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EMENTA:
Conceito de soldabilidade e fatores influentes. Fontes de calor, ciclo térmico da soldagem e zona
termicamente afetada (ZTA). Soldabilidade de aços não-ligados e baixa liga: trincas a frio,
carbono equivalente, previsão de dureza máxima na ZTA. Obtenção e aplicação de diagramas
TRC-S. Pré e pós-aquecimento. Solidificação de soldas por fusão: estrutura primária e
secundária em aços. Variáveis operacionais, microestrutura e propriedades da zona fundida.
Trincas a quente. Problemas especiais de soldabilidade. Decoesão lamelar, trincas de
reaquecimento. Técnicas de reparo por soldagem. Estudo de casos.

PROGRAMA:

Entrega do programa – Tópico 0 – Revisão sobre Processos de soldagem
Tópico 1 – fluxo de calor durante a soldagem
Tópico 2 – mecanismos de formação de poça de fusão
Tópico 3 – solidificação de metal de solda
Exame 1 - Tópico 4 - tensão residual e distorção
Tópico 5 – zona afetada pelo calor e Tópico 6 - defeitos no metal de solda
Tópico 7 – testes de soldabilidade
Tópico 9 – soldagem de aços inoxidáveis
Exame 2 - Tópico 8 – soldagem de aços de alta resistência e baixa liga
Tópico 10 - soldagem de alumínio e Tópico 11 – soldagem de cobre
Tópico 14 – soldagem subaquática
Tópico 12 – soldagem de titânio
Tópico 13 – soldagem de ferro fundido
Exame 3 - Apresentação dos trabalhos
Apresentação dos trabalhos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO:

A avaliação do curso é feita através de 3 (três) provas no valor de 25 pontos cada e 1 (um)
trabalho no valor de 25 pontos. Total 100 pontos.
As provas têm questões abertas e de múltipla escolha. As questões terão o mesmo valor. As
questões de múltipla escolha poderão ter mais de uma resposta certa. A marcação de 2 respostas
erradas em uma questão, anula 1 resposta certa da questão.
O trabalho é individual. Para o trabalho, os tópicos (1-Equação de Rosenthal; 2-Modelo de
Goldak; 3-Diluição; 4-efeito Marangoni; 5-Segregação; 6-Epitaxia; 7-Crescimento de grão;



8-Ferrita acicular; 9-Porosidade; 10-Diagrama de Schaefler; 11-Trinca de solidificação;
12-Trinca de hidrogênio; 13-Sensitização do aço inoxidável; 14-Tensão residual; 15-Distorção;
16-Fadiga; 17-Decoesão lamelar e 18-dissimilares.)  são sorteados entre os participantes. O
participante deverá então pesquisar um artigo atual em inglês sobre o tópico e preparar uma
apresentação em Power-Point ou outro software de apresentação descrevendo o que for
encontrado. A apresentação deverá ser entregue juntamente com o artigo na aula do exame 3 e
deverá ser apresentada após definição da ordem, nos dias marcados no programa. Os critérios
para avaliação do trabalho são: 1) Escolha do artigo, 2) Descrição do Fenômeno, 3)Análise do
material, 4) Solução(ões) propostas, 5) Apresentação. Nota:Concentre em 4 focos: seja crítico,
seja cuidadoso, procure mais informações quando necessário e procure ser o mais simples
possível
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DESCRIÇÃO DE OBJETIVOS E COMPATIBILIDADE COM AS LINHAS DE
PESQUISA DO PPGMEC:

O curso de Metalurgia Avançada da Soldagem é designado a dar uma visão geral sobre os
principais fenômenos metalúrgicos que ocorrem durante a formação da solda. Inicia descrevendo
a transferência de calor, fusão e formação do cordão de solda chegando a discussão sobre os
efeitos do calor na formação da zona termicamente afetada e os defeitos resultantes. Na segunda
parte do curso, discute-se sobre a soldabilidade dos principais metais soldáveis, dentre eles o aço,
alumínio, cobre, titânio entre outros. As aulas são expositivas e são disponibilizadas previamente
para os alunos. Um ponto forte do curso é o trabalho onde o aluno é obrigado a pesquisar um
artigo em inglês sobre um tópico específico e descrevê-lo para a turma.


