EDS da área para o Ti; (E) EDS pontual (1) na martensita em 

(A); (F) EDS pontual (2) no carbeto de Ti em (A). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O carbeto de titânio apresentado na Figura 63 possui um diâmetro aproximado 

de 45 µm em quanto o mostrado na Figura 64 possui um diâmetro médio aproximado 

de 100 µm e apresenta regiões parcialmente fundidas com composição química 

semelhante a composição química de outras amostras. O revestimento com duas 
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camadas apresentou uma maior fração de carbetos de Ti distribuídos na matriz 

(29,44% de área coberta contra 20,3% no CP7), fato que se deu devido a menor 

diluição da segunda camada em relação a primeira.  

Figura 65: MEV-FEG da soldagem de FeCrC+Ti uma camada (CP9). Ampliação: 990X. 

Ataque: Nital 1% e Murakami. (A) Local do EDS pontual; (B) EDS de área para o Fe; (C) 

EDS de área para o Cr; (D) EDS da área para o Ti; (E) EDS pontual (1) na martensita em 

(A); (F) EDS pontual (2) no carbeto de Ti em (A). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 66: MEV-FEG da soldagem de FeCrC+Ti duas camadas (CP10). Ampliação: 1000X. 

Ataque: Nital 1% e Murakami. (A) Local do EDS pontual; (B) EDS de área para o Fe; (C) 

EDS de área para o Cr; (D) EDS da área para o Ti; (E) EDS pontual (1) na austenita em (A); 

(F) EDS pontual (2) no carbeto de Ti em (A). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No caso mostrado na Figura 65 (soldagem triangular uma camada) o carbeto 

possui um diâmetro aproximado de 49,87 µm em quanto o mostrado na Figura 66 

possui um diâmetro médio aproximado de 24,05 µm e apresenta regiões parcialmente 

fundidas com composição química semelhante a composição química de outras 
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amostras. O revestimento com duas camadas apresentou uma maior fração de 

carbetos de Ti distribuídos na matriz (37,1% de área coberta contra 31,2% no CP9). 

Na Figura 66E a análise de EDS aponta uma concentração de Fe elevada comparado 

as outras análises, provavelmente isso ocorreu devido ao local ter caráter austenítico. 

Figura 67: MEV-FEG da soldagem de FeCrC+Ti uma camada (CP11). Ampliação: 1000X. 

Ataque: Nital 1% e Murakami. (A) Local do EDS pontual; (B) EDS de área para o Fe; (C) 

EDS de área para o Cr; (D) EDS da área para o Ti; (E) EDS pontual (1) na austenita em (A); 

(F) EDS pontual (2) no carbeto de Ti em (A). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 68: MEV-FEG da soldagem de FeCrC+Ti duas camadas (CP12). Ampliação: 1000X. 

Ataque: Nital 1% e Murakami. (A) Local do EDS pontual; (B) EDS de área para o Fe; (C) EDS 

de área para o Cr; (D) EDS da área para o Ti; (E) EDS pontual (1) na austenita em (A); (F) 

EDS pontual (2) no carbeto de Ti em (A). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 67 demonstra a micrografia do CP11, onde para este caso, o carbeto 

possui um diâmetro aproximado de 35,31 µm em quanto o mostrado na Figura 68 

possui um diâmetro médio aproximado de 21,06 µm neste caso, semelhante como 
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ocorreu para o revestimento de duas camadas anteriores a região formada pelo TiC, 

também apresentou uma estrutura parcialmente fundida (com várias trincas). O 

revestimento com duas camadas também apresentou uma maior fração de carbetos 

de Ti distribuídos na matriz (39,9% de área coberta contra 23% no CP11). 

De acordo com Lima (2008) os carbetos de titânio que são fundidos sob o calor 

do arco são os que estão distribuídos de forma uniforme pela matriz do revestimento, 

estes são os responsáveis pela boa resistência ao desgaste abrasivo, já as partículas 

maiores, são mais frágeis e com muitas trincas, como mostrado na Figura 68, com 

isso, essas regiões sofrem um maior desgaste, fazendo com que partículas de TiC se 

desprendam da superfície dando origem a microcrateras e intensificam o desgaste na 

região. 

Colaço (2014) avaliou a eficiencia ao desgaste de revestimentos a base de 

FeCrC+Ti em relação ao numero de camadas aplicadas, onde verificou que 

revestimento que possuem mais de uma camada, há uma distribuição de carbetos 

mais densa do que as amostras com uma camada, no qual este estudo corrobora 

essas analises onde em todas as situações com duas camadas houve uma densidade 

maior de carbetos de Ti na matriz. Apesar da distribuição não ter variado muito com a 

oscilação da tocha, o tamanho médio dos carbetos adicionados pelo fluxo foi menor 

nos casos onde o tecimento foi aplicado. 

5.6 Discussão geral 

Para as condições de soldagem utilizadas no presente trabalho, os percentuais 

de diluição dos revestimentos soldados foram estimados por volta de 28,20 a 41,78% 

para componentes depositados com velocidade de soldagem de 36 cm/min e com 

velocidade de alimentação de 9 m/min, os valores de tensão e corrente juntamente 

com a velocidade, resultou num aporte térmico médio de 1,28 kJ/mm durante a 

soldagem dos revestimentos. 

Os revestimentos apresentaram algumas descontinuidades, dentre elas, a 

trinca, que para algumas ligas é um fenômeno comum de se ocorrer principalmente 

se levar em conta o diagrama de Schaeffler, que demonstrou que os materiais estão 

na região mais propicia ao surgimento de trincas durante a solidificação. 
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As variações sobre o movimento da tocha (triangular e trapezoidal) 

influenciaram diretamente sobre a geometria dos revestimentos demonstrados, na 

qual ficou evidente a relação inversamente proporcional sobre a largura do cordão 

com a altura do reforço, porém a penetração máxima do metal de adição no metal de 

base, permaneceram muito próximas apesar do tecimento imposto, com isso, as 

técnicas de tecimento demonstraram uma maior diluição devido a uma maior 

molhabilidade do material no metal de base, e dentre os materiais, o que continha Ti 

na composição teve a maior diluição, o que corroborou com os trabalhos de Lima 

(2008) e Garcia (2011), onde foi justificado devido a maior fluidez da poça de fusão. 

A quantidade de trincas na superfície e a abertura foram proporcionais com o 

número de camadas e ao tipo revestimento, onde a maior quantidade de trincas foi 

encontrada nas amostras com duas camadas, e com o revestimento de FeCrC+Nb. A 

oscilação da trocha também influenciou, onde o uso do tecimento triangular promoveu 

amostras com trincas maiores, já o trapezoidal, o número de trincas foi maior, porém 

com aberturas menores. As trincas apresentadas no revestimento com o arame 

FeCrC+Nb demonstraram trincas que chegaram ao metal de base, onde em casos 

práticos estudados por Lima (2008) reduziu a vida útil dos martelos picadores.  

A dureza do revestimento com adição de Ti obteve um valor maior, e os valores 

obtidos foram semelhantes com que Garcia (2011) encontrou em sua pesquisa. Além 

do mais foi possível observar que os valores variaram com o tipo de oscilação 

aplicada, observando as micrografias das amostras ficou evidente a correlação entre 

a dureza com a distribuição dos carbetos, onde quanto maior a distribuição (tamanho 

dos carbetos menores) maior foi a dureza média encontrada. 

O desgaste médio também foi influenciada com a agitação da tocha, no qual os 

CP que foi aplicado a técnica de tecimento promoveu uma melhor resistência ao 

desgaste, além disso, as amostras com nióbio teve a melhor média devido a uma 

melhor distribuição dos elementos resistentes a abrasão, fato que corrobora com 

Hutchings (1992), onde cita que quanto mais as fases resistentes ao desgaste 

estiverem destribuidas, maior será a resistência ao desgaste.  

A microestrutura formada pelo arame FeCrC+Nb foi dendrítica com as regiões 

interdendríticas ricas em Cr e as dendritas de austenita com carbetos de Nb, essa 

microestrutura possivelmente está associado não somente ao nióbio, mas também 
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aos outros elementos como Cr e C. A microestrutura formada pelo arame FeCrC+Ti 

apresentou uma matriz homogênea com grandes carbetos de Ti distribuidos, onde 

quanto mais próximo do topo da solda, menos contínuo era o carbeto. Lima (2010) 

citou que as grandes partículas de TiC na superfície apesar de serem mais duras, elas 

eram mais frágeis e mais fáceis de se destacar da face, com isso, deixando uma 

região mais suceptível ao desgaste abrasivo, o que justifica o menor desempenho 

frente ao arame de FeCrC+Nb. 
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6 Conclusões  

Com base nas análises realizadas nesse trabalho, sobre os aspectos 

geométricos, a resistência à abrasão, quantitativo de trincas, dureza e as 

características microestruturais resultante das condições impostas ao revestimento 

aplicado com os arames tubular FeCrC+Nb e FeCrC+Ti foi possível extrair as 

seguintes conclusões em relação as técnicas de tecimento na soldagem sobre chapas 

de aço: 

A utilização das técnicas de tecimento de modo geral demonstraram ganhos 

positivos em relação a soldagem sem a oscilação transversal no processo de 

soldagem, dentre eles, redução dos carbetos, constância ou diminuição na quantidade 

de trincas, um aumento de dureza na superfície e maior molhabilidade da solda na 

chapa de aço. 

  A oscilação da tocha interferiu na forma do surgimento e quantidade de trincas 

durante o processo de solidificação e resfriamento do revestimento, o processo de 

soldagem sem uso do tecimento demonstrou mais trincas do que os processos com o 

uso da técnica. As técnicas de tecimento utilizadas na soldagem das amostras 

proporcionaram variações geométricas, aumentando a largura do cordão do 

revestimento e diminuiu a altura do reforço, em relação a soldagem sem oscilação, o 

que pode proporcionar uma maior área coberta de revestimento com a mesma 

velocidade de aplicação.  

As amostras sem tecimento obtiveram as maiores alturas do revestimento, 

porém com menores larguras do cordão de solda, e em relação a profundidade da 

penetração do material do arame tubular sobre o metal de base, demonstraram 

valores próximos. A oscilação da tocha também interferiu no resultado da soldagem, 

demonstrou um valor de diluição para o processo com o uso das técnicas abordadas 

de tecimento maior do que a amostra sem o uso. 

A diluição dos revestimentos utilizando o arame com a liga de FeCrC+Ti foi 

maior do que as amostras utilizando o arame FeCrC+Nb, quando analisado nas 

mesmas condições de oscilação da tocha e número de camadas do revestimento, a 

maior diluição do revestimento no metal de base encontrada no processo utilizando o 

tecimento trapezoidal.  
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Houve o surgimento de pequenas trincas durante a solidificação e resfriamento 

do arame tubular de FeCrC+Ti e surgimento de poros na superfície. A soldagem com 

eletrodo com Nb, resultou em trincas profundas, que chegaram ao metal de base. Ao 

utilizar a oscilação a espessura das trincas diminuíram, no entanto, para o eletrodo 

com adição de nióbio, houveram mais trincas na segunda camada, enquanto que as 

soldagens realizadas com a oscilação da tocha permaneceram a mesmas 

quantidades de trincas na segunda camada em relação a primeira. 

O tecimento trapezoidal demonstrou a melhor configuração em relação a 

resistência ao desgaste tanto quando comparado o número de camadas quanto ao 

material utilizado, já a soldagem com a tocha sem oscilação lateral demonstrou a pior 

condição entre as três estudadas. Dentre os arames utilizados no trabalho, o que 

demonstrou a melhor resistência ao desgaste foi o FeCrC+Nb.  

A aplicação da técnica de tecimento tanto triangular quanto trapezoidal 

aumentou o valor dureza na superfície dos revestimentos tanto a base de FeCrC+Ti 

quanto o revestimento a base de FeCrC+Nb, o maior valor da dureza foi encontrado 

quando aplicado a oscilação trapezoidal. Entre as ligas estudadas, revestimento 

contendo titânio demonstrou valores de dureza superior ao revestimento contendo 

nióbio quando comparado a técnica de tecimento utilizada e número de camadas na 

amostra. 

A aplicação da oscilação promoveu uma redução no tamanho dos carbonetos 

formados e uma melhor distribuição dos elementos resistentes a abrasão tanto no 

arame FeCrC+Ti quanto no arame FeCrC+Nb, onde o menor tamanho das partículas 

de carbetos foi encontrado no revestimento aplicado pelo tecimento trapezoidal em 

ambos arames. Os grandes carbetos formados por Ti fundidos ou parcialmente 

fundidos apresentaram estruturas frágeis com muitas trincas, no qual tem uma maior 

chance de destacar da superfície, intensificando o desgaste abrasivo. 
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7 Sugestões Para Trabalhos Futuros 

Levando em consideração os avanços obtidos a partir da realização dessa 

dissertação de mestrado, e da relevância das informações relacionadas com o 

processamento e seus efeitos sobre a microestrutura e propriedades dos 

revestimentos obtidos com os arames FeCrC+Ti e FeCrC+Nb produzidos pelo 

processo de soldagem FCAW, apontam-se algumas sugestões para continuação, 

conforme apresentado: 

Verificar a influência da taxa de resfriamento sobre as propriedades e os 

aspectos microestruturais dos revestimentos; 

Realizar soldagens com os arames em várias temperaturas de preaquecimento 

e monitorar a temperatura da aplicação da solda afim de reduzir a quantidade de 

trincas; 

Verificar a influência da taxa de oscilação da tocha durante o processo de 

soldagem em relação a microestrutura formada e distribuição de carbetos; 

Realizar um estudo sobre arames de FeCrC+Ti e FeCrC+Nb com teores de 

cromo similares nas ligas, bem como comparar com eletrodos constituído de teores 

similares de Nb e Ti, sobre a eficiência ao desgaste; 

Realizar estudos com os arames possuindo proteção gasosa, tendo como foco 

reduzir porosidades e promover uma melhor estabilidade ao arco elétrico; 

Os revestimentos estudados poderão ser avaliados quanto a resistência a 

abrasão em condições reais, aplicando as técnicas informadas nos equipamentos 

utilizados para extração do caldo de cana. 
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Anexos  

TABELA 1 Fórmula para borracha de NeopreneA 

NOTA 1 - A borracha estará em conformidade com ClassificationD2000. 

NOTA 2 - A roda do Durômetro 60 deve estar de acordo com 2BC615K11Z1Z2Z3Z4, onde Z1 - Elastômero - 
Neoprene GW, Z2 - Tipo A Durômetro - dureza 60 ± 2, Z3 - Não menos que 50% de teor de hidrocarboneto 
de borracha e Z4 - Reforço térmico preto médio . 

NOTA 3 - As rodas são moldadas sob pressão. Os tempos de cura de 40 a 60 minutos a 153 ° C. 

Materiais Proporções (peso) 

Neoprene GW 100 

MagnésioB 2 

Óxido de ZincoC 10 

Octamine 2 

Ácido esteárico 0.5 

SRF Carbon BlackD 37 

Óleo ASTM #3 10 
AA única fonte de suprimento conhecida do comitê neste momento é a Falex Corporation, 1020 Airpark Dr., 
Sugar Grove, IL 60554. Se você está ciente fornecedores alternativos, forneça essas informações à sede da 
ASTM. Seu comentários receberão cuidadosa consideração em uma reunião do responsável comitê técnico, 
do qual você poderá participar. 
BMaglite D (Merck) 
CKadox 16 (Ner Jersey Zinc) 
DASTM Grade N762 

 
TABELA 2 Parâmetros de teste 

Tipo de procedimento 

Força 
especificada 
contra o CPB 

Revoluções da roda 
Abrasão linearA  

N (lb) m (ft) 

A 130 (30) 6000 4309 (14138) 

B 130 (30) 2000 1436 (4711) 

C 130 (30) 100 71.8 (236) 

D 45 (10.1) 6000 4309 (14138) 

E 130 (30) 1000 718 (2360) 
Aver 8.4 

N = Newton (Termo utilizado para forças - SI) 

1 lbf = 4.44822 N 

1 kgf = 9.80665 N 
BTolerância da força é de +/- 3% 

 


