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R E S U M O 

NEVES, José Augusto Pedrosa Baeta: Influência da taxa de resfriamento sobre a 

microestrutura e as propriedades mecânicas de um aço ER-70S6 depositado via 

Manufatura Aditiva por deposição ao Arco (MADA), 2022. Universidade Federal de Ouro 

Preto. 

 

A manufatura aditiva está inserida nas tendências tecnológicas da indústria 4.0. Sua importância 

e os estudos sobre o tema têm crescido significativamente. Assim, neste trabalho, foi 

investigado alguns fenômenos e, influências destes, durante a deposição de um aço de baixo 

carbono por meio do processo de manufatura aditiva por deposição a arco (MADA) na 

modalidade MIG/MAG. As variáveis do processo são arames de diâmetros distintos (0,80 mm 

e 1,20 mm), com e sem um sistema de refrigeração forçada para troca de calor que utiliza água, 

sendo a trajetória de deposição controlada por um centro de usinagem vertical. Durante a 

MADA com auxílio de termopar do tipo S obteve-se gráficos com o comportamento da 

temperatura durante os ensaios. A partir das paredes depositadas o trabalho avaliou e comparou 

as estruturas obtidas através de macroestrutura e de microestrutura. As propriedades mecânicas 

foram obtidas no ensaio de tração e de microdureza vickers em função das variáveis de entrada 

citadas anteriormente. É possível observar que o uso da técnica de gerenciamento térmico induz 

menores temperaturas máximas e taxas de resfriamento maiores. Já na macro e micrografia 

nota-se distinção clara entre regiões brutas do processo MADA (grãos colunares) que se 

intercalam com regiões reaustenitizadas pelo passe subsequente, o uso do resfriamento forçado 

evidencia ainda mais tal distinção e maior presença de grãos colunares. De maneira geral há 

também concentração de descontinuidades na região do topo da parede depositada e aumento 

de dureza ao se comparar com o restante da amostra. 

Palavras-chave: manufatura aditiva por deposição a arco, processo MIG/MAG, ensaios 

mecânicos, macroestrutura, microestrutura e resfriamento ativo por quase imersão (RAQI). 
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ABSTRACT 

 

Additive manufacturing is part of the technological trends of Industry 4.0. Its importance and 

studies on the subject have grown significantly. Thus, in this work, some phenomena and their 

influences were investigated during the deposition of a low carbon steel through the arc 

deposition additive manufacturing process (MADA) in the MIG/MAG mode. The process 

variables are wires of different diameters (0.80 mm and 1.20 mm), with and without a forced 

cooling system for heat exchange that uses water, and the deposition trajectory is controlled by 

a vertical machining center. During the MADA with the aid of a type S thermocouple, graphs 

were obtained with the temperature behavior during the tests. From the deposited walls, the 

work evaluated and compared the structures obtained through macrostructure and 

microstructure. The mechanical properties were obtained in the tensile and vickers 

microhardness test as a function of the input variables mentioned above. It is possible to 

observe that the use of the thermal management technique induces lower maximum 

temperatures and higher cooling rates. In the macro and micrograph, there is a clear 

distinction between crude regions of the MADA process (columnar grains) that are intercalated 

with regions reaustenitized by the subsequent pass, the use of forced cooling further evidences 

this distinction and greater presence of columnar grains. In general, there is also a 

concentration of discontinuities in the region of the top of the deposited wall and an increase 

in hardness when compared to the rest of the sample. 

 

Keywords: additive manufacturing by arc deposition, MIG/MAG process, mechanical tests, 

macrostructure, microstructure and near-immersionactive cooling (NIAC). 
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o meio e em ‘C’ o topo com um aumento de 50x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento 

de 200x. 63 

Figura 44 - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais 

retiradas das paredes depositadas. A Amostra 8 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização 

de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ 

o meio e em ‘C’ o topo com um aumento de 50x. Em ‘D’ novamente a base, em ‘E’ o meio e 

em ‘F’ o topo, agora com aumento de 200x. 64 

Figura 45 - No primeiro gráfico as médias dos valores de micro dureza encontrados na base 

após a realização da MADA, no segundo gráfico os valores para o centro, e no terceiro gráfico 

os valores para o topo, ambos com cálculo correto de desvio padrão. No quarto gráfico a 

comparação entre cada condição, variando o diâmetro do arame e a técnica de gerenciamento 

térmico, comparando as médias dos valores obtidos na base, no centro e no topo da amostra 

após a realização da MADA. 66 
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1 INTRODUÇÃO 

A Manufatura Aditiva (MA), diferentemente dos processos tradicionais de manufatura 

subtrativos tem, dentre outros, o objetivo de aproximar ao máximo a proporção entre quantidade 

de matéria prima utilizada com a quantidade final do produto, ou seja, a forma final da peça 

(razão “buy-to-sell”, idealmente, 1:1), produzindo componentes funcionais com qualidade 

geométrica e propriedades mecânicas que atendam aos requisitos exigentes da indústria 

aeroespacial, automotiva, biomédica, entre tantas outras. E, apesar de ser bastante comum o uso 

da impressão 3D para materiais poliméricos, somente nos últimos anos é que estudos têm sido 

desenvolvidos com mais afinco com o propósito de levar este método de fabricação a materiais 

metálicos (ALBERTI; da SILVA; de OLIVEIRA, 2014). 

As principais vantagens da MA e suas tecnologias nas peças metálicas estão na 

capacidade de produção de peças complexas e / ou customizadas com um prazo de entrega 

curto. Essas vantagens já são exploradas, por exemplo, em implantes específicos para um 

determinado paciente, em reparos de peças metálicas caras como as de motores a jato e na 

indústria de óleo de gás. Isso faz com que ligas à base de Ti, Ni, Al e Mg sejam utilizadas 

tipicamente em diversos trabalhos como (GU et al., 2012) e (MANAKARI; PARANDE; 

GUPTA, 2017). Um exemplo prático da aplicação de peças 3D na indústria petrolífera é a 

construção de uma luva de redução em aço carbono de 4x3 polegadas, que pesa cerca de 4 kg 

e é feita através da manufatura aditiva por deposição a arco (MADA), desenvolvida na 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Centro para Pesquisa e Desenvolvimento de 

Processos de Soldagem - Grupo Laprosolda, da Faculdade de Engenharia Mecânica 

(Femec/UFU). 

Herzog et al., (2016) explicaram que a MA foi inicialmente desenvolvida para 

prototipagem rápida, permitindo maior liberdade de design, menos desperdício de material e 

prazo de entrega mais curto. Inicialmente foi dedicado esforço às peças plásticas e, após décadas 

de desenvolvimento, o interesse de pesquisa agora mudou para metais, que é atraente para 

muitos setores industriais. 

Almeida e Williams (2010) desenvolveram um processo de manufatura aditiva arame + 

arco (denominado WAAM, do inglês Wire + Arc Additive Manufacturing), visando produção 

de grandes estruturas com alta densidade total, taxa de deposição e baixo custo de 

equipamentos. Ding et al., (2015) descrevem que no WAAM a fonte de energia de soldagem 

comercial é utilizada para gerar o arco elétrico como fonte de calor e um arame externo é 
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alimentado como matéria – prima, sendo que normalmente, um braço de robô pré-programado 

controla o caminho de deposição para construir a peça camada por camada. O processo se 

apresenta como viável para uma ampla gama de materiais, incluindo aço, titânio, inconel, 

alumínio de alta resistência a metais refratários, conforme afirmado por (WILLIAMS et al., 

2016). 

Na MA, quanto a construção, sabe-se que um componente é elaborado pela deposição 

camada por camada. Cada passe, com exceção do primeiro, é formado pela solidificação da 

poça de fusão líquida na superfície das camadas previamente solidificadas. Portanto, a condição 

da superfície, e da poça de fusão desempenham um papel dominante no controle do acabamento 

da superfície das peças finais (PEREIRA; HENKE; de OLIVEIRA, 2018).   

O arame comercial usado em soldagem MIG/MAG e na MADA é projetado para 

soldagem com elementos de liga desoxidantes (Si, Mn, Al e Ti, por exemplo) adicionados 

deliberadamente para prevenir a porosidade e minimizar a quantidade de oxigênio 

remanescente no cordão solidificado, esses elementos se combinam com o oxigênio e flutuam 

na superfície para formar a escória (facilmente removíveis) cobrindo e protegendo o cordão 

interno. (XU et al., 2018). 

Usualmente se compara a deposição feita com metais (MADA) a processos de soldagem 

convencional, e dentre os processos de soldagem a arco tipicamente aplicáveis à MA, o 

processo TIG (Tungsten Inert Gas) e o MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas) são os 

mais comuns. Em ambos, o calor proveniente do arco elétrico funde o material metálico (em 

formato de arame) que é continuamente alimentado (WAAM). Valores de tensão de arco, 

corrente da fonte, velocidade de alimentação, velocidade de soldagem/deposição, diâmetro do 

arame e o aporte térmico, que podem originar desvios geométricos de forma e volumétrico, 

alterar negativamente as propriedades mecânicas e físicas, influenciam bastante na qualidade 

da camada depositada (SILVA; BARBOSA; CARVALHO, 2015) e (SOUZA, 2017). 

Nesse contexto será utilizada a MADA para construção de paredes depositadas 

utilizando arames de diâmetros distintos (0,80 mm e 1,20 mm), com e sem um sistema de 

refrigeração forçada para troca de calor que utiliza água, sendo a trajetória de deposição 

controlada, e com medição de temperatura durante o processo. As estruturas obtidas serão então 

analisadas em termos de macro e microestrutura, e propriedades mecânicas, com ensaios de 

tração e micro dureza vickers. 
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1.1 Objetivo geral 

Avaliar os efeitos da técnica de gerenciamento térmico e da mudança de diâmetro do 

arame durante a MADA na macro e microestrutura e nas propriedades mecânicas do material 

depositado, realizando comparações entre os mesmos. 

 

1.2 Objetivos específicos 

Analisar e comparar os corpos depositados mediante resultados obtidos no ensaio de 

tração e micro dureza vickers (propriedades mecânicas) e macro e microestruturas com uso de 

esteromicroscópio e microscópio, respectivamente. Além de: 

● Avaliar a viabilidade da deposição ao arco com processo MIG/MAG 

convencional com e sem gerenciamento térmico (resfriamento forçado) a partir 

de sistema CNC; 

● Verificar a viabilidade de se depositar sem uma fonte CMT; 

● Avaliar os efeitos do resfriamento ativo por quase imersão nas variáveis do 

processo, caracterizando, de forma qualitativa, a microestrutura e as 

propriedades mecânicas dos materiais obtidos com os dois diâmetros de arame, 

e com e sem a adoção de resfriamento ativo por quase imersão. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Manufatura aditiva 

A norma F2792 (2010) da ASTM (American Society for Testing and Materials) define 

MA como um processo de união de materiais para fabricação de componentes a partir de dados 

de um modelo 3D, com deposição camada por camada, diferente das metodologias da 

manufatura convencional subtrativa (tipicamente usinagem). Alberti, Silva, Oliveira (2014), 

entende a MA como um processo de fabricação no qual o material base e constituinte da peça 

final é depositado camada por camada até a obtenção da forma final desejada. Pereira, Henke, 

Oliveira (2017) citam sua utilização englobando também a reparação de componentes 

mecânicos de alto valor agregado, com ou sem geometria complexa, itens de alto custo de 

fabricação contendo por exemplo ligas de alta resistência mecânica, nos quais um reparo preciso 

é necessário e o custo do reparo é menor do que a troca da peça como um todo. Nessa ótica, é 

comum que se observe em publicações acadêmicas o uso da MA tendo como base o uso de 

super ligas como as de Níquel, Cobalto e Titânio, mesmo levando em consideração a massiva 

utilização do aço a nível industrial. 

A deposição pode variar de acordo com material utilizado, porém usualmente tem em 

comum o uso da linguagem CNC para determinação da trajetória e consequentemente de alguns 

parâmetros que determinam o sucesso de cada procedimento, Silva et al., (2017) citam também 

a importância deste artifício na fabricação de protótipos e componentes mais próximos à sua 

forma final, ou seja, sem sobre metal desnecessário. 

Entre as variantes tecnológicas para a construção de peças metálicas se tem uma 

denominada DED (Directed Energy Deposition), onde basicamente a fonte é responsável pela 

fusão do material de adição simultaneamente com sua deposição em uma trajetória previamente 

definida, nesse caso com o uso do CNC, formando camada por camada. A norma ISO/ASTM 

52900 (2018), acrescenta também a alta competitividade da DED em termos de custo de 

fabricação, e seu uso, como dito anteriormente, em reparos.  

Como subclasse desta variante se tem a WAAM), de alta produtividade devido sua alta 

taxa de deposição (SILVA, 2017). Porém, segundo Williams et al., (2016), a geometria final 

das peças não apresenta características exatamente fiéis ao projeto, sendo necessárias etapas de 

usinagem para finalizar o componente. O WAAM é mais adequado para geometrias de 

complexidade média e estruturas de média e grande escala. 
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Desde que WAAM foi proposto, várias pesquisas têm sido realizadas para compreender 

plenamente este processo. Cong, Ding, Williams (2015) investigou os efeitos da fonte de 

energia na porosidade da liga de alumínio de alta resistência manufaturado aditivamente com 

processo de transferência de metal a “frio” (CMT – Cold Metal Transfer) e estudaram a relação 

entre o modo de deposição e as propriedades dos materiais WAAM. Uma laminação entre os 

passes foi aplicada por Gu et al., (2016) e Colegrove et al., (2013) para o alumínio e para o aço 

para induzir a recristalização e eliminar porosidades nos corpos de prova depositados, e, para 

reduzir a distorção e a tensão residual, respectivamente. 

Dos processos de soldagem a arco existentes, o GMAW (Gas Metal Arc Welding), 

também conhecido como MIG/MAG, é o processo mais utilizado na WAAM. Neste 

procedimento um arco é estabelecido entre a ponta de um eletrodo consumível e a peça de 

trabalho sob a proteção de um gás inerte ou ativo que atua na poça de fusão e no material 

adjacente (FELICE, 2020). 

2.2 O processo Mig/Mag 

A soldagem MIG/MAG é atualmente o processo mais amplamente utilizado em ligas 

metálicas (industrialmente), sobretudo aços, pois apresenta alta produtividade, relativa 

facilidade de implementação e propensão para automatização. Além disso a soldagem pode ser 

executada em todas as posições, não há a necessidade de remoção da escória e não há perdas 

com ponta, como no caso dos eletrodos revestidos (MODENESI et al., 2012). 

Um arco elétrico é estabelecido entre a peça e um consumível na forma de arame. O 

arco funde continuamente o arame à medida que este é alimentado à poça de fusão. O metal de 

solda é protegido da atmosfera pelo fluxo de um gás (ou mistura de gases) inerte ou ativo, 

diferenciando assim o processo entre MIG e MAG, respectivamente. O processo de soldagem 

funciona com corrente contínua (CC), normalmente com o arame no polo positivo. Essa 

configuração é conhecida como polaridade reversa. A polaridade direta é raramente utilizada 

por causa da transferência deficiente do metal fundido do arame de solda para a peça. São 

comumente empregadas correntes de soldagem de 50 A até mais que 600 A e tensões de 

soldagem de 15 V até 32 V. Um arco elétrico dito autocorrigido e estável é obtido com o uso 

de uma fonte de tensão constante e com um alimentador de arame de velocidade constante 

(KOU, 2002). 
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A principal função da utilização de um gás durante o processo de soldagem consiste na 

proteção da poça de fusão da influência da atmosfera, por exemplo, da oxidação, da absorção 

de nitrogênio, e para a estabilização do arco elétrico. A escolha do gás de proteção também 

pode influenciar as características do perfil de penetração da solda. O gás de proteção básico 

para soldagem MIG/MAG é o argônio. Hélio pode ser adicionado para aumentar a penetração 

e fluidez da poça de fusão. Argônio ou mistura argônio/hélio podem ser utilizadas para 

soldagem de todas as ligas. No entanto, pequenas adições de oxigênio (𝑂2) ou dióxido de 

carbono (𝐶𝑂2) são eventualmente necessários para estabilização do arco, melhoria da fluidez e 

também melhora da qualidade do metal depositado. Em relação ao gás utilizado no processo 

MIG (argônio à 25% de 𝐶𝑂2), tem-se que o mesmo contém elementos com maior potencial de 

dissociação e ionização do que outros gases, porém ainda abaixo do hélio, por exemplo, que 

por esse motivo, segundo Murphy et al., (2009) pode levar a uma maior temperatura final do 

arco elétrico. Também é possível, de acordo com Almeida, Williams (2010) o aumento da taxa 

de resfriamento ao se utilizar uma porcentagem de hélio junto ao argônio. Jafari, Vaneker, 

Gibson (2021) constatou uma maior quantidade de respingos quando utilizou argônio puro na 

deposição, e a introdução de 𝐶𝑂2 na mistura, que é comumente usada, aumentou a largura e a 

penetração da zona de fusão. 

2.3 Materiais processáveis por manufatura aditiva 

De maneira geral a diferenciação dos equipamentos utilizados na MA será em função 

dos materiais possíveis de se processar, e pode ser exemplificada na Tabela 1.  

Tabela 1 - Resumo das técnicas de MA, descrição, aplicação e materiais utilizáveis 

Processo  Descrição Método de MA Material  

Fotopolimerização 
O polímero é curado 

seletivamente através de luz 
Laser Polímeros 

Modelagem por 

extrusão 

O material é depositado 

seletivamente através de uma 

extrusora 

Resistência 

elétrica 

Polímeros, 

cerâmicas e 

alguns metais 

Fusão de pós pré-

depositados 

Um feixe eletrônico irá fundir 

seletivamente regiões contendo 

pó previamente depositado 

Laser e feixe de 

elétrons 

Polímeros, 

cerâmicas e 

alguns metais 
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Cladding 3D 

O pó é injetado diretamente 

sobre o feixe ou a poça de 

fusão 

Laser e PTA 

(Plasma por arco 

transferido) 

Metais e 

cerâmicas 

Arco elétrico 

Um arco elétrico irá fundir o 

material de adição que pode 

ser um pó ou um arame 

PTA, Plasma, 

Arame, TIG, 

MIG/MAG 

Metais  

Fonte: Adaptado de Gibson et al (2010). 

Murr et al., (2012) destacam que a MA que se utiliza de vários materiais permite 

melhorar as propriedades do componente através de variação de composição química em 

determinadas regiões ditas estratégicas. No entanto, Alberti, Silva, Oliveira (2014), em seu 

trabalho, mostra que um mesmo material pode apresentar variação na microestrutura formada. 

Vantagem essa que pode ser utilizada adequando certas propriedades em regiões distintas de 

um mesmo componente. Tal variação então não seria somente obtida com a utilização de 

diferentes materiais e sim através de parâmetros distintos para um mesmo material, ou até 

mesmo diâmetros diferentes de um arame no caso de soldagem/deposição MIG/MAG.  Essa 

variação de composição química ou microestrutura que culmina em variações das propriedades 

mecânicas de uma mesma peça é conhecida como Functionally Graded Materials - FGM 

(BOBBIO et al., 2017). 

No caso dos metais é importante destacar certas limitações. Segundo Yang, Wang, 

Zhang (2017), o acúmulo de calor é mais expressivo com o aumento do número de camadas, e 

de maneira direta com a altura da parede depositada. Wu et al., (2017), acrescenta que apesar 

de se aumentar a área de troca de calor por convecção conforme se aumenta o número de 

camadas, esse mecanismo de dissipação de calor é menos efetivo ao se comparar por exemplo 

à condução presente nas primeiras camadas (substrato de maior massa e menor temperatura, ou 

base de deposição), causando inevitavelmente maiores temperaturas, que são diretamente 

proporcionais ao número de camadas depositadas. 

De maneira geral, o acúmulo de calor ocorre devido a um balanço energético positivo, 

onde há mais entrada de calor na peça do que saída, ou seja, uma dissipação de calor 

insuficiente, desta forma tem-se um aumento da temperatura do componente ao longo do tempo 

de deposição. E em termos micro estruturais, segundo Felice (2020) este acúmulo normalmente 

resulta em grãos colunares grosseiros e anisotropia, que são condições indesejáveis. 
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É de senso comum o efeito deste acúmulo de calor sobre aspectos metalúrgicos da 

parede depositada, verificando o aumento das dimensões da poça de fusão, das temperaturas de 

pico, da redução da taxa de resfriamento e consequente solidificação, diminuição de dureza 

quanto mais se cresce em altura (valores de dureza não homogêneos) e até oxidação precoce da 

parede depositada (MANVATKAR; DE; DEBROY, 2014). Igualmente notam-se alterações 

geométricas (ondulações laterais) que em casos extremos levam ao colapso do material recém 

depositado especialmente na região da poça de fusão (SILVA et al., 2017). Consequentemente, 

é plausível esperar também um maior tempo gasto em etapas posteriores, como a usinagem 

(SILVA; BARBOSA; CARVALHO, 2015). 

Zhao et al., (2012) explica que repetidos ciclos térmicos ao longo da deposição de 

múltiplas camadas gera uma complexa distribuição dos gradientes de temperatura pela peça, 

impactando em diversos quesitos, como na distribuição de tensões, deformação, microestrutura 

e desempenho. 

Já Cáceres, Selling (1996), aponta que defeitos como inclusões, escória aprisionada e 

porosidades podem levar a uma diminuição na ductilidade e na resistência à tração, que pode 

ser correlacionada com a fração de área dos defeitos na superfície de fratura. Essas inclusões 

reduzem também a tenacidade do material. Além disso Thijs et al., (2011) comenta que um 

acúmulo de defeitos resulta em grandes inclusões e de um formato irregular do componente 

final. 

Tais constatações irão justificar pesquisas relacionadas a essa área da manufatura, 

possibilitando a competitividade e o aparecimento de novos negócios e investimentos 

(BOURELL; LEU; ROSEN, 2009). 

2.4 Verificação das propriedades e da integridade da parede depositada 

Nos estudos da MA, é relativamente corriqueiro o uso do ensaio de tração afim de se 

avaliar as propriedades mecânicas dos materiais. Da Silva et al., (2018) retirou quatro corpos 

de prova (CP’s) da parede depositada, sendo dois na direção transversal e dois na longitudinal, 

a fim de avaliar as características de força-deslocamento a depender dos parâmetros de 

deposição e de resfriamento, além da anisotropia do material em diferentes direções, que tanto 

vai mostrar a heterogeneidade deste a depender da direção de aplicação dos esforços, quanto 

vai auxiliar na determinação do uso do material. A Figura 1, segundo Da Silva et al., (2018), 
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ilustra tal posição e as medidas finais dos CP’s. Trata-se de deposição de alumínio utilizando 

arame ER 5356 de 1,0 mm de diâmetro e um substrato Al5052 (300x40x3 mm). 

A Figura 2 mostra que, não ocorreram alterações significativas em função da técnica de 

gerenciamento térmico, exceto nos valores de deslocamento total horizontal e vertical. Isso se 

pode ser devido ao fato das propriedades físicas do alumínio, além do fato dos autores 

realizarem paradas entre os passes. Observa-se que nos ensaios realizados na parede construída 

com RAQI se tem uma menor diferença entre a deslocamento total horizontal e vertical, 

indicando menor anisotropia, que pode estar associado ao escoamento de calor quasi-

tridimensional imposto por esta técnica de resfriamento. Já os resfriamentos passivo e natural 

apresentam maiores valores (cotas) de deformação (deslocamento) nas direções verticais, com 

diferenças na ordem de 0,6 e 0,975 mm, respectivamente, o que poderia ser explicado pela 

deficiência da transferência de calor utilizando tais métodos, da ordem que quanto mais eficaz 

ela é, menores são as heterogeneidades do material resultante desta deposição. Durante as 

deposições, o histórico de temperaturas foi monitorado com termopares e o campo de 

temperaturas via termografia e de um termopar utilizado o tipo K fixado no centro do substrato, 

próximo a deposição. Após a deposição foram realizadas análises dimensionais e macrografias 

da seção transversal. A temperatura foi avaliada com a utilização de uma câmera térmica, em 

um espectro que varia de 30°C até 630°C (perfil termográfico), comparou-se a luz emitida pelo 

corpo depositado a uma escala que compreende tais limites ditos anteriormente. (SCOTTI et 

al., 2018).  

Figura 1 - À esquerda amostra do ensaio de MA e posição de retirada dos 4 corpos de prova, à direita desenho e 

medidas da amostra de tração. 

Fonte: da Silva et al., (2018). 
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Figura 2 - Diagramas tensão versus deslocamento para pré-formas construídas com diferentes técnicas de 

gerenciamento térmico: (a) RAQI; (b) resfriamento passivo; (c) resfriamento natural.          

Fonte: Scotti et al., (2018). 

 

A Figura 3 segundo Scotti et al., (2018), representa de maneira geral a temperatura 

obtida na deposição, porém, pode não representar a temperatura de interpasse na camada, 

conforme mencionado por Wu et al. (2017), uma vez que a fonte de energia se distancia do 

termopar a cada camada. Então, para a obtenção de informações mais realistas, os ciclos 

térmicos da região central dos corpos depositados, durante a deposição das cinco últimas 

camadas, já em equilíbrio, foram obtidos a partir de dados de termografia. Percebe-se que o uso 

do RAQI tem temperaturas entre os passes menores e que permanecem praticamente inalteradas 

até o fim da deposição. Além de apresentar taxa de resfriamento mais intensas. Na deposição 

com resfriamento natural exibe-se temperaturas de interpasse sucessivamente crescentes e taxas 

de resfriamento continuamente decrescentes até o final da construção, em clara correspondência 

ao maior acúmulo de calor ocorrido. Por fim, os autores também compararam um resfriamento 

passivo, ou seja, onde a água não eleva seu nível durante a deposição das camadas, e como era 

de se esperar, tal comportamento apresentou ciclos térmicos intermediários entre o resfriamento 

ativo e o natural. Finalmente, em concordância com Wu et al. (2017), Scotti, et al. (2018) 

concluíram que o uso do RAQI reflete em aumento da velocidade de deposição (ganho de 

produtividade) pela não necessidade de tempo de espera de resfriamento entre os passes 
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(camadas) além de permitir maiores taxas de deposição de material, geralmente atreladas a 

maiores aportes de energia. Estes resultados de análise térmica comprovam a eficácia da 

técnica.  

2.5 Parâmetros da manufatura aditiva 

Grande parte das informações disponíveis para a realização e seleção de parâmetros do 

processo são provenientes do processo de soldagem (BIN; GASSER, 2011). E, dentre os 

processos a arco elétrico, usualmente, várias pesquisas tendem a utilizar do CMT para a 

deposição que se baseia na utilização de um processo com curto-circuito controlado, 

possibilitando a obtenção de uma poça fundida mais viscosa e que tenderá a permanecer no 

mesmo local até a sua solidificação (PEREIRA; HENKE; OLIVEIRA, 2018). O que também 

propicia, segundo Scotti, Ponomarev (2008) a soldagem em maiores velocidades.  

O CMT é um processo avançado de transferência de material, no qual um sistema de 

controle incorporado detecta quando a ponta do arame-eletrodo entra em contato com a poça 

fundida (gerando um curto-circuito) e extingue o arco elétrico, quando um servo-motor, retrai 

o arame e depois o empurra novamente. O processo se reinicia quando o arame, já afastado, 

interrompe este curto-circuito e ‘reabre’ o arco elétrico. Teoricamente, com um comprimento 

menor de arame, a pressão do mesmo sobre a poça de fusão é pequena, ocasionando uma 

transferência de calor menor e mais regular, tornando-a mais controlável (Da SILVA, 2019). 

A ampla utilização desta técnica poderia levantar então o questionamento das pesquisas 

sobre MA não apresentarem de forma corriqueira os processos MIG/MAG sem a utilização do 

Figura 3 - A: Ciclo térmico adquirido com um termopar tipo K, fixado no centro do corpo depositado, 

próximo a trajetória de deposição. Para diferentes técnicas de gerenciamento térmico. B: Ciclo térmico 

adquirido por meio de termografia (região central), durante a deposição das últimas cinco camadas 

(correspondentes aos picos) para diferentes técnicas de gerencialmente térmico. 

Fonte: Scotti et al., (2018). 

 

 

Figura  - Resultados de manufatura aditiva por deposição ao arco sob duas condições de resfriamento. À 

esquerda, resfriamento forçado pela técnica RAQI (Resfriamento Ativo por Quase Imersão) e à direita, 

resfriamento natural com tempo ocioso entre camadas. 
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artifício do CMT, ou até que ponto é realmente necessário o emprego desta técnica e quais 

seriam as formas de se obter cordões estáveis por outros meios. 

 A Tabela 2, adaptada de Alberti, Silva, Oliveira (2014), é um exemplo encontrado na 

literatura onde é apresentado uma comparação das larguras de cordões únicos e sobrepostos 

para a construção de uma parede fina de um determinado material e variando de acordo com o 

processo, o material em questão é uma liga de titânio (TI-6AL-4V). 

 
Tabela 2 - Processos de MA x largura das paredes depositadas 

Processos 
Largura das paredes depositadas 

(mm) 

TIG – Pulsado 1,1 à 2,2 

Direct Laser Fabrication 0,9 à 4,5 

Selective Laser Melting 0,8 à 4,5 

Tig 3,5 à 8 

Mig – CMT 3,9 à 5,8 
 

Fonte: Adaptado de Alberti (2014). 

 Como dito anteriormente, o processo de MA tem forte ligação aos processos 

convencionais de soldagem, principalmente a arco elétrico pois tem boa eficiência energética e 

boa taxa de produção, além disso os processos a arco tendem a requerer um menor investimento 

inicial por se apresentar como um processo já consolidado. Afim de comparação, sabe-se que 

processos de deposição a laser (Selective Laser Melting – SLM e Direct Laser Fabrication) 

possuem taxa de 2 à 10 g/min, já os processos a arco elétrico podem ultrapassar 130 g/min, de 

maneira geral o foco dos trabalhos realizados é mapear os parâmetros de deposição, sobretudo 

afim de se possibilitar a construção de paredes finas, que devido ao aporte térmico do processo 

é um grande limitador para a MA de metais (JHAVAR; JAIN; PAUL, 2014).  Nesse ponto 

busca-se não só a eficiência do processo como também sua alta produtividade, Silva (2019) 

utiliza de um tempo ocioso entre ciclos para controlar a temperatura durante a fabricação das 

camadas, o que se apresenta como uma solução eficaz, mas, improdutiva. Outra possibilidade 

é o uso de uma base resfriada segundo Lu et al., (2017), eficaz nos primeiros cordões, mas que 

tende a perder eficiência com o aumento do número de camadas. Wu et al., (2017) utilizou 

resfriamento forçado com CO2 comprimido entre cada passe de deposição, que tem a vantagem 

de não perturbar o arco. Por outro lado, o resfriamento forçado durante a deposição proposto 

por ele não reduz a produtividade. Silva et al., (2017) também cita um sistema de troca de calor 

baseado no resfriamento lateral do CP, porém limitado às camadas depositadas linearmente, o 
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que restringe seu uso em termos de formas geométricas. Ainda segundo o autor, o resfriamento 

ideal seria aquele que pode ser amplamente utilizado independentemente da geometria da peça 

e que não altera a produtividade do processo. 

Em oposição ao resfriamento, um indutor  foi utilizado por Li et al., (2018) para executar 

o pré aquecimento e o pós aquecimento nas laterais do CP. Esperava-se reduzir as tensões 

residuais e a distorção, além disso esse sistema pode vir a solucionar o problema de temperatura 

de interpasse, mantendo a mesma constante durante toda a deposição, porém, com restrições 

em relação a geometria da peça fabricada e restrição também quando o processo por si só já 

atinge altíssimas temperaturas que podem, inclusive, levar ao colapso do CP. 

2.6 Etapas da MA 

Partindo agora para as etapas a serem realizadas durante a MA, tem-se, inicialmente, 

segundo Alberti, Da Silva, Oliveira (2014) e Pereira, Henke, de Oliveira (2018) a deposição do 

primeiro cordão (cordão simples), seja para reparo, onde é necessária uma boa ligação 

metalúrgica com o substrato, ou para construção de um modelo do zero, onde  substrato irá 

assumir outros papéis, como por exemplo, o de dissipar o calor proveniente do processo de 

fusão facilitando assim a solidificação do material base, nesse caso se torna necessário o 

controle dos parâmetros para garantir a continuidade e uniformidade dos cordões. Bin, Gasser 

(2011) em seu estudo aponta que pontos específicos estão mais sujeitos a variações, por 

exemplo, nas extremidades dos cordões, devido ao aumento da temperatura, pelo simples fato 

da nova camada a ser depositada se iniciar justamente sobre uma anterior, e, no último ponto 

onde houve a fusão, e, consequentemente, onde se tem a maior temperatura. Nota-se também 

uma melhor remoção de calor mais próximo ao substrato, o que tende a ocasionar variação 

micro estrutural dependendo do ponto de altura na peça. 

Vale ressaltar também outros defeitos, típicos do processo de soldagem, como poros, 

trincas e oxidação, todo esse processo, segundo Alberti, Da Silva, de Oliveira (2014) e Kou 

(2002), irá influir diretamente nas propriedades e desempenho da peça fabricada ou reparada 

por MA, e, de maneira geral pode se dizer que as extremidades são mais prejudicadas por esse 

gradiente de temperatura em comparação com a parte central do CP. 

A trajetória de deposição, também influenciará nas características da peça. Segundo 

Alberti, Da Silva, de Oliveira (2014) duas trajetórias principais, a direção dita igual, onde a 

deposição é sempre feita em somente um sentido e o sentido oposto serve apenas para o retorno 

da tocha a sua posição inicial, e a direção reversa onde a deposição é constante e acontece nos 
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dois sentidos. Zhao et al., (2012) diz que uma tenderá a apresentar uma estrutura mais 

homogênea já que a solidificação é constante entre as camadas, e, a segunda, geralmente 

apresenta menores tensões residuais e maior taxa de deposição. É importante manter uma 

distância ótima e constante entre tocha e peça. Outra condição importante é o ângulo entre a 

tocha e a base usada para a deposição. De maneira geral, segundo Jafari, Vaneker, Gibson 

(2021) o ângulo de 90 graus é a melhor escolha, apresenta boa produtividade e repetibilidade 

quando se utiliza de sentidos opostos na trajetória de deposição.  

Como em vários outros processos de fabricação, a MA pode vir a necessitar de um 

processo de usinagem pós deposição. Para estudos relacionados a entender a relação entre 

parâmetros de deposição e propriedades do material, tal etapa posterior se torna irrelevante, 

pois se preocupa muito mais em entender o processo como um todo do que na concepção de 

um protótipo ou peça até o seu acabamento (ALBERTI; da SILVA; de OLIVEIRA, 2014).  

É de crucial importância tratar os procedimentos de MA como um processo inovador 

que requer um forte controle de parâmetros para a deposição sucessiva de múltiplas camadas, 

para que o processo se torne confiável e competitivo para ser usado de maneira ampla no 

mercado. Nesta mesma ótica é interessante ao pesquisador então, realizar testes afim de avaliar 

a integridade estrutural do componente bem como investigar sua microestrutura através de 

técnicas apropriadas, principalmente ao se tratar cada camada como uma interface sujeita a 

heterogeneidades na estrutura e a presença, como dito anteriormente de múltiplos ciclos 

térmicos provenientes da deposição de camadas anteriores e posteriores (PEREIRA; HENKE; 

de Oliveira, 2017). 

2.7 Resfriamento ativo por quase imersão - RAQI 

O método de gerenciamento térmico denominado RAQI (resfriamento ativo por quase 

imersão), ou do inglês NIAC (near immersion active cooling) se mostra bastante promissor 

para extração eficiente e uniforme do calor durante a deposição. Neste processo, o componente 

é fabricado dentro de uma cuba e o nível de água dentro desse recipiente se eleva na medida 

em que as camadas são depositadas, trazendo diversos benefícios para o produto (Da SILVA, 

2019). Apesar de existirem diversas abordagens para mitigar o acúmulo de calor, a mais eficaz 

é aquela que não reduz a produtividade e que independa da geometria do CP (FELICE, 2020). 

Antes de iniciar a discussão sobre o uso de um sistema de resfriamento para a MA, a 

fim de validar ainda mais sua necessidade, principalmente em termos de produtividade, é 

mostrada a Figura 4, extraída de um estudo em que se fez uma comparação entre paredes 
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depositadas com uma técnica de gerenciamento térmico, ou seja, técnica de resfriamento 

forçado versus o resfriamento natural. Pela imagem nota-se que apesar de geometricamente 

semelhantes, a estrutura da esquerda fabricada sob gerenciamento térmico apresentou uma 

redução de 86 % no tempo total de produção em relação à técnica natural. É importante frisar 

que formas semelhantes se devem ao tempo de espera entre camadas, como já citado 

anteriormente como opção para contornar o grande aporte térmico deste processo, ou seja, 

evidencia que um controle de temperatura é essencial, vale ressaltar que não é o aporte térmico 

que será controlado, isso não muda, o que será controlado é a dissipação do calor que entra via 

aporte térmico (DA SILVA, 2019).  

O uso ou não uso de técnicas de resfriamento, ou gerenciamento térmico, podem ser 

classificados segundo quatro tipos de abordagem. Tais abordagens segundo Felice (2020) e Da 

Silva (2019) podem ser exemplificadas conforme abaixo: 

1) De forma natural: método convencional, onde o material depositado é resfriado pelo 

ar até que se atinja uma temperatura desejável, geralmente entre cada ciclo de 

deposição. Este método como é sabido, gera grande perda de produtividade pelo 

tempo ocioso que é gasto esperando o resfriamento do CP camada por camada, e, 

além disto, sabe-se que tal tempo aumenta diretamente proporcional ao número de 

camadas já depositadas e é variável de acordo com o material e a geometria. Método 

menos eficiente, porém, que não necessita de construções adicionais para sua 

implementação, é amplamente utilizado em diversos estudos. 

Figura 4 - Resultados de manufatura aditiva por deposição ao arco sob duas 

condições de resfriamento. À esquerda, resfriamento forçado pela técnica RAQI 

(Resfriamento Ativo por Quase Imersão) e à direita, resfriamento natural com tempo 

ocioso entre camadas. 

Fonte: Da Silva (2019). 
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2) De maneira intrínseca: onde basicamente há o gerenciamento térmico alterando 

parâmetros do processo e/ou combinando diferentes processos. Pode-se também 

dizer que não é um método tão eficiente quanto os demais, porém também não 

necessita de aparatos adicionais para sua implementação. Porém deve-se ressaltar 

que este método deve estar sempre presente na MA, pois é interessante que se tenha 

o uso dos melhores parâmetros independentemente do material ou condição de 

resfriamento. 

3) De maneira passiva: o método de resfriamento vai atuar somente sobre a base onde 

se inicia a deposição, ou seja, não atua sobre a parede depositada à medida que ele 

vai sendo construído. Este método tende a perder eficácia quanto mais camadas são 

depositadas e geralmente necessita de construções adicionais. Possui eficiência 

mediana. 

4) De forma ativa: análogo ao método anterior, porém com um contato direto entre o 

meio de resfriamento e a parede depositada, inclusive durante a deposição das 

camadas, tal método tende a acompanhar o incremento em Z do CNC por exemplo. 

É um método que necessita de periféricos complementares, contudo, é o que se 

apresenta como mais eficiente em termos de resfriamento e não altera e/ou até 

maximiza a produtividade. 

Análogo ao que foi proposto por Silva et al., (2017), o uso de um sistema de 

resfriamento aplicado à WAAM, baseado na quase imersão contínua e controlada do corpo 

depositado durante a sua construção, tem o conceito de ativo por vir de encontro com o fato do 

contato direto entre peça e líquido, no caso, água, possibilitando a troca de calor por convecção. 

A taxa de resfriamento da parte não imersa pode ser controlada pelo nível de água, ou mais 

diretamente por registros localizados na ‘entrada’ e ‘saída’ da cuba, que por sua vez depende 

do aporte de energia pela fonte de calor. Silva et al., (2017) acrescenta que a distância entre a 

lâmina d’água e a região onde está ocorrendo a deposição tem como limite mínimo a 

evaporação excessiva, que pode perturbar o arco elétrico e/ou contaminar o depósito. Scotti, 

Ponomarev (2008) em seu estudo denomina tal distância de LEWD (layer edge to water 

distance ou distância da borda da camada - depositada - até a água), e utiliza os valores de 10, 

20 e 30 mm, e a distância da tocha até o CP foi de 14mm. É interessante mencionar também 

que neste estudo um pirômetro foi utilizado para medição da temperatura durante a MA, sendo 

que a medição só se mostra consistente neste método em porções do material que ainda não 
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tiveram contato com a água, e a medição é sempre realizada na parte central do corpo 

depositado.  

O objetivo do método de resfriamento é retirar calor do meio sem prejudicar ou até 

mesmo aumentando a produtividade. É importante também procurar manter uma distância 

constante da água com o topo do corpo depositado, garantindo a repetibilidade das condições 

de deposição. E de maneira geral espera-se picos de temperatura menores em concomitância 

com o que foi dito por Wu et al., (2018). Resumidamente, o corpo é depositado dentro de uma 

cuba onde o nível de água é incrementado na medida em que as camadas são depositadas, como 

ilustrado na Figura 5. 

Silva et al., (2017) utilizaram arame ER 5356 (alumínio) de 1,0 mm em seu estudo, e a 

extrapolação do uso da técnica em aço carbono, vai em encontro da conclusão obtida por ele, 

em que os melhores resultados surgiram com o uso do RAQI, em detrimento a deposição 

realizada ao ar livre, ou com nível fixo de água (passiva). Em relação aos aspectos geométricos 

têm-se a possibilidade de se obter maiores alturas e menores larguras (menor escoamento de 

metal fundido), além de uma maior regularidade geométrica do corpo depositado mesmo 

próximo das extremidades (onde o acúmulo de calor é acentuado pelo fato da fonte energia 

retornar sobre a região recém depositada). Por fim, uma melhor aparência / acabamento do 

corpo depositado, além de uma maior tendência de isotropia das propriedades mecânicas. Em 

concomitância a Machado et al., (2015), para fins de fabricação, ou no caso, usinagem, 

melhorar a regularidade geométrica é, portanto, reduzir a quantidade de usinagem requerida 

para transformar o corpo depositado em peças acabadas e com elevada tolerância dimensional.  

Figura 5 - Representação esquemática do RAQI. 

Fonte: Adaptado de Silva (2018). 
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resfriamento distintas. 

Fonte: Felice (2020).Figura  SEQ Figura \* ARABIC 5 - Representação esquemática do 

RAQI. 

Fonte: Adaptado de Silva (2018). 

 

 

 

Figura  - Representação do fluxo de calor utilizando três diferentes técnicas de 

resfriamento distintas. 

Fonte: Felice (2020).Figura  SEQ Figura \* ARABIC 5 - Representação esquemática do 

RAQI. 

Fonte: Adaptado de Silva (2018). 

 

 

 



18 

 

A Figura 6, apresenta esquematicamente como se comporta o fluxo de calor para estas 

diferentes situações.  

Na primeira situação (resfriamento natural) a troca de calor é mais eficiente nas 

primeiras camadas, por condução do calor direcionado ao substrato e por convecção em ambos 

os lados com o ambiente. Nessa situação a temperatura do substrato tende a se elevar e diminuir 

a eficiência desta troca. Na segunda conjuntura (resfriamento passivo), de maneira geral, se tem 

basicamente o que se encontra na primeira situação, porém com a diferença que o substrato 

permanecerá em uma temperatura bem mais baixa devido ao contato com a água, e 

consequentemente diminuirá ligeiramente a temperatura do CP como um todo. Por fim, na 

terceira circunstância (RAQI) tem-se sempre uma grande troca de calor do CP com o líquido 

através da convecção, além da condução e da convecção e irradiação com o ar ambiente, o que 

resulta em temperaturas menores (FELICE, 2020). 

Figura 6 - Representação do fluxo de calor utilizando três diferentes técnicas de 

resfriamento distintas. 

Fonte: Felice (2020). 

 

 

 

Figura  - Seção transversal retirada da parte central de diferentes corpos depositados 

conforme técnicas de resfriamento utilizadas, sendo: (a) RAQI; (b) resfriamento passivo 

(c) resfriamento natural. 

Fonte: Da Silva et al., (2018).Figura  - Representação do fluxo de calor utilizando três 

diferentes técnicas de resfriamento distintas. 

Fonte: Felice (2020). 

 

 

 

Figura  - Seção transversal retirada da parte central de diferentes corpos depositados 

conforme técnicas de resfriamento utilizadas, sendo: (a) RAQI; (b) resfriamento passivo 

(c) resfriamento natural. 

Fonte: Da Silva et al., (2018).Figura  - Representação do fluxo de calor utilizando três 
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A Figura 7, prova a melhor regularidade e constância geométrica obtidas quando se 

utiliza o RAQI, em comparação com demais métodos. Vale ressaltar que se trata do mesmo 

material e mesma condição de deposição em todos os casos. 

Pela figura 8 (imagem termográfica) ilustra-se o perfil térmico no final do ciclo de 

deposição para as três situações citadas anteriormente, e é possível notar, em termos 

quantitativos, a grande diferença no que se diz respeito a níveis de temperatura para estas 

situações, onde, de maneira geral, se tem maiores temperaturas para a deposição com 

resfriamento natural, seguido da deposição por resfriamento passivo e, por último, a deposição 

por resfriamento ativo (DA SILVA et al., 2018). Vale ressaltar que a mesma conclusão foi 

obtida por Felice (2020) ao se utilizar de termopares do tipo K para analisar a temperatura da 

parede depositada. Tais termopares se encontravam na parte central do CP, e no caso do uso da 

técnica RAQI, é interessante ressaltar que o nível da água permaneceu fixo até a nona camada 

(distância de 15 mm entre tocha e nível d’água) onde a partir daí o nível começa a se elevar ao 

mesmo tempo que a deposição é feita. Tal cuidado foi para evitar a vaporização excessiva da 

água. 

 

 

 

 

Figura 7 - Seção transversal retirada da parte central de diferentes corpos depositados 

conforme técnicas de resfriamento utilizadas, sendo: (a) RAQI; (b) resfriamento 

passivo (c) resfriamento natural. 

Fonte: Da Silva et al., (2018). 

 

 

 

 

Figura  - Perfil termográfico do CP sob diferentes técnicas de resfriamento. Sendo (a) 

RAQI, (b) Resfriamento natural, (c) Resfriamento passivo. 

Fonte: Da Silva et al., (2018)Figura  - Seção transversal retirada da parte central de 

diferentes corpos depositados conforme técnicas de resfriamento utilizadas, sendo: (a) 

RAQI; (b) resfriamento passivo (c) resfriamento natural. 

Fonte: Da Silva et al., (2018). 
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Fonte: Da Silva et al., (2018). 

 

 

 

 

Figura  - Perfil termográfico do CP sob diferentes técnicas de resfriamento. Sendo (a) 

RAQI, (b) Resfriamento natural, (c) Resfriamento passivo. 
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Em análises mais detalhadas, por meio de um algoritmo de análise de imagem 

desenvolvido no MATLAB, Silva et al., (2017) também constataram que nas camadas iniciais, 

nota-se grande semelhança entre os tipos de resfriamento utilizados, até uma determinada 

altura, pois até esse ponto a base tem capacidade de absorver de maneira eficiente o calor gerado 

pela fonte, porém, em alturas maiores verifica-se redução significativa de eficiência conforme 

se aumenta o número de camadas. 

Por fim, é interessante citar que Silva et al., (2017) não relataram problemas 

relacionados a porosidade do corpo depositado provenientes da evaporação da água no 

alumínio, e pouca variação nos gráficos de tensão x deformação do ensaio de tração. Quanto à 

porosidade no aço carbono a depender do seu nível, pode haver uma limitação para a aplicação 

dos componentes fabricados. Poros e defeitos internos, diminuem drasticamente as 

propriedades mecânicas do material (RODRIGUES et al., 2019).  

2.8 Composição estrutural de metais obtidos por deposição 

Na Tabela 3, são fornecidas as composições químicas de alguns tipos de aço mais 

amplamente empregados industrialmente junto ao nome do tipo geralmente usado. Na Figura 

9, visões gerais esquemáticas sobre suas propriedades mecânicas básicas, bem como sua 

microestrutura após a MA são apresentados. Para comparação, também são fornecidos os 

valores e a microestrutura para aços equivalentes produzidos convencionalmente. As figuras 

servem para fornecer uma visão ampla sobre os resultados relatados na literatura, mas nem em 

todos os casos capturam a dependência, às vezes considerável, da microestrutura aos parâmetros 

de processamento. 

Figura 8 - Perfil termográfico do CP sob diferentes técnicas de resfriamento. Sendo (a) RAQI, (b) 

Resfriamento natural, (c) Resfriamento passivo. 

Fonte: Da Silva et al., (2018) 

 

 

 

Figura  - Visão geral sobre as microestruturas típicas dos diferentes aços mencionados anteriormente, 

produzidos de forma convencional (no estado em que se destina ao uso) e após a manufatura aditiva. 

Observa-se que dependendo das condições de processamento, diferentes microestruturas podem ser 

observadas. Precipitados, α: ferrita, CFC, α ': martensita CFC / TCC (transformação polimórfica para uma 

martensita tetragonal de corpo centrado, γ: austenita, CCC. 

Fonte: Adaptado de Bajaj et al., (2020).Figura  - Perfil termográfico do CP sob diferentes técnicas de 

resfriamento. Sendo (a) RAQI, (b) Resfriamento natural, (c) Resfriamento passivo. 

Fonte: Da Silva et al., (2018) 
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observadas. Precipitados, α: ferrita, CFC, α ': martensita CFC / TCC (transformação polimórfica para uma 

martensita tetragonal de corpo centrado, γ: austenita, CCC. 

Fonte: Adaptado de Bajaj et al., (2020).Figura  - Perfil termográfico do CP sob diferentes técnicas de 

resfriamento. Sendo (a) RAQI, (b) Resfriamento natural, (c) Resfriamento passivo. 

Fonte: Da Silva et al., (2018) 
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resfriamento. Sendo (a) RAQI, (b) Resfriamento natural, (c) Resfriamento passivo. 

Fonte: Da Silva et al., (2018) 
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Tabela 3 - Composição química do tipo mais utilizado de cada classe de aço. Todas as composições em% em 

peso, o teor de Fe é equilibrado. Se nenhum valor for fornecido, o conteúdo não é especificado ou é o mais baixo 

possível. 

Modelo 
Nome 

comercial 
C Cr Ni Mo Mn Si Ti Al Outro 

Aço inoxidável 

austenítico 

316L 

<0,03 
16 à 

18 

10 

à 

14 

2,0 

à 

2,5 

<2 <0,75 - - - (padrão 

AISI) 

Aço inoxidável duplex SAF2705 <0,03 25 7 4 <1,2 <0,8 - - - 

Aço inoxidável PH 17 - 4 PH <0,07 
15 à 

17 

3 à 

5 
- 1 1 - - 3 à 5 Cu 

Aço ferramenta 

maraging 

18Ni-300 

<0,03 <0,5 

17 

à 

19 

4,5 

à 

5,2 

<0,1 <0,1 

0,6 

à 

0,8 

0,05 

à 

0,15 

8,5 à 9,5 

Co 
(padrão 

MIL) 

Aço ferramenta de 

rolamento C 

H13 0,32 

à 

0,45 

4,75 

à 

5,5 

- 

1,1 

à 

1,75 

0,2 

à 

0,6 

0,8 à 

1,2 
- - 

0,8 à 1,2 

V 
(padrão 

AISI) 

Aço ODS PM2000  0,07 19 0 0,13 0,07 - 0,5 4,2 0,5Y2O3 

Fonte: Adaptado de Bajaj et al., (2020). 

Figura 9 - Visão geral sobre as microestruturas típicas dos diferentes aços mencionados anteriormente, 

produzidos de forma convencional (no estado em que se destina ao uso) e após a manufatura aditiva. 

Observa-se que dependendo das condições de processamento, diferentes microestruturas podem ser 

observadas. Precipitados, α: ferrita, CFC, α ': martensita CFC / TCC (transformação polimórfica para 

uma martensita tetragonal de corpo centrado, γ: austenita, CCC. 

Fonte: Adaptado de Bajaj et al., (2020). 

 

 

 

Figura  - Microestruturas ópticas da região depositada. (a) e (b) metal depositado parte central, (c) e (d) 

metal depositado +/- 2 mm da parte central) (e) e (f) ZTA – junção entre parte depositada e metal base 
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Rajakumar et al., (2020), estudaram o aço SAE 1022 (aço manganês de baixo carbono) 

em um processo utilizando deposição GMAW. Na Figura 10, vale ressaltar que as deposições 

obtidas na Figura 10c e 10e trata-se de deposição manual, enquanto que nas Figuras 10d e 10f 

a deposição foi feita de maneira automatizada, utilizando-se de CNC. A microestrutura obtida 

do metal base (centro) de acordo com a Figura 10a e 10b, possui ferrita α uniforme e perlita 

correspondentes às regiões claras e escuras, respectivamente (α-Fe + Fe3C). Já partindo para a 

microestrutura dos corpos de prova depositados (regiões adjacentes) observou-se bandas de 

grãos grosseiros na mesma orientação (grãos que tendem a crescer ao longo de uma certa 

direção cristalográfica), notando-se uma heterogeneidade microestrutural que é resultado de 

taxas de resfriamento mais rápidas. Parece que esta zona contém uma grande proporção de 

ferrita-bainita com algumas colônias de perlita. Nas zonas termicamente afetadas (ZTA - junção 

entre a base e a parte depositada), a microestrutura contêm ferrita de Widmanstätten e algumas 

colônias de perlita (Figura 10e e 10f). As transformações de fase, na região de granulação grossa 

da ZTA, adjacentes à zona de fusão da solda contêm grãos maiores que os do metal da base 

(SAE 1022). Já durante o resfriamento verificou-se que existem transformações de duas fases. 

A primeira transformação corresponde à transformação de alta temperatura de δ-Fe para γ-Fe 

seguida pela transformação de γ-Fe para α-Fe. A zona afetada pelo calor possui grão fino 

provavelmente devido esta região poder ser afetada elevando a temperatura acima da A3 

(diagrama ferro-carbono) e foi formado por ferrita acicular (Figura 10c e 10d). Sobre a Figura 

10e e 10f, tem-se uma microestrutura formada por bainita superior e ferrita acicular ao longo 

do contorno dos grãos austeníticos. O tamanho da ferrita de Widmanstätten também foi 

observado, foi percebido precipitação de elementos microligantes como cromo, molibdênio, 

nióbio, titânio e alumínio, levando a aumento de dureza e resistência à tração desta parte. 
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Arruda et al., (2020) em seu trabalho utilizaram um aço carbono obtido por processo de 

soldagem, para obter mapas de micro dureza vickers com carga de 500g, na seção transversal. 

A Figura 11, adaptada, mostra maiores valores de dureza próximos ao topo se compararmos 

com o restante do material, e essa dureza vai diminuindo na medida que se aproxima da base. 

A reaustenitização sofrida pela ação do calor imposto pelo passe subsequente resulta em valores 

de dureza menores na base ao se comparar com grãos colunares presentes no topo e que são 

resultados da solidificação bruta típica da MADA. 

Figura 10 - Microestruturas ópticas da região depositada. (a) e (b) metal 

depositado parte central, (c) e (d) metal depositado +/- 2 mm da parte 

central) (e) e (f) ZTA – junção entre parte depositada e metal base (+/-4mm 

da parte central). 

Fonte: Adaptado de Rajakumar et al., (2020). 

 

 

Figura  - Perfil de microdureza de um aço carbono soldado. 

Fonte: Adaptado de Arruda et al., (2020).Figura  - Microestruturas ópticas 

da região depositada. (a) e (b) metal depositado parte central, (c) e (d) 

metal depositado +/- 2 mm da parte central) (e) e (f) ZTA – junção entre 

parte depositada e metal base (+/-4mm da parte central). 

Fonte: Adaptado de Rajakumar et al., (2020). 
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Figura 11 - Perfil de microdureza de um 

aço carbono soldado. 

Fonte: Adaptado de Arruda et al., (2020). 
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3 METODOLOGIA 

Os ensaios, preparações de amostras e análises foram realizadas nos Laboratório de 

Usinagem (deposição), Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica 

(micrografia) e Laboratório de Ensaios Mecânicos da Universidade Federal de Ouro Preto. 

3.1 Materiais 

3.1.1 Consumíveis 

O processo utilizado (manufatura aditiva) foi o MAG, tendo como gás ativo o argônio 

com 25% de CO2. 

O metal para a deposição da parede é proveniente de rolos de arame de aço baixo 

carbono comumente empregados em soldagem MIG/MAG que atendem a especificação ER-

70S6 da Norma A5.18 (2018) da AWS (Sociedade Americana de Soldagem, ou, do inglês, 

American Welding Society). 

A composição química nominal que se espera obter deste consumível após a deposição 

com utilização de gás de proteção adequado bem como as propriedades mecânicas obtidas pelos 

ensaios de tração e impacto que atendem a norma se encontram na Tabela 4. 

Tabela 4 - Especificação química e propriedades mecânicas do arame utilizado no trabalho após a deposição  

Consumível Análise química (metal depositado) 

Arame MIG AWS A5-18 ER-

70S6 

  100% CO2  /  CC + Ar + 25% CO2  /  CC + 

C 0,08% 0,08% 

Si 0,57% 0,70% 

Mn 1,04% 1,24% 

P  0,02% 0,02% 

S 0,01% 0,01% 

Propriedades mecânicas 

LE (MPa) 430 

LR (MPa) 530 

A (%) 25 

Charpy V (J) - (-30°C) 30 

Fonte: Adaptado do catálogo do fabricante, Denver, acesso em (2021). 

Já na Tabela 5, é apresentada a composição química deste mesmo consumível antes de 

ser utilizado, tal como é fabricado pelo fornecedor. 
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Tabela 5 - Composição química do arame para deposição 

Análise química do arame 

C 0,09% 

Si 0,90% 

Mn 1,60% 

P 0,02% 

S 0,01% 

Cu 0,10% 

Ni  0,05% 

Cr 0,09% 

Mo 0,01% 

V 0,01% 
Fonte: Adaptado do catálogo do fabricante, Denver, acesso em (2021). 

3.1.2 Fonte  

Para a deposição foi utilizada a fonte da fabricante Merkle Balmer, modelo Vulcano 

MIG  412. Ressalta-se que esta fonte atende as especificações EN 60974-1 (2015) presentes na 

norma (IEC – International Electrotechnical Commission). As especificações técnicas mais 

relevantes se encontram na Tabela 6. 

Tabela 6 - Especificações técnicas da fonte utilizada 

Tabela de especificações técnicas 

Modelo VULCANO MIG 412 

Processo MIG/MAG (GMAW) 

Tensão (V) 3 x 220/380 

Frequência (Hz) 50/60 

Potência Máxima (kVA) 18 

Potência Nominal (kVA) 12 

Corrente Máxima (A) 47/27 

Corrente Nominal (A) 31/18 

Fator de Potência (cos) 0,8 

Tensão de Trabalho  (V) 15,5 a 34 

Faixa de corrente (A) 30 a 400 

Norma EN 60974-1 

Peso (Kg) 177 

Dimensões (mm) (C x L x A) 850 x 435 x 1180 (com cabeçote) 

Velocidade (m/min) 20,4 a 25 

Cabeçote de Alimentação DV-27 (interno) 

Nº de roletes de araste 4 

Diâmetros de arames (mm) 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,4 
Fonte: Adaptado do catálogo do fabricante Merkle Balmer, acesso em (2021). 



27 

 

A Figura 12 mostra a fonte utilizada. 

 

3.1.3 Centro de usinagem vertical 

A trajetória de deposição foi executada pela movimentação do cabeçote de um centro 

de usinagem de marca Romi e do modelo D600, previamente programado através de comando 

numérico computadorizado – CNC. 

3.2 Montagem do sistema para a realização da manufatura aditiva por deposição a arco 

A deposição necessita de diversos parâmetros pré-estabelecidos, dentre eles de uma 

trajetória controlável onde se possa garantir a repetibilidade dos ensaios bem como se conhecer 

parâmetros importantes para compreender o processo, como velocidade de movimentação da 

tocha, comprimento e largura da parede depositada bem como incremento de altura a cada 

camada. Assim, na Figura 13 é apresentado o sistema a ser montado, à esquerda sem a presença 

e à direita com a presença da cuba de resfriamento. O projeto compreende a montagem da tocha 

fixada à uma base magnética articulada e está fixada ao cabeçote do centro de usinagem vertical. 

A base magnética permite o posicionamento adequado da tocha em relação à mesa onde ocorre 

a deposição, garantindo o perpendicularismo nas direções X e Y do CNC. Fitas metálicas para 

Figura 12 - Fonte Merkle Balmer 

Vulcano MIG 412. 

Fonte: Catálogo do fabricante Merkle 

Balmer, acesso em (2021). 

 

 

 

Figura  - Representação esquemática 

da montagem para a deposição. À 

esquerda sem a presença de cuba, e à 

direita com a presença da cuba para 

resfriamento. À esquerda: na ordem: 

cabeçote do CNC, base magnética 

articulada, Tocha, chapa de proteção 

da mesa, chapa para deposição e mesa 

do CNC. À direita na ordem: termopar 

utilizado para medição de 

temperatura, entrada e saída de água 

para a cuba e cuba de resfriamento. 

Detalhe dos eixos adotados no 

trabalho. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

Figura  - Fonte Merkle Balmer 

Vulcano MIG 412. 

Fonte: Catálogo do fabricante Merkle 

Balmer, acesso em (2021). 

 

 

 

Figura  - Representação esquemática 

da montagem para a deposição. À 

esquerda sem a presença de cuba, e à 

direita com a presença da cuba para 

resfriamento. À esquerda: na ordem: 

cabeçote do CNC, base magnética 
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fixação adicional da base magnética ao cabeçote do CNC também foram utilizadas, evitando 

assim seu deslocamento durante a realização dos experimentos.  

Nota-se que na mesa há duas chapas, a primeira utilizada como proteção da própria 

máquina, fixada por meio de dois parafusos, e a segunda, uma base, sobre a qual a deposição 

ocorre de fato. A chapa onde ocorre a deposição é de aço SAE 1030 com 25,4x400x400mm. 

Após o termino da deposição a parede depositada é separada da base por meio de uma serra de 

fita. A movimentação foi controlada pela própria programação do CNC, a tocha GMAW 

colocada na posição plana PA ASME 1, e a velocidade de alimentação do arame, corrente de 

soldagem, tensão e demais parâmetros relevantes regulados na própria máquina GMAW. 

A deposição utilizando a água como meio para dissipação do calor por convecção, tem 

dentre os objetivos a redução das temperaturas máximas alcançadas durante os experimentos e 

aumento da troca de calor com o meio. Para a realização da deposição com resfriamento forçado 

foi construída uma cuba metálica com fluxo de água constante e entrada e saída de água 

controlados por meio de válvulas, sendo que a cota entre o nível da água e o local onde estava 

sendo realizada a deposição permanecia o mesmo, isto é, o nível da água acompanhava o 

incremento em Z previamente programado no CNC.  

Foi utilizado um termopar do tipo S inserido próximo ao centro em relação ao 

comprimento do corpo de prova (12,5 mm) e altura correspondente ao 13º passe (no total de 

25), para aquisição de temperatura. O uso do termopar propicia a comparação entre os 

experimentos realizados no que se diz respeito a arames de diâmetros distintos e, 

principalmente, na mesma condição com e sem o uso do resfriamento forçado. Velocidade de 

resfriamento e valores máximos de temperatura são dados que são possíveis de se obter com o 

termopar. Os dados foram adquiridos com o uso de uma unidade de aquisição, comutação e 

registro de dados da marca keysight e do modelo 34970A com uma taxa de aquisição de 200 

milésimos de segundo. Os dispositivos citados acima estão numerados e identificados para 

melhor compreensão na Figura 13.  
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Após a montagem do dispositivo e garantindo a posição perpendicular da tocha em 

relação à mesa (em X e em Y), a distância entre o bocal da tocha foi fixada inicialmente em 15 

mm, e a vazão do gás em 14 l/min. A direção de deposição utilizada é em sentidos opostos, ou 

seja, na direção dita reversa. Em X foi deslocado um total de 25mm, o deslocamento em Y de 

4,5mm e Z em 3,5mm a cada ciclo completo de passe. A velocidade do CNC é de 200m/min e 

a velocidade do arame de 7,5 m/min. A Figura 14 ilustra esquematicamente a construção da 

geometria.  

Figura 13 - Montagem para a deposição. À esquerda sem a presença de cuba, e à direita com a presença da cuba 

para resfriamento. Detalhe dos eixos adotados no trabalho. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

 

Figura  – Abordagem de direção de deposição reversa. Representação esquemática da trajetória da tocha durante a 

realização da MADA. Partindo em (1) tem-se deslocamento de 25 mm em X, em (2) deslocamento de 4,5 mm em 

Y, em (3) retorno de 25 mm em X na direção oposta, e em (4) retorno de 4,5 mm em Y na direção oposta 

juntamente com incremento de 3,5 mm na altura em Z e reinicio do ciclo de deposição. 

Fonte: Pesquisa direta (2021).Figura  - Representação esquemática da montagem para a deposição. À esquerda 

sem a presença de cuba, e à direita com a presença da cuba para resfriamento. À esquerda: na ordem: cabeçote do 

CNC, base magnética articulada, Tocha, chapa de proteção da mesa, chapa para deposição e mesa do CNC. À 

direita na ordem: termopar utilizado para medição de temperatura, entrada e saída de água para a cuba e cuba de 

resfriamento. Detalhe dos eixos adotados no trabalho. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 
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Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

 

Figura  – Abordagem de direção de deposição reversa. Representação esquemática da trajetória da tocha durante a 

realização da MADA. Partindo em (1) tem-se deslocamento de 25 mm em X, em (2) deslocamento de 4,5 mm em 

Y, em (3) retorno de 25 mm em X na direção oposta, e em (4) retorno de 4,5 mm em Y na direção oposta 
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Figura 14 – Abordagem de direção de deposição reversa. Representação esquemática da trajetória da tocha 

durante a realização da MADA. Partindo em (1) tem-se deslocamento de 250 mm em X, em (2) deslocamento 

de 4,5 mm em Y, em (3) retorno de 25 mm em X na direção oposta, e em (4) retorno de 4,5 mm em Y na 

direção oposta juntamente com incremento de 3,5 mm na altura em Z e reinicio do ciclo de deposição. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

 

Figura  - Exemplo de CP com dimensão menor e proporcional ao CP padrão. 

Fonte: Norma ASTM A370 (2016).Figura  – Abordagem de direção de deposição reversa. Representação 

esquemática da trajetória da tocha durante a realização da MADA. Partindo em (1) tem-se deslocamento de 25 

mm em X, em (2) deslocamento de 4,5 mm em Y, em (3) retorno de 25 mm em X na direção oposta, e em (4) 
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A Tabela 7 apresenta as faixas de tensão e corrente aconselháveis a depender do 

diâmetro do consumível utilizado, bem como a produtividade que se espera em termos de 

quantidade de material (peso) por hora.  Mostra também que um arame-eletrodo de diâmetro 

menor (0,8mm), maior número de passes e corrente de soldagem mais baixa, e, um arame 

eletrodo de diâmetro maior (1,2mm), com consequente maior aporte térmico do processo e, um 

menor número de passes e corrente de soldagem mais elevada. 

Tabela 7 - Parâmetros do arame de acordo com seu diâmetro 

Diâmetros (mm) 
Tensão 

(V) 
Corrente (A) Deposição (Kg/h) 

0,8 18 - 24 60 – 200 0,9 - 3,0 

1,2 18 - 35 120 – 380 1,5 - 8,0 
 

Fonte: Adaptado do catálogo do fabricante, Denver, acesso em (2021). 

3.3 Caracterização metalográfica 

A caracterização metalográfica da MADA foi realizada segundo padrão da norma 

ASTM E3. Foram analisadas amostras retiradas após a deposição de todos os testes realizados 

e produzidos. A caracterização microestrutural foi realizada por meio de microscopia óptica e 

a macrografia das amostras com auxílio de um esteromicroscópio com aumento de 8x, 12x e 

15x.  

As amostras foram cortadas (em serra de fita resfriada), lixadas na sequência adequada 

de lixas (de menor até uma maior granulometria), polidas e atacadas com reagente Nital 2% de 

forma a revelar: 

● Na macrografia: a heterogeneidade química existente, resultante da estrutura de 

solidificação, assim como a distribuição das impurezas e das descontinuidades; 

● Na micrografia: tamanho de grão, microconstituintes, proporção e dispersão de 

fases, inclusões e constituintes presentes. 

O ataque utilizado para a Macrografia foi de Nital 2%, com polimento final em Alumina 

de 1 mícron. As imagens macrográficas foram obtidas através de um esteromicroscópio 

Olympus SZ com fonte GG-PSS e do software uImage – Micro Image Analyses Software. O 

uso da macrografia ajuda também a nortear quais áreas são mais interessantes para a análise da 

etapa a seguir. 

As amostras para micrografia foram analisadas em microscópio óptico automatizado 

Leica DM 400 M-1, com ataque também de Nital a 2%, porém com polimento final com pasta 
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de diamante de 0,5 Mícron. Todos os procedimentos descritos tiveram sua realização no 

Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica – DEMET-EM-UFOP, e no 

Laboratório de Usinagem – DEMEC-EM-UFOP. 

Vale ressaltar que as análises metalográficas foram realizadas na seção transversal, de 

modo a verificar eventuais anisotropias, tanto na parte central da parede depositada quanto nas 

extremidades.   

3.4 Ensaios mecânicos 

Os ensaios mecânicos realizados determinaram as propriedades mecânicas básicas dos 

corpos de prova. Foram realizados ensaios de tração, e micro dureza vickers. As propriedades 

mecânicas determinadas serão comparadas às propriedades informadas na Tabela 4 e as 

propriedades obtidas por processo de fabricação convencionais. 

3.4.1 Ensaio de tração 

Corpos de prova foram retirados nas direções transversal (vertical) e longitudinal 

(horizontal) após a realização da MADA, para a análise das propriedades mecânicas inerentes 

a este ensaio. Foram retirados 3 corpos de prova na vertical e 3 na horizontal, sendo estes ainda 

subdivididos entre Base, Centro e Topo (da geometria depositada), portando são no total 6 

corpos de prova para cada condição. As condições são a variação do diâmetro do arame 0,80 

mm e 1,20 mm e o uso ou não do resfriamento forçado. Na Figura 15, da norma ASTM A370 

(2016), se tem, as especificações a respeito das dimensões que se deve utilizar nos corpos de 

prova para os ensaios de tração. 

Figura 15 – Dimensões de corpos de prova para ensaio de tração. 

Fonte: Norma ASTM A370 (2016). 
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A Figura 16 é o resumo do que foi dito acima e ajuda a entender melhor a posição dos 

CP’s retirados após a realização da MADA para a tração. Em detalhe um CP após a usinagem 

em torno CNC com as cotas adequadas e medidas. 

Os corpos de prova utilizados para o ensaio de tração foram usinados em um torno CNC 

localizado no Laboratório de Usinagem da Universidade Federal de Ouro Preto, e, tiveram 

como medidas:  

● Diâmetro da cabeça: 6,5mm 

● Diâmetro parte útil: 2,5mm +/- 0,05mm 

● Raio de concordância: 2mm 

● Comprimento útil: 16mm 

Além de ter uma tolerância de paralelismo no diâmetro útil de 1%, ou seja, 0,025mm, e 

comprimento da cabeça tal que se evite o escorregamento. As medidas foram conferidas após 

a usinagem que foi realizada com a presença de fluido de corte. 

Os corpos de prova após usinados foram levados ao laboratório do Instituto Federal de 

Minas Gerais, Campus Ouro Branco, onde foram realizados os ensaios. A marcação do 

comprimento foi mantida em 15mm. A figura 15 exemplifica os corpos de prova utilizados 

neste ensaio.                                                

Em relação aos equipamentos, se trata de uma máquina para ensaio de tração Emic DL 

30000N, com uma célula Trd 29. A garra tem capacidade máxima de 200kN, e o modelo é o 

GR 006. Já o programa utilizado para realização do ensaio e obtenção dos parâmetros é o Tesc 

Figura 16 – Posição de retiradas dos CP’s e detalhe de um CP usinado com as dimensões reais. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

 

Figura  – À esquerda: corpo de prova usinado e utilizado no ensaio de tração. À direita: montagem da 

máquina e corpo de prova para realização de ensaio, e, detalhe da garra e fixação do CP. 

Fonte: Pesquisa direta (2022).Figura  – Posição de retiradas dos CP’s e detalhe de um CP usinado em 

torno CNC com as medidas conferidas. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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Versão 4.00. Os demais parâmetros do ensaio são velocidade de ensaio de 1mm/min e o ensaio 

a ser realizado até a ruptura. 

Na Figura 17, à esquerda, o corpo de prova usinado e utilizado no ensaio de tração, à 

direita: a montagem da máquina e corpo de prova para realização de ensaio, e, detalhe da garra 

e fixação do CP. 

                                                      

3.4.2 Ensaio de microdureza 

Os ensaios de microdureza vickers foram realizados no laboratório de ensaios mecânicos 

do DEMET da Escola de Minas da UFOP. Este ensaio tem o propósito de determinar o perfil 

de micro dureza desde a raiz – ligação metalúrgica com a chapa onde ocorreu a deposição 

(primeiro ciclo de deposição) até o último passe. Esta distribuição pode, como no trabalho de 

Xu et al. (2018), apresentar diferentes valores de dureza para diferentes valores de cota em Z, 

principalmente na última camada que não apresenta recristalização proveniente do passe 

posterior e que sofre maior influência de oxidação proveniente da atmosfera. Serão seguidas as 

especificações de ensaio da Norma ASTM A370-18 (2018) – Escala Vickers (HV). Os perfis 

de microdureza foram realizados em três regiões distintas (base, centro e topo). Foi aplicado 

uma carga de 300gf, com um tempo de aplicação da carga de 5s. A distância é de 1mm entre as 

indentações. A Figura 18 representa as endentações realizadas no ensaio de microdureza 

Figura 17 – À esquerda: corpo de prova usinado e utilizado no ensaio de tração. À direita: montagem da 

máquina e corpo de prova para realização de ensaio, e, detalhe da garra e fixação do CP. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  – À esquerda representação das endentações realizadas no topo após a realização da MADA. À 

direita imagem obtida do microscópio com escala de 500 µm da deformação plástica causada pelo 

indentômetro.Figura  – À esquerda: corpo de prova usinado e utilizado no ensaio de tração. À direita: 

montagem da máquina e corpo de prova para realização de ensaio, e, detalhe da garra e fixação do CP. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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Figura  – À esquerda representação das endentações realizadas no topo após a realização da MADA. À 

direita imagem obtida do microscópio com escala de 500 µm da deformação plástica causada pelo 

indentômetro. 
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Vickers (HV) à esquerda, e à direita se tem as endentações realizadas com uma escala de 500 

µm. 

Finalmente a Figura 19 é do fluxograma seguido para elaboração da metodologia 

utilizada no trabalho e que resume os passos seguidos para obtenção dos resultados que serão 

discutidos a seguir. 

 

Figura 18 – À esquerda representação das endentações realizadas no topo após a realização da 

MADA. À direita imagem obtida do microscópio com escala de 500 µm da deformação plástica 

causada pelo indentômetro. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

  

 

Figura  – Fluxograma contendo variáveis do estudo, sequência de ensaios e comparações feitas no 

trabalho. 

Fonte: Pesquisa direta (2022).Figura  – À esquerda representação das endentações realizadas no 

topo após a realização da MADA. À direita imagem obtida do microscópio com escala de 500 µm 

da deformação plástica causada pelo indentômetro. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

  

 

Figura  – Fluxograma contendo variáveis do estudo, sequência de ensaios e comparações feitas no 

trabalho. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

 

Figura  - Corpo depositado obtido com arame de 1,2mm de diâmetro e sem o uso de resfriamento 

forçado. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

Figura  - Corpos depositados obtidos com arame de 0,8mm de diâmetro e sem o uso de resfriamento 

forçado.Figura  - Corpo depositado obtido com arame de 1,2mm de diâmetro e sem o uso de 

resfriamento forçado. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

Figura  - Corpos depositados obtidos com arame de 0,8mm de diâmetro e sem o uso de resfriamento 

forçado. 

Fonte: Pesquisa direta (2021).Figura  - Corpo depositado obtido com arame de 1,2mm de diâmetro e 

sem o uso de resfriamento forçado. 
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Figura 19 – Fluxograma contendo variáveis do estudo, sequência de ensaios e comparações feitas no trabalho. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Deposição metálica 

4.1.1 Procedimento de deposição – Arame 1,2mm sem resfriamento forçado 

O diâmetro do arame utilizado no teste foi de 1,2mm, a velocidade do CNC foi de 

200m/min enquanto a velocidade de alimentação do arame foi de 7,5m/min, a corrente média 

foi de 185 amperes e a tensão de 20,2 volts. Vale ressaltar que em todos os ensaios o ângulo da 

tocha permaneceu em 90° com o processo MIG/MAG convencional. Buscou-se a realização de 

25 ciclos completos (o ciclo completo é quando a tocha retorna ao local inicial e sua altura é 

incrementada no eixo Z) de deposição apesar de que devido ao grande acúmulo de calor do 

processo não foi possível a realização de todos os ciclos. Houve apenas a troca de calor via 

chapa de sacrifício e via ambiente, ou seja, não houve troca de calor forçada. Observou-se que 

quanto mais a parede cresce menos eficiente é a troca de calor com a chapa, e a parede 

depositada acumula cada vez mais calor. 

Ainda em relação ao aporte térmico, em determinada altura, notou-se que a extremidade 

oposta à onde estava sendo realizada a deposição ainda apresentava coloração rubra, o que 

indicava que a troca de calor entre metal recém fundido e o meio não era eficiente. Tal 

observação culminou em uma perda de material na região central, ou seja, do material oriundo 

da poça fundida que não teve viscosidade alta o suficiente para permanecer aderido às camadas 

anteriores, Fig. 20. 

Tal escoamento já era previsto e já havia acontecido nas extremidades da parede. Esse 

ponto específico (extremidades) apresenta dois grandes motivadores deste fato: 

1) devido a mudança de direção de deposição se têm um maior tempo de arco elétrico 

atuando sobre este local; 

2) por se tratar da extremidade se tem somente uma direção (longitudinal) onde o calor 

pode ser transferido por condução. 

Na Figura 20 é possível notar estas duas áreas distintas e citadas acima, a área A na 

extremidade do corpo depositado, e a área B, mais na parte central. Em concomitância também 

é possível observar excesso de respingos durante a deposição proveniente da distância excessiva 

entre o bocal da tocha. 
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Além disso nota-se o surgimento do efeito “stair-step”, que são ondulações laterais que 

ocorrem durante a deposição do CP, sobretudo em processos de WAAM. Esses efeitos 

impactam na qualidade superficial da peça e são citados por diversos autores (YASA et al., 

2010) e (FELICE, 2020). Tal efeito, apesar de inerente ao processo, deve ser sempre 

considerado na fabricação de protótipos ou de peças, por exemplo, onde se deve calcular 

adequadamente o sobre metal para que este seja retirado em etapas posteriores, como as de 

usinagem. 

Observou-se que as primeiras camadas se solidificam mais rapidamente e, 

consequentemente, têm uma altura maior, enquanto as camadas posteriores, depositadas sobre 

uma camada que já apresentava uma temperatura mais elevada (e que tende a ficar cada vez 

mais próxima da temperatura de fusão do metal) tendem a se solidificar de maneira mais lenta 

e assim formar um cordão mais ‘amplo’. As imagens da parede obtida pela MA ilustram 

exatamente o que foi dito acima, onde se tem 2 pontos principais onde o material escoou, estes 

pontos irão apresentar altura total menor. 

Finalmente se obteve um corpo de prova com 65mm de altura, 22mm de largura e 

260mm de comprimento em aproximadamente 21 ciclos e apresentando ‘falta’ de material nas 

regiões onde ele se fundiu após a deposição.  

Figura 20 - Corpo depositado obtido com arame de 1,2mm de diâmetro e sem 

o uso de resfriamento forçado. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

Figura  - Corpos depositados obtidos com arame de 0,8mm de diâmetro e sem 

o uso de resfriamento forçado.Figura  - Corpo depositado obtido com arame 

de 1,2mm de diâmetro e sem o uso de resfriamento forçado. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

Figura  - Corpos depositados obtidos com arame de 0,8mm de diâmetro e sem 
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Fonte: Pesquisa direta (2021).Figura  - Corpo depositado obtido com arame de 

1,2mm de diâmetro e sem o uso de resfriamento forçado. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 
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Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

Figura  - Corpos depositados obtidos com arame de 0,8mm de diâmetro e sem 

o uso de resfriamento forçado. 

Fonte: Pesquisa direta (2021).Figura  - Corpo depositado obtido com arame de 
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4.1.2 Procedimento de deposição – Arame 0,8mm sem resfriamento forçado 

Os parâmetros de velocidade do arame e do CNC permaneceram os mesmos do teste 

anterior, porém, com o arame de 0,8mm foi possível a realização dos 25 ciclos completos. 

As camadas apresentaram um aspecto geométrico bem mais regular do que se 

comparado ao ensaio anterior, a partir do ciclo de número 10 a distância entre a tocha e o corpo 

depositada sofreu um ligeiro aumento causando uma pequena instabilidade do arco, porém sem 

mudança significativa. Já a partir do ciclo de número 18, mesmo se tratando de um menor 

diâmetro e de um menor aporte térmico, também foi notada a baixa dissipação de calor da 

parede depositada com o meio, isso foi notado pela coloração rubra do cordão. Mesmo assim, 

o teste finalizou sem nenhum escoamento de material. 

Por fim, o teste durou cerca de 1 hora sem interrupções, totalizando 25 ciclos completos. 

A tensão média do teste foi de 18,7 volts e a corrente de 80 amperes. 

A Figura 21 mostra a deposição obtida do arame 0,8mm sem resfriamento forçado, com 

detalhe da geometria obtida antes do corte na serra de fita.                                         

4.1.3 Procedimento de deposição – Arame 0,8mm com resfriamento forçado 

Como dito anteriormente os parâmetros de velocidade permaneceram inalterados, a 

única mudança se dá pela presença da cuba que permitiu um resfriamento forçado do corpo de 

prova à medida que estava sendo realizada a deposição, com vazão de entrada e de saída da 

Figura 21 - Corpos depositados obtidos com arame de 0,8mm de diâmetro e sem o uso de 

resfriamento forçado. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 
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cuba controlada, mantendo uma distância constante e segura entre o nível da água e a poça de 

fusão de 20mm. 

A presença da cuba propiciou claramente uma troca de calor mais eficiente, porém, o 

vapor de água proveniente da transferência de calor “forçada” entre a geometria depositada e a 

água causou certa instabilidade no arco, principalmente nas camadas finais. O arco elétrico 

chegou a fechar e reabrir posteriormente durante a realização da deposição. 

Durante a deposição também foi realizada medição da temperatura que pode ser 

acompanhada pela Figura 22, utilizando-se de um termopar do tipo S. O termopar foi 

introduzido na poça de fusão durante a deposição e nesse momento captou-se a temperatura da 

poça próximo a 1200°C, posteriormente a curva demostra rápido resfriamento até cerca de 

80°C. Posteriormente a tocha passa novamente por aquele ponto, porém deslocada em Y, ou 

seja, passando ao lado da camada que acabou de ser depositada, por esse motivo o pico de 

temperatura é um menor, na ordem de 600°C. Por fim o CNC retorna a posição inicial e faz um 

incremento em Z, conforme programa, e na segunda passada da tocha sobre o ponto que estava 

introduzido o termopar houve o rompimento do termopar pelo arco, interrompendo a medição 

da temperatura. Além disso a tensão média do teste foi de 18,5 volts e a corrente média de 79 

amperes, os demais parâmetros permanecem inalterados entre os testes. 

                                                

Figura 22 - Análise de temperatura através de um termopar do tipo S durante a realização da 

MADA com arame de 0,8mm e com o uso da técnica de gerenciamento térmico. Detalhe da 

cuba de resfriamento utilizada em todos os testes onde o resfriamento se deu de maneira 

forçada. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

Figura  - Termopar do tipo S devidamente inserido na parede depositada no 13° ciclo e na 

parte central, imagem pós deposição e com a cuba vazia – Arame de 1,2mm com 

resfriamento forçado.Figura  - Análise de temperatura através de um termopar do tipo S 

durante a realização da MADA com arame de 0,8mm e com o uso da técnica de 

gerenciamento térmico. Detalhe da cuba de resfriamento utilizada em todos os testes onde o 

resfriamento se deu de maneira forçada. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 
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4.1.4 Procedimento de deposição – Arame 1,2mm com resfriamento forçado 

No ensaio utilizando arame de 1,2mm e resfriamento forçado foi possível uma melhor 

avaliação da temperatura durante o ensaio visto que o termopar do tipo S não se rompeu, porém, 

como dito anteriormente o grande aporte térmico proveniente do processo de fusão e deposição 

do arame gerou grande quantidade de vapor de água, causando mais instabilidade do que se 

comparado ao arame de 0,8mm com a presença da cuba. Nota-se também uma grande presença 

de descontinuidades, sobretudo nas camadas finais. As camadas finais do corpo depositado 

apresentaram muita porosidade proveniente principalmente do vapor de água, que, sobretudo, 

atrapalha a atuação do argônio na proteção da poça de fusão, além disso, o aumento da distância 

entre a tocha e a poça (comprimento de arco) justifica a porosidade (KRUTH et al., 2011). 

Na Figura 23 é possível verificar a posição do termopar durante a deposição do corpo 

de prova e o aspecto da parede depositada. 

Já em relação a leitura obtida pelo termopar tem-se primeiramente picos de temperatura 

maiores, em relação a Fig. 24, o que era de se esperar visto um maior diâmetro do arame, este 

pico chega aproximadamente 1320°C no momento da colocação do termopar diretamente na 

poça de fusão. De maneira análoga ao que foi observado no arame de 0,8mm, a temperatura 

diminui abruptamente até cerca de 500°C, este resfriamento rápido só é possível devido a 

presença da água que melhora a troca de calor da parede recém depositada com o ambiente 

através da convecção. A segunda passada, com mesma altura e deslocada em Y, já apresenta 

um pico de temperatura menor, visto que neste momento o nível de água apesar de pouco, 

Figura 23 - Termopar do tipo S devidamente inserido na parede depositada no 

13° ciclo e na parte central, imagem pós deposição e com a cuba vazia – 

Arame de 1,2mm com resfriamento forçado. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

 

Figura  - Análise de temperatura através de um termopar do tipo S durante a 

realização da MADA com arame de 1,2mm e com o uso da técnica de 

gerenciamento térmico. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

 

 

Figura  - Figura  - Análise de temperatura através de um termopar do tipo S 

durante a realização da MADA com arame de 1,2mm e com o uso da técnica 

de gerenciamento térmico. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 
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continua se elevando, e da poça de fusão não passar diretamente sobre o termopar. Novamente 

se tem um resfriamento mais eficiente, já que a temperatura de pico é menor, a temperatura de 

vale, referente ao valor mínimo de resfriamento também será menor, no caso chegando a quase 

200°C. Os demais ciclos seguem o mesmo comportamento, e no terceiro ciclo após a colocação 

inicial do termopar não se vê mais variação significativa de temperatura, ou seja, o calor gerado 

pela fusão do arame não interfere mais no local onde foi introduzido o termopar, isso só é 

possível devido a eficiência da troca de calor fornecida pelo RAQI, nesse momento as 

temperaturas permanecem abaixo dos 100°C. A Figura 24 é o gráfico obtido com o uso do 

termopar. 

                                            

Na Figura 25 a curva de temperatura obtida com a deposição feita com arame de 1,2mm 

sem a presença de resfriamento forçado. Ela ajuda a entender melhor o comportamento da 

temperatura e da troca de calor com o meio durante a deposição da parede para uma mesma 

condição e mesmo arame.  

Conforme é possível observar, apesar de um pouco maior, o pico de temperatura 

máximo obtido quando a tocha (poça de fusão) está sobre o termopar não apresenta grandes 

variações, chegando a 1382°C, porém o que acontece depois é uma queda constante e não 

abrupta da temperatura, pois a parede recém depositada só troca calor por convecção com o ar 

ambiente e uma pequena parcela por condução através do material que foi depositado no ciclo 

Figura 24 - Análise de temperatura através de um termopar do tipo S durante a 

realização da MADA com arame de 1,2mm e com o uso da técnica de gerenciamento 

térmico. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

 

 

Figura  - Figura  - Análise de temperatura através de um termopar do tipo S durante a 

realização da MADA com arame de 1,2mm e com o uso da técnica de gerenciamento 

térmico. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

 

 

Figura  - Análise de temperatura através de um termopar do tipo S durante a realização 

da MADA com arame de 1,2mm e sem o uso da técnica de gerenciamento térmico. 

Fonte: Pesquisa direta (2021).Figura  - Análise de temperatura através de um termopar 

do tipo S durante a realização da MADA com arame de 1,2mm e com o uso da técnica 

de gerenciamento térmico. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 



41 

 

anterior e que ainda está quente. Logo após chegar à temperatura próxima de 500°C o ponto 

onde o termopar está localizado é aquecido novamente devido a ação da tocha que está 

retornando e passando ao lado do termopar. A camada que sobrepõe a primeira faz o termopar 

chegar a 1102°C, temperatura maior se comparado ao processo utilizando a água como 

resfriamento. Após isso há novamente o resfriamento daquele ponto de maneira constante e 

natural, até a interrupção da medição. 

4.2 Ensaios de tração 

Os resultados obtidos nos ensaios de tração dos corpos de prova retirados das paredes 

depositadas são apresentados na Tabela 8. As siglas utilizadas na tabela significam sem 

resfriamento forçado - SRF e com resfriamento forçado - CRF. Na primeira coluna à esquerda 

temos as 4 condições do ensaio; 0,8 mm sem resfriamento e com resfriamento forçado e 1,2 

mm sem e com resfriamento forçado. Na próxima coluna a divisão dos corpos de prova, 

conforme já mencionado. Após isso temos o limite de resistência obtido no ensaio, em 

Megapascal, o comprimento e diâmetro finais (medidos na parte útil do CP) e a deformação, 

em porcentagem. 

 

 

 

Figura 25 - Análise de temperatura através de um termopar do tipo S durante a realização da 

MADA com arame de 1,2mm e sem o uso da técnica de gerenciamento térmico. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

 

Figura  - Análise de temperatura através de um termopar do tipo S durante a realização da 

MADA com arame de 1,2mm e sem o uso da técnica de gerenciamento térmico. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

 

Figura  - Análise de temperatura através de um termopar do tipo S durante a realização da 

MADA com arame de 1,2mm e sem o uso da técnica de gerenciamento térmico. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 

 

Figura  - Análise de temperatura através de um termopar do tipo S durante a realização da 

MADA com arame de 1,2mm e sem o uso da técnica de gerenciamento térmico. 

Fonte: Pesquisa direta (2021). 
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Tabela 8 - Resultados dos ensaios de tração realizados nas paredes depositadas por manufatura aditiva. Tensão 

máxima ou limite de resistência em MPa, Lf (comprimento final do corpo de prova após ensaio de tração), Df 

(diâmetro final do corpo de prova após ensaio de tração), Deformação L (deformação utilizando os valores 

obtidos de comprimento final e inicial) e Deformação D (deformação utilizando os valores obtidos de diâmetro 

final e inicial). 

  
Tensão Máxima 

[MPa] 

Lf 

[mm] 

Df 

[mm] 

Deformação 

[L] 

Deformação 

[D] 

0,8mm 

SRF 

Ensaio 2 / Base 508,51 19,6 1,5 30,67 44,44 

Ensaio 3 / Meio 500,02 18,9 1,45 26,00 46,30 

Ensaio 4 / Topo 522,06 17 2,1 13,33 22,22 

Ensaio 19 / Vertical 520,37 17,3 2,3 15,33 14,81 

Ensaio 20 / Vertical 516,98 19,4 1,4 29,33 48,15 

Ensaio 21 / Vertical 447,49 16,5 2,25 10,00 16,67 

0,8 mm 

CRF 

Ensaio 10 / Base 523,76 19,7 1,5 31,33 44,44 

Ensaio 9 / Meio 506,82 18,3 1,5 22,00 44,44 

Ensaio 8 / Topo 472,92 15,5 - 3,33 - 

Ensaio 16 / Vertical 355,95 15,9 2,65 6,00 1,85 

Ensaio 17 / Vertical 503,41 - 2,1 - 22,22 

Ensaio 18 / Vertical 522,06 18 2,3 20,00 14,81 

1,2 

SRF 

Ensaio 12 / Base 469,51 - 1,55 - 42,59 

Ensaio 11 / Meio 472,92 19,9 1,6 32,67 40,74 

Ensaio 13 / Vertical 469,51 17,4 2 16,00 25,93 

1,2mm 

CRF 

Ensaio 7 / Base 522,06 19,8 1,35 32,00 50,00 

Ensaio 6 / Meio 488,16 17,8 2,2 18,67 18,52 

Ensaio 5 / Topo 431,36 16 2,4 6,67 12,73 

Ensaio 14 / Vertical 545,80 19,3 1,65 28,67 38,89 

Ensaio 15 / Vertical 508,15 19,7 1,5 31,33 45,45 

                                                     Fonte: Pesquisa direta (2022). 

Na mesma condição do ensaio, ao se avaliar um corpo de prova retirado na horizontal e 

um corpo retirado na vertical, ou seja, a direção de retirada do CP (paralelo ou perpendicular à 

deposição), há presença de anisotropia. Valores maiores de tensão máxima e alongamento 

foram obtidos nos corpos horizontais, sendo que para os corpos de prova retirados na horizontal 

se tem um maior alongamento nos CP’s retirados próximos a base, e este alongamento vai 

diminuindo à medida que se chega perto do topo, a provável explicação é que a região do topo 

apresenta maiores descontinuidades, entre elas a porosidade. Os corpos de prova retirados da 

MADA com arame de diâmetro 0,8mm em todos os casos apresenta uma deformação menor ao 

se comparar com o arame de 1,2 mm. O uso da cuba (resfriamento forçado), neste trabalho, 

também faz com que se obtenha um corpo de prova menos dúctil e com um menor alongamento.  
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4.2.1 Ensaio de tração - Arame de 0,8mm (Horizontal) 

Para o que foi analisado nos corpos de prova retirados na horizontal e divididos entre 

Base, Meio e Topo nota-se que o comportamento da base é bem análogo nos dois casos, com e 

sem o resfriamento forçado e tanto para o alongamento do corpo de prova quanto para valores 

de limite de resistência, apesar do uso do resfriamento forçado ter conferido ao corpo de prova 

um maior valor. Já em relação ao meio continua-se com valores próximos de tensão, porém o 

alongamento do CP que utilizou o resfriamento forçado já é bem menor, isso porque com o 

resfriamento ativo há uma maior homogeneidade tanto da troca de calor das camadas com o 

líquido quanto da composição microestrutural, já que a velocidade em que cada camada resfria 

influencia diretamente neste aspecto, pois há reaquecimento do material proveniente dos passes 

subsequentes (GALEAZZI et al., 2020). Por fim, no topo, tem-se a diminuição do limite de 

resistência obtido no ensaio e do alongamento ao se comparar com os gráficos da base e do 

centro. É interessante pontuar que houve um rompimento no raio de concordância durante a 

realização do ensaio 8 devido a descontinuidades no local (provável poro). A presença de poro 

é um fenômeno que pode ser agravado pelo vapor de água durante o resfriamento forçado, mas 

sobretudo, devido ao comprimento excessivo do arame e, consequentemente, aumento da 

distância da tocha, e diminuição da eficiência do gás de proteção durante a MADA. 

4.2.2 Ensaio de tração – Arame de 0,8mm (Vertical) 

Ainda no arame de 0,8mm de diâmetro analisando os resultados dos corpos de prova 

retirados na vertical, com e sem o uso do resfriamento forçado tem-se que desses ensaios 

somente o de número 17 sofreu rompimento no raio de concordância e, portanto, o gráfico de 

tensão x deformação deste ensaio será desconsiderado, o uso da cuba propiciou estruturas mais 

duras, que serão evidenciadas no próximo subitem, que se alongaram menos se comparadas a 

mesma condição sem o uso do resfriamento forçado. Já em relação a tensão máxima os valores 

são bem próximos com exceção ao Teste 16 onde tem-se um rompimento prematuro do CP, 

este rompimento pode ser devido ao fato da presença de descontinuidades na construção da 

parede depositada e caso fosse desconsiderado este ensaio, implicaria em um material com 

maior resistência mecânica e menos dúctil, ou seja, com um menor alongamento de acordo com 

o que foi encontrado por Pereira; Henke; de Oliveira (2018) e Sun et al., (2021) durante estudos 

envolvendo a MADA. 
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4.2.3 Ensaio de tração – Arame de 1,2mm (Horizontal) 

  Passando para o arame de 1,2mm de diâmetro, nos corpos retirados na horizontal 

(longitudinalmente à deposição), vale ressaltar que a deposição com este arame é acompanhada 

de grande aporte térmico e muito escoamento de metal devido a grandes temperaturas atingidas 

durante a MADA e que foram evidenciadas com o uso do termopar o que resulta em uma 

geometria final de deposição com a altura reduzida ao se comparar com o que foi obtido com o 

arame de 0,8mm, esse fato, e consequente presença de poros, acabou por não possibilitar a 

usinagem do CP referente ao ensaio sem resfriamento forçado do topo da parede depositada. 

Nota-se uma maior constância nos valores de tensão máxima e alongamento quando não se 

utilizou o resfriamento forçado, enquanto que o uso da cuba causou uma queda nos valores de 

tensão e alongamento, diminuindo os dois conforme se aproxima do topo. 

4.2.4 Ensaio de tração – Arame de 1,2mm (Vertical) 

Finalmente, quanto aos CP’s retirados na vertical, após a deposição utilizando o arame 

de 1,2mm tem-se um número reduzido de ensaios realizados, sobretudo pelo fator limitante da 

altura da parede que se obteve após a deposição. Os valores de alongamento e tensão máxima 

foram obtidos com o uso do resfriamento forçado, apesar de que o Teste 13, que é justamente 

a única condição analisada no arame de 1,2 mm sem o resfriamento forçado, apresentou 

rompimento no raio de concordância o que pode ter levado a um menor valor de tensão máxima 

e um rompimento prematuro do CP.  

Na Figura 26, resumo dos resultados obtidos, pode-se observar, em relação à 

deformação dos corpos de prova, que há anisotropia ao se avaliar um corpo de prova retirado 

na horizontal e na vertical. Nota-se que em quase todos os casos a deformação é maior nos 

corpos retirados horizontalmente. O caso do arame 1,2mm com resfriamento forçado apresenta 

situação um pouco diferente pois houve rompimento prematuro pela presença de 

descontinuidades. No segundo gráfico é possível notar a diminuição da deformação quanto mais 

se aproxima do topo da parede depositada, em todos os casos. O motivo também é a presença 

de descontinuidades, além disso como será visto posteriormente, a região da base sofre maior 

reaustenitização proveniente dos passes subsequentes e consequentemente alívio das tensões, o 

que ocorre de maneira mais branda no meio e não ocorre no topo. Esse efeito também explica 

mais dois fatos: o primeiro é em relação aos CP’s que utilizaram o arame de 1,2mm serem mais 

dúcteis do que o arame de 0,8mm, que apresenta menores temperaturas e consequentemente 
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menores regiões reaustenitizadas, já o segundo é o fato da presença da cuba deixar o material 

com maior dureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partindo agora para o limite de resistência obtido no ensaio, na Figura 27, tem-se no 

primeiro gráfico uma tendência de diminuição do limite de resistência à medida que se 

aproxima do topo da parede depositada. A descontinuidade (provável porosidade) maior nessa 

região atua como um concentrador de tensão, levando ao rompimento prematuro. 

No primeiro, contendo o limite de resistência dos CP’s retirados na horizontal, nota-se 

que o uso da cuba propiciou estruturas mais duras, e de maior resistência mecânica. Por fim, ao 

Figura 26 – Resumo dos resultados obtidos durante a realização do ensaio de tração para 

todas as condições. No primeiro gráfico curva comparativa das médias das deformações 

longitudinais x horizontais em cada ensaio. No segundo gráfico comparação das 

deformações obtidas na horizontal (longitudinalmente) a depender da posição de retirada 

do CP, divididas entre base, meio e topo. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

 

Figura  – Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções transversais 

retiradas das paredes depositadas. A Amostra 1 se refere ao arame de 0,8mm sem a 

utilização de resfriamento forçado e retirado na porção central da parede depositada. Em 

‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo, ambas com aumento de 8x. A imagem 

‘D’ é do topo com aumento de 12x.Figura  – Resumo dos resultados obtidos durante a 

realização do ensaio de tração para todas as condições. No primeiro gráfico curva 

comparativa das médias das deformações longitudinais x horizontais em cada ensaio. No 

segundo gráfico comparação das deformações obtidas na horizontal (longitudinalmente) a 

depender da posição de retirada do CP, divididas entre base, meio e topo. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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se comparar o limite de resistência dos CP’s da horizontal com os da vertical há uma ligeira 

tendência de maiores valores obtidos horizontalmente do que verticalmente. 
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Figura 27 – No primeiro gráfico comparação entre os limites de resistência obtidos na 

horizontal a depender da posição de retirada do CP, divididos entre base, meio e topo. No 

segundo gráfico comparação entre os limites de resistência obtidos na vertical variando o 

diâmetro e a técnica de gerenciamento térmico. Em ambos os casos foi utilizada a média 

com o cálculo do desvio padrão, com exceção do arame de 1,2 mm SRF onde não há 

quantidade suficiente de amostras para cálculo do desvio. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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4.3 Macrografia 

A Tabela 9 contém a identificação das amostras de acordo com o processo de deposição 

para facilitar sua identificação. A tabela contém a mesma nomenclatura para a macrografia e 

para a micrografia e também serve para o perfil de microdureza Vickers. As amostras são 

retiradas perpendicularmente à deposição, ou seja, contemplam a base da parede deposita, o 

meio, e o topo. Para cada caso tem-se duas amostras, uma retirada do meio da parede depositada 

e uma retirada de uma das extremidades.  

Tabela 9 – Identificação das amostras utilizadas para realização de macro e micrografia. 

Número da 

amostra 
Descrição 

1 0,8mm - Sem cuba - Centro 

2 0,8mm - Sem cuba - Extremidade 

3 0,8mm - Com cuba - Centro 

4 0,8mm - Com cuba – Extremidade 

5 1,2mm - Sem cuba – Centro 

6 1,2mm - Sem cuba – Extremidade 

7 1,2mm - Com cuba – Centro 

8 1,2mm - Com cuba – Extremidade 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

A Figura 28 ilustra e facilita o entendimento quanto à localização de retirada das 

amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 29 mostra a macrografia da Amostra 1. Em A, com aumento de 8 vezes, a base 

da parede depositada nota-se uma estrutura compacta e sem vazios onde fica claro cada passe 

que foi dado durante o processo de manufatura, tanto na altura (Y) quanto no deslocamento 

(X). É possível observar também que grande parte dos grãos foram recristalizados ou melhor, 

reaustenitizados pelo passe subsequente, porém a amostra ainda apresenta regiões colunares 
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Figura 28 - Desenho esquemático acerca da localização de retirada 

das amostras para a realização de macro e micrografia após a 

MADA. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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entre passes, ou seja, regiões que não foram ou sofreram pouca ação da reaustenitização. Vale 

ressaltar que tais regiões são regiões mais refinadas se comparadas com as demais. A região 

colunar está exemplificada e destacada, acima e abaixo dela de tem regiões reaustenitizadas, e 

depois novamente colunares, ou sejam, elas vão se alternando. Em B, ainda com o mesmo 

aumento de A, é mostrada uma região mediana (em relação à altura) da parede depositada. Nela 

vão aparecendo as primeiras descontinuidades que vão se agravando conforme chega-se ao 

topo. Há a presença de falta de fusão e poros. Em C a parede apresenta poros bem maiores por 

se tratar do topo da parede, esse fato, como dito anteriormente pode ser devido à falta de 

controle mais preciso da distância entre tocha e poça de fusão (o incremendo em Z utilizado na 

programação do CNC foi maior do que deveria, causando esse distanciamento), e ajuda a 

entender também porque os corpos de prova de tração (do topo) apresentam geralmente 

menores valores de tensão máxima e de alongamento, além de rompimento prematuro. Há 

também uma presença mais evidente da região colunar.  

Em D, já com um aumento de 12x é possível observar que o último passe é formado por 

uma região inteiramente colunar visto que ele é o último e não sofre reaustenitização de um 

passe subsequente. 

 

 

 

Figura 29 – Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 1 se refere ao arame de 

0,8mm sem a utilização de resfriamento forçado e retirado na porção central da 

parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo, ambas 

com aumento de 8x. A imagem ‘D’ é do topo com aumento de 12x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  – Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 1 se refere ao arame de 

0,8mm sem a utilização de resfriamento forçado e retirado na porção central da 

parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo, ambas 
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A Figura 30, referente a Amostra 2 apresenta comportamento bem semelhante à amostra 

anterior. Porém, em D, que é a parte central da parede depositada com um aumento de 12x fica 

evidente que houve uma maior reausenitização do que se comparado a Amostra 1, isso se deve 

pelo fato desta amostra estar na ponta da parede depositada, ou seja, uma região onde a tocha 

permanece por mais tempo (enquanto realiza o movimento de translação em X) fornecendo um 

maior aporte térmico e consequentemente permitindo um maior refino de grão desta área e uma 

menor presença de regiões colunares. No entanto, em E, que é o topo com um aumento de 15x, 

por se tratar do último passe, grãos colunares são muito evidentes, como era de se esperar. 

A Figura 31, referente a Amostra 3, foi retirada de um uma parede que teve o uso do 

resfriamento forçado durante a sua construção, ela apresenta características semelhante a 

Figura 30 - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 2 se refere ao arame de 0,8mm 

sem a utilização de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ 

se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo, ambas com aumento de 8x. A imagem ‘D’ é 

do meio com aumento de 12x. E a imagem ‘E’ do topo com aumento de 15x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções transversais 

retiradas das paredes depositadas. A Amostra 2 se refere ao arame de 0,8mm sem a 

utilização de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem 

a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo, ambas com aumento de 8x. A imagem ‘D’ é do 

meio com aumento de 12x. E a imagem ‘E’ do topo com aumento de 15x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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Amostra 1, porém com uma menor quantidade de descontinuidades, e as existentes, se 

apresentam de dimensões menores, como é o caso dos poros. Nota-se uma predominância de 

falta de fusão, que pode ser originado do resfriamento forçado durante o processo. Por fim, vê-

se que a presença de áreas reaustenitizadas diminuem de maneira geral, afinal, as temperaturas 

permaneceram menores durante o ensaio (comparando a condição anterior) e além disso, a 

região colunar aumenta conforme se chega perto do topo da parede depositada, predominando, 

é claro, no passe final. A é a base da parede, B e C a região central, e D o topo, sendo que C 

está mais próximo do topo que B. 

A Figura 32, referente à Amostra 4 se apresenta com uma quantidade muito pequena de 

defeitos macroscópicos, apenas alguns pontos de falta de fusão, e pela mesma explicação dada 

a Amostra 2, por se tratar da ponta, apresenta uma menor predominância de regiões colunares, 

ou seja, apresenta maior recristalização. Mesmo assim, de forma análoga a Amostra 3, a 

presença de grãos colunares aumenta à medida que se chega perto do topo. A é a Base, B o 

Figura 31 - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções transversais 

retiradas das paredes depositadas. A Amostra 3 se refere ao arame de 0,8mm com a 

utilização de resfriamento forçado e retirado na porção central da parede depositada. Em ‘A’ 

se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, ambas com aumento de 8x. A imagem 

‘C’ é mais próxima do topo que ‘B’. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções transversais 

retiradas das paredes depositadas. A Amostra 3 se refere ao arame de 0,8mm com a 

utilização de resfriamento forçado e retirado na porção central da parede depositada. Em ‘A’ 

se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, ambas com aumento de 8x. A imagem 

‘C’ é mais próxima do topo que ‘B’. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções transversais 

retiradas das paredes depositadas. A Amostra 3 se refere ao arame de 0,8mm com a 

utilização de resfriamento forçado e retirado na porção central da parede depositada. Em ‘A’ 

se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, ambas com aumento de 8x. A imagem 

‘C’ é mais próxima do topo que ‘B’. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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meio e C o topo, por fim em D com um aumento de 15x fica evidente os grãos colunares, e duas 

descontinuidades, provavelmente a falta de fusão e uma inclusão. 

 

A Figura 33, é referente a Amostra 5, que utilizou arame de 1,2 mm para a construção 

da parede. Em A nota-se uma área sem a presença de defeitos em nível macroscópico, e com 

uma boa recristalização onde é pouco evidente ao ataque as marcas referentes aos passes. Já em 

B, tem-se uma área repleta de grãos colunares, área esta que não sofreu uma reaustenitização 

proveniente do aporte térmico do passe subsequente. Essa área durante a realização da MADA, 

com arame de 1,2mm, sem o resfriamento forçado, devido ao aporte térmico excessivo 

(acumulo de calor), foi necessário interromper o ensaio por um momento, e, recomeçar, assim, 

justamente neste ponto, é possível notar tal mudança. Em C, a região recristalizada volta a 

aparecer, porém, com muitas descontinuidades (provavelmente poros) que aumentam ainda 

mais em D e em E. Para finalizar em F com um aumento de 12x, tem-se em mais detalhes a 

região onde houve a interrupção e posterior recomeço do teste de deposição. 

 

Figura 32 - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 4 se refere ao arame de 0,8mm 

com a utilização de resfriamento forçado e retirada da ponta da parede depositada. Em 

‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo, ambas com aumento de 8x. A imagem 

‘D’ é do topo com aumento de 15x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções transversais 

retiradas das paredes depositadas. A Amostra 5 se refere ao arame de 1,2mm sem a 

utilização de resfriamento forçado e retirado na porção central da parede depositada. Em 

‘A’ se tem a base, e em ‘E’ o topo, ‘B, ‘C’ e ‘D’ são regiões entre a base e o topo, ambas 

com aumento de 8x. A imagem ‘F’ é do meio com aumento de 15x.Figura  - Imagem 

macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 1 se refere ao arame de 0,8mm com a utilização de 

resfriamento forçado e retirada da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em 

‘B’ o meio e em ‘C’ o topo, ambas com aumento de 8x. A imagem ‘D’ é do topo com 

aumento de 15x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções transversais 

retiradas das paredes depositadas. A Amostra 5 se refere ao arame de 1,2mm sem a 

utilização de resfriamento forçado e retirado na porção central da parede depositada. Em 

‘A’ se tem a base, e em ‘E’ o topo, ‘B, ‘C’ e ‘D’ são regiões entre a base e o topo, ambas 

com aumento de 8x. A imagem ‘F’ é do meio com aumento de 15x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022).Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de 

estereoscópio de seções transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 1 se 

refere ao arame de 0,8mm com a utilização de resfriamento forçado e retirada da ponta da 

parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo, ambas com 

aumento de 8x. A imagem ‘D’ é do topo com aumento de 15x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 



52 

 

 

 

 

 

A Figura 34, referente a Amostra 6, retirada da ponta, como nos casos análogos 

apresenta uma maior região reautenitizada total ao se comparar com a amostra retirada no meio 

da parede depositada, porém, ainda apresenta maior número de defeitos do que as amostras 

obtidas com o arame de diâmetro menor. A é a base da parede, B e C a região central, e D o 

topo, sendo que C está mais próximo do topo que B. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 5 se refere ao arame 

de 1,2mm sem a utilização de resfriamento forçado e retirado na porção central 

da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, e em ‘E’ o topo, ‘B, ‘C’ e ‘D’ são 

regiões entre a base e o topo, ambas com aumento de 8x. A imagem ‘F’ é do 

meio com aumento de 15x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 5 se refere ao arame 

de 1,2mm sem a utilização de resfriamento forçado e retirado na porção central 

da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, e em ‘E’ o topo, ‘B, ‘C’ e ‘D’ são 

regiões entre a base e o topo, ambas com aumento de 8x. A imagem ‘F’ é do 

meio com aumento de 15x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 5 se refere ao arame 

de 1,2mm sem a utilização de resfriamento forçado e retirado na porção central 

da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, e em ‘E’ o topo, ‘B, ‘C’ e ‘D’ são 

regiões entre a base e o topo, ambas com aumento de 8x. A imagem ‘F’ é do 

meio com aumento de 15x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 5 se refere ao arame 

de 1,2mm sem a utilização de resfriamento forçado e retirado na porção central 

da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, e em ‘E’ o topo, ‘B, ‘C’ e ‘D’ são 

regiões entre a base e o topo, ambas com aumento de 8x. A imagem ‘F’ é do 

meio com aumento de 15x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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Passando para a Amostra 7, a Figura 35 revela que em A há clara distinção entre as 

camadas e é possível avaliar regiões que sofreram e não sofreram a recristalização, já em B, 

diferente das demais amostras nota-se que a região recristalizada aumenta ligeiramente, em C 

e D essa observação também pode ser observada, porém agora com o surgimento de vários 

pontos de falta de material, por fim em E nota-se uma região com granulação grosseira que já 

se revela neste ataque, consegue-se ver claramente os contornos de grão (principalmente em F 

com aumento de 12x) contudo, devido ao tamanho do poro, pode se chegar a conclusão que é 

uma região perdida do material, ou melhor, uma região que provavelmente teria que ser 

descartada no caso do uso em uma aplicação prática. No próprio ensaio de tração realizado 

Figura 34 - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 6 se refere ao arame de 1,2mm 

sem a utilização de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em 

‘A’ se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, ambas com aumento de 8x. ‘C’ é 

mais próximo do topo que ‘B’. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura 2 - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 6 se refere ao arame de 1,2mm 

sem a utilização de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em 

‘A’ se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, ambas com aumento de 8x. ‘C’ é 

mais próximo do topo que ‘B’. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura 3 - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 6 se refere ao arame de 1,2mm 

sem a utilização de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em 

‘A’ se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, ambas com aumento de 8x. ‘C’ é 

mais próximo do topo que ‘B’. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura 4 - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 6 se refere ao arame de 1,2mm 

sem a utilização de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em 

‘A’ se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, ambas com aumento de 8x. ‘C’ é 

mais próximo do topo que ‘B’. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura 5 - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 6 se refere ao arame de 1,2mm 

sem a utilização de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em 

‘A’ se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, ambas com aumento de 8x. ‘C’ é 

mais próximo do topo que ‘B’. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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houve rompimento prematuro do CP e deformação que está bem abaixo do que se esperava do 

aço utilizado para a deposição e que indica falha por excesso de descontinuidades. 

Finalmente a Figura 36, traz a Amostra 8, que como as demais que foram retiradas da 

ponta apresentou maiores regiões recristalizadas de forma geral, já em B têm-se a presença de 

grãos colunares evidentes e ‘apontando’ para o topo da parede depositada, ou seja, indicando o 

fluxo de calor durante o resfriamento, em C vê-se a uma maior região recristalizada que em A 

e B, porém começam a aparecer os defeitos dos poros, para finalmente em D avaliarmos uma 

quantidade grande de poros, menores que os da Amostra 7, porém em uma maior quantidade. 

Figura 35 - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 7 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de resfriamento 

forçado e retirado na porção central da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘E’ o topo, e ‘B’, 

‘C’ e ‘D’ estão localizadas no meio da amostra, ambas com aumento de 8x. A imagem ‘F’ é do topo 

com aumento de 12x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 8 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de resfriamento 

forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ 

o topo, ambas com aumento de 8x. ‘C’ é mais próximo do topo que ‘B’.Figura  - Imagem macro 

gráfica realizada através de estereoscópio de seções transversais retiradas das paredes depositadas. A 

Amostra 7 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de resfriamento forçado e retirado na porção 

central da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘E’ o topo, e ‘B’, ‘C’ e ‘D’ estão localizadas 

no meio da amostra, ambas com aumento de 8x. A imagem ‘F’ é do topo com aumento de 12x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 8 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de resfriamento 

forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ 
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Em D têm-se um misto entre regiões reaustenitizadas, com granulação grosseira bem evidente 

e, uma região colunar. 

 

 

4.4 Análise metalográfica - Micrografias 

Ainda seguindo a identificação das amostras conforme Tabela 9, tem-se agora as 

micrografias. 

Na Figura 37, nos aumentos na ordem de 200 vezes, a diferença entre o refino do grão 

da base (G) para o meio (H) e o topo (I) se deve ao fluxo de calor que tende a diminuir à medida 

que se aumenta a cota em Y. Assim, os grãos tendem a ficar mais grosseiros e há uma menor 

diferença entre a área com grãos colunares e as regiões refinadas (região reaustenitizada). Em 

tempo, colunar é uma região que aponta claramente a direção de crescimento dos grãos, 

seguindo o fluxo de calor. Há nela provável presença de ferrita primária que indica a direção 

de resfriamento, ou seja, a direção do fluxo de calor da parede recém depositada.   

É possível notar grãos em formato de agulhas que sugerem ser ferrita de widmanstätten 

(D), nota-se também ferrita acircular (E). É possível observar também que os grãos tem uma 

certa orientação, principalmente ao se observar os antigos grãos austeníticos, que induzem, 

como dito anteriormente, a uma direção de solidificação típica de grãos colunares. 

Figura 36 - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 8 se refere ao arame de 

1,2mm com a utilização de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede 

depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, ambas com 

aumento de 8x. ‘C’ é mais próximo do topo que ‘B’. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 8 se refere ao arame de 

1,2mm com a utilização de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede 

depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, ambas com 

aumento de 8x. ‘C’ é mais próximo do topo que ‘B’. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 8 se refere ao arame de 

1,2mm com a utilização de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede 

depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, ambas com 

aumento de 8x. ‘C’ é mais próximo do topo que ‘B’. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 8 se refere ao arame de 

1,2mm com a utilização de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede 

depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, ambas com 

aumento de 8x. ‘C’ é mais próximo do topo que ‘B’. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem macro gráfica realizada através de estereoscópio de seções 

transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 8 se refere ao arame de 

1,2mm com a utilização de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede 

depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ e ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, ambas com 
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Principalmente na região da base, devido a sobreposição das ZTA (zonas termicamente 

afetadas), nota-se também uma região com refino de grão máximo e uma região intermediária 

(antiga ZTA). Em concordância com o observado na macrografia, é intercalado regiões 

colunares com regiões reaustenitizadas, e esse padrão é notado desde a base da parede 

depositada até o topo, sendo que, no topo (F), é predominante a presença de grãos colunares, já 

que se trata dos últimos passes. 

Por fim, com um aumento de 200 vezes, é possível constatar que se trata de um material 

ferrítico com ferrita totalmente recristalizada (principalmente na base - G). Partindo para uma 

região não recristalizada (aumentando-se a cota em Y, ou seja, na parte central da parede 

depositada - H) os grãos vão crescendo até chegar novamente em uma região recristalizada. 

Essa região tem ferritas primárias, como dito anteriormente, ferrita de widmanstätten e uma 

região de provável ferrita bainítica.  

No meio da amostra e no seu topo, tem-se uma região que é colunar, e esta apresenta-se 

como uma estrutura bruta da solidificação. Finalmente, no topo da amostra, tem-se uma região 

não recristalizada e uma região que foi reaustenitizada, porém diferente da base e do meio os 

grãos se apresentam maiores (I). 

Figura 37 - Imagem micro gráfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 1 se refere ao arame de 0,8mm sem a utilização de resfriamento forçado 

e retirado do meio da parede depositada. Em ‘D’ novamente a base, em ‘E’ o meio e em ‘F’ o topo, 

agora com aumento de 100x, e por fim em ‘G’ a base, em ‘H’ o meio e finalmente em ‘I’ o topo, agora 

com um aumento de 200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micro gráfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 2 se refere ao arame de 0,8mm sem a utilização de resfriamento forçado 

e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo, ambas 
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As imagens obtidas da ponta da parede depositada, Figura 38, apresentam 

comportamento semelhante ao que foi visto anteriormente, mas de uma maneira geral nota-se 

menores regiões com grãos colunares, ou seja, o material sofreu maior reaustenitização, 

resultando em uma estrutura mais refinada. Em A uma imagem da base com um aumento de 

50x, com uma presença predominante de grãos aciculares, completamente reaustenitizados, em 

B uma imagem do centro e em C uma imagem do topo, em um misto do que se observa em B 

e grãos colunares. Em D, E e F tem-se respectivamente o que foi observado nas imagens 

anteriores, agora com um aumento de 100x. Nota-se aumento no tamanho dos grãos quanto 

mais aproxima-se do topo da amostra, além de uma presença menor de regiões colunares se 

compararmos com a amostra 1.  

Figura 38 - Imagem micro gráfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 2 se refere ao arame de 0,8mm sem a utilização de resfriamento forçado e 

retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo, ambas com 

aumento de 50x. Em ‘D’ novamente a base, em ‘E’ o meio e em ‘F’ o topo, agora com aumento de 100x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micro gráfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das paredes 

depositadas. A Amostra 2 se refere ao arame de 0,8mm sem a utilização de resfriamento forçado e retirado da 

ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo, ambas com aumento de 
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A Figura 39 nos aumentos de 50x, nota-se que esta amostra apresenta maiores regiões 

não recristalizadas, ou seja, ouve uma menor reaustenitização em decorrência da rápida 

extração de calor pela presença da cuba de resfriamento. Em A já se vê uma clara distinção 

entre regiões com grãos colunares seguidas de regiões reaustenitizadas e depois novamente 

regiões colunares, o que foi dito anteriormente também se repete no meio da amostra (B) e no 

topo (C). Nos aumentos maiores, na ordem de 100x, é possível analisar separadamente estas 

regiões distintas. Em D, se tem uma imagem de uma região reaustenitizada, seguida da imagem 

em E, onde apresenta uma área significativa onde não ouve a reaustenitização, ambas as 

imagens foram retiradas do meio e do topo da amostra, respectivamente. O uso da cuba está se 

mostrando, em termos de microsestrutura em uma maior constância da amostra, já que o fluxo 

de calor, e consequentemente, a velocidade que o mesmo é extraído da parede recém depositada 

tem papel fundamental na estrutura formada, isto é, há maior semelhança entre a microestrutura 

da base, do meio e do topo com o uso da cuba. Para finalizar, ao analisar o topo com um aumento 

de 200x é possível concluir que se tratam de grãos colunares, que eram grãos austeníticos que 

cresceram (a alta temperatura) e ao começar a se resfriar, formou ferrita primária nos contornos 

de grãos, ou seja, a ferrita ‘decora’ os grãos anteriores em E e em F (LU, 2017). 
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Conforme observado nas imagens obtidas na macrografia, a Amostra 4 apresenta uma 

reaustenitização bem maior se comparada a amostra anterior, sobretudo na base e na porção 

central. O topo, como era de se esperar, é o que mais apresenta regiões colunares. Para ilustrar 

o que foi dito acima, a Figura 40 apresenta em A, com aumento de 50x, a base da parede 

depositada, alternando entre região reaustenitizada e colunar. Em B, pulando para um aumento 

de 200x, tem-se novamente a base da parede, pelo aumento, essa área se apresenta totalmente 

Figura 39 - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 3 se refere ao arame de 0,8mm com a utilização de 

resfriamento forçado e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o 

meio e em ‘C’ o topo, ambas com aumento de 50x. Em ‘D’ o meio e em ‘E’ o topo, agora com 

aumento de 100x. Finalmente em ‘F’ é apresentado novamente o topo (região colunar) com um 

aumento de 200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 3 se refere ao arame de 0,8mm com a utilização de 

resfriamento forçado e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o 

meio e em ‘C’ o topo, ambas com aumento de 50x. Em ‘D’ o meio e em ‘E’ o topo, agora com 

aumento de 100x. Finalmente em ‘F’ é apresentado novamente o topo (região colunar) com um 

aumento de 200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 3 se refere ao arame de 0,8mm com a utilização de 

resfriamento forçado e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o 

meio e em ‘C’ o topo, ambas com aumento de 50x. Em ‘D’ o meio e em ‘E’ o topo, agora com 

aumento de 100x. Finalmente em ‘F’ é apresentado novamente o topo (região colunar) com um 

aumento de 200x. 
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recristalizada assim como em C que é o meio da parede. Por fim, no topo em D, é apresentado 

uma pequena região reaustenilizada seguida de grãos colunares. 

Na Figura 41, em A, partindo da base com um aumento de 100x, trata-se de uma amostra 

que foi grandemente reaustenitizada. Ela aqueceu muito, pelo aporte térmico inerente ao 

aumento do diâmetro do arame, além do não uso de um resfriamento forçado, ou seja, um passe 

recristaliza o outro, porém, devido a isso a granulometria fica mais grosseira. Já para o centro, 

em B, da amostra nota-se que houve uma mudança no regime térmico, provavelmente devido 

a parada do processo para o resfriamento, e, a partir desse ponto, há uma presença exacerbada 

de defeitos (poros), motivado fortemente pela distância entre a tocha e o ponto de deposição do 

material. No topo (C) os grãos ficam mais grosseiros ainda. Nas imagens com aumentos 

maiores, é possível observar grãos mais grosseiros se compararmos as regiões anteriores, além 

de inclusões (uma hipótese é que elementos como silício e manganês que, por serem ‘afins’ 

com oxigênio, levam ao surgimento de precipitados insolúveis, ‘perdidos’, pela entrada de 

oxigênio e nitrogênio na poça de fusão, devido à alta distância ente a tocha e o local que está 

Figura 40 - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 4 se refere ao arame de 0,8mm com a utilização de 

resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, com um 

aumento de 50x. Em ‘B’ novamente a base, em ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, agora com aumento de 

100x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 4 se refere ao arame de 0,8mm com a utilização de 

resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, com um 

aumento de 50x. Em ‘B’ novamente a base, em ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, agora com aumento de 

100x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 4 se refere ao arame de 0,8mm com a utilização de 

resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, com um 

aumento de 50x. Em ‘B’ novamente a base, em ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, agora com aumento de 

100x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 4 se refere ao arame de 0,8mm com a utilização de 

resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, com um 

aumento de 50x. Em ‘B’ novamente a base, em ‘C’ o meio e em ‘D’ o topo, agora com aumento de 

100x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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sendo fundido, assim o gás de proteção não age com grande eficiência) tudo isso pode ser 

observado e exemplificado em D, que é uma imagem do topo, com um aumento de 500x. 

A amostra 6, apresentou pouca presença de grãos colunares fugindo um pouco do que 

se espera observar em imagens de amostras obtidas por meio do processo MIG, ou seja, 

provenientes de soldagem, tudo isso foi devido a uma alta reaustenitização que pode ser 

observada na Figura 42, tanto em A (base), quanto em B (meio) e em C (topo) com aumento de 

50x. Vale ressaltar que o padrão não muda mesmo em aumentos maiores, e que em B, tem-se 

a presença de uma pequena região onde não houve a reaustenitização. Em D, com um aumento 

de 200x, é ilustrado claramente uma estrutura totalmente recristalizada na base da parede 

depositada. 

 

 

 

Figura 41 - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 5 se refere ao arame de 1,2mm sem a utilização de resfriamento 

forçado e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o 

topo com um aumento de 100x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 500x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 5 se refere ao arame de 1,2mm sem a utilização de resfriamento 

forçado e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o 

topo com um aumento de 100x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 500x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 5 se refere ao arame de 1,2mm sem a utilização de resfriamento 

forçado e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o 

topo com um aumento de 100x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 500x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 5 se refere ao arame de 1,2mm sem a utilização de resfriamento 

forçado e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o 

topo com um aumento de 100x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 500x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 5 se refere ao arame de 1,2mm sem a utilização de resfriamento 
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Com o uso da cuba, conforme era de se esperar trata-se de uma amostra que recristalizou 

bem menos, denotando em uma grande diferença para a mesma condição sem o uso do 

resfriamento forçado. A figura 43, mostra que em A, na base da amostra, com um aumento de 

50x, é clara a transição entre uma região colunar e uma região reaustenitizada, essa transição 

continua evidente em B (região central) e em C (topo). É interessante também avaliar em D, na 

região do topo, agora com um aumento maior, de 200x, que há a presença significativa de 

pequenas inclusões no material. As inclusões são fruto da distância excessiva entre a tocha e a 

poça durante a fusão, conforme explicado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 6 se refere ao arame de 1,2mm sem a utilização de 

resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o 

meio e em ‘C’ o topo com um aumento de 50x. Em ‘D’ novamente a base, agora com aumento de 

200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 7 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de 

resfriamento forçado e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio 

e em ‘C’ o topo com um aumento de 50x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 

200x.Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais 

retiradas das paredes depositadas. A Amostra 6 se refere ao arame de 1,2mm sem a utilização de 

resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o 

meio e em ‘C’ o topo com um aumento de 50x. Em ‘D’ novamente a base, agora com aumento de 

200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 7 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de 

resfriamento forçado e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio 

e em ‘C’ o topo com um aumento de 50x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022).Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das 

seções transversais retiradas das paredes depositadas. A Amostra 6 se refere ao arame de 1,2mm 

sem a utilização de resfriamento forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a 

base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo com um aumento de 50x. Em ‘D’ novamente a base, agora 

com aumento de 200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 7 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de 

resfriamento forçado e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio 

e em ‘C’ o topo com um aumento de 50x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 

200x.Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais 
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A Figura 44, correspondente a Amostra 8, e apresenta em A, com um aumento de 50x, 

grãos reaustenitizados, de granulação fina, que são alternados com regiões de grãos colunares, 

porém, em um quantitativo menor do que visto na Amostra 7. Esse fato é proveniente de um 

maior aporte térmico que possibilitou ligeira maior recristalização dos grãos. O fato que explica 

tal resultado, como já comentado anteriormente, pode vir do fato de se tratar da ponta da parede 

depositada, onde a tocha acaba ficando um tempo maior sobre este local, devido ao movimento 

de translação no eixo X, seguido do passe na direção reversa. Em B, no meio, e em C, no topo, 

essa transição também acontece (grãos reaustenitizados e grãos colunares), com a única 

diferença de grãos um pouco maiores do que os da base, sugerindo que estes resfriaram um 

pouco mais lento do que se comparado aos primeiros passes. Também é interessante avaliar o 

formato dos grãos a depender da cota em Y, isto é, na base, no meio ou no topo da parede 

depositada. Em D, com aumento de 200x, trata-se de uma região reaustenitizada, com ferrita 

Figura 43 - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 7 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de resfriamento forçado 

e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo com um 

aumento de 50x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura 33 - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 7 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de resfriamento forçado 

e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo com um 

aumento de 50x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura 34 - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 7 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de resfriamento forçado 

e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo com um 

aumento de 50x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura 35 - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 7 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de resfriamento forçado 

e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo com um 

aumento de 50x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura 36 - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 7 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de resfriamento forçado 

e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o topo com um 

aumento de 50x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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acicular, em E, no meio, além dos grãos maiores, há a presença de ferrita de widmanstätten, em 

F, no topo, há ainda mais a presença de ferrita de widmanstätten (CALLISTER, 2008).  

 

 

Figura 44 - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas 

das paredes depositadas. A Amostra 8 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de resfriamento 

forçado e retirado da ponta da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o 

topo com um aumento de 50x. Em ‘D’ novamente a base, em ‘E’ o meio e em ‘F’ o topo, agora com 

aumento de 200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 7 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de resfriamento 

forçado e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o 

topo com um aumento de 50x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 

 

Figura  - Imagem micrográfica realizada através de microscópio das seções transversais retiradas das 

paredes depositadas. A Amostra 7 se refere ao arame de 1,2mm com a utilização de resfriamento 

forçado e retirado do meio da parede depositada. Em ‘A’ se tem a base, em ‘B’ o meio e em ‘C’ o 

topo com um aumento de 50x. Em ‘D’ novamente o topo, agora com aumento de 200x. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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4.5 Ensaio de microdureza Vickers 

Devido aos resultados obtidos pelos ensaios anteriores optou-se por utilizar somente as 

amostras 1, 3, 5 e 7 para realização do perfil de microdureza. A Tabela 10 é o resumo dos 

resultados obtidos no ensaio de microdureza.  

As amostras 1 e 3 se tratam do arame de diâmetro 0,8 mm. A amostra 1 é sem a utilização 

de resfriamento forçado, já a amostra 3 é com a utilização de resfriamento forçado. Já nas 

amostras 5 e 7 se tem o arame de 1,2 mm. Na amostra 5 não há a utilização de resfriamento 

forçado e na amostra 7 há a utilização. A primeira comparação feita, em relação a técnica de 

gerenciamento térmico, mostra que a utilização da cuba para o resfriamento aumentou a dureza 

das amostras tanto na base, quanto no centro e no topo ao se comparar diâmetros idênticos do 

fio de deposição. Esse fato se deve ao resfriamento forçado, submetendo o aço a um ciclo 

térmico. Também é possível notar que de maneira geral a estrutura obtida no topo é mais dura 

do que a encontrada no meio, que por sua vez é maior do que se encontra na base. A média de 

dureza entre o arame de 0,8 mm e o de 1,2 mm não apresentou significativa diferença. 

Com a Figura 45 apresenta gráficos comparativos sobre os resultados obtidos, a primeira 

comparação feita, em relação a técnica de gerenciamento térmico, mostra que a utilização da 

cuba para o resfriamento aumentou a dureza das amostras tanto na base, quanto no centro e no 

topo. Também é possível notar que de maneira geral a estrutura obtida no topo é mais dura do 

que as demais, sendo a base mais dúctil. O topo é mais duro pois não apresenta passes 

subsequente, que não propicia a recristalização e nem o revenimento e alívio de tensões.  

Tabela 10 - Perfil de Microdureza Vickers (HV) 

 

Tabela 0 - Perfil de Microdureza Vickers (HV) 

 

Tabela 0 - Perfil de Microdureza Vickers (HV) 

 

Tabela 0 - Perfil de Microdureza Vickers (HV) 

Fonte: Pesquisa Direta (2022). 

 

Fonte: Pesquisa Direta (2022). 

 

Fonte: Pesquisa Direta (2022). 

 

Fonte: Pesquisa Direta (2022). 
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A média das durezas obtidas não indica grande variação quanto a mudança de diâmetro 

de arame, e sim, quanto ao gerenciamento térmico, como dito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 – No primeiro gráfico as médias dos valores de micro dureza encontrados na base após a 

realização da MADA, no segundo gráfico os valores para o centro, e no terceiro gráfico os valores para o 

topo, ambos com cálculo correto de desvio padrão. No quarto gráfico a comparação entre cada condição, 

variando o diâmetro do arame e a técnica de gerenciamento térmico, comparando as médias dos valores 

obtidos na base, no centro e no topo da amostra após a realização da MADA. 

Fonte: Pesquisa direta (2022). 
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5 CONCLUSÕES 

Com a finalização do presente trabalho, validou-se os sistemas construídos para a 

realização do processo de deposição, bem como para o resfriamento forçado da parede recém 

depositada. Foi possível a usinagem dos corpos de prova para realização dos ensaios de tração, 

bem como a preparação e realização da macro e micrografia e da micro dureza, finalizando tudo 

o que era previsto. 

Durante a construção das paredes depositadas foi possível observar que a manufatura 

aditiva de paredes delgadas com arames de diâmetros maiores e consequentemente maior aporte 

térmico é facilitada com presença de um resfriamento forçado no que se diz respeito a menores 

temperaturas máximas obtidas, maior homogeneidade microestrutural, menor anisotropia e 

melhores propriedades mecânicas. 

 O termopar mostra a menores valores de temperatura durante a MADA quando foi 

utilizado um resfriamento forçado comparando com a deposição ao ar livre. Em relação a 

velocidade de resfriamento é possível notar que no primeiro caso a temperatura decaí bem mais 

rápido do que no segundo, onde essa temperatura cai mais lentamente. A troca de calor é muito 

mais eficiente quando se tem a presença da água do que ao ar livre, principalmente pois o fluxo 

de água é constante, e a mesma não é reaproveitada, “levando” parte do calor gerado no 

processo junto com seu escoamento. 

Em relação aos ensaios de tração, pode-se concluir que os CP’s retirados na horizontal 

tem propriedades melhores próximos à base e meio, já que o topo tem constante presença de 

descontinuidades (provavelmente poros) que são grandes concentradores de tensão, levando ao 

rompimento prematuro do CP. Estes foram os motivos dos menores valores de deformação e 

tensão máxima obtidos. Uma menor e constante distância entre a tocha e a poça de fusão irá 

atuar também para que o gás de proteção seja mais eficiente, evitando descontinuidades. 

Na macrografia fica claro as regiões colunares (típicas do processo de soldagem) que se 

alternam com regiões reaustenitizadas pelo calor proveniente do passe de deposição 

subsequente. Obteve-se maiores regiões colunares no arame de menor diâmetro e ao se utilizar 

a técnica de gerenciamento térmico. Em todos os casos há predominância de descontinuidades 

no topo do que no restante da amostra. 

A micrografia revela claramente a região de crescimento epitaxial e com orientação 

preferencial na solidificação de soldagem concordante ao fluxo de calor gerado no processo 

(região colunar), além do mais nota-se crescimento do tamanho dos grãos conforme se 
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aproxima do topo. É possível observar defeitos concentrados no retorno da tocha (deposição na 

lateral do cordão recém formado) e formação de óxidos. 

No perfil de microdureza Vickers notou-se ligeiro aumento de dureza quanto mais se 

aproxima do topo da amostra, já em relação a lateral da parede depositada e seu centro não se 

nota grande diferença. Por fim, é possível observar também que o uso do resfriamento forçado 

tende a aumentar a dureza da parede depositada. 

A MADA como dito anteriormente, está inserida nas tecnologias da indústria 4.0, e o 

fato de se poder realizar a manufatura utilizando uma fonte comercial do tipo MIG/MAG aliada 

a uma trajetória controlada por CNC torna muito mais fácil a realização de ensaios e estudos 

que visam verificar propriedades mecânicas e viabilizar a mesma comercialmente tal como hoje 

ocorre com impressoras 3D utilizando polímeros. Porém, fica claro, que um dos grandes 

limitadores do processo são as altas temperaturas, tornando muito relevante estudos que 

utilizam meios para deixar mais eficiente a troca de calor do corpo depositado com algum meio 

refrigerante. O controle da temperatura entre camadas, mostrou ser o fator que mais influência 

nas propriedades finais do corpo depositado, alterando características como limite de 

resistência, dureza e até heterogeneidade micro estrutural. Outro fator que deve ser levado em 

conta são o correto controle dos parâmetros durante a deposição, como por exemplo distância 

correta entre a tocha e o local onde ocorre a deposição de fato, fazendo com que o gás atue de 

maneira eficiente durante o processo evitando o surgimento de descontinuidades. Tudo isso 

mostra que são grandes as variáveis que terão influência no produto final, mas que sua 

padronização é essencial para que se obtenha bons resultados e repetibilidade nos ensaios. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Tratando-se de um tema relevante, destacam-se algumas possibilidades de estudos 

complementares levantadas ao longo do desenvolvimento deste trabalho: 

● Realizar o processo de deposição com a tocha retornando na direção reversa sem 

deslocar em X, e comparar com os resultados obtidos neste trabalho; 

● Avaliar o acúmulo de calor global e de cada camada depositada através da 

determinação e medição da temperatura de interpasse do processo; 

● Mensurar o nível de porosidades entre o centro e a extremidade da parede 

depositada, além da comparação entre poros presentes na base, no centro e no 

topo da amostra; 

● Avaliar as fraturas dos corpos de prova rompidos por tração no MEV 

(microscópio eletrônico de varredura), sobretudo nos rompimentos no raio de 

concordância de corpo de prova; 

● Avaliar a geometria da parede depositada, pré estabelecendo medidas 

específicas a depender dos parâmetros de deposição. Uma parede depositada 

mais alta e mais larga pode facilitar a retirada de corpos de prova para realização 

do ensaio de tração; 

● Realizar o ensaio de tração com uso de extensômetro e zerando a célula de carga 

para que não seja necessárias correções nas curvas obtidas de tensão x 

deformação; 

● Investigar a presença de escorregamento durante o ensaio de tração;  

● Avaliar as fases e constituintes obtidos na micrografia. 
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