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RESUMO 

 

 
A soldagem com eletrodos revestidos (SMAW) ocupou uma posição de destaque na 

fabricação de equipamentos e estruturas ao longo de grande parte do século XX. Ainda 

hoje, onde inúmeros processos de soldagem apresentam melhores índices de 

produtividade, os eletrodos revestidos básicos possuem amplo emprego em soldagens de 

grande responsabilidade. Isso se deve às ótimas características do metal de solda 

depositado por esse tipo de eletrodo. Contudo, a elevada susceptibilidade a absorção de 

umidade pelo revestimento ainda é um problema a ser superado. Com a finalidade de 

melhorar e agilizar a utilização desses eletrodos básicos nesses tipos de estruturas, foi 

desenvolvido um eletrodo revestido chamado de “impermeável”. Esse eletrodo, classificado 

como AWS E 7018-1 H4R, possui, em seu revestimento, polímeros em substituição aos 

aglomerantes usuais, sendo garantido pelos fabricantes soldas com baixos teores de 

hidrogênio e boas propriedades mecânicas sem que seja necessária a colocação desses 

eletrodos em estufas. O objetivo desse trabalho é avaliar as propriedades metalúrgicas 

desses eletrodos e avaliar a microestrutura da zona fundida quando empregado o eletrodo 

AWS E 7018-1 H4R e comparar com a zona fundida quando empregado o eletrodo AWS E 

7018. Para essa análise as soldagens foram realizadas em juntas em V de acordo com a 

Norma AWS 5.1. Foi elaborado um procedimento de soldagem para garantir a repetitividade 

do processo, sendo as soldagens realizadas por um soldador qualificado. Após realizadas 

as soldagens foram confeccionados corpos de prova para a realização das análises 

metalograficas. Os resultados obtidos mostram microestrutura diferenciada dos constituintes 

microestruturais presentes nas zonas fundidas dos eletrodos, evidenciando maior presença 

de ferrita acicular no eletrodo impermeável.  

 

Palavras - chave: soldagem, SMAW, microestrutura, ferrita acicular. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de soldagem manual com eletrodos revestidos teve um papel de 

destaque ao longo de parte do século XX. Ainda hoje, onde há vários processos mais 

produtivos, eletrodos revestidos básicos são largamente empregados em soldagens 

de grande responsabilidade. Isso se deve às ótimas características do metal de solda 

depositado por esse tipo de eletrodo. Entretanto, a higroscopicidade de seu 

revestimento obriga o usuário a cumprir procedimentos de armazenagem e manuseio 

visando manter em um nível seguro o teor de hidrogênio difusível no metal de solda. 

Estudos recentes indicaram a viabilidade técnica do emprego, na soldagem 

subaquática molhada, de eletrodos revestidos rutílicos onde o aglomerante tradicional 

foi substituído por polímeros. A utilização dessa nova tecnologia permitiu a obtenção 

de eletrodos com revestimento resistente à água. A redução ou eliminação total da 

secagem durante a fabricação desses eletrodos (conforme Figura 1) possibilitou 

também redução no custo de produção (FICHEL et al., 2009). 

 
Figura 1. Fluxograma de produção dos eletrodos revestimentos convencionais e 

impermeáveis. 
Vaz et al (2010) desenvolveram, em escala de laboratório, um eletrodo 

revestido impermeável de baixo hidrogênio. Como ponto de partida foi adotada a 

fórmula do eletrodo revestido convencional classe E7018. Ajustes foram realizados na 

fórmula visando à obtenção de um consumível com características operacionais 

mínimas necessárias ao seu emprego. A análise metalográfica preliminar do metal de 

solda indicou microestrutura com morfologia e constituintes usuais. 

Esse trabalho é o complemento do trabalho de conclusão de curso de Rafael 

Santos Rolemberg (2014), onde foram analisadas as propriedades mecânicas. Neste 

trabalho foram realizadas as análises microestruturais dos eletrodos em estudo. 
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2. OBJETIVO  

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é analisar as propriedades microestruturais da zona 

fundida quando empregado o eletrodo AWS E7018-1 H4R e comparar com a zona 

fundida quando empregado o eletrodo AWS E7018. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Observar as diferenças na composição química entre os eletrodos; 

 Observar o efeito da composição química dos eletrodos na formação de 

inclusões; 

 Verificar alterações microestruturuais referente a substituição dos 

eletrodos; 

 Verificar o efeito da microdureza nos eletrodos.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Soldagem com eletrodos revestidos 

Foi devido à descoberta do eletrodo revestido por Oscar Kjelberg em 1907 que 

a soldagem projetou-se como um dos processos de fabricação mais importantes, na 

medida em que passou a combinar versatilidade com qualidade a um baixo custo. 

Trata-se de um processo manual, onde a soldagem é iniciada estabelecendo-se um 

curto-circuito entre o eletrodo e a peça, com separação imediata deles, obtendo-se 

dessa forma o arco e a poça de fusão. A Figura 2 mostra alguns detalhes do processo. 

Este processo é amplamente utilizado na realização das mais diversas operações de 

revestimento e uniões entre materiais, sendo inconveniente para metais altamente 

reativos ou de muito baixo ponto de fusão. Aplica-se para diversos tipos de materiais, 

tais como: aços ao carbono, baixa liga, resistentes à corrosão e altamente ligados; 

ferros fundidos; alumínio; cobre e níquel (Machado, 1996). 

Dependendo do tipo de revestimento do eletrodo, ele poderá operar em 

corrente contínua (CC+ e /ou CC-) ou corrente alternada (CA), devendo a fonte de 

energia ser do tipo corrente constante. Na maioria das aplicações, os consumíveis 

utilizados possuem diâmetros, medidos na alma metálica, entre 2,0 a 6,0mm, e 

comprimentos de 350 e 450mm (Farias, 1993). 

 

 
Figura 2. Detalhes do processo de eletrodo revestido. 

 

3.2 Comparativo E7018 x E7018-1 H4 R 

O eletrodo E7018 convencional, após o recebimento, exige que seja realizado 

o processo de pré-secagem à temperatura de 275 °C durante um período de 2 horas 

para o seu uso, e deve ser mantido em estufa entre 120 à 150 °C. Caso não seja 

guardado em estufa, o eletrodo precisa passar pelo processo de ressecagem por um 

período de 60 minutos numa faixa de temperatura entre 340 e 400 °C antes de ser 
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utilizado. O eletrodo lançado pela Elbras Eletrodos apresenta como diferencial a 

possibilidade de dispensar a necessidade de ressecamento dos eletrodos e da 

manutenção deles em estufa. O consumível pode ser usado logo após o seu 

recebimento. O fluxograma exibindo os passos desde o recebimento até o uso do 

eletrodo revestido pode ser visualizado na Figura 3 (ELBRAS, 2011). 

Comparando as características entre os eletrodos estudados por este trabalho, 

a zona fundida de solda do eletrodo E7018-1 H4R apresenta maior resistência à 

tração e limite de escoamento que a solda do eletrodo E7018 convencional 

(Rolemberg, 2014). A Sociedade Americana de Soldagem (AWS) estabelece em sua 

norma AWS 5.1 que o eletrodo tem que liberar no máximo 4 ml de hidrogênio a cada 

100 gramas de solda depois de 9 horas de exposição dentro de uma câmara climática 

com temperatura de 28 °C e umidade relativa de 80%. Liberando hidrogênio dentro de 

uma faixa entre 0,8 e 2,8 ml de hidrogênio em 100 gramas de solda, o eletrodo 

revestido impermeável apresenta um desempenho superior ao eletrodo revestido 

convencional, o qual apresenta liberação de hidrogênio na faixa entre 7 e 9 ml/100g de 

solda, deteriorando-se o revestimento em poucos minutos de exposição.  

 

3.3 Metalografia  

Do ponto de vista metalúrgico, soldagem é uma operação complexa, tendo em 

vista que as transformações ocorrem com o aço no estado liquido e sólido durante o 

aquecimento e resfriamento. Na verdade, o ciclo térmico de soldagem não é muito 

comum quando comparado com os tratamentos térmicos usuais, no qual a taxa de 

aquecimento é elevada e o tempo de tratamento é curto, o que leva o metal de solda a 

elevadas temperaturas, tornando o metal de solda um local com um elevado gradiente 

térmico (Bueno, 2010). 

Para melhor visualizar as influências desta característica é necessário a 

utilização de um diagrama de transformação de fases sob resfriamento contínuo 

(CCT), representado na Figura 3 (Bueno, 2010). 
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Figura 3. Diagrama esquemático de transformação da austenita sob resfriamento 

contínuo (CCT)  
 

Devemos lembrar que a curva de resfriamento contínuo é particular para cada 

tipo de aço. Por exemplo, quanto maior o teor de carbono e de elementos de ligas, 

mais para a direita a curva se desloca, facilitando assim a têmpera.  

Para identificar os constituintes formados depois do resfriamento nas juntas 

soldadas, utilizamos o recurso da microscopia ótica (MO). A caracterização dos 

constituintes baseia-se na identificação da forma, distribuição, tamanho e coloração 

das fases. Com a resolução fornecida pela microscopia ótica, foram identificadas e 

propostas as terminologias correntes para o caso dos aços C-Mn baixa liga, sendo 

essa técnica muito útil e razoável no fornecimento de subsídios para o 

estabelecimento da relação entre microestrutura e propriedades mecânicas.  

Nem sempre é possível a identificação do constituinte através da microscopia 

ótica, neste caso, faz-se uso da microscopia eletrônica de varredura (MEV). Este é 

usado, principalmente, quando se faz necessária a identificação de detalhes 

microestruturais mais finos. Assim, a microscopia ótica (MO) complementada pela 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) tem sido empregada satisfatoriamente na 

identificação dos constituintes microestruturais tanto no metal de solda (MS) quanto na 

zona afetada pelo calor (ZAC) (Bueno, 2010). 

3.3.1 Constituintes do Metal de Solda 

Para os aços com baixo teor de carbono e baixa liga, a poça de fusão solidifica-

se inicialmente como ferrita, podendo sofrer uma reação peritética com a formação de 

austenita. Durante o resfriamento, a ferrita remanescente transforma-se em austenita. 

Esta, em função das elevadas temperaturas, sofre um grande crescimento de grão, 

tendendo a apresentar uma estrutura de grãos colunares e grosseiros, similar à 
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estrutura original de fusão da zona fundida. Em temperaturas mais baixas, inferiores a 

900ºC, a austenita se decompõe, resultando em diferentes produtos ou constituintes 

(MODENESI, 2004). 

 Assim, a microestrutura da zona fundida do metal de solda baixo carbono e 

baixa liga é resultado do crescimento epitaxial colunar do metal de solda solidificado, 

sendo influenciada pelo estado inicial da austenita (composição, tamanho de grão, 

micro-segregações e estado de deformações), das condições de aquecimento e 

resfriamento, bem como do efeito dos elementos de liga (MODENESI, 2004). 

Em uma solda em um só passe, a microestrutura da zona fundida será formada 

pelos produtos da decomposição da austenita em ferrita durante o ciclo de 

resfriamento contínuo, sendo que a ferrita assume diferentes morfologias, algumas de 

grande semelhança. Em soldas multipasse, a microestrutura será ainda mais 

complexa, sendo formada por regiões reaquecidas e alteradas pelos ciclos térmicos 

dos passes seguintes e por regiões que permaneceram basicamente inalteradas. As 

características desta microestrutura, tanto em escala microscópica como em escala 

submicroscópica, são fundamentais na determinação das propriedades finais da zona 

fundida (MODENESI, 2004). 

As fases resultantes da decomposição da austenita são basicamente: ferrita, 

cementita e martensita. Além destas, pequenas quantidades de austenita podem 

permanecer inalteradas (austenita retida) e diferentes precipitados (outros carbonetos, 

nitretos, etc.) e inclusões podem existir. Estas fases podem aparecer na forma de 

diferentes constituintes, nem sempre de fácil identificação, a qual é ainda mais 

dificultada pela grande diferença de aparência destes constituintes em relação aos do 

metal base, com os quais os técnicos estão, em geral, mais habituados. Estas 

dificuldades causaram, há algumas décadas, a proliferação de terminologias diferentes 

e conflitantes para descrever a microestrutura do metal de solda. Há cerca de 20 anos, 

o Instituto Internacional de Soldagem (IIW) desenvolveu um sistema de classificação 

para os constituintes do metal de solda, baseado na sua observação com o 

microscópio ótico, que se tornou o mais aceito atualmente. Segundo este sistema, os 

constituintes mais comuns da zona fundida podem ser classificados como 

(MODENESI, 2004): 

- Ferrita de contorno de grão – PF(G);  

- Ferrita poligonal intragranular – PF(I); 

- Ferrita com segunda fase alinhada – FS(A);  

- Ferrita com segunda fase não alinhada – FS(NA);  

- Ferrita acicular – FA;  

- Agregado ferrita-carbeto – FC;  

- Martensita – M 
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Figura 4. Microestrutura do metal de solda não alterado, mostrando diferentes 
constituintes microestruturais (MODENESI, 2004). 

 
- Ferrita de contorno de grão – PF(G): É o primeiro constituinte que se forma 

pela decomposição da austenita de cristais de ferrita que nuclearam nos contos de 

grão austeníticos, em elevadas temperaturas de transformação (800-850°C). 

- Ferrita poligonal intragranular – PF(I): Se a austenita tiver um tamanho de 

grão muito maior que a ferrita que está sendo formada nos seus contornos e houver 

sítios para nucleação intragranular, grãos de ferrita podem ser formados no interior da 

austenita.  

- Ferrita com segunda fase alinhada – FS(A): Esta engloba constituintes que 

tendem a apresentar uma aparência muito similar quando são observados por 

microscopia ótica. Destacam-se uma forma de ferrita pró-eutetóide que se forma a 
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temperaturas mais baixas que os constituintes discutidos anteriormente e se constitui 

de placas que nucleiam nos contornos de grão da austenita e crescem ao longo de 

planos bem definidos dentro destes grãos. Este constituinte pode iniciar o seu 

crescimento diretamente do contorno de grão da austenita ou a partir de grãos de 

ferrita de contorno de grão formados anteriormente. 

Esta estrutura é favorecida por um maior tamanho de grão da austenita, por 

teores de carbono intermediários (entre 0,2 e 0,4%) e, principalmente, por um super-

resfriamento, em relação à temperatura A3, maior do que o associado com a formação 

do constituinte anterior. Forma grãos relativamente grosseiros que apresentam 

pequena diferença de orientação cristalina entre si. Estas características e a presença 

de filmes de constituintes ricos em carbono e frágeis em seus contornos fazem com 

que esta forma de ferrita seja considerada de características pouco desejadas na zona 

fundida de soldas que devam apresentar uma elevada tenacidade. São facilmente 

observadas pelo microscópio ótico. 

- Ferrita de segunda fase não alinhada – FS(NA): Segundo o IIW, a FS(NA) 

é formada por ferrita envolvendo completamente as “microfases” (carbonetos ou o 

constituinte AM – austenita-martensita) aproximadamente equiaxiais e distribuídas 

aleatoriamente ou grãos de ferrita acicular. 

- Ferrita acicular – (FA): Corresponde ao tipo mais frequente de ferrita 

nucleada no interior dos grãos austeníticos, sendo formada a temperaturas tão baixas 

quanto aquelas de formação da bainita em aços baixo carbono e baixa liga resfriados 

continuamente. A ferrita acicular forma-se intragranularmente, nucleando-se de forma 

heterogênea em sítios como inclusões (ou próxima a estas), precipitados e outras 

irregularidades nos grãos austeníticos. Na zona fundida, a sua formação é favorecida 

pela presença de precipitados e, particularmente, de numerosas inclusões resultantes 

da presença de oxigênio, em geral, em teores superiores aos do metal base. 

Esta forma de ferrita possui granulação muito fina e maior densidade de 

discordâncias que as formas anteriores. 

- Agregados ferrita-carboneto – FC: Incluem a perlita, a bainita inferior e o 

constituinte AM, que se formam durante a decomposição da austenita rica em carbono 

rejeitado pela ferrita transformada em elevadas temperaturas. 

- Martensita – M: em aços com maior teor de carbono ou de outros elementos 

de liga e em soldagens com maior velocidade de resfriamento, a formação de ferrita 

pode ser parcial ou completamente suprimida, havendo a formação de uma estrutura 

predominantemente martensítica na zona fundida. Esta estrutura apresenta 

geralmente alta resistência mecânica e baixa tenacidade, particularmente em aços 

com teor de carbono mais alto. 

Além dos constituintes mais conhecidos, citados acima, podemos citar outro de 

tamanha importância, neste caso, o microconstituinte A-M. Este microconstituinte nada 
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mais é que regiões de dimensões microscópicas presentes nos aços C-Mn e baixa liga 

constituídas de células de austenita estabilizada. Da presença freqüente, e em teores 

elevados, de martensita nestas “ilhas” de austenita, decorre sua denominação 

Austenita-Martensita (MODENESI, 2004). 

Os cordões de solda são constituídos de regiões com microestruturas no 

estado bruto de solidificação, onde a ocorrência do constituinte A-M é bastante 

freqüente, sendo muitas vezes controladora da sua tenacidade. A presença deste 

microconstituinte em altos teores pode reduzir drasticamente a tenacidade da solda. 

Nas regiões dos cordões de solda que tenham sido reaquecidas a altas temperaturas 

quando ocorre a deposição dos passes de soldagem, o microconstituinte A-M se 

decompõe em ferrita e carbetos, recuperando a tenacidade do cordão de solda 

(REBELLO et al., 1996).  

Os mecanismos pelos quais o constituinte atua negativamente sobre a 

tenacidade dos aços não são ainda totalmente esclarecidos. É já aceito que a 

subestrutura do constituinte AM constituída de alta densidade de discordâncias e/ou 

maclas, lhe confere alta fragilidade e alta dureza (REBELLO et al., 1996). 

 
3.4 Parâmetros que afetam a microestrutura do metal de solda 

A microestrutura do metal de solda é principalmente controlada por dois 

fatores: a composição química e a taxa de resfriamento. Alguns dos principais 

parâmetros que afetam a microestrutura do metal de solda de múltiplos passes, serão 

tratados a seguir. 

3.4.1 Elementos de Liga 

A adição de elementos de liga nas soldas influenciam a microestrutura pelo 

aumento da temperabilidade (por exemplo inibindo a transformação da ferrita 

alotriomórfica) e pelo controle da quantidade de oxigênio no metal de solda (que 

afetará a composição e distribuição de inclusões não metálicas) (SVENSSON & 

GRETOF (1990). 

Para alcançar valores aceitáveis de tenacidade ao impacto em baixas 

temperaturas de serviço é necessário evitar a fratura por clivagem pelo controle da 

microestrutura. Para os metais de solda, isto pode ser conseguido pelo aumento da 

quantidade de ferrita acicular através do controle dos elementos de liga, pelo uso de 

consumíveis do tipo básico para produzir soldas de baixo oxigênio com conseqüente 

diminuição de volume de frações de inclusões e pelo rigoroso controle de impurezas 

tais como S, As, Sb, e N, (SVENSSON & GRETOF (1990). 

EVANS (1991) estudou o efeito do manganês em metais de solda na região 

como depositada e regiões reaquecidas e concluiu que aumentando  a quantidade de 

manganês, na faixa de 0,6 a 1,8 % em peso, aumenta a quantidade de ferrita acicular 
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e diminui a quantidade de ferrita pró-eutetóide. Ao mesmo tempo, também causa o 

refinamento da ferrita acicular na região de como depositado e o refinamento das 

zonas reaquecidas de granulação grosseira e fina. Concluiu também que o pico de 

tenacidade é alcançado com aproximadamente 1,5% em peso de manganês. 

O aumento do teor de carbono aumenta o teor de ferrita acicular com o 

decréscimo da ferrita de contorno de grão e também afeta a taxa de formação da 

ferrita Widmanstätten. A largura média dos grãos da austenita primária é diminuída 

com o aumento do teor de carbono, aumento da quantidade de carbetos formados, 

causa o refinamento das regiões reaquecidas e aumenta a quantidade de segunda 

fase nas regiões reaquecidas de granulação fina. O pico de tenacidade ao impacto foi 

conseguido com a combinação de 0,07% em peso de carbono e 1,4% em peso de 

manganês EVANS (1991). 

Segundo EVANS (1991), nas mesmas condições de soldagem, 20 ppm de 

titânio é suficiente para modificar uma microestrutura com 80% de ferrita 

Widmanstätten para quase 70% de ferrita acicular. Também nas regiões reaquecidas 

do metal de solda, o aumento do teor de titânio leva a um refinamento de grãos da 

ferrita e uma mudança na morfologia das microfases. Como a tenacidade está 

relacionada à quantidade de ferrita acicular, o melhor valor encontrado para soldas foi 

de 30 ppm de Ti. 

O níquel age de maneira similar ao manganês e assim, tem um grande efeito 

sobre a temperabilidade. O aumento da quantidade de níquel causa um aumento 

progressivo na ferrita acicular, às custas da ferrita alotriomórfica. EVANS (1990) 

encontrou que o pico de tenacidade é deslocado de um teor de Mn de 1,4 para 0,6% 

em peso, quando até 3,5% em peso de níquel é adicionado. 

Na região como depositada, o aumento do teor de molibdênio inicialmente 

aumenta a acicularidade e progressivamente diminui a fração volumétrica da ferrita 

alotriomórfica, além de aumentar a fração volumétrica de microfases. No último 

estágio, a ferrita acicular inicial é substituída pela ferrita de placas laterais. O aumento 

da adição de molibdênio diminui a formação de ferrita Widmanstätten e promove a 

formação de bainita, às custas da ferrita acicular. 

O cromo tem um efeito similar ao molibdênio nos metais de solda C-Mn. Níveis 

de cromo acima de 2,3% em peso foi pesquisado por EVANS (1989), em combinação 

com níveis de Mn de 0,6 para 1,8% em peso. Com o aumento do cromo, a redução na 

quantidade de ferrita alotriomórfica é acompanhada por um aumento na quantidade de 

ferrita acicular até uma subseqüente redução. Novamente EVANS (1989) mostrou que 

esta redução foi devida a um concorrente aumento na fração volumétrica da ferrita de 

segunda fase (ferrita Widmanstätten). De acordo com BHADESHIA (1989), na 

realidade, a diminuição na quantidade de ferrita acicular é acompanhada também por 
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uma redução na quantidade de ferrita Widmanstätten, que é parcialmente substituída 

pela bainita. 

O silício é encontrado em metais de solda devido a grandes quantidades de 

SiO2 e silicatos usados como constituintes dos fluxos. Com o aumento do teor de Si no 

metal de solda, o teor de oxigênio diminui e a quantidade de ferrita acicular nas 

regiões como depositada aumenta. EVANS (1986), encontrou que para metais de 

solda com baixos teores de manganês (0,6% em peso) o aumento do teor de Si 

promove a formação de ferrita acicular às custas da ferrita alotriomórfica e da ferrita de 

Widmanstätten. Para altos teores de manganês (1,4% em peso), a fração volumétrica 

da ferrita acicular mantém-se praticamente constante. 

Assim como para o silício e o titânio, o alumínio tem um grande efeito na 

população de inclusões, mas o alumínio tende a reduzir a temperabilidade. Para 

metais de solda, na condição de como depositado, o aumento do teor de alumínio 

diminui a fração volumétrica de ferrita acicular, primeiramente aumentando e 

subseqüentemente diminuindo outra vez, EVANS (1991). A quantidade de ferrita 

alotriomórfica mantém-se relativamente constante e a mudança no teor de ferrita 

acicular é compensada pela ferrita de segunda fase. O alumínio tem ação 

desoxidante, pois reduz o teor de oxigênio, formando inclusões. 

O boro melhora a temperabilidade quando mantido em solução sólida na 

austenita, mas na forma de nitretos ou carbetos reduz a temperabilidade, já que as 

partículas parecem induzir a nucleação de ferrita alotriomórfica (BHADESHIA & 

SVENSSON (1993)). 

O nióbio aumenta a temperabilidade e anula reações de ferrita e perlita. O grau 

de acicularidade também é aumentado. No entanto, o nióbio segrega para o contorno 

de grão durante a solidificação e isto causa uma alta temperabilidade local e a 

formação de redes isoladas de martensita (DOLBY (1976)). De acordo com EVANS 

(1991), os níveis de nióbio devem ser mantidos o mais baixo possível, uma vez que 

ele parece ser deletério à tenacidade. 

EVANS (1991) observou que a adição de vanádio causa o aumento da 

quantidade de ferrita acicular nas regiões como depositada às custas de ferrita 

primária e ferrita de segunda fase e também promove o refinamento dos grãos nas 

regiões reaquecidas de granulação fina pós-solda. 

O nitrogênio é conhecido por ter forte efeito prejudicial na tenacidade das 

soldas (BHADESHIA e SVENSSON (1993)). Atuando conjuntamente com o boro, 

aumenta a temperabilidade. HORRI et al (1986 e 1988) constataram que o níquel não 

tem forte influência no desenvolvimento microestrutural quando na ausência de 

adições de boro. Se o boro estiver presente, a temperabilidade é melhorada e isto 

aumenta a oportunidade da austenita transformar-se em ferrita acicular, ao invés de 

ferrita alotriomórfica e ferrita de segunda fase. O nitrogênio pode ser combinado com 
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titânio para formar nitretos, em vez de óxidos de titânio, que são nucleantes efetivos 

da ferrita acicular. 

3.4.2 Inclusões Não Metálicas 

Os elementos desoxidantes na poça de fusão podem remover a maior parte do 

oxigênio por reações químicas e formar inclusões. Algumas destas inclusões são 

retidas na poça durante a solidificação, enquanto parte delas flutuam na superfície e 

são removidas com a escória (Svensson, 1994). 

A distribuição de tamanho, densidade, fração volumétrica e composição 

química das inclusões têm uma grande influência no desenvolvimento da 

microestrutura no metal de solda. 

Há muitas correlações entre a microestrutura e os tipos de núcleos. Por 

exemplo, ferrita de contorno de grão e ferrita Widmanstätten são associadas com 

inclusões que contém silício e manganês. Contudo, a literatura não está de acordo 

quanto ao efeito dos tipos específicos destas inclusões na transformação de fase da 

austenita para ferrita. A eficácia de uma inclusão em atuar como nucleante da ferrita 

pode depender mais da sua composição e características superficiais, do que da 

composição de seu núcleo (Svensson, 1994). 

 A composição química das inclusões e suas estruturas cristalinas variam, 

dependendo dos teores de elementos desoxidantes em relação à quantidade de 

oxigênio. Uma lista de fases identificadas é apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Fases identificadas em inclusões de escória (Svensson, 1994) 

Fase  Fórmula 
Química  

Estrutura  Parâmetro de 
Rede (⊕)  

Galaxita  MnOAl
2
O

3 
 Cúbica  8,27  

Monóxido de Titânio  γ-TiO  Cúbica  4,18  

Nitretos de Titânio  TiN  Cúbica  4,25  

Carbeto de Titânio  TiC  Cúbica  4,18  

Rodonita   MnOSiO
2 
 Vítrea   

Alumina  γ-Al
2
O

3 
 Cúbica  7,85  

Sulfito de Manganês  α-MnS  Cúbica  5,23  

Digenita – I  Cu
1,8

S  Cúbica  5,70  

 

Pesquisas têm mostrado que as partículas são multifásicas (Svensson, 1994). 

O centro consiste normalmente de algum elemento desoxidante (manganês, alumínio, 

silício e às vezes titânio). Em metais de solda básicos de aço baixa liga ferríticos (com 

teor de oxigênio em torno de 200 a 400ppm), sem alumínio, são formadas partículas 

de MnOSiO
2 

vitrificadas e, com altos teores de alumínio, partículas de γ-Al
2
O

3 
são 

detectadas. Em soldagens com quantidade moderada de alumínio, veios de MnOSiO
2 

podem se formar. Têm sido encontradas partículas com as mais variadas 

composições, inclusive com manganês, silício, alumínio e titânio simultaneamente, 
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contudo, com a análise difratométrica apenas MnOSiO
2 

e γ-Al
2
O

3 
são encontrados. 

Medições de composição de algumas inclusões, com camadas superficiais ricas em 

titânio, com raios-x, têm revelado altas concentrações de nitrogênio. Apenas com a 

análise difratométrica não é possível distinguir entre TiN, γ-TiO ou TiC. 

3.4.3 Microestrutura da Zona Fundida em Solda de Vários Passes 

A discussão dos constituintes sofre alterações quando a soldagem ocorre com 

1 ou mais passes. Cada passe durante sua deposição, pode afetar termicamente os 

que já foram depositados anteriormente, Figura 5.  

 
Figura 5. Ilustração de uma cordão de solda com vários passes 

 

A microestrutura das regiões adjacentes ao passe que está sendo depositado é 

alterada de forma similar à que ocorre na zona afetada pelo calor do metal de base. As 

regiões mais próximas serão aquecidas a temperaturas próximas da de fusão, sendo 

reaustenitizadas, sofrendo um forte crescimento e tendendo a perder o aspecto 

colunar típico que está associado com o processo de solidificação. No resfriamento, 

com a decomposição da austenita, microconstituintes similares aos existentes nas 

regiões não alteradas da zona fundida são novamente formados. Regiões 

reaquecidas, mas afastadas do cordão sendo depositado, não atingem temperaturas 

suficientemente elevadas para serem austenitizadas. Nestas regiões, ilhas de 

martensita poderão ser revenidas, carbonetos e outros constituintes poderão ser 

parcialmente esferoidizados e, dependendo da composição química da solda, 

fenômenos de precipitação e de coalescimento de precipitados poderão ocorrer. 

Todas estas alterações poderão afetar o comportamento mecânico e o desempenho 

geral da zona fundida (MODENESI, 2004). 

 

3.5 Microestrutura da Zona Afetada pelo Calor 

Diferentemente da zona fundida, na zona afetada pelo calor (ZAC) do metal de 

base não se pode mudar a composição química. Com isso, é recomendável a escolha 

de aços com teores de elementos de liga e carbono que atendam as necessidades do 

projeto.  
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Na ZAC há uma região que sofre crescimento de grão, o que aumenta a 

temperabilidade do aço, favorecendo a formação de microconstituintes formados em 

baixas temperaturas. Há também na ZAC, Figura 6 outra região onde ocorre um refino 

do grão, nessa região, ao contrário da região de crescimento do grão, a 

temperabilidade do aço diminui. Além dessas duas regiões existem outras onde as 

curvas de resfriamento contínuo são diferentes da curva do metal de base (SÁ, 1999). 

 
Figura 6. Representação esquemática da região da solda. (a) Região de refino do 

grão e (b) região de granulação grosseira da ZAC 
 

A ZAC pode ser dividida em 5 regiões, de acordo com a temperatura de pico 

(Tp) a que foi aquecida durante a soldagem. Cada uma dessas regiões possui 

características próprias, devido às alterações microestruturais ocorridas, 

principalmente em relação ao tamanho de grão da austenita prévia (SÁ, 1999). A 

Figura 7 ilustra essas regiões. 

a) Região Parcialmente Transformada: Tp em torno da temperatura de fusão 

(Tf) do aço.  

b) Região de Crescimento de Grão: Este fenômeno ocorre na faixa de 

temperaturas entre 1.100°C e 1.500°C e é influenciado pela transformação de fase da 

ferrita para austenita, durante o aquecimento. Assim, acima da temperatura T0, a 

transformação da ferrita em martensita durante o aquecimento é massiva, já que esta 

pode ocorrer isenta de difusão. O crescimento de grão visto nesta região dependerá 

do tempo de permanência em temperatura acima de 1.300°C. 

c) Região de Refino de Grão: Esta região está compreendida entre as faixas 

de temperatura de 1.100°C e 900°C. Nesta região, a transformação da ferrita para 

austenita gera uma derfomação menor que a região anterior. Associada à temperatura 

e tempo menores, esta deformação se mostra insuficiente para que haja a 

cristalização primária. Logo, a austenita obtida através do aquecimento é recuperada e 

se transforma em ferrita e/ou perlita com pequeno tamanho de grão. Nesta região a 

ductilidade e a resistência são elevadas, conseqüentemente, esta região não é 

considerada problemática para a maioria dos aços, exceto para aqueles temperados e 

revenidos, onde ela pode apresentar menor resistência mecânica que o metal de base. 

d) Região Intercrítica: O material é aquecido na faixa de temperatura entre 

900°C e 750°C, e sofre uma transformação parcial, isto é, apenas uma parte de sua 
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estrutura é transformada em austenita. As regiões perlíticas e uma quantidade variável 

de ferrita junto à perlita se transformam em austenita durante a soldagem. Durante o 

resfriamento, estas regiões que apresentam teores de elemento de liga maiores que o 

valor nominal do aço, podem se transformar em martensita se a velocidade de 

resfriamento for suficientemente elevada. Neste caso, na condição soldada, esta 

região se constitui de regiões de alta dureza inclusas em outras macias. 

e) Região Subcrítica: Apresenta pequenas alterações microestruturais visíveis 

ao microscópio ótico. Esta região ocorre entre 750°C e 700°C e se resume 

basicamente a uma pequena esferoidização das lamelas de cementita da perlita. A 

conseqüência disto é a diminuição da resistência mecânica. 

 
Figura 7. Regiões da ZAC e respectivas temperaturas 

 

Na soldagem com vários passes, a estrutura da ZAC torna-se mais complexa 

devido à influência, sobre um dado passe, dos ciclos térmicos devidos aos passes 

posteriores. As partes das diferentes regiões da ZAC de um passe que são alteradas 

por passes seguintes, podem ser consideradas como novas subregiões da ZAC 

(MODENESI, 2004). 
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4. METODOLOGIA 

Neste trabalho foram realizadas as análises metalúrgicas dos eletrodos em 

estudo. Para essa análise foram seguidas as seguintes etapas. 

 

4.1 Confecção das Amostras Soldadas 

O Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Sergipe 

forneceu a chapa de aço (ASTM A36) para que fossem confeccionadas as juntas 

necessária na FAFEN-SE. A chapa foi transportada da universidade até a fábrica para 

que o processo de corte e soldagem fossem realizados. A figura 8 mostra as imagens 

do inicio do processo.  

O processo de soldagem foi realizado por soldador qualificado seguindo um 

Acompanhamento de Qualificação de Procedimento de Soldagem (AQPS) e seguindo 

as especificações da norma AWS 5.1. Anexo A. 

 

 
Figura 8. Corte e soldagem das chapas 

 

A deposição de cordões de solda foi realizada sobre chapas de aço ASTM A36 

com espessura de 12,7 mm e comprimento de 250 mm. Em função da disponibilidade 

de material foram utilizadas chapas com larguras de 60,0 e 72,5 mm. A composição 

química do metal de base sobre o qual foram depositados cordões de solda 

destinados à caracterização metalográfica é apresentada na Tabela 2. 

Foram confeccionadas 6 juntas soldadas, sendo três delas utilizando o eletrodo 

impermeável E-7018-1 H4R e as outras três com o eletrodo convencional da classe E-

7018. As juntas foram então submetidas a cortes menores para a retirada de seis 

amostras para as análises metalográficas, cortes esses realizados no Laboratório de 

Engenharia Mecânica da UFS em uma Policorte com fluido refrigerante. O fluido de 

corte é essencial nesse procedimento pois caso as amostras fossem cortadas sem 

ele, o calor produzido pelo atrito do corte poderia ocasionar mudanças na suas 

propriedades microestruturais. 

Os cortes foram transversais na parte central do cordão, preservando-se as 

vistas de todos os passes de solda e parte do metal base, Figura 9. 
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Tabela 2. Composição química do metal de base  

Elemento  Composição (%)  

C  0,13  

Si  0,13  

Mn  0,34  

P  0,023  

S  0,006  

Cr  0,012  

Ni  0,002  

Mo  0,004  

V  0,001  

Al(*)  455±32  

Ti(*)  15±5  

B(*)  -  

O(*)  113±80  

N(*)  22±8  

     *ppm 

 
Figura 9. Amostras com vistas dos cordões de solda  

 
Os dados referentes à composição química fornecida pelos fabricantes dos 

eletrodos encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3. (a) Dados do catálogo ESAB, (b) Dados do catálogo ELBRAS 

(a) Eletrodo E-7018  (b) Eletrodo E-7018-1 
H4 R 

Elemento Composição 
(%) 

Elemento Composição 
(%) 

C ≤0,08 C 0,12 

Si ≤0,52 Si 0,68 

Mn ≤1,6 Mn 1,08 

P ≤0,035 P 0,02 

S ≤0,035 S 0,01 

Cr ≤0,20 Cr 0,03 

Ni ≤0,30 Ni 0,01 

Mo ≤0,30 Mo 0,01 

V ≤0,08 V 0,01 
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4.2 Preparação das Amostras Metalográficas 

Antes de serem submetidas às análises, tais como: Inclusões, macrografia, 

micrografia, dureza e análise química, as amostras passaram por processos de 

preparação para cada etapa. 

Estas amostras foram então submetidas ao lixamento, para eliminar as 

imperfeições da superfície (ex: oxidação, rebarbas, arranhados profundos, 

abaulamento, etc.). Utilizamos lixas de carbeto de silício a partir de uma granulação 

grosseira, P80, passando por granulações sucessivas até uma fina P1500. Entre uma 

lixa e outra, a amostra era rotacionada em 90º, de modo que riscos deixados na 

superfície pela lixa anterior fossem removidos.  

Após o lixamento seguiu-se com o polimento em politriz rotativa, com panos de 

polimento de feltro, e pasta de polimento de suspensão de partículas de diamante de 

granulometria 3 µm, 1 µm e 1/4 µm. No polimento utilizou-se água como lubrificante ao 

invés de álcool. A Figura 10 ilustra alguns desses materias e equipamento. As 

inclusões da zona fundida da solda podem ser vistas em microscópio ótico após o 

polimento sem a necessidade de ataque com reagente químico.   

 

A)      B) 
 

Figura 10. A) Lixas, Panos e Pastas Diamantadas, B) Polimento (Politriz). 
 

4.2.1 Macroscopia 

Todas as análises metalográficas foram feitas em microscópios (ótico e MEV) 

dos laboratórios do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade 

Federal de Sergipe.    

Após o lixamento e polimento foi realizado um ataque químico composto de 

Nital 2%. O ataque revela a microestrutura e os constituintes da amostra, 

possibilitando maior entendimento das suas propriedades. O tempo de imersão das 

amostras no reagente variou em média de 5 a 10 segundos, depois foram fotografadas 

em microscópio ótico. Foram avaliados o número de passes das camadas de solda, a 
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presença de porosidade, a falta de fusão, a falta de penetração e as regiões afetadas 

pelo calor. 

4.2.2 Microscopia 

Após preparo das 6 amostras, três do eletrodo impermeável e três do 

convencional, selecionamos as duas melhores amostras de cada eletrodo para fazer a 

comparação da microestrutura de ambos. 

Após a análise macrográfica com as amostras polidas, visualizamos no 

microscópio ótico as inclusões não metálicas das zonas fundidas da solda. 

Posteriormente foi feito o ataque visando identificar e caracterizar as microestruturas 

formadas na zona fundida. 

Na comparação das metalografias, devido o processo de soldagem ser de 

vários passes, tivemos que analisar o ultimo cordão devido a microestrutura de um 

passe para outro ser alterada pela superposição de um passe para outro. Fizemos as 

análises no último cordão de solda depositado de cada peça, devido ao ultimo cordão 

não sofrer alterações com a sobreposição de mais nenhum passe de solda e 

comparamos as microestruturas encontradas. 

 

4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV/EDS)       

A análise das amostras através do microscópio eletrônico de varredura (MEV), 

e da espectroscopia de energia dispersiva EDS, equipamentos do Departamento de 

Engenharia de Materiais Figura 12, foram realizadas com ataque químico, permitindo 

uma melhor resolução na caracterização da microestrutura das regiões da junta 

soldada. A ideia de utilizar o equipamento era a identificação de possíveis novos 

constituintes não perceptíveis com o microscópio ótico. O reagente químico 

empregado na revelação da microestrutura das amostras foi uma solução constituída 

de 2% de Nital. O EDS foi utilizado no intuito de identificar a composição química das 

inclusões e de alguns pontos da ZAC e ZF.  

 

4.4 Dureza Vickers 

Para realizar as medições de microdureza Vickers (HV), utilizou-se a norma de 

referência DNV-OS-F101. As medições foram realizadas nas três regiões envolvidas 

pelo processo de soldagem: metal base (MB), zona afetada pelo calor (ZAC) e zona 

fundida (ZF) em ambos os eletrodos utilizados, fazendo um perfil de dureza do MB até 

a ZF, conforme mostra a ilustração da Figura 11. 

As superfícies onde efetuou-se as medidas de dureza foram preparadas da 

mesma forma das micrografias já citadas: lixadas, polidas e atacadas em nital 2%. As 

medições foram realizadas com uma carga de 1,96N, aproximadamente 200g por 
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meio do equipamento TIME Digital Micro Hardness Testes, Modelo: TH710 do 

Departamento de Engenharia Mecânica. O espaçamento entre as medições foi de 

0,5mm.  

 
Figura 11. Ilustração do ensaio de microdureza realizado 

 

4.5 Análise Química da Zona Fundida 

Foi realizada uma análise química nos constituintes do metal de solda de 

ambos os eletrodos. A análise foi realizada em um Espectrômetro de Emissão Óptica 

modelo: Foundry Master Xpert, Figura 12. 

 
Figura 12. Espectrômetro de Emissão Óptica 

 

Em todas as 6 amostras foram analisadas as composições químicas. Elas 

foram apenas lixadas para fazer as medições. A região analisada foi o centro do 

cordão de solda. A finalidade era obter porcentagens das composições químicas das 

amostras para efeito de pesquisa, visando entender melhor alguns resultados e 

comparar os valores com os especificados pelo fabricante nos catálogos.     
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
5.1 Análise da Composição Química dos Eletrodos 

Na Tabela 4 consta os valores básicos do eletrodo impermeável e na Tabela 5 

os valores do E 7018.  

 

Tabela 4. Composição Química do Eletrodo Impermeável 

Eletrodo E-7018-1 H4 R 

 Elemento Composição 
(%) Amostra 1 

Composição 
(%) Amostra 2 

Composição 
(%) Amostra 3 

C 0,17 0,17 0,18 

Si 0,79 0,81 0,82 

Mn 0,95 1,02 1,04 

P 0,03 0,04 0,04 

S 0,02 0,02 0,02 

Cr 0,04 0,04 0,04 

Ni 0,05 0,06 0,06 

Mo 0,004 0,006 0,006 

V 0,005 0,006 0,006 

 

Tabela 5. Composição Química do Eletrodo Convencional 

Eletrodo E-7018 Convencional 

 Elemento Composição 
(%) Amostra 4 

Composição 
(%) Amostra 5 

Composição 
(%) Amostra 6 

C 0,07 0,08 0,09 

Si 0,52 0,49 0,56 

Mn 1,55 1,53 1,63 

P 0,04 0,04 0,04 

S 0,02 0,02 0,02 

Cr 0,07 0,07 0,07 

Ni 0,04 0,04 0,05 

Mo 0,001 0,001 0,001 

V 0,01 0,008 0,01 

 

Comparando os dados obtidos com o catálogo do fabricante, visualizamos que 

os elementos mais significativos estão semelhantes aos valores encontrados na 

análise química das soldas. 



32 
 

Carbono é possivelmente o mais importante elemento em termos de sua 

influência na microestrutura da solda dos aços. Teores elevados deste elemento não 

são usualmente usados para se evitar a formação de martensita maclada. Em geral, o 

seu teor fica entre 0,05 e 0,15%. Nesta faixa, o carbono controla principalmente a 

quantidade de carbonetos formados, mas também favorece a formação de ferrita 

acicular em lugar da ferrita primária de contorno de grão (MODENESI, 2004). 

Manganês promove um refinamento da microestrutura. Um aumento de seu 

teor até cerca de 1,5% leva à formação de ferrita acicular em lugar de ferrita primária 

de contorno de grão e de placas laterais de ferrita (MODENESI, 2004). 

Silício é o principal desoxidante do metal de solda, sendo, neste aspecto, cerca 

de quatro vezes mais efetivo que o manganês. Não é muito efetivo para promover a 

formação de ferrita acicular, favorecendo mais estruturas de placas laterais 

(MODENESI, 2004). 

Níquel influencia a microestrutura de forma similar, mas menos intensa do que 

o Mn, favorecendo o refinamento da estrutura e a formação de ferrita acicular. Em 

termos de propriedades mecânicas, o Ni tem um importante efeito benéfico na 

tenacidade da solda (MODENESI, 2004). 

Molibdênio e Cromo estabilizam a ferrita e aumentam a temperabilidade 

fortemente. Tendem a reduzir a quantidade de ferrita de contorno de grão, 

favorecendo a formação de ferrita acicular e principalmente de bainita superior 

(MODENESI, 2004). 

O espectrômetro identificou a porcentagem de composição química de 27 

elementos presentes no metal de solda, a planilha com todos os valores encontra-se 

no Apêndice A.   

 

5.2 Inclusões Não Metálicas 

A microestrutura na zona fundida da solda de um aço apresenta, em geral, uma 

quantidade elevada de inclusões não metálicas. Segundo Abson (1989), estas são 

formadas basicamente por uma mistura de óxidos de Mn, Si e de outros desoxidantes 

mais poderosos (Al e Ti), quando eles estiverem presentes. Estas inclusões podem 

atuar como sítios para a nucleação de ferrita acicular. Segundo Asselli (2007) a 

nucleação da ferrita acicular mostra significativa dependência da presença de 

inclusões não metálicas. 

Bhadeshia e Svensson (1993) afirmam, porém, que a concentração de 

nitrogênio, boro e titânio no metal de solda apresenta grande influência na formação 

das inclusões não metálicas, e estas influenciam na quantidade de ferrita acicular 

formada. 
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Vaz e Bracarence (2014) estudaram esse tipo de eletrodo impermeável e 

afirmam que metais de solda produzidos por eletrodos revestidos básicos 

aglomerados com politetrafluoretileno (PTFE) têm apresentado baixíssimos teores de 

hidrogênio difusível e elevadas frações volumétricas de ferrita acicular. Eles 

associaram a formação desse constituinte a presença do polímero. A microestrutura 

produzida por consumíveis contendo esse componente apresentou quantidades de 

ferrita acicular consideravelmente superiores à prevista na literatura para um metal de 

solda com os mesmos teores de carbono, silício e manganês. A análise dos elementos 

químicos residuais apontou o nitrogênio como sendo o principal responsável pelas 

grande quantidade de ferrita acicular na microestrutura. Eles afirmam ainda que o 

nitrogênio, em metais de solda com adição de titânio e boro, pode ser apontado como 

responsável por um aumento na fração volumétrica de ferrita acicular, justificando, 

dessa forma, esse aumento. 

A Figura 13 mostra as imagens obtidas das inclusões não metálicas das 

amostras de ambos os eletrodos impermeável e convencional.   

As amostras 1, 2 e 3 são do eletrodo E7018-1 H4R impermeável e as 4, 5 e 6 

do eletrodo E7018 convencional. As imagens foram realizadas em microscópio ótico 

sem ataque químico. 

A norma ASTM E-45 -"Standart Test Methods for Determining the Inclusion 

Content of Steels", classifica os tipos de inclusões segundo os seguintes critérios: 

 Tipo de Inclusão - dividindo as inclusões nos tipos A (Sulfetos), B 

(Alumina), C (Silicatos) e D (Óxidos). 

Analisando as imagens, vimos que ambos apresentam inclusões que parecem 

ser do tipo D (Óxidos), de serie grossa e serie fina. Podemos observar que o eletrodo 

impermeável apresenta maior número de inclusões do que o eletrodo convencional. 

Essas inclusões em maior quantidade no eletrodo impermeável favoreceu a formação 

de um componente microestrutural conhecido como Ferrita Acicular, em maior 

quantidade no eletrodo impermeável.  
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Amostra 1 
Amostra 4 

Amostra 2 Amostra 5 

   

Amostra 3 
Amostra 6 

Figura 13. Inclusões, Amostras 1, 2 e 3 Eletrodo E7018-1 H4R; 4, 5 e 6 Eletrodo 
E7018. 

 
5.3 Macroscopia 

Através da análise macroscópica foi possível identificar as regiões da junta 

soldada. Vimos os passes das camadas de solda, a presença de porosidade, a falta 

de fusão, a falta de penetração, as regiões afetadas pelo calor e zona fundida (ZF), 

como mostra a Figura 14 e a Figura 15. 
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Amostra 2 

Figura 14. Macroscopia do eletrodo impermeável 
 
 

Foram registradas em macro as amostras, 2. impermeável e 4 convencional, 

ambas podemos observar a sobreposição dos passes de solda e a ZAC. Nenhuma 

diferença podemos visualizar nas imagens em macro dos eletrodos, utilizamos as 

imagens para efeito de identificação de possíveis defeitos no procedimento de 

soldagem.  

 
 

 

 

  

ZAC 
ZF 
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Figura 15. Macroscopia do eletrodo convencional 
 

5.4 Comparativo Microestrutural da Zona Fundida 

Para efeito comparativo da análise microestrutural dos constituintes presentes 

no metal de solda depositado, foi utilizado o procedimento proposto pelo Instituto 

Internacional de Soldagem (IIW) para a identificação dos constituintes.  

Na análise vimos que há predominância do constituinte ferrita acicular - AF. 

Observa-se também a presença de ferrita primaria - PF, de segunda fase ou ferrita 

Widmanstätten - FS e agregados de ferrita carboneto - FC. 

Entre os constituintes encontrados há um destaque especial à ferrita acicular. 

Tal destaque é atribuído à melhoria das propriedades mecânicas do metal de solda, 

em especial da tenacidade, devido à presença desse constituinte. Ao discutir os 

resultados de uma extensa revisão sobre os fatores que influenciam a microestrutura, 

resistência e tenacidade do metal de solda, Abson e Pargeter (1986) apontam o 

tamanho de grão como sendo o fator mais importante na resistência à fratura por 

clivagem. Assim, uma microestrutura formada por consideráveis frações volumétricas 

de ferrita acicular apresenta condições desejáveis para metais de solda. Bhadeshia 

(2001) aponta a constante mudança de direção da trinca durante sua propagação 

como o fator responsável pela melhoria da tenacidade em uma microestrutura 

  

Amostra 4 

Passes 
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constituída por ferrita acicular. Isso ocorre devido à diferente orientação cristalina das 

placas desse constituinte.  

Segundo Bhadeshia (2001), a descrição adequada para a ferrita acicular é 

“caótica”. Quando observado ao microscópio esse constituinte apresenta forma de 

agulhas distribuídas aleatoriamente. Contudo, sua verdadeira forma é de placas 

lenticulares. Medidas em planos aleatórios indicam que as placas de ferrita acicular 

apresentam largura e comprimento médios em torno de 1μm e 10μm respectivamente. 

A formação da ferrita acicular apresenta particularidades: a nucleação ocorre 

de maneira heterogênea a partir de inclusões não metálicas e de maneira autocalítica 

a partir da interface α-γ. (TERASAKI, 2006). 

Nas Figuras 16 e 17 estão listadas as imagens da microestrutura dos cordões 

de solda do eletrodo impermeável e convencional. 

 

Amostra 1 (Impermeável) Amostra 5 (Convencional) 

Amostra 1 (Impermeável)  Amostra 5 (Convencional) 

AF 

Lamelas, 
Grãos Alongados 
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Amostra 1 (Impermeável)  Amostra 5 (Convencional) 

Amostra 1 (Impermeável)  Amostra 5 (Convencional)  

Figura 16. Comparativo de duas amostras do eletrodo convencional e 
Impermeável. 

 

Amostra 4 (Convencional) Amostra 2  (Impermeável)  

Amostra 4 (Convencional)  Amostra 2 (Impermeável)  

FS 

FC 

AF 

FS 
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Amostra 4 (Convencional)  Amostra 2 (Impermeável)  

Amostra 4 (Convencional)  Amostra 2 (Impermeável)  

Figura 17. Comparativo de duas amostras do eletrodo convencional e 
Impermeável. 

 
Analisando as imagens e fazendo uma analogia com as inclusões não 

metálicas, observamos uma maior quantidade de ferrita acicular no eletrodo 

impermeável, característica observada na análise das imagens microestruturais. A 

Figura 18 mostra as imagens em um mesmo cordão com diversos aumentos dos 

componentes encontrados nas amostras.   

 
Figura 18. Microestrutura do cordão de solda do eletrodo impermeável   

FS 
AF 



40 
 

Onde: AF - ferrita acicular, PF - ferrita de contorno de grão, FC - agregado de 

ferrita-carbeto e FS - ferrita Widmanstätten. 

A Figura 19 mostra as identificações mais significativas da amostra do eletrodo 

convencional. A microestrutura evidencia uma menor quantidade do constituinte de 

ferrita acicular e identifica maior quantidade de ferrita Widmanstätten. 

 

 
Figura 19. Microestrutura do cordão de solda do eletrodo convencional  

 
Em seu trabalho sobre as propriedades mecânicas dos eletrodos aqui 

estudados, Rolemberg (2014) encontrou uma resistência a tração de 620 MPa para o 

eletrodo impermeável e 550 MPa para o convencional, analisando os resultados das 

análises químicas realizadas nesse trabalho, vimos que essa diferença pode está 

relacionada ao maior teor de carbono no eletrodo impermeável.  

Rolemberg (2014) obteve também energia de impacto Charpy-V em torno de 

203 J para o eletrodo convencional e 168 J para o impermeável. Analisando as 

imagens obtidas nas análises metalúrgicas vimos que a presença do micro constituinte 

ferrita acicular favorece a tenacidade nos eletrodos. 

Entretanto a maior quantidade de nitrogênio presente no eletrodo impermeável 

pode influenciar na tenacidade. Segundo (BHADESHIA e SVENSSON (1993)) o 

nitrogênio é conhecido por ter forte efeito prejudicial na tenacidade das soldas.  

Tanto resistência a tração quanto energia de ruptura são influenciadas pela 

microestrutura e composição química. 

Diversas imagens realizadas no microscópio ótico das microestruturas dos 

eletrodos foram catalogadas e estão disponíveis para consulta no apêndice B.    
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5.5 MEV 

As Figuras 20 e 21 mostram as imagens realizadas em microscópio eletrônico 

de varredura. As microestruturas foram realizadas com o  intuito de obter imagens com 

um maior aumento, buscando identificar informações não obtidas com as análises em 

microscópio ótico.  

 

Zona Fundida                              Ultimo cordão  

  Figura 20. MEV do eletrodo Impermeável 
 

Zona Fundida  Zona Fundida 

Figura 21. MEV do eletrodo convencional 
    

5.6 MicroDureza 

Tabela 6 apresenta valores da microdureza do metal de base. 

Tabela 6. Microdureza Metal de Base 

 

METAL BASE ASTM A-36 

  Amostra 2 Amostra 4 

Pontos Dureza Dureza 

1 144,7 HV 124,1 HV 

2 144,4 HV 145,9 HV 

3 138,2 HV 135,2 HV 

4 122,1 HV 146,6 HV 

5 144,8 HV 134,9 HV 
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A tabela 7 e 8 apresenta os valores da microdureza do eletrodo impermeável e 

convencional. 

Tabela 7. Microdureza do eletrodo impermeável 

Eletrodo ELBRAS AWS E7018 H4R   

Pontos Distancia MB (HV) 

1 0 144,7 

2 0,5 138,2 

3 1 144,4 

4 1,5 136,5 

5 2 137,9 

6 2,5 144,8 

7 3 122,1 
 

Eletrodo ELBRAS AWS E7018 H4R   

Pontos Distância ZAC (HV)  

8 3,5 142,3 

9 4 159,4 

10 4,5 166,2 

11 5 164,4 

12 5,5 131,8 

13 6 148,4 

14 6,5 161,0 

15 7 148,0 

16 7,5 175,3 

17 8 174,4 

 

Eletrodo ELBRAS AWS E7018 H4R 

Pontos Distância ZF (HV) 

18 8,5 192,2 

19 9 190,0 

20 9,5 193,7 

21 10 207,2 

22 10,5 204,2 

23 11 213,5 

24 11,5 254,4 

25 12 264,7 

26 12,5 266,4 

27 13 282,3 

28 13,5 280,3 

29 14 293,3 
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Tabela 8. Microdureza do eletrodo convencional 

Eletrodo ESAB E7018 Convencional 

Pontos Distancia (mm) MB (HV) 

1 0 132,7 

2 0,5 143,0 

3 1 140,9 

4 1,5 134,9 

5 2 124,1 

6 2,5 145,9 

7 3 135,2 

 Eletrodo ESAB E7018 Convencional 

Pontos Distancia (mm) ZAC (HV) 

8 3,5 141,9 

9 4 149,1 

10 4,5 147,3 

11 5 161,0 

12 5,5 146,2 

13 6 139,2 

14 6,5 131,8 

15 7 134,0 

16 7,5 137,9 

17 8 148,4 

 Eletrodo ESAB E7018 Convencional 

Pontos Distancia (mm) ZF (HV) 

18 8,5 210,3 

19 9 207,2 

20 9,5 194,4 

21 10 191,1 

22 10,5 190,5 

23 11 194,9 

24 11,5 206,0 

25 12 198,9 

26 12,5 207,2 

27 13 198,9 

28 13,5 203,0 

29 14 194,9 
 

A partir dos valores da tabela 7 e 8 foram gerados dois gráficos para efeito de 

comparação dos valores encontrados figura 22. 



44 
 

 
 

 
Figura 22. Gráficos de Microdureza do eletrodo impermeável e convencional  

 

Analisando os gráficos da Figura 22 percebemos que na ZF o eletrodo 

impermeável apresenta uma maior dureza em relação ao eletrodo convencional. A 

dureza na ZAC também apresentou valores maiores comparado com a ZAC do 

eletrodo convencional.   

Comparando a ZF dos eletrodos, vimos que essa maior dureza associada à 

presença de maior quantidade de carbono do eletrodo impermeável, mostra que um 

aumento dos teores de carbono combinado com outros elementos, causa em geral, 

um aumento da resistência mecânica e da dureza da solda.  

Podemos concluir também que a interferência do processo de soldagem altera 

significadamente a dureza na zona afetada pelo calor no eletrodo impermeável, o 

aumento da dureza da ZAC no eletrodo convencional não é significativo. 
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6. CONCLUSÃO 

Nesse trabalho, que teve como característica principal a análise das 

propriedades microestruturais dos eletrodos E7018-1 H4R impermeável e E7018 

convencional podemos evidenciar diferenças nas microestruturas e em suas 

propriedades. Com as análises realizadas e comparando ambos os eletrodos 

podemos concluir que: 

 A análise química mostra diferenças significativas na composição 

química dos eletrodos. Há uma maior porcentagem de carbono no 

eletrodo impermeável, proporcionando, com a combinação de outros 

elementos, maior resistência a tração e maior ductilidade em relação ao 

eletrodo convencional. 

 Foi observado através das imagens uma maior quantidade de inclusões 

não metálicas no eletrodo E7018 H4R quando comparado com o 

E7018, favorecendo a formação da ferrita acicular em maior quantidade 

no eletrodo impermeável. 

 Os constituintes microestruturais obtidos em ambos os eletrodos são 

semelhantes, porém em quantidades diferenciadas. Há uma presença 

maior de ferrita acicular no eletrodo impermeável, elemento esse que 

favorece a  tenacidade. 

 O eletrodo E7018-1 H4R impermeável apresenta dureza maior que o 

eletrodo E7018 convencional, característica justificada pela presença de 

maior teor de carbono. 

Fazendo uma comparação do uso do eletrodo impermeável em relação ao 

eletrodo convencional, tendo os resultados obtidos das propriedades mecânicas e 

complementado com os resultados encontrados nas propriedades microestruturais, 

podemos fazer uma relação simples de custo x beneficio: O eletrodo impermeável 

apresenta um valor de aquisição maior que o eletrodo convencional, impermeável R$ 

25,00 e convencional R$ 21,00, com os resultados obtidos podemos concluir que para 

aplicabilidades com características requeridas ao uso de eletrodos da classe E7018 o 

eletrodo E7018-1 H4R impermeável mesmo apresentando um valor de aquisição 

maior, apresenta-se como uma melhor escolha na sua aplicabilidade.  
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo A – Acompanhamento Qualificação de Procedimento de Soldagem  

  



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



50 
 

 



51 
 

 

 

 



52 
 

 



53 
 

 



54 
 

9. APÊNDICES 

9.1 Apêndice A - Tabela de Análise Química
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9.2 Apêndice B - Microestruturas dos eletrodos estudados 

Microscopia (Impermeável) 

 Amostra 1 (Impermeável 50X)    Amostra 2 (Impermeável 50X) 

 Amostra 1 (Impermeável 100X)      Amostra 2 (Impermeável 100X)  

 Amostra 1 (Impermeável 200X)      Amostra 2 (Impermeável 200X) 

 

 

 

 

 

 

 Amostra 1 (Impermeável 500X)     Amostra 2 (Impermeável 500X)   
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Microscopia 
 
 
 
 
 
 
           

 Amostra 1 (Impermeável 1000X)   Amostra 2 (Impermeável 1000X) 
 
 
ZAC (Impermeável) 
 

Amostra 1 ZAC (Impermeável 50X)   Amostra 1 ZAC (Impermeável 100X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amostra 1 ZAC (Impermeável 200X) 
  



57 
 

Microscopia (Convencional) 
         

 
 
 
 

                                             

 Amostra 4 (Convencional 50X)                           Amostra 5 (Convencional 50X) 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Amostra 4 (Convencional 100X)                   Amostra 5 (Convencional 100X) 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 

                 Amostra 4 (Convencional 200X)                Amostra 5 (Convencional 200X) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Amostra 4 (Convencional 500X)                Amostra 5 (Convencional 500X) 
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Microscopia 
 

 
 
 
 
 
           
  
 
 
 
 
 
 

            Amostra 4 (Convencional 1000X)            Amostra 5 (Convencional 1000X) 
 

 
ZAC (convencional) 
 

       Amostra 5 ZAC (Convencional 50X)  Amostra 5 ZAC (Convencional 100X) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amostra 5 ZAC (Convencional 200X) 
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9.3 Apêndice C - MEV/EDS 

MEV (Impermeável) 
  

                            Ultimo cordão      Zona Fundida 

 
                     Zona Fundida        Zona Fundida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ZAC 
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MEV (convencional) 

  
 Zona Fundida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAC 
 


