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RESUMO 
 
 

GMAW (Gas Metal Arc Welding), mais conhecida como MAG (Metal Active Gás) e SAW 
(Submerged Arc Welding) conhecido como Arco Submerso são dois processos de soldagem 
fundamentais na indústria, através de suas características é possível executar a maioria das 
estruturas na área de soldagem, com suas altas taxas de deposição e a possibilidade de serem 
mecanizadas, automatizadas e robotizadas. É importante saber as principais diferenças entre 
os processos no qual deverão ser utilizados para atender os requisitos de projeto de 
engenharia a fim de minimizar custos. O Processo SAW (Arco Submerso) tem como principais 
características o fato de apresentar uma maior taxa de deposição utilizando vários tipos de 
arame, o processo GMAW (MAG) utiliza um gás ativo que protege a poça de fusão, expulsando 
os gases prejudiciais ao processo de soldagem, tendo uma alta velocidade de soldagem e alta 
taxa de deposição. Esse trabalho tem o objetivo de avaliar a taxa de deposição dos processos 
de soldagem GMAW (MAG) e SAW (Arco Submerso). Através de um processo de usinagem 
em uma chapa de aço ASTM A36 com dimensões de 1” 200X300mm, será realizado duas 
aberturadas com ângulo de 30º e profundidade de 23mm, uma abertura será soldada com o 
processo MAG e a outro pelo processo Arco Submerso, em ambos os casos serão analisados 
a taxa de deposição, velocidade de soldagem, aporte de calor, tempo de soldagem até toda 
abertura ser preenchida Para o processo SAW (Arco Submerso) o material utilizado foi uma 
chapa de aço ASTM A-36, um consumível EM12k e o fluxo granular. O processo MAG tem 
como principais características a utilização de um gás C-25 (75% de Argônio e 25 % de Dióxido 
de Carbono) fonte Lincoln Idealarc Pulse Power 500, a velocidade de alimentação do arame e 
tensão foram definidos após os testes preliminares, o metal base utilizado foi o Aço ASTM-A36 
e o consumível utilizado foi o ER70S6 com diâmetro de 1,2 mm. Ao final do trabalho, no 
processo SAW ocorreu uma maior taxa de deposição com grande aporte térmico, sendo 
necessário um maior controle da temperatura para evitar as distorções do corpo de prova, 
ficando menos tempo com o arco aberto. No processo GMAW houve menor taxa de deposição 
em relação ao SAW, aporte térmico menor que possibilita um maior tempo de arco aberto e 
menor chance de deformação da peça. Conclui-se que os dois processos se tornam viável 
dependendo da aplicação do processo, pois o processo SAW (Arco Submerso) apresenta 
limitações no processos de soldagem. 


