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OBJETIVOS__________________________________________________________________ 

Prover aos alunos conhecimento sobre processos modernos de soldagem a arco, configurados 

por versões avançadas de processos clássicos, assim como pela sinergia entre processos 

distintos, em suas propriedades físicas, técnicas de aplicação, aplicações industriais com ênfase 

em revestimentos metálicos, equipamentos, sistemas e dispositivos para seu controle e 

automação, envolvendo, além das máquinas de soldagem, instrumentos de monitoração e 

sensores. Visa-se também apresentação de técnicas avançadas de inspeção (ultrassom phased 

array, radiografia e vídeo-termografia) Faz parte do objetivo atuação prática nas citadas 

tecnologias, para enriquecer e consolidar o conteúdo teórico. Para isso, são realizadas 

demonstrações práticas dos referidos processos no Laboratório de Soldagem durante as aulas e 

também é realizado um trabalho prático, onde os alunos são divididos em grupos para elaborar e 

realizar ensaios com um procedimento de soldagem de revestimento e analisar os principais 

aspectos desse revestimento. 

 

EMENTA  

Fundamentos dos processos de soldagem a arco avançados, com ênfase em revestimentos 

metálicos: revisão dos processos de soldagem a arco clássicos; inovações construtivas e 

eletrônicas e eletromecânicas dos processos; aplicações dos processos modernos e suas 

limitações, técnicas de aplicação dos processos modernos; processos híbridos. Noções de 

metalurgia da soldagem aplicadas a soldagem de revestimento. 

Sistemas de automação da soldagem e monitoração: panorama geral sobre sistemas de 

automação da soldagem, programação e funcionalidades especiais de manipuladores para 

soldagem, integração/ sincronização fonte de energia e manipuladores, aplicações e limitações 

de diferentes manipuladores e robôs para soldagem, sistemas sensoriados para soldagem 

adaptativa. 

Técnicas avançadas de inspeção: ultrassom phased array, radiografia, e vídeo-termografia 

 

 

PROGRAMA________________________________________________________________  

Aula de apresentação: visão geral da disciplina, objetivos da disciplina, conteúdo a ser ministrado,  

Revisão dos processos de soldagem a arco clássicos - 1 

Revisão dos processos de soldagem a arco clássicos - 2 

Variantes modernas do processo MIG/MAG - 1 

Variantes modernas do processo MIG/MAG - 2 

Variantes modernas do processo TIG 

Processo PTA-P 

Processos Híbridos 

Tipos de sistemas de automação da soldagem (robôs, manipuladores) 

Programação, funções básicas e funções especiais de sistemas de automação da soldagem 

Sistemas sensoriados para soldagem adaptativa 

Técnicas de inspeção: ultrassom phased array, radiografia e vídeo-termografia 

 

 

 



METODOLOGIA_____________________________________________________________ 

 

1. Aulas expositivas e vídeos técnicos 

2. Aulas Práticas 

3. Atividades experimentais em bancadas / células de soldagem 

4. Confecção de relatórios das atividades práticas e a serem apresentados, discutidos e 

aprimorados 

5. Seminários dos alunos para apresentação dos resultados práticos 

 

FORMA DE AVALIAÇÃO_____________________________________________________ 

 

- Prova 

- Trabalhos teóricos e relatórios das atividades práticas 
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