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RESUMO 

 

 

As estruturas metálicas são utilizadas largamente nos prédios e construções dos 
mais diversos tipos podendo ser em formas de barra ou contínua. O 
Desenvolvimento Sustentável é uma questão essencial hoje em dia com implicações 
em todos os setores da sociedade. Um grande número de diferentes processos 
utilizados na fabricação e recuperação de peças, equipamentos e estruturas é 
abrangido pelo termo soldagem. Para compreender melhor sobre o assunto é 
fundamental responder ao questionamento sobre o uso de processos de soldagem. 
De que forma podem ser utilizados os métodos de soldagem em uma empresa? A 
importância da escolha do tema deste estudo justifica-se pela necessidade em 
esclarecer que a soldagem é o mais importante processo de união de metais 
utilizado industrialmente. Este estudo tem por objetivo geral conceituar a respeito da 
utilização dos métodos de Soldagem na empresa. A metodologia abordada nesta 
pesquisa para atingir a meta de esclarecer sobre os métodos de soldagem será uma 
pesquisa de revisão de literatura. Neste tipo de pesquisa será destacada a 
explicação da opção pela metodologia, e delineamento do estudo. As principais 
fontes de pesquisa serão livros dos seguintes autores que abordam sobre o tema em 
questão: Bellei, 2008; Bandeira, 2008; Chamberlain, 2013; Costa, 2003; Fernandes, 
2009; Fonseca, 2007; Silva, 2010; Telles, 2012; Veiga, 2011, dentre outros. O 
resultado desta pesquisa demonstra que a soldagem e seus diversos métodos 
podem contribuir para trabalhar com vantagens em estruturas metálicas. Conclui-se 
que o método considerado adequado para o serviço a ser desempenhado 
dependerá do material com que se irá trabalhar. 
 
 
Palavras-chave: Empresa; Estruturas; Metálicas; Métodos; Soldagem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ABSTRACT 

 

 

The metal structures are used widely in buildings and constructions of the most 
diverse types, being able to be in bar or continuous forms. Sustainable Development 
is an essential issue nowadays with implications in all sectors of society. A large 
number of different processes used in the manufacture and recovery of parts, 
equipment and structures is covered by the term welding. To better understand the 
subject it is fundamental to answer the question about the use of welding processes. 
How can welding methods be used in a company? The importance of choosing the 
theme of this study is justified by the need to clarify that welding is the most important 
process of joining metals used industrially. This study has the general objective to 
conceptualize about the use of Welding methods in the company. The methodology 
addressed in this research to reach the goal of clarifying about welding methods will 
be a literature review research. In this type of research will be highlighted the 
explanation of the option for the methodology, and study design. The main sources of 
research will be books by the following authors that address the theme in question: 
Bellei, 2008; Abstract. Chamberlain, 2013; Costa, 2003; Fernandes, 2009; Fonseca, 
2007; Silva, 2010; Telles, 2012; Veiga, 2011, among others. The result of this 
research demonstrates that welding and its various methods can contribute to 
working with advantages in metallic structures. It is concluded that the method 
considered appropriate for the service to be performed will depend on the material to 
be worked on. 
 
 
Keywords: Company; Structures; Metallic; Methods; Welding. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

As estruturas metálicas são utilizadas nos prédios e construções dos mais 

diversos tipos podendo ser em formas de barra ou contínua. O Desenvolvimento 

Sustentável é uma questão essencial hoje em dia com resultados em todos os 

setores da sociedade. Um grande número de diferentes processos utilizados na 

fabricação e recuperação de peças, equipamentos e estruturas é abrangido pelo 

termo soldagem. Classicamente, a soldagem é vista como um processo de união, 

porém, na atualidade, muitos processos de soldagem ou variações destes são 

usados para a deposição de material sobre uma superfície, visando à recuperação 

de peças desgastadas ou para a formação de um revestimento com características 

especiais.  

Alguns processos relacionados com a soldagem são usados para corte de 

peças metálicas e em muitos aspectos estas operações se assemelham a 

operações de soldagem. Pode-se observar que a determinação de custos de 

soldagem pode ser feita com base em diferentes abordagens e muitos fatores 

devem ser levados em consideração. A apropriação dos custos pode ser feita de 

forma específica para cada etapa ou processo específico ou de uma maneira mais 

geral, com base em valores médios.  

A importância da escolha do tema deste estudo justifica-se pela necessidade 

em esclarecer que a soldagem é o mais importante processo de união de metais 

utilizado industrialmente. Este método de união, considerado em conjunto com a 

brasagem, tem importante aplicação desde a indústria microeletrônica até a 

fabricação de navios e outras estruturas com centenas ou milhares de toneladas de 

peso. A soldagem é utilizada na fabricação de estruturas simples, como grades e 

portões, assim como em componentes encontrados em aplicações com elevado 

grau de responsabilidade, como nas indústrias química, petrolífera e nuclear, e 

também na criação de peças de artesanato, joias e de outros objetos de arte.  

Para compreender melhor sobre o assunto é fundamental responder ao 

questionamento sobre o uso de processos de soldagem. De que forma podem ser 

utilizados os métodos de soldagem em uma empresa? 
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Este estudo tem por objetivo geral conceituar a respeito da utilização dos 

métodos de Soldagem na empresa. 

Os objetivos específicos deste estudo são: descrever sobre soldagem e os 

métodos de soldagem; apresentar informações sobre montagem de estruturas 

metálicas através dos métodos de soldagem; esclarecer o uso da soldagem para 

adquirir maior segurança em estruturas metálicas nas construções. 

A metodologia abordada nesta pesquisa para atingir a meta de esclarecer 

sobre os métodos de soldagem será uma pesquisa de Revisão de Literatura. Neste 

tipo de pesquisa será destacada a explicação da opção pela metodologia, e 

delineamento do estudo. As principais fontes de pesquisa serão livros dos seguintes 

autores que abordam sobre o tema em questão: Bellei, 2008; Bandeira, 2008; 

Chamberlain, 2013; Costa, 2003; Fernandes, 2009; Fonseca, 2007; Silva, 2010; 

Telles, 2012; Veiga, 2011, dentre outros. 

Este trabalho de conclusão de curso tem por estrutura: Introdução que 

contem problema, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, justificativa, 

estrutura do trabalho; Fundamentação Teórica contendo capitulo 1. Conceito de 

soldagem destacando sobre os métodos de soldagem direcionados a empresas de 

construção civil; capitulo 2 Montagem de estruturas metálicas através dos métodos 

de soldagem; capitulo 3 Uso da soldagem para adquirir maior segurança em 

estruturas metálicas nas construções; Conclusão; Referências. 
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1. CONCEITO DE SOLDAGEM 
 

 

Para compreender melhor a fundamentação teórica desse tema sobre estudo 

sobre os métodos de soldagem, o assunto foi dividido em tópicos descritos abaixo. 

A soldagem é muito versátil no que se refere aos tipos de ligas metálicas e 

das espessuras que podem ser unidos. A disponibilidade de um grande número de 

processos de soldagem permite a união da maioria das ligas metálicas que são 

utilizadas (BELLEI, 2008). Pode-se unir, através dos diferentes processos de 

soldagem, desde peças com espessura inferior a 1 mm, por exemplo, joias, 

componentes eletrônicos dentre outros até estruturas de diferentes dimensões, por 

exemplo, navios, vasos de pressão etc (BELLEI, 2008).  

Conforme a Figura 1, descrita abaixo pode se observar um profissional 

efetuado à soldagem em uma peça. 

Figura 1: Soldagem 

 

Fonte: Bellei (2008) 

As tubulações que possuem roscas sempre existiram como forma de ligação 

desde o inicio da historia da humanidade, porém somente com o passar dos anos é 

que se tornaram mais conhecidas. No caso de tubo de menor tamanho e dimensão, 

de acordo com o entendimento de Bandeira (2008), possuem custo reduzido e mais 

facilidade para serem executadas, ou melhor, serem trabalhadas. 
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Quando se decide fazer um ajuntamento das varas de canos tidos como 

tubos, segundo Bandeira (2008) pode ser empregado dois modelos de peças que 

são as luvas e as uniões, todas com rosca interna para conectar com a rosca fora da 

limitação dos tubos. Entretanto, todas essas peças como, por exemplo, roscas, 

tubos, luvas e uniões possuem um formato cônico, para que na hora do 

acoplamento ocorra à interposição entre os fios das roscas, contribuindo com o 

fechamento da peça, seja por meio de fitas colantes que estejam envolvidas sobre 

as roscas externas (BANDEIRA, 2008).  

Os ajuntamentos de peças são usados para obter uma ligação com facilidade 

de ser desmontada, ou montada em acomodações fechadas, já que no caso da 

ausência de uniões, tornar-se-ia sem condições fazer um rosqueamento 

(FERNANDES, 2009). O fechamento limite entre as duas meias uniões surge 

através de uma bucha que comprimi apertadamente a porca, ou através de sedes 

metálicas integrais, atenciosamente usinadas, igualmente com as meias uniões. No 

entendimento de Bandeira (2009), aplica-se esse último sistema em uniões que 

possuam qualidade para sofrerem com elevadas temperaturas.  

De acordo com Quites (2009) “o rosqueamento diminui consecutivamente a 

divisória dos canos; nesse caso, porque existem uniões rosqueadas que usam 

normalmente tubos de parede compacta (série 80, no mínimo) (2009, p. 166)”. Essas 

uniões que estão interligadas e também rosqueadas são as mais usadas 

exclusivamente no caso dos canos galvanizados, seja de aço quanto de ferro 

fundido, já que de acordo com Quites (2009), o processo da soldagem em material 

galvanizado terá em sua estrutura falhas, constituindo em limitações para certos 

códigos de projeto.  

De acordo com a ABNT (2008), as resoluções normativas fundamentais 

descritas para roscas de tubos são a ASME. B. 1.20.1 e a API.5.B (rosca NPT). 

Entretanto, no caso da norma ASME. B.31.3, as ligações rosqueadas podem ser 

empregadas tão somente para tubulações ainda o diâmetro nominal de 2", e em 

serviços que não sejam fortemente cíclicos nem muito corrosivos, em particular 

quando sujeitos à corrosão sob contato (ABNT, 2008). A norma recomenda ainda 

que o projeto da tubulação seja feito de forma que as ligações rosqueadas não 

fiquem sujeitas a grandes esforços, e que não existam momentos tendentes a 
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desatarraxar as roscas. Permitem-se entretanto ligações rosqueadas para diâmetro 

nominal acima de 2", em tubulações de baixa responsabilidade, enquadradas na 

"Categoria D", da norma ASME. B.31.3 (ABNT, 2008).  

Todavia, no caso do uso de tubulações que as normas da ABNT classificam 

como pertencentes a "Categoria D", torna-se essencial ter a grossura menor na série 

80, para canos com diâmetros até 1:1/2" e série 40, para certos canos com 

diâmetros maiores. Nesse caso, no uso de materiais termoplásticos, a espessura 

delimitada será da série 80, que pode apresentar qualquer diâmetro (ABNT, 2008).  

Na descrição da ABNT (2008), encontra-se descrita nessa norma que as 

roscas dos tubos possuam tamanho cônico, e sugere-se que se apresentem soldas 

de vedação nas roscas dos tubos que atuam em conjunto com líquidos que 

provocam incêndios, ou seja, tóxico, para que assim se evite vazões ou 

esvaziamentos. No caso da ocorrência de soldagem de vedação, não se utiliza 

qualquer composto que faça um fechamento nas roscas (ABNT, 2008). Conforme a 

figura 2, pode se observar a soldagem em tubulações. 

Figura 2: Soldagem em tubulações 

 

Fonte: Gentil (2007) 

A principal razão dessa limitação de emprego é o fato de qualquer ligação 

rosqueada sempre representar um ponto fraco na tubulação, com resistência bem 

menor do que o próprio tubo, sendo assim sempre um possível ponto de vazamento 

(GENTIL, 2007).  
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De acordo com Gonzalez (2008) ao se trabalhar com canos destinados a 

indústria, essas ligações tubulares são soldadas, conhecida pelo nome de soldagem 

por fusão (welding), tendo adicionados ao processo também eletrodos de dois tipos: 

Solda de topo (butt-welding); solda de encaixe (socket-welding).  

As desvantagens básicas neste tipo de soldagem se referem à problemática 

no ato de separação das tubulações, a obrigação de ter mão de obra individualizada 

para o cumprimento do desempenho, e o acontecimento da intervenção do processo 

de soldagem ser um trabalho com necessidade de proteção e atenção, o que exigirá 

vigilância especial da segurança em ambientes com combustíveis, inflamáveis ou 

explosivos (FERNANDES, 2009).  

A norma ASME.B.31.3 permite o emprego de·ligações soldadas, sem 

restrições quanto ao serviço à pressão ou à temperatura, em tubos de qualquer 

material metálico para o qual seja possível qualificar devidamente um procedimento 

de soldagem aceitável, o que inclui praticamente todos os materiais metálicos 

Estados, com exceção dos ferros fundidos (FERNANDES, 2009).  

 

1.1 MÉTODOS DE SOLDAGEM DIRECIONADOS A EMPRESAS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Na multiplicidade dos processos de soldagem, a junta que será soldada 

precisa ser aquecida até uma temperatura apropriada. Em especial, na soldagem 

por fusão, atua-se com fontes de calor de elevada temperatura (2.000 a 20.000°C) e 

concentradas (como, por exemplo, o arco elétrico, cuja intensidade atinge cerca de 

8x1 08 W/m2), as quais, ao serem deslocadas ao longo da junta, resultam na 

formação da solda pela fusão e solidificação localizadas da junta. Esta aplicação 

concentrada de energia gera, em pequenas regiões, temperaturas elevadas, altos 

gradientes térmicos (102 a 103°C/mm), variações bruscas de temperatura (de até 

103°C/s) e, consequentemente extensas alterações de microestrutura e 

propriedades, em um pequeno volume de material (NEURFERT, 2002 apud 

PUGLIESI; LAUND, 2005).  

O fluxo de calor na soldagem pode ser dividido, de maneira simplificada, em 

duas etapas básicas: fornecimento de calor à junta e dissipação deste calor pela 

peça. Na primeira etapa, um parâmetro importante para caracterizar o processo é a 
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energia de soldagem (aporte térmico ou heat input) definida como a quantidade de 

energia fornecida à junta por unidade de comprimento da mesma (FONSECA, 2007). 

Na segunda etapa, a dissipação do calor ocorre principalmente por condução, 

na peça, das regiões aquecidas para o restante do material. A evolução de 

temperatura em diferentes pontos, devido à soldagem, pode ser estimada teórica ou 

experimentalmente. Esta curva é chamada de "ciclo térmico de soldagem" e pode 

ser considerada como o "tratamento térmico" que o ponto sofreu durante a soldagem 

(FONSECA, 2007). 

Segundo, Silva (2010) são considerados como meios de união de tubos, as 

seguintes ligações: “rosqueadas (screwedjoints); soldadas (welded joints); 

flangeadas (flanged jaints); ponta e bolsa (bell and spigot joints); compressão; 

patenteadas dentre outras (2010, p. 143)”.  

No caso das uniões tidas como última classe é fundamental que possam ser 

desmontáveis facilitando os trabalhos de conservação, ou de remoção do 

equipamento ou da máquina quando necessário. Exceto nos raros casos de 

tubulações para fluidos muito viscosos ou muito sujos, deixando sedimentos 

necessitando assim periodicamente de limpeza interna, não é usual que seja 

prevista a desmontagem da própria tubulação (PFEIL, 2009). Por isso, são 

raramente indispensáveis que sejam desmontáveis as ligações das classes. 

Percebe-se que qualquer ligação desmontável é sempre bem mais cara e menos 

segura contra vazamentos do que os nãos desmontavam (PFEIL, 2009). Todas as 

ligações, de qualquer· classe, devem ser evidentemente compatíveis com o material, 

o diâmetro e a espessura dos tubos, e por isso tem se, quase sempre, para um 

mesmo serviço, dois sistemas diferentes de ligação, um para canos de medidas 

reduzidas, e mais um para canos de ampla medida (PFEIL, 2009).  
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2. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS ATRAVÉS DOS MÉTODOS DE 
SOLDAGEM 

 

 

A etapa final, montagem dos conectores (endfitting) é de grande importância, 

pois é exigida uma montagem perfeita e cautelosa, além de ser a emenda das linhas 

flexíveis, onde é exigido um esforço maior (COSTA, 2003). 

O controle da posição dos chumbadores é igualmente importante de ser feito 

antes de iniciar a montagem das colunas. Com auxílio da topografia é preciso 

conferir não somente se as distâncias entre os chumbadores estão de acordo com 

os desenhos, é suficiente (PINHEIRO, 2005). Em nenhum caso, a montagem de 

colunas de estruturas ou de suportes de equipamentos, deve ser iniciada sem que o 

controle de qualidade tenha aprovado a posição dos eixos de referência e as 

elevações. Não havendo marcações de elevação nas bases, é preciso encontrar o 

ponto de referência (bench mark) da área e transferir a elevação para algum ponto 

perto do local de montagem, para ser usado na instalação das colunas e 

equipamentos (QUARESMA, 2007). 

O planejamento das operações de içamento é condição essencial para a 

execução eficiente e segura da montagem. É uma parte do planejamento global da 

construção da unidade industrial. O pessoal de montagem deve fazer uma lista, 

detalhada ao máximo, das atividades necessárias para a movimentação (carga, 

transporte, descarga e içamento) de todas as peças e materiais, para estudo das 

diversas operações de rigging (GENTIL, 2007). Este trabalho antecipado deve 

considerar separadamente as seções das estruturas que serão pré-montadas no 

solo, o peso de cada seção, a posição do centro de gravidade e o modo como serão 

ligadas para o içamento. Com isto, será possível selecionar os acessórios de 

montagem, como balancins, estropos, olhais de içamento, sistemas de travamento, 

entre outras ações (GENTIL, 2007). 

Do mesmo modo, para equipamentos como vasos prontos, bombas, grandes 

ventiladores e outros itens, será necessário ter a sequencia de instalação, os pesos 

de cada item e o modo como serão movimentados, içados ou deslizados para as 

bases (SILVA; SANTOS, 2004). O procedimento e a sequencia de montagem da 
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estrutura pode variar conforme a unidade industrial e também pelo espaço disponível 

de pré-montagem e até por causa dos meios de acesso ao canteiro. Outro fator 

determinante para a sequencia da montagem da estrutura é a ordem de instalação 

da tubulação, dos arranjos e desenho dos "spools" (SLVA; SANTOS, 2004). 

Figura 3: Soldagem em estruturas metálicas 

 

 

Fonte: Bellei (2008) 

De um modo geral, a regra é começar com a instalação dos suportes para a 

montagem de passarelas e escadas, mesmo que algumas partes estruturais tenham 

de ser substituídas por elementos provisórios, a fim de deixar passagem livre para 

entrada de peças maiores. As seções de estruturas com ligações por parafusos pré-

montadas no solo sempre que possível, devem ser içadas para a posição final, Com 

os fusos torqueados e liberadas pelo controle dimensional (RODRIGUES, 2007). 

A montagem é baseada em diversas etapas, onde no final os arames do 

flextensiles são fixados e o conector é resinado. 

Ao realizar o trabalho de montagem de um canteiro de obras, de acordo com 

Quaresma (2007, p. 417) o montador deve prestar atenção nos seguintes pontos: 

a) Os acessos ao canteiro e as ruas internas devem estar preparadas para a 

passagem de veículos pesados e com curvas adequadas para a movimentação de 

guindastes e carretas longas.  

b) A área de montagem e de preparação deve ser plana e fume com boa 

drenagem. 
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c) A área para estocagem de materiais e equipamentos deve ficar o mais 

próxima possível do local da montagem e ser ampla o suficiente para manobras e 

algum serviço de pré-montagem, inclusive para evitar cargas e descargas 

sucessivas. 

d) Um escritório para os responsáveis pela montagem, riggers e 

encarregados de montagem e do almoxarifado ou ferramentaria específica para os 

acessórios de montagem (estropos, manilhas, grampos, etc.) localizados perto da 

área de montagem.  

e) Os postos de soldagem podem ser os mesmos utilizados pela equipe de 

solda, mas é conveniente que as máquinas de solda do pessoal de montagem sejam 

marcadas ou separadas. 

A estrutura dos cabos umbilicais é bastante similar à estrutura de um riser 

flexível, diferindo principalmente no núcleo. Podem ser classificados quanto à 

concepção em: flat pack; circular com armadura; e circular com tubos de aço 

(CUSTÓDIO, 2005 apud SILVA, 2010).  

Por outro lado, também podem ser classificados quanto à aplicação em: 

umbilical hidráulico (UH); umbilical eletro-hidráulico (UEH); umbilical elétrico de 

controle; umbilical elétrico de potência; umbilical eletro-hidráulico de controle e 

injeção de produtos químicos; risers multifunção (ISU, IPU) (QUITES, 2009). 

Os cabos elétricos podem transmitir potência ou sinal de controle. Em geral, 

possuem armaduras singelas ou duplas que devem ser aterradas para neutralizar o 

campo elétrico. É necessário garantir que os condutores não sejam submetidos, em 

nenhuma condição de carregamento, a esforços que possam causar-lhes cocas (tipo 

de defeito em um UEH, caracterizado por uma ondulação que surge nos engates e 

se propaga para o resto do cabo, reduzindo a sua vida útil e algumas vezes 

evoluindo para a ruptura dos condutores), dobramentos ou redução de sua área 

seccional (FUNCEFET, 2010 apud WEISS, 2012). 

Embora o método de assentamento oscilatório, também chamado de S-Z, 

seja comum, atualmente é requerido o assentamento de cabos pelo método 

planetário, onde o cabo se assenta sobre um helicóide perfeito (FUNCEFET, 2010 

apud WEISS, 2012). 
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O isolamento dos cabos elétricos deve ser contínuo, pois falhas são 

consideradas inadmissíveis. De fato, deve ser premissa de projeto que os cabos 

elétricos possam transmitir potência e sinal aos sistemas continuamente, mesmo em 

caso de alagamento do núcleo do umbilical submarino (MARQUES, et al., 2009). A 

fricção entre os cabos elétricos e outros elementos, particularmente as camadas 

homogêneas intermediárias, deve ser minimizada para evitar a transferência de 

esforços de camadas estruturais para elementos funcionais que, não sendo 

totalmente adequados ao regime de uma estrutura no mar, não resistiriam ao 

carregamento extremo ou cíclico (MARQUES et al., 2009). 

O núcleo do cabo umbilical com grande número de mangueiras hidráulicas é 

um tipo bastante comum de seção transversal nos sistemas de produção brasileiros. 

Geralmente, as mangueiras de comando hidráulico são constituídas de três partes: 

um liner polimérico, reforçadores que podem ser um tecido trançado de poliamida 

aromática (kevlar) ou armaduras de aço, e finalmente uma capa externa plástica 

(MARQUES, et al., 2009). Assim como os cabos, as mangueiras hidráulicas devem 

ser capazes de operar continuamente mesmo em uma situação de núcleo alagado e 

é preciso que elas suportem a pressão externa ambiental sem prejuízo a 

funcionalidade (MARQUES, et al., 2009). 

A estrutura das mangueiras e seu comprimento retificado afetam 

significativamente o tempo de resposta ao comando hidráulico e, por isso, é 

necessário verificar tais características de desempenho (MARQUES, et al., 2009). 

Existem diversas configurações de cabos umbilicais, e o seu processo de 

fabricação depende especificamente do pedido do cliente, ou seja, sua estrutura e a 

quantidade de funções (mangueiras 6H5, HCR, cabos elétricos e cabos de potência) 

são de acordo com o projeto (MARQUES et al., 2009). 

Esta configuração de doze funções - (9 x 3/8 + 3 x ½ + CE) - é uma das mais 

utilizadas no atual mercado petrolífero, pois é uma configuração fácil de fabricar e 

atende as necessidades dos clientes, ou seja, o controle eletro-hidráulico das ANM. 

Existe uma imensa variedade de casos de emprego de tubulações na 

indústria. Sem pretender dar uma classificação que abranja todos os casos, pode-se 

classificar as tubulações industriais nas seguintes classes principais de emprego 

(TELLES, 2012):  
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a) Tubulações de processo 

Chamam-se tubulações de processo às tubulações do fluido ou dos fluidos 

que constituem a finalidade básica da indústria, nas indústrias cuja atividade 

principal é o processamento, a armazenagem ou a distribuição de fluidos. Tais são, 

por exemplo, as tubulações de óleos em refinarias, terminais e instalações de 

armazenagem ou distribuição de produtos' de petróleo, tubulações de vapor em 

centrais termelétricas, tubulações de produtos químicos em indústrias químicas etc 

(TELLES, 2012).  

b) Tubulações de transmissão hidráulica 

As tubulações de transmissão hidráulica, que também não se destinam ao 

transporte de fluidos, são as tubulações ele líquidos sob pressão para os comandos 

e mecanismos hidráulicos (TELLES, 2012).  

c) Tubulações de utilidades 

As tubulações de utilidades são as tubulações de fluidos auxiliares nas 

indústrias cuja atividade principal é o processamento, a armazenagem ou a 

distribuição de fluidos, e também as tubulações em geral em todas as indústrias que 

se dedicam a outras atividades (TELLES, 2012). As tubulações de utilidades podem 

servir não só ao funcionamento da indústria propriamente dita (sistemas de 

refrigeração, aquecimento, vapor para acionamento de máquinas etc.), como 

também a outras finalidades normais ou eventuais, tais como: manutenção, limpeza, 

combate a incêndio etc (TELLES, 2012). Costumam constituir tubulações de 

utilidades às redes de água doce, água salgada, vapor, condensado e ar 

comprimido, nas indústrias em geral (TELLES, 2012).  

d) Tubulações de instrumentação 

Tubulações de instrumentação são as tubulações para a transmissão de 

sinais de ar comprimido para as válvulas de controle e instrumentos automáticos, e 

também as pequenas tubulações, de fluidos diversos, para os instrumentos 

automáticos. As tubulações de instrumentação não são destinadas ao transporte de 

fluidos (TELLES, 2012).  

Deve ser observado que, em qualquer caso, nos tubos que fazem parte 

integrante de equipamentos e máquinas (caldeiras, fornos, trocadores de calor, 
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motores etc.), não são considerados como pertencentes às redes de tubulação 

(TELLES, 2012).  

e) Tubulações de drenagem 

As tubulações de drenagem são as redes encarregadas de coletar e conduzir 

ao destino conveniente: os diversos efluentes fluidos de lima instalação industrial 

(TELLES, 2012).  

De acordo com Marques et al., (2009, p. 122) a composição típica do 

umbilical, acessórios e suas funções: 

I) Núcleo de cabo de aço - resiste às cargas de tração; 

II) Mangueiras poliméricas - condução de fluido hidráulico de controle; 

III) Mangueiras de carcaça - condução de produtos químicos de injeção; 

IV) Cabos elétricos - monitoração das variáveis físicas de produção (pressão 

e temperatura); 

V) Armaduras de tração - cargas de tração; 

VI) Capa externa - proteção;  

VII) Enchimento ou carga - distribuição interna de cargas (filler). 

Uma fábrica de dutos flexíveis é dividida em setor fabril, área de montagem e 

testes. No setor de montagem e de testes existe um gargalo, pois se o processo 

atrasa na produção, este tempo é compensado nestas duas etapas (TELLES, 2012).  

Neste local é verificado, monitorado e controlado todas as etapas de testes 

que é conhecida com FAT (Teste de Aceitação em Fábrica) por profissionais 

altamente qualificados, como: inspetores de processo, controle da qualidade, 

operadores, supervisores, técnicos (projeto, mecânica, elétrica, hidráulica), 

inspetores de solda e de fabricação (FUNCEFET, 2010 apud WEISS, 2012). 

Existe um ciclo de PDCA (planejamento, direção, controle e ação), onde há o 

planejamento da engenharia, a direção e a coordenação dos gerentes, o controle 

dos técnicos de qualidade e dos inspetores de processos e a ação direta nos 

processos operacionais dos operadores (FUNCEFET, 2010 apud WEISS, 2012). 

As definições padrão são realizadas de acordo com o PQ (Plano de 

Qualidade) e também com o PIT (Planejamento Interno de Trabalho), que especifica 

todos os parâmetros de teste de acordo com o tipo de projeto. Abaixo estão citados 

os principais testes realizados nos dutos flexíveis tais como: teste de tração de 
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polímero, teste hidrostático; pig; e teste elétrico (Resistência Dc - continuidade 

elétrica da carcaça) e nos cabos umbilicais: lavagem das mangueiras (flushing); 

teste hidrostático; teste elétrico: resistência Dc; capacitância; indutância; impedância; 

atenuação; resistência do isolamento; alta voltagem (FUNCEFET, 2010 apud 

WEISS, 2012). 

A última etapa dos testes é a marcação em dutos flexíveis, nesse caso este 

tipo de o duto é marcado de 10 em 10 m, com uma faixa de acordo com o PIT 

(Planejamento Interno de Trabalho) e com a IT (Instrução de Trabalho), que é 

definida pela empresa que fabrica o produto (TELLES, 2012).  

Os métodos e o processo de fabricação de tubos, assim como os materiais 

empregados, as dimensões a serem observadas e as possíveis aplicações estão 

normalizados por entidades como as seguintes (SENAI, 2013): 

I) ASA - American Standard Association 

II) ANSI - American National Steel Institute 

III) MSS - Manufacture Standartization Society 

IV) ASME - American Society Mechanical of Engenier 

V) DIN - Dentsh Industrie Normen 

VI) ASTM - American Society for Testing Material 

VII) ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

VIII) API - American Petroleum Institute 

IX) ISA - Instrumentation Standard of American 

Fundamentadas nas normas elaboradas por essas entidades existem como 

objetivos: orientar os executores dos projetos mediante a criação de especificação e 

serviços adequados; trabalhar pela criação de métodos e padrões de fabricação; 

delimitar as responsabilidades e fixar tolerâncias de fabricação; estabelecer 

materiais e especificações de aplicações de determinadas matérias na fabricação de 

tubos e seus acessórios (MARQUES, et al., 2009). 

Em metais transformáveis, a ZTA será mais complexa. No caso dos aços 

carbono e aços baixa liga, esta apresentará diversas regiões características (MANO, 

2003 apud SILVA; BAIAO FILHO, 2005): 

a) Região de refino de grão 
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Compreende a porção da junta aquecida a temperaturas comumente 

utilizadas na normalização dos aços ou um pouco acima destas (900 até cerca de 

1.200°C). Após o processo de soldagem, esta região é caracterizada, geralmente, 

por uma estrutura fina de ferrita e perlita, não sendo problemática na maioria dos 

casos. 

a) Região de crescimento de grão 

Compreende a região do metal de base mais próxima da solda e que foi 

submetida a temperaturas entre cerca de 1.200 °C e a temperatura de fusão. Nesta 

situação, a estrutura austenítica sofre um grande crescimento de grão. Este 

crescimento dependerá do tipo de aço e da energia de soldagem (processos de 

maior energia resultarão em granulação mais grosseira).  

A estrutura final de transformação dependerá do teor de carbono e de 

elementos de liga em geral do tamanho de grão austenítico e da velocidade de 

resfriamento. A granulação grosseira da austenita dificulta a sua transformação 

durante o resfriamento (isto é, aumenta a sua temperabilidade), o que pode ser 

acentuado se o aço for ligado ou tiver um maior teor de carbono (VEIGA, 2011). De 

um modo geral, esta região é caracterizada por uma estrutura grosseira, com a 

ferrita apresentando uma morfologia em placas e a presença de bainita (VEIGA, 

2011).  

Condições de soldagem que resultem em uma maior velocidade de 

resfriamento, particularmente em aços ligados ou com maior teor de carbono, podem 

resultar, nesta região, em uma estrutura completamente martensítica. Esta região 

tende a ser a mais problemática da ZTA de um aço, podendo ter baixa tenacidade e 

ser um local preferencial para a formação de trincas (ROBERTO; CICCARELLI, 

2011).  

Para um dado material espessura e tipo de junta, as condições de 

resfriamento e, portanto, a microestrutura desta região, poderão ser ajustadas pela 

seleção adequada das condições de soldagem, particularmente a energia de 

soldagem e a temperatura de pré-aquecimento da junta (VEIGA, 2011). 

c) Região intercrítica 

Nesta região, a temperatura de pico varia entre 727°C (temperatura eutetoide) 

e a linha A3 (linha GS) sendo caracterizada pela transformação parcial da estrutura 
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original do metal de base. Nesta faixa de temperatura, somente uma parte do 

material é austenitizada e, portanto, alterado pelo ciclo térmico. Em alguns casos, 

particularmente na soldagem com vários passes, constituintes de elevada dureza e 

baixa tenacidade podem se formar nesta região (MANO, 2003 apud SILVA, BAIAO 

FILHO, 2005). 

Regiões mais afastadas do cordão de solda, cujas temperaturas de pico 

foram inferiores a 727° C, apresentam mudanças microestruturais cada vez menos 

perceptíveis. 

Os processos de soldagem e afins podem ser classificados de diferentes 

formas alternativas. Esta classificação e abreviações são muito utilizadas em 

diversos países do mundo. No Brasil, embora estas sejam usadas, designações de 

processo de soldagem de origem europeia são mais comuns. Além destas, 

abreviações baseadas no idioma português (como, por exemplo, SAER - Soldagem 

a Arco com Eletrodos Revestidos) foram propostas, mas tiveram uma aceitação 

muito restrita até o presente. A classificação dos processos de soldagem da AWS 

apresenta deficiências como qualquer outro sistema de classificação (MARQUES, et 

al., 2009).  

A soldagem é hoje o principal processo usado na união permanente de peças 

metálicas, permitindo a montagem de conjuntos com rapidez, segurança e economia 

de material. Por exemplo, a ligação de chapas metálicas com parafusos ou rebites 

exige que as chapas sejam furadas, causando uma perda de seção de até 10%, que 

deve ser compensada por uma espessura maior das peças (MARQUES, et al., 

2009). A utilização de chapas de reforço e os próprios parafusos e porcas ou rebites 

aumentam ainda mais o peso final da estrutura. Na união de tubos pode-se fazer 

considerações semelhantes ao se comparar juntas soldadas com juntas rosqueadas. 

Além disso, as juntas soldadas, desde que executadas corretamente, são por si 

mesmas estanques, não havendo necessidade de se recorrer a nenhum tipo de 

artifício para se prevenir vazamentos mesmo sob pressão elevada (MARQUES, et 

al., 2009).  

Comparando-se a soldagem à fundição, como processo de fabricação, 

constata-se que a soldagem apresenta características interessantes, como: 

possibilidade de se terem grandes variações de espessura na mesma peça e 
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inexistência de uma espessura mínima para adequado preenchimento do molde com 

O metal fundido, possibilidade de se usarem diferentes materiais numa mesma peça, 

de acordo com as solicitações de cada parte, maior flexibilidade em numero de 

alterações no projeto da peça a ser fabricada e menor investimento inicial 

(NEURFERT, 2002 apud QUITES, 2009).  

A soldagem é muito versátil em palavras dos tipos de ligas metálicas e das 

espessuras que podem ser unidos. A disponibilidade de um grande número de 

processos de soldagem permite a união da maioria das ligas metálicas comumente 

utilizada. Na maioria dos processos de soldagem, a junta precisa ser aquecida até 

uma temperatura adequada. Em particular, na soldagem por fusão, trabalha-se com 

fontes de calor de elevada temperatura (2.000 a 20.000°C) e concentradas (como, 

por exemplo, o arco elétrico, cuja intensidade atinge cerca de 8x1 08 W/m2) as 

quais, ao serem deslocadas ao longo da junta, resultam na formação da solda pela 

fusão e solidificação localizadas da junta. Esta aplicação concentrada de energia 

gera, em pequenas regiões, temperaturas elevadas, altos gradientes térmicos (102 a 

103°C/mm), variações bruscas de temperatura (de até 103°C/s) e, 

consequentemente extensas alterações de microestrutura e propriedades, em um 

pequeno volume de material (NEURFERT, 2002 apud QUITES, 2009). 

O fluxo de calor na soldagem pode ser dividido, de maneira simplificada, em 

duas etapas básicas: fornecimento de calor à junta e dissipação deste calor pela 

peça. Na primeira etapa, um parâmetro importante para caracterizar o processo é a 

energia de soldagem (aporte térmico ou heat input) definida como a quantidade de 

energia fornecida à junta por unidade de comprimento da mesma (MARQUES, et al., 

2009). 

Na segunda etapa, a dissipação do calor ocorre principalmente por condução, 

na peça, das regiões aquecidas para o restante do material. A evolução de 

temperatura em diferentes pontos, devido à soldagem, pode ser estimada teórica ou 

experimentalmente. Esta curva é chamada de "ciclo térmico de soldagem" e pode 

ser considerada como o "tratamento térmico" que o ponto sofreu durante a soldagem 

(MARQUES, et al., 2009). 

A marcação é fundamental na hora do lançamento do duto flexível, pois os 

operadores de ROV baseiam-se por esta cota. Muitas das vezes é definida a 
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metragem específica onde há um reparo, ou até mesmo onde são colocadas uma 

boias ou flutuadores, para diminuir o peso do tubo na água (MARQUES, et al., 

2009). 

Visando atingir o nível máximo ao atendimento às especificações de 

fabricação dos dutos flexíveis, visto que, do ponto de vista operacional 

desempenham tarefa de vital importância nos processos submarinos de produção 

exploração, sua confiabilidade deve ser mantida em níveis rígidos (FUNCEFET, 

2010 apud WEISS, 2012). 

Algumas das propriedades mais importantes dos metais do ponto de vista da 

soldagem e as técnicas de avaliação são mostradas abaixo (CHAMBERLAIN, 2013). 

a) Tensão 

O conceito de tensão pode ser entendido como uma razão entre a carga 

aplicada e a área resistente. 

b) Deformação  

Considere que duas marcas sejam feitas na superfície de um corpo de prova 

em estado não deformado e que L0 seja a distância inicial entre as duas marcas. 

Carregando-se o corpo de prova haverá um aumento na distância entre as duas 

marcas, de modo que a nova distância entre elas seja L. A deformação absoluta 

(deformation) é definida como a diferença entre as distâncias final e inicial. 

c) Ensaio de tração  

A resistência à tração é um dos mais importantes fatores na seleção do 

material, especialmente se for membro estrutural, parte de uma máquina ou de um 

vaso de pressão.  

O corpo de prova é usinado para as dimensões exatas estabelecidas por 

norma e preso à máquina de tração em ambas as extremidades. Ele é então 

tracionado até o ponto de ruptura e as informações são registradas num gráfico 

(CHAMBERLAIN, 2013). 

d) Limite de escoamento  

Quando um metal é tracionado até seu limite de escoamento, ele sofre um 

aumento no comprimento, porém retorna as suas dimensões originais quando cessa 

o esforço ao qual havia sido submetido.  

e) Limite de resistência  
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Uma vez que o metal excedeu seu limite de escoamento, continuará a se 

deformar e, se a carga for subitamente aliviada, não retornará a sua forma original, 

mas  permanecerá com uma deformação residual (CHAMBERLAIN, 2013).  

A deformação plástica aumenta para promover um alívio nas tensões trativas, 

tornando-se necessário que a carga continue aumentando para continuar a deformar 

plasticamente o metal. Finalmente chega-se a um ponto em que o metal não 

consegue mais sofrer deformação plástica e a carga atinge seu valor máximo.  

f) Alongamento  

Antes que um corpo de prova de tração seja colocado na máquina duas 

marcas devem ser feitas a uma determinada distância na parte útil do corpo de 

prova. Após a fratura do corpo de prova a distância entre as marcas é medida e o 

alongamento é calculado tomando-se como referência a distância original entre as 

duas marcas. O valor do alongamento é percentual (%) e fornece uma indicação da 

ductilidade do metal à temperatura ambiente. Redução de área (CHAMBERLAIN, 

2013)  

À medida que o corpo de prova é carregado até o ponto de fratura, a área da 

seção resistente diminui. Essa área reduzida é calculada e registrada como um 

percentual da área da seção original do corpo de prova. O valor da redução de área 

é percentual (%) e mede a ductilidade ou a fragilidade relativa do metal.  

g) Ductilidade, tenacidade e fragilidade. 

O comportamento de um metal ou liga metálica em fratura pode ter várias 

classificações, dependendo do critério abordado. Sob o ponto de vista de energia 

absorvida durante o processo de fratura, pode-se ter a fratura frágil, associada com 

uma  pequena quantidade de energia absorvida e a fratura tenaz, onde é consumida 

uma grande quantidade de energia antes de ocorrer à fratura. Sob o ponto de vista 

da deformação plástica que ocorre na vizinhança das superfícies de fratura, a fratura 

pode ser classificada como dúctil ou frágil (CHAMBERLAIN, 2013).  

Quando a deformação plástica precedendo a fratura é intensa, diz-se que a 

fratura é dúctil. Como a deformação plástica ocorre com consumo de energia, a 

fratura dúctil está vinculada a um comportamento tenaz. Por outro lado, a fratura 

frágil é aquela que ocorre com baixo nível de deformação plástica e, portanto com 

pequeno consumo de energia. Sob o ponto de vista de micromecanismos de fratura, 
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pode-se dizer que a fratura dúctil normalmente ocorre por cisalhamento, enquanto 

que a fratura frágil ocorre por clivagem (CHAMBERLAIN, 2013).  

h) Encruamento  

Quando os metais são deformados plasticamente à temperatura ambiente 

ocorre uma série de alterações microestruturais. Cada grão individual deve mudar 

sua forma para acompanhar a deformação como um todo.  

À medida que a deformação prossegue cada grão é deformado, e 

consequentemente ele se torna mais resistente e mais duro, ficando mais difícil 

deformá-lo posteriormente, isto é, sua ductilidade diminui. Esse comportamento é 

denominado encruamento (CHAMBERLAIN, 2013). 

i) Temperatura de transição  

Normalmente os materiais apresentam uma variação de tenacidade ou de 

ductilidade com a variação da temperatura. Metais com estrutura cristalina cúbica de 

faces centradas como, por exemplo, cobre, alumínio, níquel e aço inoxidável 

austenítico apresentam uma queda suave de tenacidade com a diminuição da 

temperatura. Por sua vez, metais com estrutura cristalina cúbica de corpo centrado 

como, por exemplo, aços ferríticos, apresentam sensível queda em tenacidade em 

certa faixa de temperatura (CHAMBERLAIN, 2013).  

j) Ensaio de Impacto Charpy 

O ensaio de impacto Charpy tem sido extensivamente usado nos ensaios 

mecânicos de produtos de aço e em pesquisa por mais de quatro décadas. O ensaio 

de impacto Charpy está relacionado com o comportamento do material sujeito a 

carregamento dinâmico (altas taxas de carregamento) e a um estado triaxial de 

tensões associado a um entalhe em V (CHAMBERLAIN, 2013).  

As características essenciais para um ensaio de impacto são: um corpo de 

prova adequado, um suporte no qual o corpo de prova é colocado, um martelo com 

energia cinética conhecida e um dispositivo de medição da energia absorvida na 

quebra do corpo de prova. 

l) Ensaio de queda livre de peso  

O ensaio de queda livre de peso utiliza um conjunto de corpos de prova 

especialmente preparados para nuclear uma trinca frágil nas superfícies de tração 
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através da deposição de um cordão de solda do tipo revestimento duro na superfície 

oposta àquela que recebe o peso em queda livre. 

m) Tenacidade à fratura  

A Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE) surgiu em função das 

limitações na aplicação dos conceitos tradicionais para prever o comportamento dos 

materiais sob a presença de descontinuidades internas e superficiais. Dos estudos 

de mecânica da fratura efetuados em materiais de baixa ductilidade resultou o 

conceito de tenacidade à fratura do material, que se constitui, basicamente, na 

resistência de um material à propagação de uma trinca (CHAMBERLAIN, 2013). 

n) Ensaio CTOD  

O termo CTOD, que é a abreviatura da expressão inglesa crack tip opening 

displacement, representa a distância entre as duas superfícies de uma trinca, 

medida na ponta da trinca.  

O processo de fratura de um metal dúctil pressupõe que, antes que a trinca se 

propague, ocorra uma deformação plástica localizada em sua vizinhança, que é 

denominada a zona plástica na ponta da trinca (CHAMBERLAIN, 2013).  

A plastificação da ponta da trinca fenômeno conhecido também como 

embotamento (blunting) ocorre antes de sua propagação, em consequência da 

concentração de tensões devido à presença da trinca, que causa um aumento 

localizado da tensão a um valor acima da tensão limite de escoamento do material.  

o) Ensaio de dureza (CHAMBERLAIN, 2013).  

A resistência de um metal a penetrações é uma medida de sua dureza e 

também uma indicação de sua resistência. Para executar o ensaio de dureza, uma 

carga fixa força o penetrador no corpo de prova. A profundidade de penetração ou o 

tamanho da impressão é medido. A medição é convertida para um número de 

dureza através do emprego de uma série de tabelas bem estabelecidas. As tabelas 

mais comuns são a Brinell, Vickers, Knoop e Rockwell (CHAMBERLAIN, 2013).  

A dureza Rockwell é adicionalmente dividida em diferentes escalas e, 

dependendo do material a ser testado, da forma do penetrador e da carga aplicada, 

as tabelas de conversão podem diferir. Em todo o processo de fadiga pressupõe-se 

a ocorrência de esforços cíclicos cuja tensão máxima fica abaixo da tensão limite de 

resistência do metal (CHAMBERLAIN, 2013).  
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As posições de soldagem são designadas pela ASME - American Society of 

Mechanical Engeneers por um dígito seguido de uma letra. De acordo com a forma 

em que é executada, a soldagem pode ser classificada em (NEURFERT, 2002 apud 

VEIGA, 2011):  

a) Semiautomática: soldagem com controle automático da alimentação do 

metal de adição, mas com controle manual pelo soldador do posicionamento da 

tocha e de seu deslocamento.  

b) Mecanizada: soldagem com controle automático da alimentação do metal 

de adição, controle do deslocamento do cabeçote de soldagem pelo equipamento, 

mas com o posicionamento, acionamento do equipamento e supervisão da operação 

sob responsabilidade do operador de soldagem.  

c) Automática: soldagem com controle automático de praticamente todas as 

operações necessárias. Muitas vezes, a definição de um processo como 

mecanizado ou automático não é clara, em outros, o nível de controle da operação, 

o uso de sensores, a possibilidade de programar o processo indicam claramente um 

processo de soldagem automático (VEIGA, 2011). De uma forma ampla, os sistemas 

automáticos de soldagem podem ser divididos em duas classes: sistemas 

dedicados, projetados para executar uma operação específica de soldagem, 

basicamente com nenhuma flexibilidade para mudanças nos processos e sistemas 

com robôs, programáveis e apresentando uma flexibilidade relativamente grande 

para alterações no processo (VEIGA, 2011).  

O símbolo básico indica o tipo de solda desejado. Cada símbolo básico é uma 

representação esquemática da seção transversal da solda a que se refere. Se o 

símbolo básico é colocado sob a linha de referência, a solda deve ser feita do 

mesmo lado em que se encontra a seta. Caso o símbolo básico esteja sobre a linha 

de referência, a solda deve ser realizada do lado oposto à seta. Mais de um símbolo 

básico pode ser usado de um ou dois lados da linha de referência (VEIGA, 2011).  

Vários números, que correspondem às dimensões ou outros dados da solda, 

são colocados em posições específicas em relação ao símbolo básico. O tamanho 

da solda e/ou sua garganta efetiva são colocados à esquerda do símbolo. Em soldas 

em chanfro, se estes números não são colocados, subentende-se que a penetração 

deve ser total. A abertura de raiz ou a profundidade de soldas do tipo "plug" ou "slot" 
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é colocada diretamente dentro do símbolo básico da solda. À direita do símbolo 

podem ser colocados o comprimento da solda e a distância entre os centros dos 

cordões, no caso de soldas intermitentes (MANO, 2003 apud VEIGA, 2011).  

Algumas destas expressões, embora de uso consagrado na soldagem, têm 

significado diverso do indicado acima para o pessoal envolvido com área de 

automação. A simbologia da soldagem consiste de uma série de símbolos sinais e 

números dispostos de uma forma particular, que fornecem informações sobre uma 

determinada solda e/ou operação de soldagem (TELLES, 2012).  

O elemento básico de um símbolo da soldagem é a linha de referência 

colocada sempre na posição horizontal e próxima da junta a que se refere. Nesta 

linha são colocados os símbolos básicos da solda, símbolos suplementares e outros 

dados (MARQUES, et al., 2009). A seta indica a junta na qual a solda será feita, e na 

cauda são colocados os dados relativos ao processo, procedimento ou outra 

referência quanto à forma de execução da soldagem. Quando existe a possibilidade 

de se chanfrar uma peça ou outra, uma seta quebrada (formada por duas linhas) 

indica qual peça deve ser necessariamente chanfrada (MARQUES, et al., 2009).  

As características da ZTA dependem fundamentalmente do tipo de metal de 

base e do processo e procedimento de soldagem, isto é, dos ciclos térmicos e da 

repartição térmica. De acordo com o tipo de metal que está sendo soldado. os 

efeitos do ciclo térmico poderão ser os mais variados (MARQUES, et al., 2009).  

No caso de metais não transformáveis (por exemplo, o alumínio ou o cobre) 

no estado recozido a mudança estrutural mais marcante será o crescimento de grão. 

Caso o material esteja encruado, a ZTA apresentará além de uma região de 

crescimento de grão adjacente à ZF uma região recristalizada localizada um pouco 

mais afastada (MARQUES, et al., 2009). 
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3. USO DA SOLDAGEM PARA ADQUIRIR MAIOR SEGURANÇA EM 
ESTRUTURAS METÁLICAS NAS CONSTRUÇÕES 

 

 

A escolha do material empregado nos tubos está diretamente relacionada ao 

projeto e às características das variáveis do processo como: pressão, temperatura, 

vazão, viscosidade e outros. Os fatores que também influenciam na escolha dos 

materiais dos tubos são a segurança, as cargas mecânicas, a corrosão e os custos, 

entre outros (CHAMBERLAIN, 2013). 

A posição da peça a ser soldada e do eixo da solda determina a posição da 

soldagem, que pode ser plana, horizontal, vertical ou sobre cabeça. A soldagem na 

posição vertical pode ser executada na direção ascendente ou descendente. Em 

tubulações fixas, a posição de soldagem muda durante a operação. A posição de 

soldagem tem uma forte influência sobre o grau de dificuldade da sua execução e na 

sua produtividade, sendo a soldagem na posição plana, em geral, a mais fácil de ser 

executada e a que possibilita uma maior produtividade (CHAMBERLAIN, 2013). 

A soldagem de revestimentos, para ter sucesso, necessita que se cumpram 

algumas etapas consideradas fundamentais para que seja realizada com sucesso. 

Assim, é de suma importância saber definir com certa precisão o(s) mecanismo(s) 

de desgaste atuante(s), para poder escolher um material de adição o mais resistente 

possível contra o(s) desgaste(s) identificado(s), elevando dessa maneira a vida útil 

das peças ou equipamentos. 

Com a finalidade de reduzir o número de qualificações dos procedimentos de 

soldagem, os metais de base foram agrupados através de P-Numbers, sendo que os 

metais ferrosos foram subdivididos em Group-Numbers, conforme seus requisitos 

para teste de impacto. Os metais do mesmo grupo possuem composição química, 

propriedades mecânicas e soldabilidade semelhantes, porém isto não significa que 

se pode substituir um metal de base que tenha sido aprovado numa qualificação por 

outro do mesmo grupo (CHAMBERLAIN, 2013). 

Atualmente, mais de 50 diferentes processos de soldagem têm utilização 

industrial e a soldagem é o mais importante método para a união permanente de 

metais. Esta importância é ainda mais evidenciada pela presença de processos de 
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soldagem e afins nas mais diferentes atividades industriais e pela influência que a 

necessidade de uma boa soldabilidade tem no desenvolvimento de novos tipos de 

aços e outras ligas metálicas.  

Muitos são as palavras com um significado particular quando aplicados à 

soldagem. A soldagem é uma operação que visa obter a união de peças, e solda é 

,o resultado desta operação. O material da peça, ou peças, que esta sendo soldador 

e o metal de base (CHAMBERLAIN, 2013).  

Frequentemente, na soldagem por fusão, um material adicional e fornecido 

para a formação da solda, este é o metal de adição. Durante a soldagem, o metal de 

adição é fundido pela fonte de calor e misturado com uma quantidade de metal de 

base também fundido para formar a poça de fusão (NEURFERT, 2002). Chama-se 

junta a região onde as peças serão unidas por soldagem. O posicionamento das 

peças para união determina os vários tipos de junta.  

Entretanto, muitas vezes, as dimensões das peças, a facilidade de se movê-

las e as necessidades do projeto exigem uma preparação das peças para soldagem, 

na forma de cortes ou de uma conformação especial da junta. Estas aberturas ou 

sulcos na superfície da peça ou peças a serem unidas e que determinam o espaço 

para conter a solda recebem o nome de chanfro (CHAMBERLAIN, 2013).  

O tipo de chanfro a ser usado em uma condição de soldagem específica é 

escolhido em função do processo de soldagem, espessura das peças, suas 

dimensões e facilidade de movê-las, facilidade de acesso à região da junta, tipo de 

junta custo de preparação do chanfro etc. Chanfros em I são utilizados quando as 

condições de soldagem permitem obter a penetração desejada sem a abertura de 

outro tipo de chanfro, sendo esta situação particularmente comum na soldagem de 

juntas de pequena espessura.  

Como não necessitam de uma usinagem ou corte mais elaborado, este tipo 

de preparação tende a ser a de menor custo (MANO, 2003 apud VEIGA, 2011). 

Quando não é possível obter a penetração desejada desta forma, torna-se 

necessário usar outro tipo chanfro, sendo os tipos mais comuns os chanfros em V ou 

meio V  

Quando a espessura da junta que precisa ser soldada se torna muito grande, 

estes chanfros podem se tornar pouco interessantes, pois necessitam de um grande 
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volume de metal de adição para o seu enchimento, o que pode aumentar o tempo 

necessário para a soldagem e o seu custo. Neste caso o uso de um chanfro em U ou 

J pode ser mais interessante, embora estes possam ter maior custo de preparação. 

Quando é possível executar a soldagem dos dois lados da junta, chanfros em X, K, 

duplo U ou duplo J podem ser considerados (VEIGA, 2011).  

Estes ainda têm a vantagem adicional de melhor equilibrar as tensões 

térmicas geradas durante a soldagem e apresentar, assim, uma menor distorção. Na 

escolha de um tipo de chanfro, deve-se ainda considerar a posição de soldagem (ver 

definição a seguir). Por exemplo, para a soldagem na posição horizontal, um chanfro 

em meio V ou K tende a ser mais adequado que um chanfro em V., pois, para o 

primeiro, existe uma menor tendência da poça de fusão escorrer sob ação da 

gravidade (MARQUES, et al., 2009).  

Um chanfro é definido por seus elementos ou características dimensionais. 

Os principais elementos de um chanfro são: Abertura da raiz, e folga ou fresta (f): 

Menor distância entre as peças a soldar; Ângulo de abertura da junta ou ângulo de 

bisei: Ângulo da parte chanfrada de um dos elementos da junta.  

Os elementos de um chanfro são escolhidos de forma a atender os requisitos 

do projeto e, em particular, permitir um fácil acesso até o fundo da junta, 

minimizando, contudo, a quantidade de metal de adição necessária para o 

enchimento. Existe um grande número de expressões para definir o formato e as 

características técnicas dos cordões de solda.  

A soldagem foi usada, na Antiguidade e na Idade Média, para a fabricação de 

armas e outros instrumentos cortantes. Como o ferro obtido por redução direta tem 

um teor de carbono muito baixo (inferior a 0,1 %) este não pode ser endurecido por 

têmpera. Por outro lado, o aço, com um teor maior de carbono era um material 

escasso e de alto custo, sendo fabricado pela cementação de tiras finas de ferro 

(MANO, 2003 apud VEIGA, 2011).  

Assim ferramentas eram fabricadas com ferro e com tiras de aço soldadas 

nos locais de corte e endurecidas por têmpera. Espadas de elevada resistência 

mecânica e tenacidade foram fabricadas no oriente médio utilizando-se um processo 

semelhante no qual tiras alternadas de aço e ferro eram soldadas entre si e 
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deformadas por compressão e torção. O resultado era uma lâmina com uma fina 

alternância de regiões de alto e baixo teor de carbono.  

Assim, a soldagem foi, durante este período, um processo importante na 

tecnologia metalúrgica, principalmente, devido a dois fatores: a escassez e o alto 

custo do aço e o tamanho reduzido dos blocos de ferro obtidos por redução direta 

(TELLES, 2012).  

Esta importância começou a diminuir nos séculos XII e XIII, com o 

desenvolvimento de tecnologia para a obtenção, no estado líquido, de grandes 

quantidades de ferro fundido com a utilização da energia gerada em rodas d' água e, 

nos séculos XIV e XV com o desenvolvimento do alto-forno (TELLES, 2012).  

Com isso, a fundição tornou-se um processo importante de fabricação, 

enquanto a soldagem por forjamento foi substituída por outros processos de união, 

particularmente a rebitagem e parafusagem, mais adequados para união das peças 

produzidas. 

A soldagem permaneceu como um processo secundário de fabricação até o 

século XIX, quando a sua tecnologia começou a mudar radicalmente, 

principalmente, a partir das experiências de Sir Humphrey Davy (1801-1806) com o 

arco elétrico, da descoberta do acetileno por Edmund Davy e do desenvolvimento de 

fontes produtoras de energia elétrica que possibilitaram o aparecimento dos 

processos de soldagem por fusão. Ao mesmo tempo, o início da fabricação e 

utilização do aço (MANO, 2003 apud VEIIGA, 2011).  

Neste processo, o minério de ferro era misturado com carvão em brasa e 

soprado com ar. Durante esta operação o óxido de ferro era reduzido pelo carbono 

produzindo-se ferro metálico sem a fusão do material na forma de chapas tornou 

necessário o desenvolvimento de novos processos de união para a fabricação de 

equipamentos e estruturas. Como diversas outras operações industriais, a soldagem 

e o corte de materiais apresentam uma série de riscos para as pessoas envolvidas. 

Os principais riscos incluem a possibilidade de incêndios e explosões, de 

recebimento de choque elétrico, de exposição à radiação gerada pelo arco elétrico e 

a fumos e gases prejudiciais à saúde. As principais causas destes riscos serão 

apresentadas em cada caso, bem como as formas de preveni-los (MANO, 2003 

apud VEIIGA, 2011).  
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As operações de soldagem e corte envolve a manipulação de materiais a 

temperaturas elevadas, a exposição a uma quantidade considerável de luz e a 

outras formas de radiação eletromagnética e o contato com partículas metálicas 

incandescentes projetadas em alta velocidade (respingos).  

A fabricação de estruturas metálicas, e a soldagem destas estruturas 

necessitam de conhecimentos específicos, direcionados para a montagem, e 

utilização destes materiais na construção de edifícios, casas, pontes e etc. 

Os edifícios industriais estão sujeitos a vários fatores que influenciam na sua 

montagem, pois, pode tratar-se de obras agregadas a outras existentes, cuja 

produção não pode parar. Neste caso, um estudo de engenharia deverá ser 

elaborado para viabilizar a montagem. O mesmo procedimento deverá ser adotado 

para obras que tem interferências diversas, principalmente com construção civil 

(CHAMBERLAIN, 2013). 

Ao contrário dos edifícios de andares múltiplos, que se consistem somente de 

vigas, colunas e contraventamentos edifícios industriais constituem-se de um grande 

número de diferentes elementos, com pesos e características bastante diferentes 

entre si. Assim o processo de montagem será bem distinto do anterior. 

Os edifícios industriais são normalmente construções aporticadas em forma 

de nave, com um grande espaço interno, sem pavimentos intermediários, tesouras 

treliçadas de grande vão, vigas de rolamento para as pontes rolantes, além de 

tapamentos laterais, lanternins e monovias. Após a montagem deste módulo 

contraventado, progride-se em ambas as direções, partindo deste, até as 

extremidades do edifício apud VEIIGA, 2011. Como principal característica dos 

edifícios industriais, destaca-se aquela em que os elementos estruturais quando em 

serviço sempre são contidos por outros elementos, garantindo assim a estabilidade 

do conjunto do edifício. Durante a montagem, nem sempre os elementos que dão 

estabilidade a um determinado conjunto já estão montados, ocorrendo 

temporariamente uma situação instável não prevista no projeto. 
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CONCLUSÃO 
 

 

A soldagem pelo que se percebe nestes textos apresentados ao longo deste 

estudo é o mais importante processo de união de metais utilizado industrialmente. 

Este método de união, considerado em conjunto com a brasagem, tem importante 

aplicação desde a indústria microeletrônica até a fabricação de navios e outras 

estruturas com centenas ou milhares de toneladas de peso. O procedimento de 

soldagem tem como objetivo alcançar as propriedades mecânicas especificadas. 

Mesmo quando o procedimento for aprovado pela entidade competente, continua 

sendo unicamente do fabricante a responsabilidade pela qualidade da junta soldada. 

A utilização de chapas de reforço e os próprios parafusos e porcas ou rebites 

aumentam ainda mais o peso final da estrutura. Na união de tubos pode-se fazer 

considerações semelhantes ao se comparar juntas soldadas com juntas rosqueadas. 

Além disso, as juntas soldadas, desde que executadas corretamente, são por si 

mesmas estanques, não havendo necessidade de se recorrer a nenhum tipo de 

artifício para se prevenir vazamentos mesmo sob pressão elevada.  

Comparando-se a soldagem à fundição, como processo de fabricação, 

constata-se que a soldagem apresenta características interessantes, como: 

possibilidade de se terem grandes variações de espessura na mesma peça e 

inexistência de uma espessura mínima para adequado preenchimento do molde com 

O metal fundido, possibilidade de se usarem diferentes materiais numa mesma peça, 

de acordo com as solicitações de cada parte, maior flexibilidade em termos de 

alterações no projeto da peça a ser fabricada e menor investimento inicial. 

A soldagem é muito versátil em termos dos tipos de ligas metálicas e das 

espessuras que podem ser unidos. A disponibilidade de um grande número de 

processos de soldagem permite a união da maioria das ligas metálicas comumente 

utilizada. 

A soldagem é hoje em dia o principal processo usado na união permanente 

de peças metálicas, permitindo a montagem de conjuntos com rapidez, segurança e 

economia de material. 

A soldagem pode ser utilizada tanto no chão de fábrica, com condições de 

trabalho bem controladas, como no campo, em diferentes ambientes (como, por 
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exemplo, no alto de estruturas elevadas ou debaixo d' água). Finalmente, a 

soldagem pode atender, a um custo competitivo, diferentes requisitos de qualidade, 

tornando a sua utilização economicamente viável tanto em trabalhos simples, que 

não apresentam uma grande responsabilidade (por exemplo, na fabricação de 

grades e de peças de decoração). como em situações em que ocorrem solicitações 

extremas e existe o risco de grandes danos no caso de uma falha do componente 

soldado (por exemplo, em navios e outras estruturas marítimas e em vasos de 

pressão).  

Desta forma, percebe-se que os métodos de soldagem são também 

importantes elos para finalização de produtos dentro de algumas empresas 

prestadoras de serviços. Nesta pesquisa não se aprofundou sobre a utilização de 

que tipo de material pode ou não ser soldado. Esta pesquisa não se encerra neste 

TCC, ao contrário ela pode ser seguida e dada continuidade em relação a que tipo 

de métodos são usados em alguns tipos de empresas. O que é fundamental é 

responder ao questionamento que deu embasamento a esta pesquisa: De que forma 

podem ser utilizados os métodos de soldagem em uma empresa? Os métodos de 

soldagem contribuem para que seja decido qual deles será mais bem utilizado para 

determinado procedimento, ou para melhor obtenção de resultado. 
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