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Resumo 

 

Modernas versões dos processos MIG/MAG e TIG têm apresentado soluções que utilizam o movimento de avanço 

e recuo do arame para a obtenção de resultados de soldagem diferenciados. A dificuldade associada a essa 

movimentação, aqui chamada de alimentação dinâmica do arame, surge principalmente para o caso do 

MIG/MAG, onde se faz necessária a utilização de frequências compatíveis com uma transferência por curto-

circuito. Como ferramenta para avaliação das reais influências da movimentação dinâmica do arame sobre os 

resultados da solda, o presente trabalho tem por objetivo principal apresentar o estudo e implementação de um 

sistema alimentador de arame que permita a realização de ensaios de soldagem com essa filosofia. Foram 

avaliados diferentes tipos de motores, com a montagem de um protótipo baseado em um servomotor de elevada 

dinâmica. Com a implementação de lógicas de controle integradas com a fonte de soldagem, foi possível a 

realização de depósitos com bom aspecto visual e boa estabilidade na transferência metálica. 

Palavras-chave: MIG MAG; avanço e recuo do arame; transferência por curto-circuito; Servomotor CA. 

 

 

Abstract: Modern versions of GMAW and GTAW welding processes have presented solutions using the forward 

and reverse movement of the wire to obtain different welding results. The obstacle associated with this movement, 

here called dynamic wire feed, mainly arises in the case of GMAW welding, which is required to use frequencies 

compatible with a short-circuiting transfer. As a tool to assess the real influence of the dynamic movement of the 

wire on the weld results, this work has the main objective to present the study and implementation of a wire feed 

system that allows performing welding tests using this philosophy. Some types of drive systems were surveyed, 

assembling a prototype based on a high dynamic servomotor. With the implementation of logic control integrated 

with the welding source, it was possible to make deposits with good visual appearance and good stability in the 

metal transfer. 
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1. Introdução 

 

De modo geral, os resultados obtidos por processos de soldagem a arco são influenciados por uma série de 

fatores distintos como a tensão, corrente, tipo de gás de proteção, regularidade de movimentação da tocha, 

acabamento superficial da peça, entre outros. Dentro desse cenário, vários são os autores que apresentam a corrente 

de soldagem como sendo o parâmetro que desempenha o maior papel na configuração final da junta soldada [1]. 

Variações na corrente durante a execução da solda podem acarretar, por exemplo, em diferentes níveis de 

penetração. E isso, em se tratando de uma união de chapas finas, pode ser o que definirá o sucesso ou o fracasso 

do procedimento de soldagem. Por esse motivo, o controle da corrente imposta pelo processo é, de fato, primordial 

e fez com que inúmeras versões do MIG MAG surgissem juntamente com os avanços em eletrônica de potência.  

Operar uma soldagem com baixos níveis de energia implica, muitas vezes, em optar por uma configuração de 

parâmetros que resultem em uma transferência metálica por curto-circuito. Em fontes de soldagem convencionais, 

onde o que se tem é um comando da tensão, a transferência metálica por curto-circuito acontece em função de 



 

eventos que estão naturalmente associados. Nesses casos, a corrente de soldagem está livre para variar e reage 

diretamente aos eventos de contato do arame com a poça metálica [2]. Em consequência disto, o processo de 

soldagem está sujeito à geração de respingos e fumos. 

Controlar a corrente de soldagem em uma condição de transferência por curto circuito exige que o equipamento 

seja dotado de estratégias para uma adequada manutenção e estabilidade do arco elétrico. As versões do processo 

que atuam exclusivamente no controle da corrente para essa finalidade (STT, CCC, RMD,...), utilizam-se de uma 

forma de onda específica que promove um estriccionamento da ponte metálica sob a ação direta das forças 

eletromagnéticas relacionadas com o efeito pinch [1].  Em função dos parâmetros elétricos de momento, o controle 

reduz a corrente de curto em antecipação ao instante de abertura do arco. Isso contribui, principalmente, para a 

redução de respingos e fumos. Entretanto, a previsão da abertura do arco pode não acontecer de maneira adequada 

e, nesse caso, o processo estará sujeito a alguma instabilidade. Além disso, para materiais como o alumínio, que 

possui baixo valor de resistividade elétrica, essa dificuldade é ainda mais acentuada, inviabilizando o uso desse 

tipo de controle.  

Surgem, então, no mercado, versões do processo que, para facilitar a transferência de material utilizam o 

recurso de puxar o arame de volta. Dessa maneira, o instante que o arco deverá reabrir está fortemente ligado ao 

movimento de recuo do arame, que é comandado pela própria fonte. A previsibilidade da abertura independe da 

leitura de parâmetros elétricos e o processo está apto para operar com diferentes materiais. A dificuldade aqui 

associada está intimamente ligada com o sistema de acionamento responsável pelo controle do movimento do 

arame, tendo em vista os altos valores de frequência de inversão que este é requerido. Em sistemas comerciais que 

utilizam essa técnica é notório que os resultados obtidos em termos de estabilidade de processo, geração de 

respingos e fumos são muito bons. O fato é que, adicionando-se um movimento desse tipo ao arame, toda a poça 

metálica e o material em deposição são submetidos a uma condição dinâmica diferente da convencional, e esse 

comportamento ainda carece de estudos mais aprofundados no que diz respeito aos resultados de soldagem que 

são obtidos. A necessidade de avaliação dos efeitos da movimentação dinâmica do arame também surge nos 

processos TIG com esse tipo de alimentação.   

Nesse contexto, como forma de obter uma ferramenta de estudos para a análise dos fenômenos envolvidos com 

a alimentação dinâmica de arame, o presente trabalho tem por objetivo apresentar o estudo e avaliação de diferentes 

tecnologias de acionamento, com a implementação de um protótipo de alimentador de arame destinado à realização 

de soldagem utilizando o movimento dinâmico do arame. 

  

2. Processos de Soldagem com alimentação dinâmica de arame 

 

A utilização de um sistema de alimentação que possibilite o controle do avanço e recuo do arame tem 

finalidades e requisitos distintos para os processos de soldagem MIG/MAG e TIG.  

No processo MIG/MAG, essa movimentação tem relação direta com o controle da transferência metálica e do 

comprimento do arco. Por esse motivo, as frequências de inversão do movimento devem aqui ser compatíveis com 

aquelas observadas em um processo convencional operando em curto-circuito. A Figura 1 apresenta dados 

adquiridos em uma soldagem de alumínio com velocidade de alimentação de arame (Va) de 6 m/min. Para essa 

configuração, a soldagem apresentou boa estabilidade de transferência em uma frequência de aproximadamente 

54 Hz. Diferentes fabricantes apresentam hoje versões do processo MIG/MAG que utilizam algum mecanismo de 

acionamento para a alimentação dinâmica [3-6]. Os valores divulgados acerca da máxima frequência de inversão 

do movimento variam de 70 Hz [7] até 130 Hz [8]. 

 

 

 
Figura 1. Oscilogramas de tensão e corrente para o MIG convencional (curto-circuito) na soldagem de alumínio 

ER5183 1,2 mm, Va = 6 m/min, frequência de transferência de aproximadamente 54 Hz 



 

O funcionamento do sistema depende do correto sincronismo entre o movimento do arame e os parâmetros 

elétricos do processo. São basicamente duas fases principais: a fase de arco e a fase de curto-circuito. O controle 

monitora a tensão de arco e compara com limites de referência pré-definidos que correspondem, respectivamente, 

aos limites da fase de arco e da fase de curto-circuito. Durante a fase de arco é fornecida a energia necessária para 

formação da gota e da poça. A gota é depositada na fase de curto-circuito, com o contato do arame à peça. Quando 

a tensão cai abaixo da referência estabelecida, o controle classifica como curto-circuito e o arame começa a ser 

retraído. Quando a tensão medida está acima da referência, o controle identifica como sendo a fase de arco e o 

arame é recuado até distância máxima definida como referência do comprimento do arco [4]. A Figura 2 representa 

o processo MIG/MAG com a alimentação dinâmica do arame. Por se ter essa necessidade de sincronismo entre o 

movimento do arame e a corrente, todo o controle é realizado por meio do motor do dispositivo tracionador que 

atua diretamente no avanço e recuo. 
 

A B 

Figura 2. Processo MIG MAG com alimentação dinâmica de arame; em A - Representação da movimentação do 

arame [6]; em B - Diagrama esquemático do ciclo de corrente [9] 

 

Diferente do processo MIG/MAG, as verdadeiras razões para o uso do movimento de avanço e recuo do arame 

no TIG não estão bem claras. As poucas informações que são encontradas na literatura corrente, em sua maioria, 

correspondem a dados de caráter muito mais comercial do que científico. Segundo dados de um fabricante [10], a 

ação mecânica da movimentação do arame na poça, associada com o pré-aquecimento do arame, cria uma poça de 

fusão mais fluída que permite uma melhor molhabilidade das laterais, com um aumento significativo na taxa de 

fusão. Além disso, é associada ao efeito vibratório uma maior facilidade de expulsão dos gases retidos na poça, o 

que contribui na redução da porosidade. A Figura 3A traz um modelo representativo do avanço e recuo do arame 

de adição no processo TIG. Como não se utiliza um sincronismo com a corrente de soldagem, dispositivos 

comerciais realizam a movimentação do arame introduzindo um movimento oscilatório em todo o mecanismo 

tracionador (Figura 3B). Nesses casos, as frequências utilizadas podem chegar até 16 Hz [11], sendo assim bem 

menores que os valores necessários para o MIG/MAG. Existem ainda versões que sincronizam o arame e a corrente 

para o TIG [12]. Nesses casos, a frequência de inversão é bastante baixa e, assim como no MIG/MAG, o 

movimento e realizado diretamente pela inversão do sentido de rotação do motor do tracionador. 

 

 
A 

 
B 

Figura 3. Processo TIG com alimentação dinâmica – A- Esquema da movimentação do arame (adaptado de 

[11]); B – Movimento oscilatório do dispositivo tracionador [13] 

 

O sucesso na realização de um procedimento de soldagem depende, entre os muitos fatores, da escolha dos 

corretos parâmetros de soldagem. O desenvolvimento de complexos sistemas de controle aumenta 

consideravelmente o número de variáveis de entrada, tornando a regulagem de parâmetros uma tarefa cada vez 

mais difícil. Por esse motivo, grande parte dos modelos comerciais de fontes de soldagem disponibiliza uma lista 

de programas pré-configurados para cada tipo de material de adição e gás de proteção. São os chamados modos 

sinérgicos, que simplificam a regulagem de parâmetros pelo operador. Tomando o MIG/MAG como referência, a 



 

regra geral é selecionar na fonte o tipo do material de adição, o diâmetro do arame e o gás de proteção, dentro das 

modalidades de programas de soldagem disponíveis. Concluída a seleção do programa, a regulagem é feita por 

meio de um único parâmetro de entrada, por exemplo, a velocidade de arame. Todos os outros parâmetros 

necessários para a realização da solda são configurados automaticamente. Dessa forma, o operador acaba ficando 

restrito aos valores selecionados pela fonte que, para aplicações específicas, podem não oferecer a condição 

desejada. Nesse caso, a utilização de programas sinérgicos em atividades de pesquisa também acaba limitando as 

possibilidades de estudo por parte do pesquisador. 

Visando o controle total de cada parâmetro e, consequentemente, do processo como um todo, o presente 

trabalho foca no desenvolvimento de um protótipo para a soldagem MIG/MAG com alimentação dinâmica de 

arame. Considera-se que pelo fato de este ser o processo que exige maior complexidade em termos de acionamento 

e controle do movimento do arame, os futuros desenvolvimentos para o processo TIG estariam também sendo 

contemplados. 

 

3. Materiais e Métodos 

 

O trabalho pode ser dividido em duas etapas. A primeira delas compreende os estudos e ensaios realizados com 

diferentes tipos de motores com o objetivo de avaliar qual o modelo que melhor se adequa aos requisitos de 

frequência requeridos pelo MIG/MAG. Foram realizados testes com diferentes frequências de reversão do sentido 

de rotação, com a observação das máximas amplitudes obtidas em cada caso.  

 Com a seleção do modelo mais adequado, a segunda etapa compreendeu a montagem do protótipo para 

definição de estratégias de controle e realização dos ensaios de soldagem.  
 

3.1. Metodologia para Ensaios de Motores 

 

Foram submetidos aos testes três diferentes sistemas de acionamento: motor DC com escovas, motor de passo 

e servomotor CA, cada qual com seu respectivo driver de potência, com sinais de entrada do tipo step/dir 

(passo/direção). O servomotor CA foi ainda testado em duas versões de potência, 100 W e 200 W. Para todos os 

ensaios, as frequências de reversão testadas foram de 40 Hz, 50 Hz e 60 Hz, com sinais impostos por meio de 

geradores de função e fontes de alimentação compatíveis com os drivers de potência.  

A primeira etapa para análise da performance dos motores consistiu em um teste sem carga, isto é, com o motor 

livre para rotacionar seu eixo sem nenhum tipo de acoplamento. Nestas condições os motores não deveriam 

apresentar limitações para operação, com exceção das suas próprias limitações construtivas. O objetivo deste teste 

foi verificar o máximo deslocamento angular que cada tecnologia de acionamento é capaz de oferecer para as 

diferentes condições de frequência de inversão comandadas. Utilizou-se do recurso de filmagem em alta 

velocidade para o acompanhamento e posterior medição do movimento do eixo do motor com o auxílio de um 

software de tratamento de imagens. As aquisições foram feitas numa taxa de 4000 frames por segundo. 

A estratégia adotada para a medição dos movimentos foi baseada na utilização dos frames que indicavam a 

inversão do movimento do eixo do motor. Essas imagens foram separadas e, por meio de software, foram medidos 

os ângulos inicial e final do deslocamento. Na Figura 4 é mostrado um exemplo da metodologia utilizada. Cada 

uma das imagens na figura indica um extremo do movimento do motor, a posição inicial é indicada pela imagem 

A, enquanto que a imagem B indica a posição final de deslocamento de um determinado ciclo. Para cada condição 

de frequência foi calculada a média do mensurando com base em uma repetição de três amostras. 

 

 
Figura 4. Exemplo da medição da variação angular de um servomotor com frequência de 

inversão de sentido de 50 Hz. A - Posição inicial; B - Posição final 

Na segunda etapa os motores foram submetidos à carga, tracionando um arame de solda de maneira similar à 

aplicação de soldagem. Para a realização desse teste os motores foram fixados em um cabeçote alimentador de 

arame, com o eixo do motor acoplado diretamente ao rolete. O monitoramento e medição foi agora baseado no 



 

deslocamento do arame, sendo também utilizado o recurso de filmagem em alta velocidade e posterior tratamento 

de dados em software de imagens, de forma semelhante ao teste sem carga.  

 

3.2. Metodologia para Ensaios de Soldagem 

 

O protótipo de tocha para realização das soldagens foi construído sobre o mesmo cabeçote alimentador 

utilizado nos testes do ensaio anterior. De modo a diminuir a influência de um longo trajeto do arame até o bico 

de contato, foi adaptado um pescoço de tocha MIG/MAG diretamente na saída do cabeçote.  

A fonte utilizada foi o modelo DIGIPlus da empresa IMC. Este equipamento possui um processador ARM de 

32 bits, no qual foi embarcada uma estratégia de controle desenvolvida para este trabalho. Com a integração do 

protótipo à fonte, os sinais de comando do driver são agora gerados pelo mesmo processador ARM. Foi utilizado 

um cabeçote de alimentação de arame secundário para armazenar e fornecer arame para o processo, sendo também 

controlado pela mesma fonte de soldagem. Pelo atual tamanho do dispositivo da tocha, optou-se por realizar a 

movimentação da peça submetida à soldagem, ao invés da tocha. Para isso, utilizou-se um manipulador cartesiano 

do tipo Tartílope V2. A monitoração e aquisição de dados do processo foi feita com o SAP (Sistema de Aquisição 

Portátil) da empresa IMC e câmera de alta velocidade IDT Y4S2. Os equipamentos necessários para realização de 

ensaios de soldagem foram reunidos e sua disposição geral pode ser visualizada na Erro! Fonte de referência 

não encontrada.. 

 

 
Figura 5. Disposição geral dos equipamentos: 1-Fonte de soldagem; 2-Cabeçote de 

alimentação de arame secundário; 3-Manipulador para deslocamento da peça; 4-Protótipo de tocha para 

alimentação dinâmica de arame 

Para verificar a adequabilidade do sistema desenvolvido, foram realizados ensaios de soldagem do tipo 

depósito sobre chapa, em alumínio e aço carbono. Os depósitos referentes ao alumínio foram feitos em chapas de 

3 mm de espessura, proteção gasosa de argônio com vazão de 15 l/min. Como metal de adição foram utilizados os 

arames ER4043 e ER5183, ambos de 1,2 mm de diâmetro. Os depósitos em aço foram realizados sobre uma chapa 

de 4 mm de espessura e como material de adição utilizou-se o arame ER70S-6 de 1,2 mm de diâmetro, com 

proteção gasosa da mistura C-25 (75% Ar, 25% CO2) e vazão 15 l/min. 

Todos os ensaios foram feitos na posição plana, com velocidade de soldagem que variou entre 30 e 45 cm/min 

e distância do bico de contato até a peça (DBCP) de 18 mm. Os principais parâmetros envolvidos no processo são 

inseridos diretamente pelo usuário na fonte de soldagem através da sua interface. Dentre esses parâmetros pode-

se citar: correntes de pulso, base e de curto-circuito, tempo de pulso, velocidades de avanço e de recuo de arame e 

tensões de referência.  

 

4. Resultados e Discussões 

 

 Os resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho são apresentados nos dois itens que seguem: 

 

4.1. Ensaios de Motores 

 

O primeiro ensaio a ser realizado foi o teste sem carga. A análise das imagens resultou nos máximos ângulos 

de rotação que cada modelo de motor foi capaz de fornecer em função da frequência de inversão solicitada. Os 

valores são apresentados na Tabela 1. Para estimar o deslocamento linear de arame correspondente as variações 

angulares, considerou-se o diâmetro de um rolete tracionador de arame de um modelo comercial e fez-se uma 



 

relação de proporção direta entre deslocamento angular e linear, obtendo os valores exibidos na última coluna da 

tabela. 

 

Tabela 1. Resultado do teste sem carga dos motores 

Motor 
Frequência 

oscilação (Hz) 

Variação angular (º) Deslocamento 

linear(mm) Valor médio Desv. padrão 

Servomotor 

CA 100 W 

40 83,25 0,07 21,64 

50 60,83 2,20 15,81 

60 46,00 2,72 11,96 

Servomotor 

CA 200 W 

40 84,97 2,66 22,09 

50 59,13 0,55 15,37 

60 46,70 0,17 12,14 

DC com 

escovas 

40 55,55 1,20 14,44 

50 28,93 5,47 7,52 

60 20,60 1,35 5,36 

Motor de passo 
40 23,15 0,45 6,02 

50 15,37 0,45 3,99 

60 8,73 0,57 2,27 

 

Com base em avaliações feitas sobre filmagens de alta velocidade de uma versão comercial do processo 

MIG/MAG com alimentação dinâmica, convencionou-se que o valor mínimo de deslocamento linear necessário 

fosse de 5 mm. Analisando a Tabela 1 pode-se observar o desempenho superior dos servomotores CA em relação 

aos outros motores testados, especialmente em frequências maiores de inversão, nas quais atingem deslocamentos 

superiores ao dobro do deslocamento mínimo estabelecido. O motor de passo conseguiu atingir o deslocamento 

mínimo desejado somente em baixas frequências, o que torna seu uso inviável para a construção do protótipo. Já 

o motor DC, apesar de a média de deslocamento ter superado o mínimo estabelecido em todas as frequências 

testadas, os resultados de 50 e 60 Hz apresentaram um valor de desvio padrão que coloca em dúvida a capacidade 

de controle para estas frequências. Sendo assim, o ensaio com carga prosseguiu com a avaliação somente dos 

servomotores CA. O objetivo era que o teste com carga fornecesse resultados mais próximos do comportamento 

do sistema de acionamento quando submetido ao processo real. Os resultados do teste são exibidos na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultados do teste de carga 

Motor 
Frequência 

oscilação (Hz) 

Velocidade 

linear (m/min) 

Deslocamento (mm) 

Valor 

médio Desv. padrão 

Servomotor CA 

100 W 

30 77,00 21,13 0,33 

40 64,54 13,54 0,39 

50 60,84 10,27 0,11 

60 51,48 6,86 0,14 

Servomotor CA 

200 W 

30 87,59 24,23 0,53 

40 71,39 14,67 0,13 

50 60,48 10,22 2,11 

60 38,93 5,28 0,03 

 

A tabela revela que ambos os motores superaram o limite mínimo de deslocamento de arame previamente 

estabelecido, com um comportamento bastante similar. Dessa forma, a seleção do modelo para a montagem no 

protótipo da tocha consistiu na comparação de duas características técnicas dos motores. A primeira delas foi o 

tamanho, tendo em vista que uma futura evolução do protótipo deverá exigir modelos menores. A segunda 

especificação avaliada foi em relação ao menor momento de inércia do rotor, o que afeta diretamente o esforço 

que o motor deve realizar em cada inversão de sentido. A tendência é que para altas frequências de inversão, 

quanto menor o momento de inércia menor seria o tempo de resposta (desaceleração e aceleração) do motor. Com 

isso, o modelo selecionado foi o de 100 W de potência. 

 

4.2. Ensaios de Soldagem 

 

As dificuldades encontradas no desenvolvimento das estratégias de controle definiram a divisão em três etapas 

distintas, sendo elas a etapa de abertura do arco, etapa de soldagem e etapa de finalização. O comportamento do 

sistema em cada etapa é apresentado na sequência.  

Na Figura  é exibido um oscilograma com destaque para a etapa de abertura do arco elétrico. Nessa etapa a 

fonte comanda o avanço do arame sobre a peça até o acontecimento do curto circuito. Nesse momento é imposta 



 

uma curva de corrente crescente, por um tempo predeterminado, de modo a promover o aquecimento da região de 

contato para facilitar a abertura do arco em função de breve retorno do arame. Na figura pode-se observar dois 

perfis de corrente antes de iniciar a etapa de pulsos. Observa-se também que o início do crescimento da corrente 

se dá após a queda de tensão, indicando o acontecimento do contato do arame com a peça (curto-circuito).  

 

 
Figura 6 – Oscilogramas de tensão e corrente com destaque para a etapa de abertura 

A Figura 7 é o resultado da estratégia de controle na etapa de soldagem. Essa é a etapa de regime do processo, 

onde se controla o avanço e recuo do arame, bem como os níveis de corrente que são fornecidos pela fonte. Na 

figura pode-se observar que existem três níveis de corrente bem definidos, um para cada estágio do processo. Em 

primeiro momento, a corrente de pulso proporciona a formação da gota metálica. A corrente é então reduzida para 

a chamada corrente de base, quando, em função da continuidade do avanço do arame, ocorre o curto circuito. 

Assim que o controle identifica que a tensão medida é menor que a referência identificadora do curto, o controle 

reduz a corrente para o valor de curto-circuito e comanda o motor para o movimento de recuo. A identificação da 

abertura do arco é dada também com base na leitura da tensão e comparação com uma referência pré-definida. 

Após esse momento, o sistema comanda o avanço do arame com a aplicação de um novo pulso de corrente. 

Observa-se também na figura a boa repetitividade dos pulsos, fundamental para resultados uniformes do processo 

de soldagem o que, nesse caso, é totalmente dependente da estabilidade no controle do avanço e recuo do arame. 

 

 
Figura 7 – Oscilogramas de tensão e corrente com destaque para a etapa de soldagem, em depósito feito com 

arame de alumínio ER5183 com Ø = 1,2 mm 

Na Figura 8 é apresentado um oscilograma com destaque para a etapa de finalização. A principal função da 

etapa de finalização é garantir que o arame não fique grudado na peça ao final da solda. Para isso, é necessário 

garantir que o processo nunca termine em uma fase de curto. Se o sinal de finalizar a solda coincidir com esse 

instante, a fonte aplica um pulso de corrente para evitar o problema. Em seguida, o controle comanda o 



 

desligamento da potência da fonte e o motor da tocha. O resultado pode ser conferido pelo valor de tensão elevado 

após o pulso final, indicando que o arame não está em contato com a peça. O êxito no resultado de cada etapa 

garante estabilidade ao processo como um todo, bem como a repetitividade dos depósitos efetuados. 

 

 
Figura 8 – Oscilogramas de tensão e corrente com destaque para a etapa de finalização 

 

Como forma de avaliar o protótipo de alimentação dinâmica construído e sua aplicabilidade em um processo 

MIG/MAG, foi realizada uma série de depósitos. Em cada ensaio o usuário fica desimpedido para variar os 

principais parâmetros de soldagem diretamente na fonte, conforme desejar. Cada alteração promove uma 

influência direta sobre a estabilidade do processo, bem como sobre o resultado do depósito. Uma boa regulagem 

de parâmetros garante a qualidade final da solda realizada. Na Figura 9 e Figura 10 são exibidos dois depósitos 

em alumínio, utilizando diferentes ligas como material de adição. O objetivo aqui não foi fixado em se obter um 

depósito com boas características de molhabilidade ou penetração. A intenção foi de verificar a estabilidade no 

depósito a fim de se comprovar a validade da estratégia de controle utilizada.  

 

 
Figura 9 – Cordão nº1, arame de alumínio ER4043, com 1,2 mm de diâmetro 

 
Figura 10 – Cordão nº2, arame de alumínio ER5183, com 1,2 mm de diâmetro 

 

Visando adaptar o processo para outros tipos de metal de adição, foram realizados depósitos utilizando ligas 

de aço. Para isso, modificou-se a forma de onda original, adicionando um pulso de corrente com tempo 

predeterminado pelo usuário no início da etapa de curto. Esse pulso foi implementado, em princípio, seguindo 

informações encontradas em versões comerciais do processo. A forma de onda nesta situação pode ser observada 

no oscilograma da Figura , que corresponde ao resultado do depósito com uma liga de aço utilizando o arame 

ER70S-6 como metal de adição, mostrado na Figura . 

 



 

 
Figura 11 – Oscilogramas de tensão e corrente com destaque para o pulso adicional na etapa de curto, em 

depósito feito com arame de aço ER70S-6 com Ø = 1,2 mm 

 
Figura 12 – Cordão nº3, arame de aço ER70S-6, com 1,2 mm de diâmetro 

  

Na Tabela 3 foram reunidos alguns dados quantitativos a respeito dos depósitos exibidos nas Figura 9, 10 e 

Figura . Os parâmetros de entrada são aqueles que o usuário configura no início do processo diretamente na fonte 

de soldagem. Vale ressaltar que na tabela estão expostas somente algumas dentre as opções dos parâmetros 

disponíveis na fonte. Os valores de corrente e tensão apresentados foram obtidos com o SAP e a frequência 

calculada com base nos oscilogramas. 

 

Tabela 3. Parâmetros envolvidos ensaios de soldagem 

   Valores de entrada Valores de saída 

   Correntes (A) 

Tempos 

(ms) Valores médios 

nº Arame 
Material 

base 
Ip Ib Ipc Icc tap tpb 

Corrente 

(A) 

Tensão 

arco (V) 

Frequência 

(Hz) 

1 ER4043 Alumínio 150 70 0 50 8 0 90 11,5 41,7 

2 ER5183 Alumínio 130 60 0 30 8 0 71 11,4 39,7 

3 ER70S-6 Aço 250 40 220 80 5 3 106 11,3 24,6 

 

Por fim, para avaliar o comportamento da transferência metálica obtida com o protótipo, foi utilizado o recurso 

da filmagem em alta velocidade. Na Figura 13 foram reunidas imagens da região de contato do arame com a peça 

em uma sequência cronológica da transferência durante um período. 



 

 
Figura 13. Sequência da transferência metálica utilizando o protótipo na soldagem MIG de alumínio ER5183 

 

 

5. Conclusões 

 

Os principais objetivos almejados com a construção do protótipo foram alcançados. Os ensaios para avaliação 

dos motores levaram a escolha do servomotor CA de 100 W e esse acionamento integrado ao sistema de 

alimentação foi capaz de responder aos comandos da fonte de maneira satisfatória. Em alguns depósitos foi 

possível obter frequências de transferência de até 68 Hz, com boa reprodutibilidade dos resultados. Entretanto, 

observou-se que o sistema de acionamento utilizado ainda tem limitações, no que diz respeito aos tempos de 

aceleração e desaceleração do motor. Além de esse fato não permitir uma maior frequência de curto-circuito, surge 

aqui uma dificuldade associada com a capacidade de controlar o comprimento do arco. 

Através da análise dos dados obtidos nos ensaios de soldagem pode-se concluir sobre a viabilidade da 

continuidade nos desenvolvimentos com a técnica de alimentação dinâmica de arame. Os resultados apresentados 

mostraram-se promissores e alguns comentários adicionais podem ser levantados: 

 A soldagem utilizando a liga de alumínio ER4043 (Figura 7) se mostrou trabalhosa devido ao fato 

desse tipo arame ser bastante maleável. Isso gerou falhas em diversas ocasiões causadas pela dobra 

de arame no sistema de tracionamento; 

 Os resultados obtidos com liga de alumínio ER5183 foram encontrados com maior facilidade em 

comparação aos outros dois arames; 

 Apesar de ter sido possível obter um depósito em aço com boa regularidade no cordão, observou-se 

para esse caso a presença de respingos e uma maior dificuldade em se aumentar a frequência de 

transferência metálica de forma estável. Nos ensaios documentados anteriormente, a frequência 

máxima que se obteve foi bastante reduzida se comparada aos ensaios com o alumínio, 

aproximadamente 25 Hz no aço e 40 Hz utilizando ligas de alumínio.  

Finalizando, pode-se destacar que o atual fator limitante no processo é a dinâmica do acionamento. Em ensaios 

realizados com filmagem de alta velocidade, verificou-se que a inversão de sentido do motor demorava, em média, 

pouco mais de 3,5 ms. O fator temporal é algo fundamental para este sistema e esperava-se que a troca de sentido 



 

de rotação do motor fosse efetuada em intervalos menores de tempo. Trabalhos futuros serão realizados utilizando 

diferentes servomotores, com o intuito de se atingir maiores frequências de transferência. 
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