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SOLDAGEM – CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

� Os processos de soldagem se caracterizam pela união 
de duas partes metálicas por meio da interação 
metalúrgica em sua interface.

� A soldagem possibilita uma união permanente.

� A junta soldada pode ter resistência mecânica superior 
às partes que foram unidas.

� É um processo economicamente viável por ser de baixo 
custo.

� Pode ser realizada no campo.

� É usada em manutenção e recuperação de peças.

� Pode ser usada para todos os metais comerciais.

JUNTA SOLDADA

SOLDAGEM – LIMITAÇÕES

� A maioria dos processos é realizada manualmente.

� A maioria dos processos consome grande quantidade 
de energia.

� Apresenta riscos a saúde do operador.

� Não é indicada quando é necessário a desmontagem 
das partes para reparo ou manutenção.

� Podem apresentar defeitos difíceis de serem 
identificados.

SOLDAGEM:
CLASSIFICAÇÃO QUANTO À INTERAÇÃO METALÚRGICA

� Os processos de soldagem podem ser classificados de 
acordo com o tipo de interação metalúrgica:

� Soldagem por fusão – quando ocorre a fusão 
localizada das partes a serem unidas.

� Brasagem – quando ocorre a fusão apenas do metal 
de adição.

�Quando a temperatura de fusão do metal de adição 
é baixa (menos de 450 °C) o processo é 
denominado solda branda.

� Soldagem no estado sólido – quando a união 
ocorre sem fusão.
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SOLDAGEM:
CLASSIFICAÇÃO QUANTO À FONTE DE ENERGIA

� Os processos de soldagem podem ser classificados de 
acordo com a fonte de energia utilizada na soldagem:

� Fontes elétricas

�Arco elétrico

�Resistência elétrica (efeito Joule)

� Fontes químicas

�Chama direta (gás combustível)

�Aluminotermia

� Fontes óticas – laser, feixe de elétrons

� Fontes mecânicas – atrito, ultrassom, explosão

ARCO ELÉTRICO

� O arco elétrico é o resultado de uma descarga elétrica 
entre o eletrodo e a peça que se deseja soldar (obra).

� Na soldagem com corrente contínua, um polo é o 
anodo (positivo) e o outro é o catodo (negativo).

� A região entre os pólos é formada por uma atmosfera 
ionizada que é denominada plasma.

� Os elétrons emitidos na região catódica passam pela 
atmosfera ionizada e alcançam o anodo.

ARCO ELÉTRICO
ABERTURA DO ARCO

� Em condições normais o ar impede a passagem do 
arco elétrico.

� Para a abertura do arco pode-se tocar a peça com 
o eletrodo (curto circuito) e depois afastá-lo com 
cuidado para não extinguir arco.

� Outra forma de se abrir o arco é impor uma 
corrente alternada de alta frequencia para ionizar 
os gases entre o eletrodo e a peça.
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TIPO DE CORRENTE

NA SOLDAGEM A ARCO ELÉTRICO

� A soldagem a arco elétrico pode ser realizada com:

� Corrente Contínua – CC

�com polaridade direta (CC–), quando o eletrodo é 
o polo negativo (catodo) e a peça é o polo positivo 
(anodo), ou

�com polaridade inversa (CC+), (ou reversa), 
quando o eletrodo é o polo positivo (anodo) e a 
peça é o polo negativo (catodo).

� Corrente Alternada – CA

TIPO DE CORRENTE E POLARIDADE DO ELETRODO

– INFLUÊNCIA NO AQUECIMENTO DA PEÇA

POLARIDADE TROCADA

TIPO DE CORRENTE E POLARIDADE DO ELETRODO

– INFLUÊNCIA NO AQUECIMENTO DA PEÇA

POLARIDADE CORRIGIDA

TIPO DE CORRENTE E POLARIDADE DO ELETRODO

– INFLUÊNCIA NO AQUECIMENTO DA PEÇA

� A região que sofre o bombardeio dos elétrons, isto é, o 
polo positivo (anodo), se aquece mais devido a 
conversão da energia cinética dos elétrons em calor.

� A intensidade de calor é da ordem de 106 a 108 W/m2.

� A temperatura no polo positivo (anodo) é maior que no 
polo negativo (catodo) e consequentemente ocorre 
maior fusão da peça quando a polaridade é direta e o 
contrário na polaridade inversa.
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MODOS DE TRANSFERÊNCIA METÁLICA

� É a forma como o metal é transferido do eletrodo para a 

poça de fusão na soldagem a arco elétrico.

MODO DE TRANSFERÊNCIA METÁLICA

� Podem ser dos seguintes tipos:

� Transferência globular – ocorre com correntes baixas.

� Transferência por névoa (spray) – ocorre com 
correntes elevadas.

� Transferência por curto-circuito – similar a globular 
porém a gota toca a poça e depois se desprende do 
eletrodo.

� Transferência por arco pulsante – pulsos regulares 
de corrente elevada são aplicados em um arco de 
corrente baixa, o que produz um spray.

PROTEÇÃO GASOSA

� Para proteger o arco elétrico e a poça de fusão de 
contaminações devido a exposição ao ar (O2, N2 e H2O), os 
processos de soldagem frequentemente utilizam algum tipo 
de proteção gasosa, que pode ser um gás de proteção 
soprado diretamente sobre a solda ou produzido pela 
combustão de um fluxo.

� Os gases de proteção mais utilizados são:

� O argônio (Ar) e o hélio (He), que são gases inertes.

� O dióxido de carbono (CO2) e o oxigênio (O2), que são 
oxidantes.

� O nitrogênio (N2), que é não reativo.

� O hidrogênio (H2), que é redutor.

GASES DE PROTEÇÃO

� Gases moleculares, como o dióxido de carbono (CO2), 
o oxigênio (O2), o hidrogênio (H2) e o nitrogênio (N2), 
se dissociam quando aquecidos, mas quando entram 
em contato com a peça, a uma temperatura mais 
baixa, os átomos se recombinam e liberam energia na 
forma de calor.

� No caso de gases inertes, não ocorre essa liberação 
de energia adicional.

� Os gases oxidantes reagem com os elementos da 
poça de fusão oxidando-os.

� Os gases redutores reagem com os óxidos na poça 
de fusão reduzindo-os.
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GASES DE PROTEÇÃO

� A densidade do gás afeta a eficiência da proteção e a 
vazão necessária do gás.

� Gases mais densos que o ar proporcionam uma proteção 
mais efetiva que os menos densos.

� Densidade de alguns gases (à 20 ºC e 1 atmosfera):

Gás Fórmula g/L (g/L) / (1,293)

Dióxido de Carbono CO2 1,977 1,529
Argônio Ar 1,633 1,263
Oxigênio O2 1,429 1,105
Ar 1,293 1,000
Nitrogênio N2 1,251 0,968
Hélio He 0,179 0,138
Hidrogênio H2 0,090 0,070

INFLUÊNCIA DO TIPO DE GÁS NO

MODO DE TRANSFERÊNCIA METÁLICA

� O gás de proteção tem influência no modo de transferência 
metálica, na profundidade de penetração e na forma do 
cordão.

ARGÔNIO E HÉLIO – GASES INERTES

� São indicados para a soldagem de metais não ferrosos.

� Na soldagem de ligas ferrosas o arco é instável e 
provoca salpicos.

� Para uma mesma proteção, o hélio exigirá um consumo 
maior de gás devido a menor densidade que o argônio.

Hélio Argônio

Maior condutividade térmica Custo mais baixo

Maior penetração da solda Soldagem fora de posição

Maior potência do arco Transferência por névoa mais fácil

Soldagem de maiores espessuras Soldagem de chapas finas

Soldagem de materiais com
condutividade térmica alta (Al, Cu)

Soldagem de ligas ferrosas

CO2 – GÁS ATIVO

� Na elevada temperatura do arco o CO2 se decompõe:

� O oxigênio se difunde no metal de base oxidando o ferro:

� O óxido de ferro II (óxido ferroso, FeO) reage com o 
carbono na poça de fusão e produz monóxido de carbono:

� O teor de carbono no cordão poderá diminuir e o monóxido 
de carbono (CO) poderá produzir porosidade no cordão de 
solda. Em baixas temperaturas parte do CO pode se 
decompor em carbono e oxigênio e o teor de carbono no 
cordão poderá aumentar.

22 OCO22CO +→

FeO2O2Fe
2

→+

COFeCFeO +→+
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CO2 – GÁS ATIVO

� Os arames (metal de adição) para soldagem com 
proteção de CO2 devem conter grande quantidade de 
desoxidantes.

� Em geral, o Mn e o Si que apresentam maior afinidade 
química pelo O2 do que o carbono. Também podem estar 
presentes o Al, o Ti ou Zr.

� O uso de CO2 como gás de proteção apresenta um custo 
mais baixo em comparação com o uso de gases inertes.

� O modo de transferência metálica pode ser globular, ou 
por curto-circuito. A transferência por névoa não é 
indicada, pois é instável e com muitos salpicos.

ARGÔNIO OU HÉLIO COM ADIÇÃO DE CO2 E O2

� A adição de CO2 e O2 aos gases inertes Ar e He 
melhora a transferência metálica, estabiliza o arco e 
reduz os salpicos na soldagem dos aços.

� Os arames (metal de adição) para soldagem devem 
conter desoxidantes para prevenir a perda de 
elementos de liga devido a oxidação.

� Pode provocar porosidade no cordão devido aos 
gases dissolvidos.

� Na soldagem dos aços inoxidáveis, o aumento do teor 
de carbono no metal depositado pode dar origem a 
corrosão por sensitização (corrosão intergranular).

CORROSÃO INTERGRANULAR

(SENSITIZAÇÃO)

FLUXO

� Os fluxos utilizados nos processos de soldagem são 
consumidos durante e realização da operação e apresentam 
diversas funções. Algumas destas são:

� Criar uma atmosfera ionizada que permita a passagem 
estável do arco.

� Produzir gases de combustão que protejam a região da 
solda contra oxidação e difusão de gases na poça de 
fusão.

� Escorificar elementos indesejáveis do cordão de solda.

� Reduzir a oxidação e a taxa de resfriamento do cordão 
pela formação de uma camada de escória sobre o 
cordão, o que evita a fragilização da solda.

� Introduzir de elementos de liga no cordão.
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JUNTA SOLDADA E

ZONA TERMICAMENTE AFETADA – ZTA

� A Zona Termicamente Afetada (ZTA) é a região do metal 
de base, próximo a solda, que sofre um ciclo térmico de 
aquecimento e resfriamento.

� As transformações metalúrgicas que ocorrem na ZTA 
podem induzir deformações, tensões residuais, 
descontinuidades e mudanças microestruturais nocivas.

POÇA DE FUSÃO

� A poça de fusão é formada pelas gotas fundidas do 
metal de adição (em alguns processos é o próprio 
eletrodo) e parte do metal de base das peças que 
estão sendo soldadas.

APORTE DE CALOR – “HEAT INPUT”

� O calor aportado (energia de soldagem) é a quantidade 

de calor imposta à região da solda e que varia para cada 

processo de soldagem.

� Na soldagem a arco elétrico, o aporte de calor é função 

da velocidade de deslocamento da fonte de calor (arco 

elétrico) e da potência elétrica.

� onde η é o rendimento do processo.

v

VI
E η=

SOLIDIFICAÇÃO

� O processo de solidificação do metal fundido é 
influenciado por alguns fatores:

� a composição química e condutividade térmica do 
material,

� o aporte de calor à região da solda, a temperatura 
inicial e o volume de material adjacente a zona de 
fusão.

� A microestrutura do metal solidificado, em geral, é 
formada por grãos colunares grosseiros paralelos a 
direção do fluxo de calor.
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DEFEITOS

� A reação do metal fundido com os gases presentes 
pode dar origem a alguns defeitos:

� oxidação,

� porosidades,

� trincas a frio devido ao hidrogênio.

� Para evitar esses defeitos pode se utilizar:

� gases de proteção,

� fluxos com desoxidantes e 

� controle do modo de transferência metálica.

DEFEITOS

POROSIDADE

DEFEITOS – TRINCAS A FRIO

FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO

DEFEITOS

INCLUSÃO DE ESCÓRIA

� Inclusão de escória na raiz de uma solda
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DEFEITOS

FALTA DE FUSÃO

DEFEITOS

FALTA DE PENETRAÇÃO

DEFEITOS

MORDEDURA POSIÇÕES DE SOLDAGEM
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TIPOS BÁSICOS DE JUNTAS SOLDADAS TIPOS DE

PREPARAÇÃO

DE CHANFROS

NAS SOLDAS DE

TOPO

TIPOS DE PREPARAÇÃO DE CHANFROS PARA

JUNTAS EM T E EM CRUZ

CLASSIFICAÇÃO DOS

PROCESSOS DE SOLDAGEM

(ENGENHARIA DE SOLDAGEM E APLICAÇÕES

OKUMURA E TANIGUSHI – LTC)
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SOLDAGEM A ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO

REVESTIDO

“SHIELDED METAL ARC WELDING” – SMAW

� O processo de soldagem a arco elétrico com eletrodo 
revestido utiliza um eletrodo consumível, que fornece 
o metal de adição à solda.

� O eletrodo é formado por um arame, denominado alma, 
e um revestimento, que atua como fluxo.

� O revestimento possui uma função adicional nesse 
processo de soldagem:

� isolar eletricamente a alma do eletrodo para evitar a 
abertura de arcos laterais e orientar o arco para a 
zona de fusão.

SOLDAGEM A ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO

REVESTIDO

SOLDAGEM A ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO

REVESTIDO – EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS SOLDAGEM A ARCO SUBMERSO

“SUBMERGED ARC WELDING – SAW”

� O processo de soldagem a arco submerso utiliza um 
eletrodo consumível, contínuo e sem revestimento, 
que fornece o metal de adição à solda.
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SOLDAGEM A ARCO SUBMERSO

CARACTERÍSTICAS

� O fluxo, em forma granular, é aplicado 
abundantemente de modo a cobrir o arco e a poça 
de fusão.

� O modo de operação, em geral, é automatizado.

� O rendimento térmico é elevado o que permite uma 
grande taxa de deposição e alta produtividade.

� Pode depositar 4 a 10 vezes mais material por hora 
do que o processo a arco elétrico com eletrodo 
revestido.

SOLDAGEM A ARCO SUBMERSO

LIMITAÇÕES

� Alto investimento inicial no equipamento.

� Não é possível soldar fora das posições plana e 
horizontal.

SOLDAGEM A ARCO ELÉTRICO COM ARAME

TUBULAR

“FLUX CORED ARC WELDING – FCAW”

SOLDAGEM A ARCO ELÉTRICO COM ARAME

TUBULAR

� Utiliza um eletrodo consumível, contínuo, que 
fornece o metal de adição à solda e contém fluxo em 
seu interior.

� Pode-se utilizar proteção gasosa (FCAW-G) ou não.

� Quando não se utiliza proteção gasosa (FCAW-S), o 
processo é chamado autoprotegido (self-shielded).

� A proteção gasosa é composta por CO2 ou uma 
mistura de CO2 e argônio.
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SOLDAGEM COM ARAME TUBULAR

CARACTERÍSTICAS

� O processo apresenta alta produtividade devido ao 
arame de solda contínuo.

� A presença de fluxo traz benefícios metalúrgicos ao metal 
depositado.

� A produção de escória, além dos benefícios metalúrgicos, 
dá suporte, forma e proteção ao metal depositado.

� A taxa de deposição é a maior entre os processos 
manuais.

� Pode ser automatizado.

PROCESSO DE SOLDAGEM A ARCO TUNGSTÊNIO

COM ATMOSFERA GASOSA

“GAS TUNGSTEN ARC WELDING”(GTAW) 

PROCESSO DE SOLDAGEM TIG
(“TUNGSTEN INERT GAS”)

PROCESSO DE SOLDAGEM A ARCO TUNGSTÊNIO

COM ATMOSFERA GASOSA – (SOLDA TIG)

� Utiliza um eletrodo não consumível de tungstênio e 
proteção gasosa.

� Os gases mais utilizados são o argônio, o hélio e 
misturas de argônio-hélio e argônio-hidrogênio.

� Pode se usar ou não metal de adição.

� Quando utilizado, o metal de adição deve ser fornecido 
na forma de vareta.

PROCESSO DE SOLDAGEM A ARCO TUNGSTÊNIO

COM ATMOSFERA GASOSA – (SOLDA TIG)

� Não se utiliza qualquer tipo de fluxo e, portanto não 
há a formação de escória.

� O arco é estável e preciso o que favorece a 
soldagem de chapas finas.

� A taxa de resfriamento é alta devido à inexistência 
de escória e ao sopro de gás de proteção.
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CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE ALGUNS GASES

� O uso de misturas Ar-H2 como gás de proteção proporciona 
uma maior taxa de deposição do que com o Ar puro, o que 
pode ser atribuído à maior condutividade térmica do 
hidrogênio.

PROCESSOS DE SOLDAGEM A ARCO METÁLICO

COM ATMOSFERA GASOSA (MIG/MAG)
(“GAS METAL ARC WELDING” – GMAW)

MIG – “METAL INERT GAS”
MAG – “METAL ACTIVE GAS”

PROCESSOS DE SOLDAGEM MIG E MAG

� Utiliza um eletrodo consumível e proteção gasosa.

� O eletrodo é metálico e contínuo, e fornece o metal de 
adição para a solda.

� No processo MIG é utilizada proteção de gás inerte: 
argônio, hélio, ou uma mistura de Ar e He.

� No processo MAG é utilizada proteção de gás ativo: 
CO2 , ou mistura de CO2 e O2 , argônio e CO2 , 
argônio e O2 .

PRINCIPAIS GASES E MISTURAS NA

SOLDAGEM MIG/MAG
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SOLDAGEM COM GÁS INERTE – SOLDA MIG

� Na soldagem com gás inerte (MIG) o arco é estável e a 
transferência metálica apresenta poucos respingos.

� O custo de soldagem é mais alto devido ao gás inerte.

� Pode ser aplicado a praticamente todos os materiais 
metálicos.

� Correntes elevadas permitem altas taxas de deposição 
e grande eficiência.

� O modo de transferência metálica em geral é por névoa 
(spray).

SOLDAGEM COM GÁS INERTE – SOLDA MIG
CORRENTE DE TRANSIÇÃO

SOLDAGEM COM GÁS INERTE – SOLDA MIG
CORRENTE DE TRANSIÇÃO SOLDAGEM COM GÁS INERTE – SOLDA MIG

� Para se obter a transferência por névoa a corrente deve 
ser superior a corrente de transição.

� A corrente de transição depende do material do eletrodo 
e de seu diâmetro e do tipo de gás de proteção.

� A adição de CO2 ao argônio aumenta a corrente de 
transição.

� Na soldagem com argônio puro o arco é bastante 
concentrado e produz uma penetração profunda na 
região sob o arco e pequena nas áreas adjacentes.
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SOLDAGEM COM GÁS INERTE – SOLDA MIG
INFLUÊNCIA DO TIPO DE GÁS SOLDAGEM COM GÁS ATIVO – SOLDA MAG

� Na soldagem com gás ativo (MAG) o metal de adição 
contém desoxidantes (Mn, Si) para evitar a inclusão de 
óxidos.

� Em geral o modo de transferência metálica é do tipo 
globular.

� Na soldagem com corrente contínua e polaridade 
inversa, a formação de óxidos na superfície da poça de 
fusão estabiliza o arco e a transferência metálica.

PERFIL DO CORDÃO DE SOLDA EM FUNÇÃO

DO TIPO DE GÁS DE PROTEÇÃO SOLDAGEM A ARCO PLASMA

� É um processo similar ao processo TIG.

� Utiliza um eletrodo não consumível de tungstênio.

� Um gás inerte é aquecido e ionizado por um arco 
constrito e injetado através da tocha de soldagem.

� A união ocorre pelo aquecimento produzido pelo fluxo 
de plasma concentrado.

� Pode se utilizar um gás inerte de proteção adicional.

� Pode ser utilizado metal de adição, que deve ser 
fornecido na forma de vareta.
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SOLDAGEM A ARCO PLASMA
SOLDAGEM A PLASMA COM ARCO TRANSFERIDO

SOLDAGEM POR ELETROESCÓRIA
SOLDAGEM POR ELETROESCÓRIA

� O calor é gerado pela resistência que um fluxo fundido 
(escória) oferece a passagem da corrente elétrica.

� Utiliza um eletrodo consumível e contínuo.

� É realizada na posição vertical e utiliza sapatas para 
confinar a poça de fusão. Em geral as sapatas são 
refrigeradas a água.

� Para iniciar a soldagem é estabelecido um arco entre o 
eletrodo e a peça. Em seguida é adicionado fluxo e o 
arco é extinto pelo fluxo fundido.

� Pode ser utilizado mais de um eletrodo.
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SOLDAGEM POR ELETROGÁS

� O calor é gerado por um arco elétrico entre um 

eletrodo consumível e contínuo, que pode ser de 

arame sólido ou de arame tubular.

� São utilizados gases para a proteção da solda e a 

estabilidade do arco.

� A solda é realizada na posição vertical e utiliza sapatas 

para confinar a poça de fusão. Em geral as sapatas 

são refrigeradas a água.

� O processo é similar a soldagem por eletroescória.

SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA

� O calor para a soldagem é obtido pelo efeito Joule.

� A resistência a passagem dos elétrons na interface 

entre as partes a serem unidas provoca o aumento da 

temperatura e a união.

� A intensidade de calor é da ordem de 106 a 109 W/m2.

� Em geral a junta pode ser de dois tipos: junta 

superposta e junta de topo.

SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA

SOLDAGEM POR PONTOS

� É utilizada para a soldagem de chapas finas.

� As extremidades de dois eletrodos não consumíveis 

são pressionadas contra duas chapas sobrepostas.

� Os eletrodos em geral são de cobre e refrigerados a 

água.

� O calor gerado pela passagem da corrente elétrica 

produz a união no contato entre as duas chapas.

SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA

SOLDAGEM POR PONTOS
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SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA

SOLDAGEM POR COSTURA

� Dois eletrodos não consumíveis no formato de discos 

são pressionados contra duas chapas sobrepostas.

� O processo é utilizado para a soldagem de chapas finas 

e de tubos com costura.

� A corrente elétrica pode ser contínua ou intermitente e 

produz a união no contato entre as duas chapas.

� Os eletrodos em geral são de cobre e refrigerados a 

água.

SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA

SOLDAGEM POR COSTURA

SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA

EXEMPLOS DE JUNTAS PARA SOLDAGEM POR

PONTOS OU POR COSTURA

SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA

SOLDAGEM POR PROJEÇÃO

� As partes a serem soldadas são pressionadas uma 

contra a outra e o calor gerado pela passagem da 

corrente elétrica nas partes salientes produz a união.
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SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA

SOLDAGEM DE TOPO

� Esse processo é dividido em dois tipos:

� Soldagem de topo por fluência;

� Soldagem de topo por centelhamento.

� Na soldagem de topo por fluência o calor é gerado 
pela resistência a passagem de uma corrente entre as 
extremidades das partes a serem unidas.

� Quando as partes estão suficientemente aquecidas é 
aplicada uma pressão intensa para concluir a 
soldagem.

SOLDA DE TOPO POR CENTELHAMENTO

� Na soldagem a arco por centelhamento é gerado um 
curto circuito intermitente entre as extremidades das 
partes a serem unidas.

� Quando as partes estão suficientemente aquecidas é 
aplicada uma pressão intensa para concluir a soldagem.

SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA

FABRICAÇÃO DE TUBO COM COSTURA

SOLDAGEM POR FEIXE DE ELÉTRONS

� O calor é gerado pela colisão de um feixe de elétrons 
concentrado sobre a peça.

� O equipamento consiste em um sistema especial para 
focar o feixe de elétrons e requer a presença de vácuo.

� Quanto melhor for o vácuo maior será a penetração.

� A penetração é bastante profunda e a largura do cordão 
de solda é muito pequena.

� A intensidade de calor é muito alta e pode ultrapassar 
1010 W/m2.

� Indicado para a soldagem de materiais altamente reativos 
(Ti, Zr, Be, U) e refratários (W, Nb, Mo, Ta).
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SOLDAGEM POR FEIXE DE ELÉTRONS
SOLDAGEM A LASER

� O calor é obtido por meio de um feixe de luz potente, 
concentrado e colimado.

SOLDAGEM A LASER

� São usadas fontes de laser gasosa ou sólida.

� A fonte gasosa utiliza CO2 e gera um feixe contínuo.

� A fonte sólida utiliza Nd:YAG (Neodymium-doped 
Yttrium Aluminum Garnet Laser) que gera um feixe 
pulsado, usado na soldagem de chapas finas.

� A figura mostra um laser de CO2. As setas indicam o 
fluxo de água para a refrigeração do tubo que contém 
os gases.

SOLDAGEM A LASER

� Em geral, se utiliza proteção de gás inerte para prevenir 
a oxidação e não é necessário vácuo.

� Pode-se utilizar metal de adição.

� A densidade de energia é bastante alta e permite 
realizar soldas profundas e estreitas.

� A velocidade de soldagem é alta, entre 2,5 e 80 m/min.

� Para materiais com alta condutividade térmica, uma alta 
taxa de resfriamento pode produzir porosidade e 
fragilidade.
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SOLDA POR INDUÇÃO

� O calor é gerado pela resistência a passagem de uma 

corrente elétrica induzida no metal por uma bobina 

indutiva de alta frequência (200 a 500 kHz).

� Não é indicado para materiais com alta condutividade 

térmica devido ao aquecimento se difundir por uma 

região ampla e causar alteração microestrutural.

SOLDA POR INDUÇÃO

� É muito utilizada para a soldagem de tubos com costura, 

onde uma corrente de alta frequência é induzida por uma 

bobina (circuito primário) em um tubo com a costura aberta. 

O ponto de solda no formato de um V concentra a corrente 

induzida em torno do tubo (circuito secundário).

CLASSIFICAÇÃO DOS

PROCESSOS DE SOLDAGEM

(ENGENHARIA DE SOLDAGEM E APLICAÇÕES

OKUMURA E TANIGUSHI – LTC)

SOLDAGEM A GÁS (CHAMA DIRETA)

� O calor é gerado pela queima de uma mistura de um gás 
combutível e oxigênio.

� Alguns gases utilizados são:

� Acetileno – (etino: C2H2)

� Propileno – (propeno: C3H6)

� Hidrogênio – (H2)

� Propano – (C3H8)

� Gás natural – (na maior parte metano, CH4)

� A intensidade de calor é da ordem de 106 a 108 W/m2.
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PROCESSO DE SOLDAGEM A GÁS – EQUIPAMENTO
PODER CALORÍFICO DE ALGUNS GASES

Combustível Fórmula kcal/kg

Acetileno C2H2 < 11.600

Metano CH4 < 11.900

Propano C3H8 < 11.050

Butano C4H10 < 10.900

Hidrogênio H2 < 28.700

VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DA CHAMA

Chama Vel. prop. chama

oxigênio-acetileno 13,5 m/s

oxigênio-metano 3,3 m/s

oxigênio-propano 3,7 m/s

oxigênio-butano 3,8 m/s

oxigênio-hidrogênio 8,9 m/s

POTÊNCIA CALORÍFICA ESPECÍFICA

Chama
Pot. cal. esp. 
(kcal/cm2)/s

oxigênio-acetileno 10,7

oxigênio-metano 2,0

oxigênio-propano 2,56

oxigênio-butano 2,1

oxigênio-hidrogênio 3,34
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TEMPERATURA MÁXIMA DA CHAMA

Chama Temp. máx.

oxigênio-acetileno 3120°C

oxigênio-metano 2730°C

oxigênio-propano 2750°C

oxigênio-butano 2400°C

oxigênio-hidrogênio 2500°C

TEMPERATURA MÁXIMA DA CHAMA NEUTRA

VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DA CHAMA –
RESUMO

Chama
Temp. 
máx.

Pot. cal. esp. 
(kcal/cm2)/s

Vel. prop.
chama (m/s)

oxigênio-acetileno 3120°C 10,7 13,5

oxigênio-metano 2730°C 2,0 3,3

oxigênio-propano 2750°C 2,56 3,7

oxigênio-butano 2400°C 2,1 3,8

oxigênio-hidrogênio 2500°C 3,34 8,9

VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DA CHAMA

� Para que a chama permaneça estável na ponta do 

maçarico, a velocidade de escoamento dos gases deve 

ser próxima da velocidade de propagação da chama.

� Quando a velocidade de saída dos gases é inferior a 

velocidade de combustão ocorre o “engolimento da 

chama”.

� Quando a velocidade de saída dos gases é muito 

superior a velocidade de combustão, a chama se 

apaga.
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SOLDAGEM A GÁS (OXI-GÁS)

� A chama na soldagem a gás pode ser de 3 tipos:

� Neutra – onde há um equilíbrio na mistura gás-
combustível

� Redutora – mais pobre em oxigênio em relação a 
chama neutra e com temperatura mais baixa.

� Oxidante – mais rica em oxigênio em relação a 
chama neutra e com temperatura mais alta. (até uma 
proporção de 40% de acetileno e 60% de oxigênio)

� Pode se utilizar, ou não, metal de adição, que quando 
usado, deve ser fornecido na forma de uma vareta, ou 
arame de solda.

VARIAÇÃO DA TEMPERATURA NA CHAMA OXIACETILÊNICA
(WILLIAMS AND SMITH; “THE COMBUSTION AND OXIDATION OF ACETYLENE”; 
CHEMICAL REVIEWS; 1970, 70 (2), PÁGS. 267–293.)

VARIAÇÃO DA TEMPERATURA NA CHAMA OXIACETILÊNICA
SOLDAGEM OXIACETILÊNICA

� Na soldagem oxiacetilênica ocorrem as seguintes 
reações na chama neutra:

� no cone interno:

� no penacho:

� Para a queima completa do acetileno são necessários 
2,5 vezes a quantidade de oxigênio:

� Na chama neutra somente uma parte de oxigênio, 
(equivalente a de acetileno) é proveniente do cilindro, 
os restantes 1,5 são provenientes do ar.

2222 H2COOHC +→+

O2HO2H

2COOCO2

222

22

→+

→+

OH2COOHC 2222

5
22 +→+
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CHAMA OXIACETILÊNICA
SOLDAGEM POR ALUMINOTERMIA

� A união se dá pelo preenchimento da interface das partes 
(metal de base) com metal líquido superaquecido.

� O calor é gerado por uma reação fortemente exotérmica de 
oxidação do alumínio, por exemplo:

� A energia é da ordem de 719 kcal/mol e a temperatura 
atinge aproximadamente 5000°C.

3243 O4Al9Fe 8Al O3Fe +→+

32OAl3Fe 2Al 3FeO +→+

3232 OAl2Fe 2Al OFe +→+

SOLDAGEM POR ALUMINOTERMIA
SOLDAGEM POR ATRITO

� O calor é gerado pelo atrito devido ao movimento entre 
as superfícies que serão unidas.

� Ocorre um intenso aquecimento e deformação plástica 
na interface das peças, mas não ocorre a fusão dos 
materiais.
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SOLDAGEM POR ATRITO

� Existem dois tipos:

� Inercial – quando a temperatura adequada é atingida, 
a rotação é mantida apenas pela inércia do sistema e 
a pressão aplicada conclui a soldagem.

� Não inercial – quando a rotação é mantida até atingir 
a temperatura adequada e então é interrompida 
bruscamente e a pressão é mantida para concluir a 
soldagem.

� Tem como desvantagem o alto custo do equipamento.

� É aplicável a praticamente todos os materiais, inclusive 
materiais dissimilares.

SOLDAGEM POR FRICÇÃO-MISTURA – FSW
(“FRICTION STIR WELDING”)

� Utiliza uma ferramenta que é pressionada contra a junção 
das partes a serem soldadas.

� A ferramenta gira e se desloca em contato com as peças 
o que produz o aquecimento e a soldagem por atrito.

SOLDAGEM POR FRICÇÃO-MISTURA – FSW
(“FRICTION STIR WELDING”)

� O processo ocorre sem a fusão dos materiais, que sofrem 
uma intensa deformação plástica (mistura).

� É utilizada para a soldagem de alumínio e suas ligas.

� Pode soldar materiais dissimilares como ligas de Al e Mg.

� A ferramenta é composta por um pino e um ombro.

SOLDAGEM POR EXPLOSÃO

� A detonação de um explosivo é utilizada para acelerar 
uma das partes a ser soldada, que colide em alta 
velocidade na outra parte (estacionária) e realiza a 
soldagem.

� É aplicado na soldagem de chapas de materiais 
dissimilares.
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BRASAGEM E SOLDA BRASAGEM

� A brasagem é caracterizada pela ausência de fusão 

do metal de base e onde a união ocorre apenas com a 

fusão do metal de adição, que preenche a junta por 

efeito capilar.

� Quando o preenchimento da junta não ocorre por 

efeito capilar, mas por um enchimento da junta com o 

metal de adição, o processo é denominado solda 

brasagem.

BRASAGEM

E SOLDA

BRASAGEM

BRASAGEM E SOLDA BRANDA

� Na presença do efeito capilar, a brasagem pode ser 

classificada em dois grupos:

� Brasagem (propriamente dita) ou solda forte, 

quando a temperatura de fusão do metal de adição é 

superior a 450°C.

� Solda branda ou solda fraca, quando a temperatura 

de fusão do metal de adição é menor que 450°C.

LIGAS UTILIZADAS EM BRASAGEM

silicio
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COMPARAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS DE

BRASAGEM E A SOLDAGEM POR FUSÃO EXEMPLOS DE JUNTAS PARA SOLDA BRANDA

LIGAS UTILIZADAS EM SOLDA BRANDA
SOLDAGEM POR ULTRASSOM

� A soldagem é conseguida por meio da aplicação de 
uma vibração em alta frequencia (15 a 75 kHz), na 
faixa do ultrassom.
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PROCESSO DE OXI-CORTE

OU PROCESSO DE CORTE A GÁS

PROCESSO DE OXI-CORTE

OU PROCESSO DE CORTE A GÁS

� A operação de corte a gás é possível devido a alguns 
pontos fundamentais:

� A elevada temperatura do metal facilita a difusão do 
oxigênio e a sua oxidação.

� A reação de oxidação do ferro é uma reação 
exotérmica.

� O ponto de fusão do óxido de ferro é inferior ao 
ponto de fusão do aço (FeO, óxido ferroso, 1369°C).

� A vazão elevada dos gases expulsa mecanicamente 
o metal fundido da zona de fusão.

PROCESSO DE OXI-CORTE

OU PROCESSO DE CORTE A GÁS

� Para iniciar o corte, o maçarico aquece uma região do 
metal a uma temperatura elevada (entre 800 e 900°C).

� Em seguida, um jato de oxigênio, a alta pressão, é 
aplicado à região incandescente e inicia a oxidação do 
ferro. 

� O óxido é expelido da região do corte, o que expõe 
metal não oxidado e a operação prossegue.

� A presença excessiva de óxidos na superfície da peça 
pode dificultar a realização do corte.

PROCESSO DE OXI-CORTE

OU PROCESSO DE CORTE A GÁS

� A oxidação do ferro a altas temperaturas pode se 

processar em três etapas altamente exotérmicas, 

representadas pelas equações :

� Somente o calor gerado já é suficiente para dar 

seguimento a operação de corte.

kcal 190,7OFeO2Fe:Fase3

kcal 266,9OFe2O3Fe:Fase2

kcal 64,0FeOOFe:Fase l

3222

3a

432

a

22

1a

+→+

+→+

+→+
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CORTE A ARCO ELÉTRICO

CORTE COM ELETRODO DE CARVÃO

� O calor para a fusão do metal é fornecido por um arco 
elétrico entre o eletrodo e a peça.

� Um jato de ar comprimido auxilia o processo com a 
expulsão do metal líquido da região do corte.

CORTE A PLASMA

� Um gás é aquecido e ionizado por um arco constrito e 
injetado em alta velocidade através da tocha.

� A fusão ocorre pelo aquecimento produzido pelo fluxo de 
plasma concentrado.

CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE CORTE
FABRICAÇÃO DO QUADRO DE UMA BICICLETA
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LIGAS USADAS NA FABRICAÇÃO DO QUADRO SEÇÃO TRANSVERSAL DOS PERFIS EXTRUDADOS

PROCESSO DE HIDROCONFORMAÇÃO
SOLDAGEM TIG DO ALUMÍNIO
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SOLDAGEM TIG DO QUADRO DE ALUMÍNIO SEQUENCIA DE FABRICAÇÃO DO QUADRO DE

UMA BICICLETA DE ALUMÍNIO


