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RESUMO 
 

 

Dispositivos de fixação de soldagem são sistemas provisórios de 

posicionamentos de peças que visam melhorar a qualidade do produto, aumentar a 

produtividade e contribuir para a melhoria ergonômica nos processos de soldagem. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um dispositivo de fixação e 

posicionamento de peças para ser utilizado em aulas práticas de soldagem. Sua 

finalidade é auxiliar, melhorar e ampliar as possibilidades e consequentemente os 

conhecimentos adquiridos em aula. Atualmente o processo de soldagem é feito de 

forma manual sem o auxílio de dispositivo de fixação de componentes, 

impossibilitando os resultados esperados e uma ergonomia inadequada durante a 

atividade. Também não é possível ensinar na prática todas as posições de soldagem. 

Diante destes fatores procurou-se, fazer uma avaliação das necessidades e 

desenvolver um projeto de um dispositivo de fixação de soldagem. 

  

Palavras-chave: Dispositivo de Fixação, posicionamento em soldagem, ergonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

Welding fixings are provisional systems parts placements to improve 

product quality, increase productivity and contribute to the ergonomic improvement in 

welding processes. This work aims to develop a fixing device and positioning of parts 

to be used in welding practical classes. Its purpose is to assist, improve and expand 

the possibilities and consequently the knowledge acquired in class. Currently the 

welding process is done manually without the aid of component mounting device, 

preventing the expected results and inadequate ergonomics during activity. You also 

cannot teach in practice all welding positions. Given these factors, we tried to do a 

needs assessment and develop a design of a welding fixing. 

 

Keywords: Welding fixing, welding position, ergonomics. 
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1       INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

O objetivo desse trabalho é criar um dispositivo de fixação e posicionamento de 

peças para ser utilizado nas aulas práticas da disciplina Tecnologia de Soldagem na 

Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Sua finalidade é auxiliar, melhorar e ampliar 

as possibilidades e consequentemente os conhecimentos adquiridos nessas aulas. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente, nas aulas práticas de Tecnologia de Soldagem da Faculdade de 

Tecnologia de Sorocaba, são utilizadas medidas alternativas para poder fixar e 

posicionar as peças (pequenas chapas de aço, com dimensões aproximadas de 

200mm x 80mm) que vão ser soldadas pelos alunos. Porém, as mesmas não são as 

medidas mais corretas e muitas vezes o resultado não é o esperado devido às 

condições atuais. 

Também não é possível ensinar na prática todas as posições de soldagem já 

que não existe até o momento um dispositivo o qual possa fixar (de maneira correta 

e segura) e posicionar nas diferentes posições de soldagem, principalmente na 

posição sobre cabeça. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 O DISPOSITIVO  

 

O dispositivo basicamente será composto por tubos de aço inox e braçadeiras 

de alumínio que possibilitarão a movimentação vertical (ajuste de altura – 

possibilitando o uso para as diferentes alturas dos alunos) e rotacional do tubo 

horizontal (ajuste de direção – possibilitando a soldagem na posição plana e vertical). 

A parte de fixação da peça no dispositivo ficará por conta de uma chapa de aço 

(atuando como base) e uma contra-chapa de Al-Cu, grampos fixadores manuais 

horizontais também em aço inox. Já a parte de fixação do dispositivo dar-se-á por 

um sistema tradicional de prensa mecânica que prenderá o dispositivo à mesa 

desejada (Figura 01). 

Figura 01. Desenho de Conjunto 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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2.2 COMPONENTES COMERCIAIS 

 

2.2.1 CONTRA CHAPA DE Al-Cu (Cobre 6%) 

 

2.2.1.1 MATERIAL 

 

Uma superfície de base feita em liga de alumínio-cobre, provou ser 

especialmente vantajosa, devido à relativa elevada resistência à tração e reduzida 

dureza da superfície. A elevada condutividade térmica da liga de alumínio-cobre a 

temperaturas normais previne quase por completo a adesão de eventuais salpicos 

de solda.  

O cobre é o elemento de liga principal e o Mg é o elemento de liga secundário. 

É uma liga tratável termicamente, podendo atingir resistências de aço carbono. A 

resistência à corrosão das ligas dessa série é inferior à de outras ligas de alumínio. 

As ligas desta série apresentam boa usinabilidade e características de soldagem 

limitadas. 

 

2.2.1.2 DIMENSÕES 

 

A chapa tem 250mm de largura, 298mm de comprimento e 3mm de espessura. 

 

2.2.1.3 FUNÇÃO NO DISPOSITIVO 

 

Essa chapa é essencial para diminuir a adesão do material a ser soldado e os 

salpicos de solda na base de solda do dispositivo. 

 

2.2.2 SUPORTE MULTI ÂNGULOS – FABRICANTE MAGSWITCH 

 

O Suporte Magnético Multi Ângulos posiciona peças planas, curvas ou de 

formatos variados, oferecendo ângulos como 45º, 60º, 75º 90º, 105º, 120º e 135º, 

podendo ser utilizado de maneiras a oferecer outros ângulos desejados. Pode ser 

utilizado para furação, corte, lixamento e até biselamento de peças pequenas e 

médias. Além disso, pode prender peças para soldagem em diversos ângulos 

diferentes com força de retenção muito grande.  
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2.2.2.1 MATERIAL 

 

Ímã mecânico com controle “liga/desliga”. 

 

2.2.2.2 DIMENSÕES 

 

O dispositivo tem 145,9mm de altura, 183,48mm de comprimento e 110mm de 

largura. Seu alcance magnético é de até 13mm e sua força de sustentação é de até 

446kg. 

 

2.2.2.3 FUNÇÃO NO DISPOSITIVO 

 

Serão utilizados nesse projeto como acessórios, dois desse imã em questão, 

com a finalidade de posicionar, de maneira magnéticas as peças a serem soldadas, 

levando em consideração que esse posicionamento é fundamental para que se 

possa praticar nas diferentes posições, das diferentes técnicas, dos diferentes 

métodos de soldagem. 

 

2.2.3 ABRAÇADEIRA DUPLA CRUZADA (MODELO 29120-5050) – 

FABRICANTE NORELEM  

 

2.2.3.1 MATERIAL 

 

Alumínio Fundido, preto revestido a pó. Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 

e porca sextavada 985, em aço galvanizado. 

 

2.2.3.2 DIMENSÕES 

 

A abraçadeira tem 154mm de comprimento, 70mm de altura e largura, 

distância entre centros de 54mm, ambos os diâmetros de 50mm e parafusos 

M10x35. 
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2.2.3.3 FUNÇÃO NO DISPOSITIVO 

 

O objetivo desse componente no conjunto, é posicionar os tubos que compõem 

o suporte do dispositivo, possibilitando ajuste de altura no tubo vertical, e ajuste 

rotacional no tubo horizontal (ou braço).  

 

2.2.4 ALAVANCA DE APERTO COM ROSCA (MODELO 06461-2101x50) - 

DESENGATE ATRAVÉS DE ELEVAÇÃO – FABRICANTE NORELEM 

 

2.2.4.1 MATERIAL 

 

Aço Inoxidável 1.4305 e cabo em Zamak de acordo com a norma DIN EN 

12844. 

 

2.2.4.2 DIMENSÕES 

 

A alavanca tem 74,5mm de comprimento, 19mm de largura, altura de 92,5mm 

quando engatada e 95,5mm quando desengatada. Rosca com 50mm e ponta cônica 

conforme DIN 78. 

 

2.2.4.3 FUNÇÃO NO DISPOSITIVO 

 

Essa alavanca é um acessório da abraçadeira, e tem como função auxiliar na 

abertura e fechamento da mesma, facilitando os ajustes por ela permitidos. 

 

2.2.5 GRAMPO HORIZONTAL COM BASE DE SUPORTE ABERTO E BASE 

HORIZONTAL (MODELO 6930-93005 TAMANHO 0) – FABRICANTE 

AMF 

 

2.2.5.1 MATERIAL 

 

Aço galvanizado e passivado. Rebites em aço inoxidável montados em buchas 

cementadas. 
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2.2.5.2 DIMENSÕES 

 

Possui 79mm de comprimento total, 23mm de altura quando em fixação e 

34mm quando não está em fixação, sua largura é de apenas 25mm. 

 

2.2.5.3 FUNÇÃO NO DISPOSITIVO 

 

Esse componente, atua no dispositivo fixando as peças a serem soldadas na 

base principal. Garantindo inclusive a segurança do operador durante todo o 

processo. 

 

2.2.6 MANOPLA  

 

2.2.6.1 MATERIAL 

 

Manopla fabricada em Poliamida, um polímero termoplástico composto por 

monômeros de amida conectados por ligações peptídicas, podendo conter outros 

agrupamentos. 

 

2.2.6.2 DIMENSÕES 

 

Diâmetro de 45mm, altura total de 26mm, rosca M10X20mm. 

 

 

2.2.6.3 FUNÇÃO NO DISPOSITIVO 

 

Interface ergonômica entre o operador e o ajuste de aperto do dispositivo com 

a mesa. 
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2.3 PESQUISA TEÓRICA 

 

2.3.1 HISTÓRIA DA SOLDA 

 

Antes da década de 1880, a soldagem era realizada apenas na forja do ferreiro. 

Desde então a marcha da industrialização e duas guerras mundiais influenciaram o 

rápido desenvolvimento da soldagem moderna. Os métodos de soldagem básicos – 

soldagem por resistência, soldagem a gás e soldagem a arco – foram todos 

inventados antes da Primeira Guerra Mundial. Porém, durante o início do século XX, 

a soldagem e corte a gás foram dominantes para a fabricação e trabalhos de reparo. 

Somente alguns anos depois, a soldagem elétrica ganhou semelhante aceitação. 

 

2.3.2 SOLDAGEM 

 

A soldagem está ligada às mais importantes atividades industriais do mundo 

moderno, raras são as indústrias que não utilizam a soldagem, seja como processo 

de produção ou apenas manutenção. 

Soldagem, de acordo com a Associação Americana de Soldagem (American 

Welding Society - AWS), é o processo de união de materiais, usado para obter a 

coalescência localizada de metais e não-metais, produzida por aquecimento até uma 

temperatura adequada, com ou sem a utilização de pressão e/ou material de adição. 

 

2.3.3 SOLDA 

 

Solda ou junção é o resultado obtido em uma operação de soldagem. Uma 

junta é uma região formada entre duas ou mais peças que serão unidas, e que será 

determinada pelo posicionamento dessas peças.  

 

2.3.4 TIPOS DE JUNTAS 

 

Os tipos usuais de juntas são: junta de topo, junta em ângulo (ou filete), junta 

de aresta, junta sobreposta e junta de canto. 

 Junta de topo:  junta entre dois membros alinhados aproximadamente no 

mesmo plano (Figura 02); 
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  Figura 02. Junta de Topo 

 

Fonte: KOBELCO – Centro de Educação, 2016. 
 

 Junta de ângulo: junta em que, numa seção transversal, os componentes a 

soldar apresentam-se sob forma de um ângulo. As juntas podem ser: de ângulo em 

quina, em “L”, em “T” e de ângulo em ângulo (Figura 03); 

 

    Figura 03. Junta de ângulo 

 

Fonte: KOBELCO – Centro de Educação, 2016. 
 

 Junta de aresta: junta entre as extremidades de dois ou mais membros 

paralelos ou parcialmente paralelos (Figura 04);  

 

    Figura 04. Junta de aresta 

 

Fonte: KOBELCO – Centro de Educação, 2016. 
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 Junta sobreposta: junta formada por dois componentes a soldar, de tal maneira 

que suas superfícies se sobrepõem (Figura 05); 
 

 Figura 05. Junta sobreposta 

 

Fonte: KOBELCO – Centro de Educação, 2016. 
 

 Junta de canto: junta formada entre dois membros situados aproximadamente 

e mutuamente perpendiculares, na forma de um L, cujo canto é soldado (Figura 06). 
 

      Figura 06. Junta de canto 

 

Fonte: KOBELCO – Centro de Educação, 2016. 
 

2.3.5 TIPOS DE CHANFROS 

 

 Chanfro é o corte efetuado na junta para possibilitar/facilitar a obtenção de uma 

solda com a penetração desejada. É usado quando a espessura dos componentes 

da junta impede a obtenção da penetração desejada sem o chanfro. O tipo de 

chanfro a ser usado em uma soldagem específica é escolhido em função do 

processo de soldagem e espessura das peças. Os tipos de chanfros são: 
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Figura 07. Tipos de chanfros 

 

Fonte: CONSULSOLDAS – Apostila Técnica – Terminologia de Soldagem, 2015 
 

2.3.6 PROCESSOS DE SOLDAGEM 

 

 Os processos de soldagem necessitam da geração de altas temperaturas 

locais para que haja a junção dos metais. Uma das principais características que 

define e difere os processos de solda, é o tipo de fonte de geração de calor, por 

exemplo, soldagem a gás e soldagem a arco (processo de soldagem mais utilizado). 

 Alguns processos podem ser utilizados apenas em aplicações específicas e 

outros são mais flexíveis podendo ser utilizados em vários tipos de atividades de 

soldagem. 

 Apesar de sua principal aplicação ser na junção de metais, há uma crescente 

gama de aplicações para revestimento duro de partes novas, originando superfícies 

com resistência à corrosão, abrasão, impacto e desgaste. 
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2.3.7 SOLDA TIG 

 

2.3.7.1 FUNDAMENTOS DO PROCESSO 

 

A soldagem com eletrodo não consumível de tungstênio e proteção gasosa 

(GAS TUNGSTEN ARC WELDING – GTAW (EUA) ou TUNGSTEN IONERT GAS – 

TIG (EUROPA)) é um processo no qual a união das peças metálicas é produzida 

pelo aquecimento e fusão desta através de um arco elétrico estabelecido entre a 

peça e o eletrodo, não consumível, de tungstênio. A proteção gasosa serve para 

estabilizar o arco elétrico e proteger o eletrodo e a poça de fusão. O arco elétrico é 

ignitado por um gerador de faísca (conhecido como gerador de alta frequência – AF) 

entre o eletrodo e a peça. O eletrodo representa apenas o terminal de um dos polos 

e não é adicionado à poça de fusão (eletrodo não consumível). 

Consequentemente são utilizados eletrodos de material de alto ponto de fusão 

e de alta emissão termiônica (o ponto de fusão do tungstênio é acima de 3.500°C). 

Este processo possui excelente controle do calor à peça, devido ao controle 

independente da fonte de calor e da adição de metal (Figura 08). Para solda de aço, 

cobre, níquel, titânio, etc., é utilizada corrente contínua com polaridade direta 

(eletrodo conectado ao terminal negativo) aquecendo menos o eletrodo se 

comparado com a polaridade inversa. Alumínio e suas ligas são normalmente 

soldados com corrente alternada. A corrente alternada dá um arco que limpa a 

chapa no ciclo positivo, permitindo ao metal fluir facilmente. 

É aplicado à maioria dos metais e suas ligas, numa ampla faixa de espessura 

(incluindo soldas dissimilares); Devido a sua baixa relação produtividade/custo é 

usado principalmente na soldagem de metais não ferrosos e aços inoxidáveis, na 

soldagem de peças de pequena espessura (da ordem de mm) e no passe de raiz na 

soldagem de tubulações. 

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 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).  
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A utilização de processo de soldagem TIG proporciona ao soldador um grande 

controle da solda, muito acima que o dos processos com eletrodos revestidos ou 

MIG/MAG. Com todo este controle, se consegue soldagens extremamente 

resistentes com altíssima qualidade de acabamento. Entretanto, é um processo 

complexo e mais difícil de dominar; e significativamente mais lento que outros 

processos de soldagem conhecidos, tais como eletrodos revestidos e MIG/MAG. 
 

Figura 08. Processo de soldagem TIG 

Fonte: ESAB – Centro de Conhecimento – Processos de Soldagem, 2014 

 

2.3.7.2 VARIÁVEIS DO PROCESSO 

 
As variáveis que determinam basicamente o processo são a tensão do arco, a 

corrente de soldagem, velocidade de avanço e o gás de proteção. Deve-se 

considerar que as variáveis não agem especificamente de forma independente, 

havendo forte interação entre elas. 

No caso do gás de proteção, ao utilizar-se o Hélio é possível obter uma solda 

com maior penetração, devido ao maior potencial de ionização deste gás. Mais 

adiante, descreveremos mais detalhadamente os gases de proteção e suas 

características. Em relação à corrente de soldagem pode-se considerar, de forma 

geral, que ela controla a penetração da solda, com efeito diretamente proporcional. 

Ainda assim, a corrente afeta também a tensão do arco, sendo que para um mesmo 

comprimento de arco, um aumento na corrente causará um aumento na tensão do 

arco. As soldagens com corrente contínua em eletrodo no polo negativo oferecem 
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elevada penetração e maiores velocidades de soldagem, enquanto a corrente 

alternada é especialmente eficaz quando na soldagem de materiais com óxidos 

refratários, como alumínio e magnésio, pois pode-se realizar a chamada limpeza 

catódica, quando o eletrodo encontra-se no polo positivo. A terceira opção, de 

corrente alternada com eletrodo no polo positivo, é pouco utilizada devido ao 

superaquecimento do eletrodo. 

A tensão do arco, designação dada para a tensão entre o eletrodo e a peça, é 

fortemente influenciada por fatores como: 

 

 Corrente do arco; 

 Perfil da ponta do eletrodo; 

 Distância entre o eletrodo e a peça (comprimento do arco); 

 Tipo de gás de proteção. 

 

Como existe uma relação direta entre a tensão e o comprimento do arco, a 

tensão é usada para controlar o processo, pois uma vez fixados diversos outros 

parâmetros, a tensão do arco possibilita o controle do comprimento do arco, que é 

difícil de monitorar. Por sua vez, o comprimento do arco afeta diretamente a largura 

da poça. Apesar disso, na maioria dos processos com chapas, o comprimento do 

arco desejado é o menor possível. Este controle do comprimento do arco pela 

tensão, entretanto, deve ser feito de maneira cuidadosa, observando-se outros 

parâmetros que também afetam a tensão como contaminação do eletrodo e do gás 

de proteção, alimentação imprópria do material de adição, mudanças de temperatura 

no eletrodo e erosão do eletrodo. 

A velocidade de avanço afeta a penetração e a largura no processo, sendo 

esta última, porém, muito mais afetada. Sua grande importância reside no fato dela 

determinar o custo do processo por estar intimamente ligada à velocidade do 

processo. Entretanto, muitas vezes, a velocidade torna-se apenas uma 

consequência a partir da definição de padrões de qualidade e uniformidade. 

A forma de alimentação do material de adição é outro parâmetro importante. 

Em processos manuais, a maneira como o material é adicionado influencia no 

número de passes e na aparência da solda acabada. Já no caso de soldas 

mecanizadas e automatizadas, a variação na velocidade irá significar variação na 

quantidade de adição por unidade de comprimento. Aumentando-se a velocidade de 
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alimentação do arame produz-se soldas com menor penetração e perfis convexos 

Diminuindo-se a velocidade aumenta-se a penetração e tem- se perfis mais 

achatados. A redução da velocidade tem um limite, entretanto, pois pode levar a 

fissuras e falta de material. 

 

2.3.7.3 VANTAGENS E LIMITAÇÕES 

 

VANTAGENS 
 

 Soldas de excelente qualidade; 

 Acabamento do cordão de solda; 

 Menor aquecimento da peça soldada; 

 Baixa sensibilização à corrosão intergranular; 

 Ausência de respingos; 

 Pode ser automatizado; 

 Custo do equipamento bastante razoável (atualmente); 

 Consumíveis e acessórios facilmente encontrados no mercado. 

 

LIMITAÇÕES 
 

 Dificuldade de utilização em presença de corrente de ar; 

 Inadequado para soldagem de chapas de mais de 6 mm, para as quais temos 

outros processos mais eficazes; 

 Produtividade baixa devido a baixa taxa de deposição de material; 

 Processo depende da habilidade do soldador, quando não automatizado. 

 

2.3.7.4 EQUIPAMENTOS 

 

Basicamente podemos dividir os equipamentos de solda TIG em dois tipos: os 

somente DC (Direct corrent) ou CC (Corrente Continua) e os AC/DC que, além da 

opção DC, também tem a opção AC (alternate corrent) ou CA (Corrente alternada). 

Cada um deles atende com perfeição os quesitos para soldar determinados tipos de 

materiais, confira a seguir: 
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TIPO DC – Eletrodo conectado no terminal negativo, aquecendo menos o 

eletrodo. É utilizada para soldar aço, aço inoxidável, cobre, níquel, titânio, entre 

outros. 

TIPO AC – Eletrodo alterna entre os terminais positivo e negativo, 

proporcionando um balanceamento do calor entre o eletrodo de tungstênio e a peça 

a ser soldada, removendo inclusive a camada de óxidos gerado durante o ciclo 

positivo, permitindo ao metal fluir facilmente. É utilizada em materiais não ferrosos, 

tais como alumínio e magnésio juntamente com suas ligas. 

Ambos compostos por cabos, tocha, eletrodo, fonte de gás de proteção, 

ferramentas e material de proteção. Para a abertura de arco em CA, ignitor de alta 

frequência (Figura 09). 
 

Figura 09. Equipamento básico de soldagem TIG 

 
Fonte: ESAB – Centro de Conhecimento – Processos de Soldagem, 2014. 

 
 
2.3.7.4.1 ELETRODOS 

 

Eletrodo de Tungstênio, é uma vareta do metal tungstênio, normalmente de 

150mm ou 175mm de comprimento, que é utilizado no processo de soldagem TIG. 

Nesse processo, o arco de soldagem, o eletrodo e a poça de soldagem, são 

protegidos da contaminação atmosférica por um gás inerte, normalmente argônio. O 

eletrodo de tungstênio é utilizado por suportar altas temperaturas, com um mínimo 

de derretimento e eletro-erosão, e por ser excelente condutor de elétrons. São 

fabricados por processo metalúrgico do mais alto nível, chamado “sintering”, no qual 
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o produto é feito a partir de pó. Este processo se aplica principalmente na produção 

de metais ultrapuros.  

Apesar de não serem fundidos para fazer parte do cordão de solda, os 

eletrodos utilizados na soldagem TIG sofrem desgaste, sendo, por isso, 

enquadrados como consumíveis do processo. 

 

2.3.7.4.2 GASES 

 

Para o processo TIG, utiliza-se um gás inerte para proteger a “poça de 

soldagem” do oxigênio da atmosfera, que causa os defeitos e porosidades que 

comprometem a solda. 

O gás utilizado em 99% das aplicações, é o gás “argônio”, tanto pelo custo, 

como também conseguir atender razoavelmente a grande maioria das soldagens. 

 

2.3.7.4.3 ALIMENTAÇÃO DE ARAMES 

 

É um processo mecanizado (em rolos, utilizando um sistema convencional de 

alimentação). Esses alimentadores devem possibilitar uma alimentação constante, 

em baixas velocidades (de 0 a 7 m/min) e com regulagem (resolução) de pelo 

menos 0,05 m/min, características normalmente não obtidas com alimentadores para 

MIG/MAG. 

 

2.3.8 TÉCNICAS DE SOLDAGEM 

 
A primeira técnica geral de soldagem que afeta as características da solda é a 

posição da tocha. Esta se refere à maneira pela qual a tocha é mantida em relação 

ao cordão de solda. Essa posição é normalmente definida em duas direções — o 

ângulo relativo ao comprimento do cordão e o ângulo relativo às chapas. Ambas as 

técnicas de soldagem puxando e empurrando são mostradas na Figura 10. Na 

técnica puxando a tocha é posicionada de tal modo que o arame seja alimentado no 

sentido oposto ao do deslocamento do arco. O arame é adicionado ao metal de 

solda já depositado. Na técnica empurrando a tocha é posicionada de tal modo que 

o arame seja alimentado no mesmo sentido do deslocamento do arco. Nessa técnica 

o arame é adicionado, em sua maior parte, diretamente na peça. Deve ser 
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observado que não é necessária qualquer alteração no sentido de soldagem para 

facilitar a soldagem puxando ou empurrando, mas apenas uma mudança no 

posicionamento longitudinal da tocha.  
 

  Figura 10. Técnica de soldagem puxando e empurrando. 

 

Fonte: ARCSOL – Processos de Soldagem, 2014. 

 
O ângulo relativo com a chapa para uma junta em ângulo é normalmente 45°. 

Entretanto, para uma junta de topo biselada, esse ângulo pode ficar quase na 

vertical para permitir uma molhabilidade adequada do metal de solda nas paredes 

do chanfro. 

A segunda técnica geral de soldagem que deve ser considerada é o sentido de 

soldagem quando esta deve ser realizada na posição vertical. Como a Figura 11 

ilustra, existem duas progressões pelas quais a soldagem pode ser executada — a 

ascendente e a descendente. 
 

Figura 11. Técnica de soldagem vertical ascendente e a descendente. 

 

Fonte: ARCSOL – Processos de Soldagem, 2014. 
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2.3.9 MANIPULAÇÃO DA TOCHA 

 

Nenhuma discussão sobre técnicas de soldagem seria completa sem alguma 

referência aos métodos de manipulação da tocha. As recomendações que se 

seguem servem apenas como um guia a ser utilizado durante o treinamento de 

soldadores. À medida que os soldadores individualmente se tornarem mais 

proficientes, desenvolverão suas próprias técnicas para melhor adequar suas 

habilidades manuais ao trabalho.  

 

2.3.9.1 POSIÇÃO PLANA 

 

É aquela em que o metal base se encontra na posição plana e a deposição 

também é feita nessa posição (Figura 13). É a que apresenta menores dificuldades 

de operação, podendo ser executada com todos os tipos de eletrodos.  

 

2.3.9.2 POSIÇÃO HORIZONTAL 

 

É aquela em que o metal base se encontra no plano vertical e a deposição é 

feita no plano horizontal (Figura 13). Não apresenta maiores dificuldades na sua 

execução podendo ser realizada com quase todos os tipos de eletrodo.  

 

2.3.9.3 POSIÇÃO VERTICAL 

 

2.3.9.3.1 ASCENDENTE 

 

É aquela em que o metal base se encontra no plano vertical e o depósito 

também é feito na vertical (Figura 13), de baixo para cima. 

Essa posição é adotada com vantagem em trabalhos de grande 

responsabilidade, por raramente apresentar defeitos (porosidade, inclusões de 

escória, etc.) e, também pela grande penetração que se consegue. 
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2.3.9.3.2 DESCENDENTE 

 

É aquela em que o metal base se encontra no plano vertical e o depósito 

também é feito na vertical (Figura 13), de cima para baixo. 

É aplicada onde se pretende pouca penetração e um bom aspecto, sendo 

muito empregada na soldagem de chapas de pequena espessura. 

 

2.3.9.4 POSIÇÃO SOBRE CABEÇA 

 

Consiste em soldar peças colocadas horizontalmente acima da cabeça. É a 

mais difícil de todas as posições de soldagem, por isso, sempre que possível, deve 

ser evitada. 
 

Figura 12. Posições de soldagem (Representação 1). 

 

Fonte: Escola Técnica Vale dos Carajás – Tecnologia de Soldagem, 2013.  
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Figura 13.  Posições de soldagem (Representação 2). 

 
Fonte: ARCSOL – Processos de Soldagem, 2014. 

 

 

2.3.10 SEGURANÇA X SOLDAGEM TIG 

 

2.3.10.1 RADIAÇÃO DO ARCO 

 

A luz produzida pela solda TIG, é extremamente brilhante e com altíssima 

irradiação de raios Ultravioleta. Olhar diretamente para o arco de solda, mesmo que 

seja por um curto período, pode provocar queimaduras na córnea. 
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Tecnicamente a radiação do arco causa uma inflamação na córnea provocada 

pelo excesso de raios ultravioletas gerados pela soldagem, que é conhecida 

pelos oftalmologistas como “Radiação do Arco”.  

A utilização de uma “máscara de solda” é mandatória e não opcional. Ela não 

serve somente para proteger o soldador de respingos inerentes à soldagem, mas 

sim e principalmente, da radiação do Arco/UV. 

Durante uma soldagem em lugar com transeuntes, é recomendável utilizar uma 

cortina. 

 

2.3.10.2 FUMO METÁLICO, GASES E VAPORES 

 

Soldagem TIG gera “fumos metálicos de solda”, esses vapores gerados estão 

associados ao tipo de material que está se soldando, amperagem, habilidade do 

soldador, limpeza da chapa que está sendo soldada, ventilação do local, etc. 

Há tipos de materiais que podem gerar gases extremamente nocivos, como na 

soldagem de zinco, e é muito importante que o soldador conheça as variáveis do 

assunto e se previna de contaminação. 

 

2.3.10.3 PROTEÇÃO UV E METAIS INCANDESCENTES 

 

A luz da soldagem produz grande quantidade de raios ultravioletas (UV) e pode 

causar queimaduras. Proteger rosto, mãos, braços, pernas também é essencial. 

Como durante a soldagem é comum “respingar” pequenos pedaços de metal 

incandescente, proteções tipo “raspa” são as mais indicadas. 

Cuidados com o EPI são essenciais, e a utilização deles é mandatória e não 

opcional. 

 

 Botas com solado isolante; 

 Perneiras em couro; 

 Avental em couro; 

 Luvas de raspa; 

 Máscaras tipo escudo ou capacete; 

 Touca de solda; 
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 Óculos de proteção; 

 Abafador de ruído. 

 

2.3.10.4 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 

 

Metal líquido oriundo da soldagem pode respingar/faiscar a vários metros, 

portanto antes de iniciar uma soldagem, deve-se fazer uma avaliação dos riscos do 

local. Inflamáveis como solvente e tintas, comumente encontrados em oficinas e 

indústrias podem iniciar um incêndio com os respingos da solda. 
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3 CONCLUSÃO / RESULTADOS 

 

 

De acordo com o objetivo da criação do projeto, as melhorias propostas e 

desejadas e os resultados previstos com a aplicação do dispositivo, foi possível 

concluir que este é plenamente viável quando se diz respeito à melhoria e 

adequação da ergonomia do processo no posto de trabalho, segurança aos alunos, 

preservação e maior durabilidade dos materiais, equipamentos e ambiente 

utilizados. Além da garantia de que os conhecimentos adquiridos nessas aulas com 

a utilização desse dispositivo serão notavelmente melhores praticados e aplicados. 
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ANEXO 01 -  CATÁLOGO NORELEM - ABRAÇADEIRA 
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ANEXO 02 – CATÁLOGO AMF – GRAMPO 
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ANEXO 03 – CATÁLOGO ALUMAQ – SUPORTE MULTIÂNGULO 
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ANEXO 04 – CATÁLOGO NORELEM – ALAVANCA 
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APÊNDICE A01 – MONTAGEM DE SOLDA BASE DA MESA 
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APÊNDICE A02 – CHAPA DE FIXAÇÃO INFERIOR 
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APÊNDICE A03 – BUCHA M10 
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APÊNDICE A04 – CHAPA DE REFORÇO 
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APÊNDICE A05 – TRAVA ROSCADA 
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APÊNDICE A06 – DISCO DE TRAVA 
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APÊNDICE A07 – MONTAGEM DE SOLDA BASE 
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APÊNDICE A08 – CHAPA FIXAÇÃO SOLDA 
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APÊNDICE A09 – MÃO FRANCESA 
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APÊNDICE A10 – TAMPA TUBO 
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APÊNDICE A11 – TRAVA DISCO 
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APÊNDICE A12 – MONTAGEM HASTE HORIZONTAL 
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APÊNDICE A13 – BUCHA 
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APÊNDICE A14 – CHAPA CONEXÃO ROSCADA 
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APÊNDICE A15 – CHAPA BASE SOLDA 
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APÊNDICE A16 – CONTRA CHAPA DE ALUMÍNIO-COBRE 
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APÊNDICE A17 – MONTAGEM DO CONJUNTO 
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APÊNDICE B01 – FOLHA DE PROCESSO DA SOLDA BASE 
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APÊNDICE B02 – FOLHA DE PROCESSO DA HASTE HORIZONTAL 
 

 


