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Unidade I- Segurança em Soldagem 
 

Introdução 
 
 

Invariavelmente, as operações de soldagem são precedidas pelas operações de corte. Por questões 
de economia de escala e características do processo de fabricação dos materiais metálicos, estes são 
produzidos em dimensões padronizadas, não sendo adequadas ao uso para todos os fins a que se 
destinam. Em função deste aspecto, tornam-se necessárias operações de corte das matérias primas. 
O corte pode ser efetuado de diversas formas: 

Mecanicamente: Corte por cisalhamento através de guilhotinas, tesouras, etc.; por arrancamento 
através de serras, usinagem mecânica, etc.; 
Por fusão: Utilizando-se como fonte de calor um arco elétrico ex. arc air (goivagem), plasma; 
Reação química: Onde o corte se processa através de reações exotérmicas de oxidação do metal, ex. 
corte oxi-combustível; 
Elevada concentração de energia: Neste grupo enquadram-se os processos que utilizam o princípio 
da concentração de energia como característica principal de funcionamento, não importando se a 
fonte de energia é química, mecânica ou elétrica. Enquadram-se neste, o corte por jato d'água de 
elevada pressão, LASER e algumas variantes do processo plasma. 
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Unidade II- Processos de Corte 
Oxi-corte 
 
Definição 
 
O oxi- corte é o processo de secionamento de metais pela combustão localizada e contínua devido a 

ação de um jato de Oxigênio, de elevada pureza, agindo sobre um ponto previamente aquecido por 

uma chama oxicombustível. 

 

Equipamentos do Processo de Corte 
 
Uma estação de trabalho deve ter no mínimo os seguintes equipamentos para execução do processo: 

 

Um cilindro ou instalação centralizada para o Oxigênio (O2). 

Um cilindro ou instalação centralizada para gás combustível (Acetileno, Propano, GLP). 

Duas mangueiras de alta pressão para condução dos gases, eventualmente três se utilizar o Oxigênio de 

corte e de aquecimento em mangueiras separadas. 

Um maçarico de corte. 

Um regulador de pressão para Oxigênio. 

Um regulador de pressão para acetileno. 

Dispositivos de segurança (válvulas anti-retrocesso). 

 

Maçarico de Corte 

O maçarico de Oxicorte mistura o gás combustível com o Oxigênio de aquecimento, na proporção 

correta para a chama, além de produzir um jato de Oxigênio de alta velocidade para o corte. 

Este equipamento consiste de uma série de tubos de gás e válvulas de controle de fluxo dos gases 

Oxigênio e combustível. A figura abaixo mostra um maçarico de corte.    

 

• Cabeça - Proporciona rigidez ao conjunto, e serve de acoplamento aos bicos de corte. 

• Tubos - tem a função de conduzir os gases 

• Punho - local onde se fará o manuseio do maçarico 

• Alavanca de corte - O seu acionamento atua sobre a válvula do O2 de corte proporcionando a 

abertura do mesmo. 

• Conjunto de regulagem - É um conjunto de válvulas que servem para regulagem dos fluxos de 

gases. 

 
 

Tipos de Maçarico 
Os maçaricos de corte podem ser manuais, combinado e específicos, ou tipo caneta para 
acoplamento em máquinas de corte automáticas.    

http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/oxicorte_eq_corte_tecnicas/oxicorte_eq_corte_tecnicas1.jpg
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É utilizado em locais ou setores onde existe uma alternância entre operações de corte e soldagem 
tais como oficinas de manutenção. Neste caso acopla-se a um maçarico de soldagem um dispositivo 
de corte, ilustrado na figura ao lado, composto por uma câmara de mistura, sistema de separação e 
válvula para controle do O2 de corte. 

Maçaricos Manuais para Corte 

Possuem um circuito especial de O2 separado dos gases para chama de aquecimento. Este conduto é 
específico para o Oxigênio que efetuará o corte, passando a se denominar O2 de corte. A mistura dos 
gases para chama de aquecimento pode se dar por três princípios distintos que são apresentados a 
seguir: 

 

Injetor 

O gás combustível é succionado através da alta velocidade do Oxigênio por meio de um venturi. 

 

 Misturador 

Os gases comburente e combustível chegam à câmara de mistura com pressões iguais através da 

regulagem das válvulas. 

http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/oxicorte_eq_corte_tecnicas/oxicorte_eq_corte_tecnicas2.gif
http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/oxicorte_eq_corte_tecnicas/oxicorte_eq_corte_tecnicas3.gif
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Misturador no bico 

Os gases são administrados separadamente até o bico onde é feita a mistura. 

 

 

 

Caneta de Corte 

O maçarico de corte mecanizado também conhecido como "caneta de corte" é um maçarico com os 

mesmos princípios de funcionamento já descritos para os maçaricos manuais. 

Seu corpo alongado estende-se das válvulas de regulação dos gases até o bico de corte. Neste 

maçarico, a válvula do Oxigênio de corte pode ser acionada manual ou automaticamente de um 

comando central. 

Sua utilização é recomendada para trabalhos onde se exija uniformidade do corte, tais como peças a 

serem retrabalhadas ou produção seriada. 

http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/oxicorte_eq_corte_tecnicas/oxicorte_eq_corte_tecnicas4.gif
http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/oxicorte_eq_corte_tecnicas/oxicorte_eq_corte_tecnicas5.gif
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 Bicos de Corte 

Os bicos de corte também conhecidos como "ponteira de corte" são montados na cabeça do 

maçarico de modo a conservar separadas as misturas dos gases de pré aquecimento do Oxigênio de 

corte, servindo também para direcionar os mesmos para a superfície a ser cortada por meio de 

orifícios em seu interior. As dimensões destes orifícios variam de acordo com o bico utilizado, 

determinando assim a capacidade de corte do maçarico. 

 

Atualmente são muito utilizados tipos de bicos que desempenham além das funções acima descritas, 

a função de misturador. 

 

As partes usinadas do bico que ficam em contato com as câmaras de passagem dos gases são 

denominadas "sedes". Os bicos de corte comuns são chamados de duas sedes enquanto os 

misturadores são conhecidos como bicos três sedes. 

 

Estes bicos são disponíveis em uma ampla variedade de tipos e tamanhos sendo classificados de 

acordo com sua capacidade de corte. A escolha do bico deve levar em consideração. 

• Material a ser cortado; 

• Gás combustível utilizado; 

• Tipo de sede. 

http://www.metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/oxicorte_eq_corte_tecnicas/oxicorte_eq_corte_tecnicas6.gif
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Cada fabricante possui características e especificações técnicas próprias para seus bicos, que 

influenciará o resultado do corte nos aspectos de qualidade e velocidade de corte bem como 

consumo dos gases. 

Máquinas de Corte 

As máquinas de corte são equipamentos eletromecânicos cuja principal função é a de movimentar o 

maçarico de corte a uma velocidade constante através de uma trajetória definida. 

 

Existem diversos tipos e modelos destes equipamentos, desde os mais simples conhecidos como 

"tartarugas" até os mais complexos controlados por micro processadores. 

As principais características técnicas a serem observadas em uma máquina de corte são:  

• Capacidade de corte Ângulo de inclinação do maçarico; 

• Velocidade de corte; 

• Número de estações de corte (maçaricos); 

• Área útil de corte (para máquinas estacionárias). 

Máquinas de Corte Portátil 

Conhecido também como tartaruga, este equipamento é composto por carro motriz, dispositivo para 

colocação de um ou mais maçaricos, contrapeso, haste, e um trilho de alumínio.  

 

O maçarico de corte é acoplado no carro motriz através de hastes, o operador acerta os trilhos de 

alumínio ou o cintel definindo a trajetória, inicia o corte abrindo o O2 de corte manualmente, sendo 

que durante a execução do corte, faz correções na distância bico/peça para tornar o corte constante. 

 

São utilizados para cortes retilíneos e circulares, onde seu principal campo de aplicação são os 

canteiros de obras e montagens industriais. 

Máquinas de Cortes Pantográfica 
Neste equipamento, os maçaricos são acoplados a um dispositivo copiador, normalmente preso a 

uma mesa.  

 

O dispositivo copiador pode ser fotoelétrico ou mecânico, e a trajetória dos mesmos é definida pelo 

dispositivo copiador.  

 

São equipamentos estacionários, sua velocidade de corte é controlada eletronicamente.  

 

Possuem recursos de abertura do gás de corte e sistema de compensação de altura do bico 

automáticos, localizados em um painel de comando central. 
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São equipamentos muito utilizados em indústrias de médio porte, na produção de peças pequenas e 

médias seriadas e não seriadas.  

Máquinas de Corte CNC 
São os equipamentos de corte com maiores recursos.  

 

Tal como nas máquinas pantográficas, podem ser acoplados diversos maçaricos, porém, neste tipo os 

controles de velocidade e trajetória de deslocamento são feitos através de microprocessadores, 

possibilitando a utilização deste integrado a sistemas computadorizados controlados por CAD. 

 

São equipamentos utilizados em indústrias de médio e grande porte, na produção de peças médias e 

grandes. Seu principal campo de aplicação são as caldeirarias pesadas. 

  

 

Técnicas Operatórias 

Como este processo depende em grande parte da habilidade do soldador, é importante observar as 

seguintes técnicas operatórias:  

 

Ponteamento 

A finalidade do ponteamento é permitir uma fácil, correta e 

econômica fixação das peças a soldar. Ele consiste em 

executar cordões curtos e distribuídos ao longo da junta, 

sendo sua função básica manter a posição relativa entre as 

peças, garantindo a manutenção de uma folga adequada. O ponteamento pode ser aplicado 

diretamente na junta, nos casos em que é prevista a remoção da raiz.  

 

A geometria da peça e a sequência de pontos devem ser estudados de forma a evitar, ou minimizar, 

as distorções ou o fechamento das bordas. Se isto não for evitado, viria a prejudicar a penetração e 

precisaria uma remoção excessiva de raiz, sob risco de vir a causar a inclusão de escória. 

 

Para evitar estes inconvenientes, a técnica recomendável é partir do centro para as extremidades, 

conforme mostrado na Figura - Técnica de ponteamento. 
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Técnica de Ponteamento 
O comprimento do ponto é determinado em função da experiência do soldador e deverá ser tal que 
garanta possíveis manobras na peça, e ao mesmo temo resista aos esforços de contração causados 
pela operação de soldagem. Uma regra prática utilizada para peças com muitas vinculações, é utilizar 
entre 1,5 a 3 vezes a espessura da chapa. 
 

Nos casos onde não é possível a remoção da raiz, ou em casos onde se pretende uma junta 

perfeitamente penetrada sem remoção, pode-se utilizar de alguns artifícios para manter o chanfro 

limpo e a abertura adequada para a operação de soldagem. 

 

Alguns destes recursos são apresentados nas Figuras a seguir:  

 

(clique nas imagens para ampliá-las) 

Execução da Raiz 

A folga na montagem é fator determinante para a boa penetração do primeiro passe. Ela é diretamente ligada 

ao diâmetro do eletrodo utilizado. 

 

Para além deste fator, é importante verificar também a influência da polaridade, sendo que para o primeiro 

passe, em especial em fundo de chanfro, é recomendado utilizar polaridade direta, ou seja, o eletrodo no polo 

negativo, pois neste caso, além de termos uma temperatura menor na peça, temos ainda uma convergência 

do arco elétrico, que do ponto de vista da penetração é bastante benéfica. 

http://metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/Soldagem_Eletrodo_Revestido_parte_4/soldagem_eletrodo_revestido_parte_4_2.gif
http://metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/Soldagem_Eletrodo_Revestido_parte_3/maior/03eletrodos.jpg
http://metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/Soldagem_Eletrodo_Revestido_parte_3/maior/04eletrodos.jpg
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Execução dos Passes de Enchimento 

Para a execução dos passes de enchimento são possíveis três diferentes métodos de trabalho que são 

descritos a seguir: 

Enchimentos por Filetes 

Este método é o que introduz o maior tensionamento transversal, e uma maior probabilidade de inclusão de 

escória quando comparado com os demais métodos. Por outro lado, é o método que permite uma melhoria 

das características mecânicas, devido sua menor introdução de calor, evitando desta forma o crescimento dos 

grãos. Por crescimento de grão podemos entender o aspecto metalúrgico que introduz fragilidade na junta. 

Devido a esta característica, e principalmente, a possibilidade de poder-se utiliza-lo em todas as posições, este 

é o método mais comummente utilizado. Este método é representado na posição 1 da Figura - Diferentes 

formas de enchimento na posição vertical ascendente. 

 

Diferentes formas de enchimento na posição vertical ascendente 

 
Enchimento por Passes Largos   
Este método é recomendado para eletrodos de grande fluidez, onde torna-se difícil o controle da 
poça de fusão. Pode ser aplicado em todas as posições com exceção da horizontal. A técnica de 
trabalho consiste em imprimir uma oscilação lateral ao eletrodo, normalmente limitada em no 
máximo 5 vezes o seu diâmetro.  
 

Este método é representado na posição 2 da Figura - Diferentes formas de enchimento na posição 

vertical ascendente. 

http://metalica.com.br/images/stories/artigos-tecnicos/Soldagem_Eletrodo_Revestido_parte_4/soldagem_eletrodo_revestido_parte_4_5.gif
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Enchimento por Passes Triangulares 
Este último método é uma derivação do anterior. Neste, o ciclo do movimento é alterado, assumindo 

a forma triangular. Com isto temos uma velocidade de deposição ainda maior. 

 

É um método para ser utilizado na posição vertical ascendente, com eletrodos básicos e chapas 

grossas. É importante destacar que neste método ocorrerá uma diminuição da resistência mecânica 

da junta.  

 

Corte Plasma   

Esse processo utiliza um arco elétrico concentrado que derrete o material através de um feixe de 

plasma de alta temperatura. Todo material condutor pode ser cortado. O sistema de corte da ESAB 

oferece unidades de corte plasma com correntes de 20 a 1000 ampères para placas com 0,5 a 160 

mm de espessura. Os gases do plasma são ar comprimido, nitrogênio, oxigênio ou argônio/ 

hidrogênio, usados para cortar aços de liga leve e alta liga, alumínio, cobre e outros metais e ligas. 

 

Moderna tecnologia para todos os materiais eletro-condutores, usados principalmente em aços 

estruturais, inoxidáveis e metais não ferrosos; 

Baixo calor de distorção do metal devido ao arco de plasma densamente concentrado; 

Altas velocidades de corte (5 a 7 vezes mais rápido que o corte oxi-gás) e baixo tempo morto (pré-

aquecimento não requerido);  

• Materiais com espessura de 0,5 a 160 mm são cortáveis; 

Eficiente em cortes em aços estruturais de até 30 mm, verticais e em chanfros; 

Corte com a mais alta qualidade obtida com feixe de plasma ou método de plasma com injeção de 

água. 
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Equipamento necessário        
Os equipamentos necessários para fornecer esta energia é 
um gerador de alta frequência alimentado por 
eletricidade, gás para gerar a temperatura da chama, e 
mais tarde para ionizar (argônio hidrogênio nitrogênio), 
um porta-eletrodo e eletrodo, dependendo do gás que 
pode ser tungstênio , háfnio ou zircônio, e, claro, a peça de 
trabalho. 

 
 

Características do processo 

 
Esta tecnologia moderna é utilizável para o corte de qualquer material metálico condutor, e mais 
especialmente em aço estrutural, aço inoxidável e metais não ferrosos. Corte a plasma pode ser um 
processo complementar para trabalhos especiais, tais como a produção de pequenas séries, 
atingindo tolerâncias apertadas ou acabamentos melhorados. Existe também um material de baixo 
térmica afetado pela concentração de alta energia do arco de plasma. O início do corte é 
praticamente instantâneo e produz uma deformação mínima da peça de trabalho. Este processo 
permite a usinagem em altas velocidades de corte e menos tempo de inatividade ocorre, (sem pré-
aquecimento é necessário para perfuração). Permite corte espessuras de 0,5 a 160 mm, com 
unidades de plasma até 1000 amperes. De corte de plasma também permite que o aço estrutural 
usinado posa ser chanfrado com até 30 milímetros. Uma das características mais notáveis é a alta 
qualidade e acabamento do corte. 
 

Preparo  
Os principais gases são utilizados como gases plasmágenos, argônio, nitrogênio e ar, ou uma mistura 

destes gases, geralmente azoto é utilizado para a seu melhor comportamento no que diz respeito à 

qualidade de corte e assegura uma durabilidade do bocal. O jato de gás de plasma usado no processo 

compreende duas zonas: 

• Zona envolvente, que é uma camada não ionizada frio anelar em torno da zona central. 

Quando o frio consegue arrefecer o bocal, torna-se eletricamente isolado e confinam a região do 

arco, a coluna. 

• Zona central, que consiste em duas camadas, um anel periférico formado por um gás quente 

não é suficientemente condutor e a coluna de plasma ou o núcleo, onde o gás de plasma- tem a 

sua maior condutividade Como, a maior densidade de partículas ionizadas e temperaturas mais 

elevadas, entre 10.000 e 30.000 ° C. 
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Equipamentos de Proteção individual (EPI) 

 

 

 

Máscaras  

   

Máscaras de proteção contra radiação do arco elétrico e respingos  

As lentes de proteção das mascaras são escolhidas em função da corrente elétrica de soldagem 
(amperagem) utilizada no processo de soldagem. 

 

 

 

Luvas Protetoras 

Luvas de proteção devem ser preferivelmente, feitas de couro e raspa de couro, e a norma JIST8113-
1976 especifica os tipos de luva. Quando a transpiração for intensa, o uso de luvas de algodão por 
baixo das de couro é bastante eficaz na prevenção de choques elétricos. 
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Mangas de Raspa (Magotes) 

As mangas de raspa são usadas para proteger o corpo do soldador, desde o ombro até o punho e 
devem seu usadas por dentro da luva. 

       

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) 

Mesmo que os EPI’s sejam utilizados é difícil conseguir a proteção completa dos raios vindos 
obliquamente; portanto cuidados adicionais devem ser tomados, para proteger os trabalhadores 
dentro da área de influência dos raios, o ideal é isolar o local de soldagem.     

 
 

Fonte de Energia para Soldagem 

A soldagem a arco utiliza uma fonte de energia (ou máquina de soldagem) 
projetada especialmente para esta aplicação e capaz de fornecer tensão e 
corrente, em geral, na faixa de 10 a 40V e 10 a 1200A. 

Nas últimas três décadas, ocorreu um grande desenvolvimento no projeto e construção de fontes 
para soldagem com a introdução de sistema de controles eletrônicos nestes equipamentos. 

As fontes de soldagem podem ser consideradas simplesmente como o ponto de alimentação da 
energia elétrica ao processo. 

De uma forma resumida, pode-se dizer que, para o processo de soldagem a arco, a energia elétrica da 
rede é convertida de uma forma de tensão relativamente alta e corrente disponível relativamente 
baixa para menores valores de tensão (o que é benéfico do ponto de vista de segurança) e maiores 
valores de corrente. 

 

Tipos de fontes de Energia 
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Requisitos básicos das fontes de energia 

Uma fonte de energia para soldagem a arco deve atender os seguintes requisitos básicos: 

Adequação à rede elétrica; 

Isolamento da rede elétrica; 

Produzir saídas de corrente e tensão com características adequadas para um ou mais processos de 
soldagem 

Permitir o ajuste dos valores de corrente e/ou tensão para aplicações específicas e controlar, durante 
a soldagem, a variação dos níveis de corrente e tensão de acordo com os requisitos do processo e 
aplicação. 

Adicionalmente, o projeto da fonte precisa considerar os seguintes requisitos adicionais: 

Está em conformidade com exigências de normas e códigos relacionados com a segurança e 
funcionalidade; 

Apresentar resistência e durabilidade em ambientes fabris, com instalação e operação simples e 
segura; 

Ter controles/interface de fácil uso e compreensão para o usuário;  

Quando necessário, ter interface ou saída para sistema de automação. 

  

 

Descarga elétrica em Gases 

O arco é "uma descarga elétrica entre eletrodos em um gás ou vapor (gerado pelos eletrodos) que 
tem uma queda de tensão, junto ao catodo, da ordem do potencial de excitação do gás ou vapor (isto 
é, da ordem de 10V) e na qual a corrente pode ter praticamente qualquer valor superior a um valor 
mínimo de cerca de 100mA". 

Na soldagem a arco, correntes acima de 1000A são utilizadas no processo ao arco submerso, sendo, 
contudo, mais comuns valores da ordem de 101 a 102A. 

Correntes da ordem de 1A ou inferiores são usadas na soldagem com microplasma. 

Em soldagem, o arco normalmente ocorre entre um eletrodo cilíndrico e um plano (a peça), dando a 
esse um formato típico de tronco de cone.  

O eletrodo pode ser de um material refratário como o tungstênio (eletrodo não consumível) ou de 
metal de menor ponto de fusão como o aço (eletrodo consumível). Neste último caso, o processo é 
mais complicado pois tem-se:  

(a) passagem de metal fundido (e, às vezes, de escória) através do 
arco, (b) geometria variável da ponta do eletrodo e (c) comprimento de arco variável e 
dependente do balanço entre as velocidades de alimentação e fusão do eletrodo. 
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Jato de Plasma 

Devido à corrente passando através do plasma e ao seu próprio campo magnético, surgem as 
forças radiais no sentido do centro da coluna de plasma (Força de Lorentz), que, por agirem 
circunferencialmente em cada seção transversal do arco, exercem uma pressão (força/área) 
em cada elemento de área. Quanto menor o diâmetro da seção da coluna do arco, maior a 
pressão. 

 

O jato de plasma age, por exemplo, no sentido de arrastar as gotas em transferência e 
principalmente, empurrando para os lados o metal líquido da poça fundida, facilitando a ação 
térmica da região catódica (ou anódica) no material de base, com influência sobre a 
distribuição da transferência de calor e sobre a geometria do cordão de solda (profundidade 
de penetração e largura). 
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Sobro Magnético 

Um outro efeito de origem magnética no arco importante para soldagem é o chamado sopro 
magnético, que consiste de um desvio do arco de sua posição normal de operação e que 
tende a ocorrer de uma forma intermitente. 

 

O sopro magnético resulta de uma distribuição assimétrica do campo magnético em torno do 
arco, o que causa o aparecimento de forças radiais atuando sobre o arco e levando a 
alteração de sua posição. 

 

 

Mudança brusca da direção da corrente na sua passagem do arco para a peça 

 

 

 

Transferência Metálica  

É a transferência de metal do eletrodo para poça de fusão através do arco. 

Esta transferência ocorre por meio de gotas de metal fundido geradas na ponta do arame 
eletrodo (com diferentes tempos de crescimento, dimensões e frequência de crescimento) e 
é influenciada, dentre outros fatores, pelo material e diâmetro do eletrodo, pelo gás de 
proteção, pela intensidade e polaridade da corrente de soldagem, pelo comprimento do arco 

e pela pressão ambiente. 
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Região do arco na soldagem com eletrodo revestido 

 
 

Neste processo não se utiliza gás de fonte externa, pois a proteção contra as contaminações trazidas 
pelo ar atmosférico (a saber, corrosão e fragilidade no cordão de solda) são feitas pelo próprio 
revestimento do eletrodo. 

 

O equipamento de soldagem consiste na fonte de energia, conhecida por máquina de soldagem, 
cabos e eletrodos, conforme esquematizado na figura abaixo. 

 

Vantagens e Limitações 

A soldagem a arco com eletrodo revestido apresenta muitas vantagens: 

a) Equipamento simples, portátil e barato;  

b) Não necessita gases externos;  

c) Pouco sensível à presença de correntes de ar (trabalho no campo);  

d) Processo muito versátil em termos de materiais soldáveis; 

e) Facilidade para atingir áreas de acesso restrito.  
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Por outro lado, têm-se como aspectos desfavoráveis:  

a) Aplicação difícil para materiais reativos (refratários);  

b) Produtividade relativamente baixa;  

c) Exige limpeza após cada passe. 

 

 Aplicações  

A soldagem a arco com eletrodo revestido apresenta muitas vantagens: 

a) Equipamento simples, portátil e barato;  

b) Não necessita gases externos;  

c) Pouco sensível à presença de correntes de ar (trabalho no campo);  

d) Processo muito versátil em termos de materiais soldáveis; 

e) Facilidade para atingir áreas de acesso restrito.  

 

Por outro lado, têm-se como aspectos desfavoráveis:  

a) Aplicação difícil para materiais reativos (refratários);  

b) Produtividade relativamente baixa;  

c) Exige limpeza após cada passe. 

 

 

Equipamentos 

 

Porta-eletrodo e Grampo Terra 

O porta-eletrodo (figura a seguir) é um acessório que serve para prender o eletrodo através de suas 
garras de contato. É construído de cobre com suas partes externas totalmente isoladas. 

 

O grampo terra (ou grampo massa) é um acessório de conexão do cabo de retorno (terra) à peça, 
construído de cobre ou alumínio, figura abaixo. 
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 Ferramentas Diversas 

Para a remoção de escória e respingos de solda emprega-se um martelo picador, também conhecido 
como picadeira ou martelo bate-escória (figura abaixo). 

 

 

Unidade III- Processos de Corte 
Soldagem com Eletrodo Revestimento-SMAW 

 
PRINCÍPIO OPERACIONAL  
A Figura 1.1 apresenta um desenho esquemático da soldagem com eletrodo revestido. A região  
não revestida do eletrodo fica em contato com o alicate porta-eletrodo, conectado à fonte de 
soldagem que é do tipo corrente constante. A corrente elétrica, podendo ser alternada ou  
contínua, passa do porta-eletrodo para o arame. 
 
Para iniciar a soldagem propriamente dita, o soldador toca a ponta livre do eletrodo sobre o metal  
de base. Este procedimento aquece o arame e queima o revestimento próximo, induzindo a  
ionização de alguns elementos e estabelecendo o arco elétrico. Os gases e a escória,  
provenientes da queima do revestimento, produzem a atmosfera protetora para o arco elétrico e  
para a poça de fusão.  
Utilizando corrente contínua, a polaridade pode ser reversa ou direta. Na maioria das aplicações  
com eletrodo revestido, bem como nos processos que utilizam eletrodo consumível, a polaridade  
reversa, eletrodo conectado ao polo positivo da máquina, é adotada.  
Após estabelecer o arco elétrico, o soldador deve ser capaz de iniciar um movimento de  
translação do eletrodo sobre a junta a ser soldada (velocidade de soldagem), visando distribuir o  

metal fundido ao longo do 
comprimento da junta. Ao mesmo 
tempo, o soldador deve ser capaz de  
realizar um movimento de 
alimentação do eletrodo (velocidade 
de mergulho ou de alimentação do  
eletrodo), visando manter o 
comprimento do arco constante.  
A qualidade do cordão de solda, 
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obtido com o processo de soldagem com eletrodo revestido,  
depende fundamentalmente das habilidades do soldador. O responsável pelo controle e execução  
da abertura e fechamento do arco elétrico, da velocidade de soldagem, da velocidade de  
alimentação do eletrodo e do comprimento do arco é o soldador.  
Apesar da perícia do soldador ser um fator importante do processo, este possui inúmeras  
vantagens, podendo citar: 
• É um dos processos de soldagem mais utilizados, particularmente na produção de cordões  
curtos, em trabalhos de manutenção e reparo e em trabalhos em campo;  
• É o processo a arco elétrico mais utilizado na soldagem subaquática;  
• O equipamento é relativamente simples e portátil;  
• O custo de investimento em equipamentos é relativamente baixo;  
• Gás de proteção auxiliar não é requerido pelo processo;  
• O metal de solda e os meios de proteção durante a soldagem são fornecidos pelo próprio  
eletrodo revestido;  
• O processo é menos sensível a corrente de ar que processos que utilizam proteção gasosa;  
• É o processo a arco que possui a maior flexibilidade de aplicação;  
• Pode ser utilizado em áreas de acesso limitado;  
• É adequado para materiais de espessura acima de 2 mm;  
• A variedade de eletrodos existentes no mercado é imensa e são facilmente encontrados;  
• A soldagem pode ser realizada em todas as posições; 
• É possível realizar a soldagem de materiais dissimilares;  
• É apropriado para a maioria dos metais e ligas metálicas comumente encontradas no  
mercado (aço carbono, aços de baixa, média e alta liga, aço inoxidável, ferro fundido, cobre,  
níquel e suas ligas e algumas ligas de alumínio).  
Como qualquer outro processo de soldagem, o processo SMAW apresenta algumas limitações,  
podendo citar:  
• Alimentação do eletrodo não é contínua;  
• Apresenta baixas taxas de deposição quando comparado com o processo GMAW e um fator  
de operação baixo;  
• Ligas de baixo ponto de fusão, tais como chumbo, estanho e zinco e suas ligas não são  
soldados pelo SMAW, devido à intensidade do calor do arco ser muito alta para estes  
materiais;  
• Não é adequado para metais reativos como titânio e zircônio, pois a proteção proveniente da  
queima do revestimento não é suficiente para evitar a contaminação da solda pelo oxigênio;  
• A corrente a ser utilizada no processo é limitada, visto que esta deve atravessar todo o  
comprimento do eletrodo. Uma amperagem excessiva superaquece o eletrodo, danificando o  
revestimento, provocando mudança nas características do arco e da própria proteção;  
• Produz escória, exigindo uma limpeza profunda após a soldagem.  

 

Equipamento 
 
O equipamento da soldagem com eletrodo revestido consiste em uma fonte de alimentação 
constante de energia elétrica e o eletrodo revestido. Também faz parte o porta eletrodo, a garra para 
a terra os cabos elétricos de soldagem que faz a ligação dos dois a fonte de energia. 
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Eletrodo Revestido 
 
O eletrodo revestido é a peça consumível do 
processo de solda e a mais importante, a escolha 
do eletrodo correto depende de uma série de 
fatores, incluindo o material a ser soldado, a 
posição que a solda irá ser realizada e as 
propriedades da solda desejada. Eletrodos 
revestidos para aços carbono consistem em dois 
elementos: a alma metálica, que tem as funções 
principais de conduzir a corrente elétrica e 
fornecer metal de adição para a junta, e o 
revestimento, uma mistura de metal chamado de fluxo, que emite gases, uma vez que se decompõe 
para evitar a contaminação da solda. 

 
 
Funções do Revestimento 
Proteção do metal de solda 
Estabilização do arco 
Adição de elementos de liga ao metal de solda 
Direcionamento do arco elétrico 
Função da escória como agente fluxante 
Características da posição de soldagem 
Controle da integridade do metal de solda 
Propriedades mecânicas específicas do metal de solda 
Isolamento da alma de aço.              

 
Tipos de revestimento 
Celulósico 
Rutílico 
Básico 
Alto rendimento                                                             
 

       Dia Grama de Soldagem arco elétrico com eletrodo revestimento. 
1. Revestimento  
2. Vareta (Alma) 
3. Gás de proteção 

4. Poça de Fusão  
5. Metal base 
6. Metal de Solda 
7. Escória Solidificada 
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Fonte de energia 
A fonte de energia tem um papel fundamental de gerar uma corrente de energia constante, mesmo 
tendo variações na distancia do arco e na tensão elétrica. Isto é importante porque a maioria das 
aplicações são manuais, exigindo destreza do operador ao segurar o porta eletrodo. 
. 
 

 Aplicações 
A soldagem com eletrodo revestido é usada na fabricação e montagem de diferentes  
equipamentos e estruturas, tanto em oficinas como em campo, sendo particularmente 
interessante neste último caso. O processo é usado basicamente como uma operação manual,  
sendo chamado simplesmente de soldagem manual.  
A soldagem manual pode ser usada em grande número de materiais, como aços baixos  
carbono, aços de baixa, média e alta liga, aço inoxidável, ferros fundidos, alumínio, cobre,  
níquel e ligas destes.  
Metais de baixo ponto de fusão como chumbo, estanho e zinco e metais refratários ou  
muito reativos, como o titânio, zircônio, molibdênio e nióbio não são soldáveis por este 
processo. Diferentes combinações de metais dissimilares podem ser soldadas com eletrodo  
revestido.  
A tabela 1 mostra faixas de espessuras de aço às quais o processo é aplicável. Para  
espessuras inferiores a 2 mm, o material é facilmente perfurado pelo calor do arco, antes da  
formação da poça de fusão. Para espessuras muito grandes a baixa produtividade do processo  
pode ser um fator limitante. O processo é usado mais frequentemente para espessuras entre 3  
a 40 mm. 
 

 Soldagem TIG- GTAW 
 
Soldagem TIG (Tungsten Inert Gas) ou GTAW (Gas-
Shielded Tungsten Arc Welding) é um processo que 
utiliza um eletrodo sólido de tungstênio não 
consumível. O eletrodo, o arco e a área em volta da 
poça de fusão da solda são protegidos por uma 
atmosfera protetora de gás inerte. Se um metal de 
enchimento é necessário, ele é adicionado no 
limite da poça de fusão. 
 
A soldagem TIG produz uma solda limpa e de alta 
qualidade. Como não é gerada escória, a chance de 
inclusão da mesma no metal de solda é eliminada, 
e a solda não necessita de limpeza no final do processo.  
 
Soldagem TIG pode ser usada para quase todos os metais e o processo pode ser manual ou automático. A soldagem 
TIG é largamente utilizada para solda com alumínio e com ligas de aço inoxidável onde a integridade da solda é de 
extrema importância. É também utilizada para juntas de alta qualidade em indústrias nucleares, químicas, 
aeronáuticas e de alimentos. 

 

Operação 
 

O processo manual de soldagem TIG é considerado um dos mais difíceis de todos os processos 

comuns utilizados pela indústria devido à necessidade de destreza do operador para manter um 
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pequeno arco e prevenir que o eletrodo não encoste com a peça de trabalho. A utilização de duas mãos 

dificulta ainda mais o processo (uma mão segura a tocha de soldagem, outra, o arame do metal de 

adição). O Gás de proteção utilizado é o Argônio ou Hélio ou a mistura dos dois. 

Observação: Diferentemente dos processos MIG/MAG, não existe soldagem com eletrodo de 

tungstênio em atmosfera não protetora, ou "gás ativo", logo, não existe o que seja um processo "TAG". 

A utilização de gás ativo no processo oxidaria antes de qualquer coisa o próprio eletrodo de 

tungstênio. 

 

Aplicações 
 

Largamente utilizado na indústria aeroespacial e de aviação devido à alta qualidade da solda e em 
indústrias que utilizam materiais não ferrosos. Indicado principalmente para peças pequenas e 
chapas finas que necessitam de uma soldagem mais precisa. 
 

Qualidade 
 

A qualidade do processo TIG é excelente, possui um ótimo acabamento do cordão de solda e 
excelentes propriedades mecânicas. 
 

Vantagens 
 

• Produz soldas de qualidade superior, geralmente livres de defeitos, ótimas propriedades 
mecânicas e acabamento. 

• Está livre dos respingos que ocorrem em outros processos a arco; 

• Permite excelente controle na penetração de passes de raiz; 

• Pode produzir excelentes soldagem autógenas (sem adição) a altas velocidades; 

• Permite um controle preciso das variáveis da soldagem; 

• Solda praticamente todos os metais industrialmente utilizados, inclusive metais dissimilares; 

• Permite um controle independente da fonte de calor e do material de adição. 

• O processo pode ser automatizado 

• Solda em todas as posições 

• Pouca geração de fumos. 
 

Limitações e Problemas Potenciais 
 

• Taxas de deposição inferiores com processos de elétrodos consumíveis; 

• Há necessidade de maior destreza e coordenação do operador em relação ao SMAW e 
GMAW; 

• Requer soldadores altamente qualificados. 

• É menos econômico que os processos de elétrodos consumíveis para espessuras a 10 mm; 

• Há dificuldade de manter a proteção em ambientes turbulentos; 

• Pode haver inclusões de tungstênio, no caso de haver contato do mesmo com a poça de 
soldagem; 

• Pode haver contaminação da solda se o metal de adição não for adequadamente protegido; 

• Há baixa tolerância a contaminantes no material de base ou adição; 

• Vazamento no sistema de refrigeração pode causar contaminação ou porosidade (sopro) ou 
deflexão do arco, como em outros processos; 
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Equipamento 
 

• Equipamentos para soldagem manual são basicamente estes: 

• Tocha de soldagem com o eletrodo de tungstênio; 

• Fonte de energia. 

• Gás de proteção. 
 
 

Soldagem MIG/MAG e Arame Tubular- GMAW 
 

Soldagem por arco elétrico com gás de proteção, sigla em inglês 
GMAW (Gas Metal Arc Welding), mais conhecida como soldagem 
MIG/MAG (MIG – Metal Inert Gas e MAG – Metal Active Gas), trata-
se de um processo de soldagem por arco elétrico entre a peça e o 
consumível em forma de arame, eletrodo não revestido, fornecido 
por um alimentador contínuo, realizando uma união de materiais 
metálicos pelo aquecimento e fusão. O arco elétrico funde de forma 
contínua o arame à medida que é alimentado à poça de fusão. A 
poça de fusão é um material espesso e altamente inflamável. O 
metal de solda é protegido da atmosfera por um fluxo de gás, ou 
mistura de gases, inerte (MIG) ou ativo (MAG).  
 Neste processo de soldagem é utilizada a corrente contínua (CC) e 
geralmente o arame é utilizado no polo positivo (polaridade reversa). A polaridade direta é 
raramente utilizada, pois proporciona uma menor taxa de transferência do metal fundido do arame 
de solda para a peça. As correntes mais comumente empregadas são de 50A até mais do que 600A, 
com tensões de soldagem de 15V até 32V. Um arco elétrico autocorrigido e estável é obtido com o 
uso de uma fonte de tensão constante e com um alimentador de arame de velocidade constante. 
Atualmente, o processo MIG/MAG é aplicável à soldagem da maioria dos metais utilizados na 
indústria como os aços, o alumínio, aços inoxidáveis, cobre e vários outros. Peças com espessura 
acima de 0,76mm podem ser soldados praticamente em todas as posições. 

 

MIG (Metal Inert Gás) 
 

É denominado MIG o processo de soldagem utilizando gás de proteção quando esta proteção 
utilizada for constituída de um gás inerte, ou seja, um gás normalmente monoatômico como Argônio 
ou Hélio, e que não tem nenhuma atividade física com a poça de fusão. Este processo foi inicialmente 
empregado na soldagem do alumínio e o termo MIG ainda é uma referência a este processo. Estes 
processos são geralmente utilizados com corrente elétrica continua. 
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 Imagem Solda MIG/MAG.  
      (1) Direção de trabalho,  

(2) Tubo de contato,  
(3) Arame consumível, 
(4) Gás de proteção,  

      (5) Poça de fusão,  
(6) Solda solidificada, 
(7) Peça de Trabalho. 

 
MAG (Metal Active Gás) 
 
Quando a proteção gasosa é feita com um gás dito ativo, ou seja, um gás que interage com a poça de 
fusão (normalmente CO2) o processo é denominado MAG. 
 

 
Vantagens 
 
O processo MIG/MAG (GMAW) apresenta várias vantagens em relação a outros processos de 
soldagem por arco elétrico em baixa ou alta produtividade como SMAW (Eletrodo Revestido), 
Soldagem por arco submerso (SAS/SAW) e TIG, abaixo uma lista com algumas vantagens: 
 

• Não há necessidade de remoção de escória 

• Não há perdas de pontas como no eletrodo revestido. 

• Tempo total de execução de soldas de cerca da metade do tempo se comparado ao eletrodo 
revestido; 

• Alta taxa de deposição do metal de solda; 

• Alta velocidade de soldagem; menos distorção das peças; 

• Largas aberturas preenchidas ou amanteigadas facilmente, tornando certos tipos de soldagem 
de reparo mais eficientes; 

• Baixo custo de produção. 

• Soldagem pode ser executada em todas as posições; 

• Processo pode ser automatizado 

• Cordão de solda com bom acabamento 

• Soldas de excelente qualidade 

• Facilidade de operação. 
 
 
 
 

Limitações ou desvantagens da soldagem mig-mag 
 
Como acontece em qualquer processo, a soldagem MIG/MAG apresenta algumas limitações: 
 

• Regulagem do processo bastante complexa 

• Não deve ser utilizado em presença de corrente de ar 
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• Probabilidade elevada de gerar porosidade no 
cordão de solda 

• Produção de respingos 

• Manutenção mais trabalhosa 

• Alto custo do equipamento em relação a 
Soldagem com Eletrodo Revestido 

• Alto custo do arame consumível; 
 

Equipamentos 
 

Equipamentos para soldagem manual são simples de 
instalar. Como o curso do arco é feito pelo soldador, 
somente três elementos principais são essenciais: 
 

• Tocha de soldagem e acessórios; 

• Motor de alimentação do arame; 

• Fonte de energia. 

 

 

Imagem com o ponta da tocha MIG/MAG. 

(1) Tocha MIG/MAG, 

(2) Anel de proteção  

(3) Gás de proteção, 

(4) Bico de contato,  

(5) Arame 

 

Soldagem a Gás 
 
 
A soldagem a gás, também conhecida como solda oxi-combustível, é um método de soldagem que 
emprega variados tipos de gases e oxigênio para acender uma tocha. Soldagem, em metal mecânica, 
é definida como o processo de união de dois materiais, normalmente metálicos, aquecendo-os até 
que ambas as extremidades fiquem derretidas e se fundam uma na outra. Alguns materiais de 
preenchimento são geralmente adicionados a este material derretido, e as duas extremidades são 
unidas, formando uma peça sólida. Na área de manutenção nas indústrias, é muito comum o uso dos 
mais diversos tipos de soldagem para a realização de reparos em equipamentos e dispositivos com 
falhas.  
 
Os gases mais comuns aplicados na solda a gás incluem gás natural, propano, hidrogênio, gás MAPP, 
de petróleo liquefeito, propileno e acetileno, sendo que o acetileno é o mais comum. Em muitos 

casos, o uso de um determinado tipo de gás não é benéfico 
para o processo de soldagem em relação a outro tipo, por 
exemplo, um gás pode apresentar aquecimento superior ou 
inferior ao outro gás, tornando-o mais conveniente para o uso 
em certos metais. 
 
Uma variedade de metais pode ser unida com a aplicação de 
técnicas de soldagem oxi-combustível, em que um operador 
qualificado é necessário para garantir uma solda precisa e 
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segura. Nem todos os metais derretem com a mesma temperatura, de modo que o soldador deve 
saber quanto tempo deve aquecer diversos os mais variados tipos de materiais. Há também a 
exigência de certo nível de habilidade para os soldadores a gás, a fim de assegurar que a solda seja 
feita de forma perfeita. 
 
A solda com uso de gás é realizada com o uso de dois tanques. Um tem um tipo específico de gás, 
que geralmente é único para cada fabricante. O outro tem oxigênio. Estes dois gases se combinam 
como assim que entram na tocha da máquina de soldar, mantendo a chama consistente e em 
constante fluxo. Outro tipo de soldadura de gás envolve a utilização de um único gás sem o uso de 
oxigênio. Este método não é bastante preferível para aplicação em muitos tipos de metal, mas é 

comumente usado 
em soldagem. 
Contudo, o método 
de soldagem a gás 
não é recomendado 
para peças grandes 
ou que precisam 
suportar altos 
níveis de pressão, 
mas gera bons 
resultados para o 
funcionamento 
interno de produtos 
eletrônicos e outros 
materiais de 
pequeno porte. 

 

 

 
  
 

Gases 
 

Os gases utilizados normalmente para solda são a mistura de Oxigênio com Acetileno, ou seja, um gás 

alimentador da chama e um gás combustível. Outros gases além do acetileno podem ser empregados 

embora os mesmos forneçam menos intensidade de calor e consequentemente uma menor 

temperatura. Estes gases podem utilizar tanto o oxigênio e ar para manter a combustão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura máxima de combustão com diferentes gases 

1) Gás combustível 

2) Temperatura de combustão em Cº 

3) Com oxigênio 4) Com Ar 

5) Acetileno - C2H2 6) 3480º 7) 2650º 

8) Hidrogênio - H2 9) 2980º 10) 2200º 

11) Propano - C3H8 12) 2980º 13) 2150º 

14) Butano - C4H10 15) 2925º 16) 1470º 

17) Gás natural - CH4 e H2 18) 2775º 19) 2090º 

http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_combust%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acetileno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Butano
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
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TÉCNICAS UTILIZADAS PARA A SOLDAGEM A GÁS 
 
Solda a Esquerda: também chamada de Solda para a Frente, 
apresenta boa  
penetração e acabamento, sendo utilizada em espessuras de 
até 7 mm, onde  
se trabalha aquecendo a peça ou região a ser soldada. 
Apresenta grande  
consumo de gases e tempo. 
 
 
 
 
Solda a Direita: Também chamada de Solda para Trás, é utilizada quando a peça a ser soldada requer 
chanfros, ou seja, para espessuras maiores. É uma técnica desenvolvida durante a 2ª Grande Guerra, 
e que apresenta boa velocidade, boa penetração e economia de tempo e gases. Trabalha-se  
mantendo a união soldada aquecida. 

 
VANTAGENS NO USO DO ACETILENO EM RELAÇÃO AOS OUTROS  
GASES 
 

1. Possui alta 
temperatura de 
chama 
(aproximadamente 
3100; 

2.  Composição da 
chama com notáveis 
propriedades 
redutoras. 

3. Chama facilmente regulável, permitindo fácil identificação de atmosfera. 
4. Baixo custo do Acetileno em relação a vários gases. 
5.  Elevado teor de Carbono na molécula (92,24% em peso). 
6. Boa velocidade de propagação (velocidade com que a chama percorre a  

massa gasosa). 
7. Formação endotérmica do Acetileno, permitindo liberação de calor na  

dissociação, durante a combustão. 
 

CUIDADOS NO MANUSEIO DOS CILINDROS DE GASES. 
 

OXIGÊNIO 
1. O oxigênio não pode entrar em contato com graxa, óleo ou matéria  
gordurosa. 
2. O cilindro não deve sofrer impactos violentos. 
3. O transporte do cilindro deve ser realizado com seu capacete de proteção. 
4. Não eleve ou transporte cilindros utilizando cabos de aço ou eletroimã. 
5. Não use o cilindro deitado. 
6. Não utilizar o oxigênio para aeração, limpeza de máquinas, roupa, pele, etc. 
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7. Utilizar mangueira verde ou preta para distribuição e conexões com rosca à  
direita. 

 
ACETILENO 
1. Não transportar o cilindro deitado (aguardar de 36 a 48 horas para  
estabilização). 
2. A pressão máxima da rede não pode ultrapassar 1,5 bar. 
3. O transporte do cilindro deve ser realizado com seu capacete de proteção. 
4. Não eleve ou transporte cilindros utilizando cabos de aço ou eletroímã. 
5. Não use o cilindro deitado. 
6. Não utilizar canalização de Cobre (formação de Acetileno de Cobre,  
explosivo). 
7. Consumo máximo de Acetileno: 1000 litros/hora. 
8.Não usar até a pressão zero. 
9. Utilizar mangueira vermelha para distribuição e conexões com rosca à esquerda. 
 


