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RESUMO 

Este trabalho visa estudar o resfriamento de chapas metálicas soldadas através do uso de uma 

câmera termográfica. Foram utilizados seis painéis retangulares de aço ASTM A36 medindo 

800 x 400 x 12,7 mm. Os painéis foram soldados manualmente na posição vertical 

ascendente, através de soldagem pelo processo arame tubular (FCAW-G). A velocidade 

média de alimentação do arame foi de 5 metros por minuto. O consumível utilizado foi o 

arame tubular Core 71 MB DG, diâmetro 1,2 mm. Os estudos para obtenção dos campos de 

temperatura foram realizados em duas etapas, mediante o uso de dois sistemas de 

instrumentação independentes: termopares e câmera termográfica. A primeira etapa coincide 

com o uso de ambos os sistemas de instrumentação instalada na face oposta à soldagem, 

quando então cinco termopares tipo K previamente calibrados norteiam as respostas dos 

campos de temperatura e em comparação, chega-se ao valor estatístico da emissividade. Nesta 

fase a temperatura captada na chapa atinge 712°C (≈ 985 K). A segunda etapa ocorreu na 

mesma face da soldagem sendo as temperaturas captadas apenas através da câmera 

termográfica, uma vez que a emissividade já havia sido corrigida. Os resultados mostram que 

a chapa alcança a temperatura de 1.237ºC (≈ 1.510 K), imediatamente após a execução da 

soldagem. Um dado importante que necessita ser bastante estudado trata-se da emissividade 

em medições com câmera infravermelha. Esse ponto foi bastante discutido no trabalho e uma 

curva de correção da emissividade de acordo com a temperatura é sugerida. Foram 

apresentadas várias imagens termométricas, algumas tridimensionais, representativas do perfil 

de temperatura na superfície da chapa soldada. Os resultados desse trabalho confirmam o 

potencial do uso da termocâmera em processos de soldagem para obter dados que confirmam 

os valores de importantes parâmetros que garantem a qualidade da junta soldada. 

   

  

Palavras-chave: termografia infravermelha, resfriamento, soldagem, emissividade. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This work aims to study the cooling of sheet metal welded through the use of an infrared 

camera. Six rectangular panels ASTM A36 steel with dimensions 800 mm x 400 mm x 12.7 

mm were used. The panels were welded manually and vertically upward welding process 

through the tubular wire (FCAW-G). The average feed rate of the wire was 5 meters per 

minute. The used welding consumable was cored wire 71 MB DG, diameter 1.2 mm. Studies 

to obtain the temperature field were performed in two stages, by using two independent 

instrumentation systems, namely, thermocouple and infrared camera. The first step coincides 

with the use of both instrumentation system installed on the opposite side to the welding. Five 

previously calibrated K thermocouples guided the response of the temperature field. By 

comparison, the statistical value for emissivity was evaluated. At this stage, the obtained 

temperature on plate was 712°C (≈ 985 K). The second step occurred on the same face of the 

welding and the temperatures were captured only by a thermographic camera, since the 

emissivity had been corrected. The results showed that the sheet reaches a temperature of 

1,237°C (≈ 1,510 K), immediately after welding. An important detail that needs to be well 

studied is the emissivity measurements with infrared camera. This point was widely discussed 

in this work and a correction curve for emissivity depending on temperature is suggested. 

Some thermometric images were presented, some of them three-dimensional, showing the 

temperature on the surface of the welded plate. The results of this study confirm the potential 

use of infrared camera in welding processes to obtain data that confirm the values of 

important parameters that guarantee the quality of the weld. 

 

Keywords: infrared thermography, cooling, welding, emissivity. 
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1  Introdução 

As atividades que fomentam a busca pela constante evolução tecnológica devem ter 

como premissas básicas a melhoria da qualidade de vida para a humanidade, através do uso 

otimizado dos recursos naturais, da construção de produtos mais eficientes e da redução de 

seus custos de produção. O processo de soldagem com união por fusão ao arco elétrico 

configura-se como sendo um dos processos de manufatura ou automatizado mais utilizado na 

indústria metal mecânico mundial. Bilhões de dólares anualmente são gastos neste segmento 

devido ao retrabalho proveniente de problemas de soldagem destes produtos (RODRÍGUEZ 

et al., 2011), uma vez que a zona adjacente à solda é exposta a ciclos térmicos e 

transformações metalúrgicas complexas, induzindo-a a geração de tensões residuais e 

deformações. 

Modernas câmeras que medem a radiação infravermelha, fornecendo termogramas, 

conseguem ser aplicadas para medir a distribuição de temperatura do metal na poça de fusão 

da maioria dos processos de soldagem com uma vantagem expressiva, uma vez que numa 

única tomada de imagens, pode ser obtida a temperatura superficial de milhares de pontos 

incitados ao regime transiente de calor existente nas soldagens. O uso desta técnica de ensaio 

não destrutivo viabiliza a análise de alterações ou contrastes no padrão de superfície térmica, 

vetores essenciais ao entendimento dos gradientes de calor sobre a solda e a consequente 

avaliação da qualidade e defeitos na mesma.  

Em função das elevadas temperaturas presentes no processo de soldagem adotado, este 

trabalho baseou-se na realização de termogramas e curvas de resfriamento, mediante tomadas 

de imagens distantes da poça de fusão. Contudo, estes resultados nos remetem a confirmar a 

possibilidade de inserção de técnicas de monitoramento e controle aos processos, viáveis de 

serem extraídas da termografia infravermelha e que podem proporcionar novos padrões 

operacionais mediante a caracterização de todo o ciclo térmico da soldagem e assim, obter-se 

a redução de muitos defeitos antes e depois da solidificação do metal fundido, e, portanto, 

aumentando a confiabilidade destas linhas produtivas e da melhoria de seu desempenho geral. 

Levando-se em conta as dificuldades teóricas e práticas nesta área para a correta 

valoração de parâmetros térmicos, no trabalho apresentado foi desenvolvida uma técnica para 

determinar o valor médio da emissividade total ε, e então, curvas de resfriamento de uma 

junta soldada pelo processo ao arco elétrico com arame tubular e proteção gasosa (FCAW-G). 
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A técnica desenvolvida é baseada em: equipamentos, banco de valores de emissividade e 

método para elaborar os dados experimentais.  

1.1 Motivação 

O referido tema vem sendo alvo de várias pesquisas científicas, uma vez que o mesmo 

representa a busca por melhores resultados na união das ligas metálicas, do qual está 

diretamente associado um dos fatores de maior representatividade na boa execução dos 

bólidos metálicos ferrosos erguidos na indústria naval mundial, traduzidos através da sua 

estrutura metálica e que permitem validar de forma definitiva todos os estudos de modelagem 

de navios, submarinos e plataformas a serem disponibilizados em escala real. 

A técnica termográfica que analisa a quantidade de calor transferida por radiação 

eletromagnética através do uso de sensores que captam esta emissão, permite analisar as 

diferentes regiões de mesma temperatura e assim, interpretar como se dará o comportamento 

micro estrutural destas áreas receptadoras de aportes energéticos de calor, ocorridos no 

processo de soldagem com fusão das partes a serem unidas. 

1.2 Objetivos da pesquisa 

1.2.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo geral estudar o resfriamento de chapas metálicas 

soldadas através do uso de uma câmera infravermelha. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Contribuir para o estudo da soldagem através de ensaios não destrutivos; 

• Fazer parte da nova linha de pesquisa do Grupo de Pesquisa em Engenharia 

Naval e Oceânica na UFPE; 

• Estreitar laços com estaleiros da região; 
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• Trabalhar em tema de interesse regional; 

• Publicar resultados em periódicos indexados. 

 

Os objetivos que fomentaram o desenvolvimento deste tema devem-se ao 

ressurgimento da indústria naval nacional, anteriormente de grande representatividade nos 

eixos Sul e Sudeste do país, mas a partir do ano de 2005, também com a inserção da Região 

Nordeste através do pernambucano Estaleiro Atlântico Sul, abreviado EAS (Figura 1). 

 

Figura 1 - Vista aérea do EAS. 

 

Fonte: (ESAB, 2009) 

 

O tema a ser desenvolvido nessa dissertação é de grande interesse ao EAS e a qualquer 

estaleiro de médio a grande porte. Os ganhos das partes são inúmeros, pois além de viabilizar 

a troca de conhecimentos teóricos e práticos de ambos, espera-se com esta inserção, propiciar 

informações possíveis de implementação no EAS, através de método científico testado e 

verificado experimentalmente, na expectativa de contribuir para a melhoria qualitativa e 

quantitativa da produção deste estaleiro.  

Este trabalho irá, com certeza, aproximar o EAS e a UFPE, ajudando a viabilizar, num 

futuro não distante, o surgimento de uma parceria UFPE/EAS. 

 

 



20 

 

2 Estado da Arte 

O tema que aborda a termografia na soldagem ainda aparece com alguma escassez 

como fruto de trabalhos aplicados e desenvolvidos em universidades e empresas no mundo, 

provavelmente devido às câmeras portáteis de infravermelho que possuem elevados custos de 

aquisição e pela sua aplicabilidade viabilizada somente a partir de 1993, configurando-se 

como uma técnica bastante recente. 

Países mais desenvolvidos e com maiores investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, sobretudo Alemanha, Inglaterra, Japão, EUA, recentemente China, Índia e 

outros, lideram estes estudos. 

Destaca-se, sobretudo dois formatos de aplicação das termocâmeras nas soldagens, 

quais sejam, após e durante as soldagens. 

Em aplicações após as soldagens são referenciados estudos com aplicação de cargas 

cíclicas radiais e/ou axiais à região soldada, promovendo deformação plástica e fratura nestas 

placas soldadas, acarretando necessariamente num acréscimo de temperatura devido à 

resistência a ocorrência destas deformações (ODA et al., a e b; CRUPI, 2009). Este acréscimo 

energético (termo elasticidade e termo plasticidade), transformado em calor pode ser medido 

com a tecnologia da termografia de infravermelho. 

Considerando-se aplicações durante a soldagem e, portanto o monitoramento 

simultâneo (on line) da poça de fusão em ocorrência na região que está sendo soldada, esta 

atividade permite posteriormente detectar falhas, defeitos e descontinuidades no cordão de 

solda, através de alterações na geometria da poça de fusão (NANDHITHA, 2009; 

PALACÍOS, 2010; SREEDHAR et al., 2012). Estes estudos do campo de temperatura na 

interface do cordão de solda, até a presente data, somente tem sido realizado em soldagens 

onde as temperaturas atingidas não são capazes de danificar os sensores microbolômetros. 

Como exemplo, cita-se o processo de “solda a laser” em chapas finas metálicas, bem como 

em polímeros (SPEKA, 2008). Aplicação com uso simultâneo desta técnica verifica-se 

também em corte de chapas e solda de ponto, dedicado à indústria automobilística 

(SCHLICHTING et al., 2012) 

Existem ainda trabalhos com termografia que visam aprofundar as diferenças entre 

alguns tipos de processos de soldagens, obtendo-se resultados confiáveis mediante as 

medições dos campos de temperatura e da geometria do cordão de solda (MATTEI, 2009). 
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Não se pretende esgotar toda a temática, mas apenas colaborar com a academia no 

sentido de fazer ciência para melhoria de todos.  

2.1 Princípios de soldagem 

Os processos de união de metais são divididos em duas categorias principais, quais 

sejam, os provenientes do surgimento de forças mecânicas macroscópicas entre as partes a 

serem unidas e aqueles provenientes de forças microscópicas. 

No caso macroscópico tem-se os tipos conhecidos como a parafusagem e a rebitagem, 

onde a resistência da junta vem da resistência ao cisalhamento do parafuso ou rebite, 

acrescido das forças de atrito entre as superfícies em contato. 

No caso microscópico a união é obtida pela aproximação das moléculas e átomos das 

partes a serem unidas, ou destas e um material intermediário, até distâncias tão pequenas que 

permitam a formação de ligações metálicas e de Van der Waals.  

Como exemplo é citado os métodos da soldagem, brasagem e ainda, a colagem. 

2.1.1 Definição 

A soldagem é utilizada em diferentes processos de fabricação e recuperação de peças, 

equipamentos e estruturas. 

 Classicamente, a soldagem é considerada como um método de união, porém, muitos 

processos de soldagem ou variações destes são usados para a deposição de material sobre uma 

superfície, visando a recuperação de peças desgastadas ou para a formação de um 

revestimento com características especiais (MODENESI et al., 2006). 

 Para a AWS – American Welding Society - soldagem é a “operação que visa obter a 

coalescência localizada produzida pelo aquecimento até uma temperatura adequada, com ou 

sem a aplicação de pressão e de metal de adição". 

 Na metalurgia, soldagem é a "operação que visa obter a união de duas ou mais peças, 

assegurando, na junta soldada, a continuidade de propriedades físicas, químicas e 

metalúrgicas" (MODENESI et al., 2006).  

 Para a ciência dos materiais, soldagem é o “processo de união de materiais baseado no 

estabelecimento, na região de contato entre os materiais sendo unidos, de forças de ligação 
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química de natureza similar às atuantes no interior dos próprios materiais” (MODENESI et 

al., 2006). 

2.1.2 Histórico da soldagem 

Por volta de 4000 AC, um pingente de ouro foi fabricado na Pérsia com indicações de 

ter sofrido soldagem, por brasagem ou forjamento, em seu corpo. Esta peça encontra-se 

disponível no Museu de Louvre na França. 

 Em torno de 1500 AC, iniciou-se o fabrico do ferro que veio a substituir o cobre e o 

bronze na fabricação de diversos objetos. A produção do ferro ocorria por redução direta neste 

processo o minério de ferro era misturado com carvão em brasa e soprado. Dessa forma, o 

óxido de ferro era reduzido pelo carbono, produzindo-se ferro metálico sem a fusão do 

material e conformado por martelamento na forma de blocos com um peso de poucos 

quilogramas (MODENESI et al., 2006). Utilizava-se o forjamento para a fabricação de peças 

maiores, ou seja, o material era aquecido ao rubro, pondo-se areia entre as peças para limpar 

as escórias dos metais, martelando-se até a sua soldagem.  Em Déli, na Índia, existe um pilar 

de quase sete metros de altura e pesando mais de cinco toneladas, o qual representa um fato 

real da utilização do processo de soldagem. 

 Na idade média, diversos armamentos e instrumentos cortantes foram construídos 

utilizando-se do processo de soldagem. As ferramentas eram fabricadas com ferro de baixo 

teor de carbono (abaixo de 0,1%) provenientes da redução direta e, para garantir a dureza 

necessária, finas tiras de ferro cementadas eram soldadas nos locais de corte e endurecidas 

através de 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 deformadas por compressão e torção. O resultado era uma lâmina com uma 

fina alternância de regiões de alto e baixo teor de carbono (MODENESI et al., 2006). 

 Dessa forma, neste período da história, a soldagem teve sua importância destacada no 

ramo da metalurgia em função da escassez e o alto custo do aço, e ainda, devido às pequenas 

dimensões obtidas dos blocos pelo processo de redução direta. 

 Com a inserção da energia gerada pelas rodas de água nos séculos XIV e XV, ocorreu 

a viabilização do desenvolvimento do alto forno, e por consequente, a evolução da tecnologia 

para obter-se ferro fundido em grandes quantidades no estado líquido. 
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 Desta forma, para a união de peças, a rebitagem e a parafusagem foram sendo 

substituídas pela soldagem por forjamento, enquanto que a fundição tornou-se um importante 

processo de fabricação.  

 A partir do século XIX a soldagem deixou de ser considerado um processo secundário 

produtivo, uma vez que importantes descobertas ocorreram neste período.   

Sir Humphrey Davy (1801-1806) com o arco elétrico, a descoberta do acetileno por 

Edmund Davy, e ainda, do desenvolvimento de fontes produtoras de energia elétrica que 

possibilitaram o aparecimento dos processos de soldagem por fusão (MODENESI et al, 

2006).  

 A demanda por novos processos de união era crescente, devido ao fabrico e uso do aço 

em chapas, para aplicação em novos equipamentos e estruturas. 

 A primeira patente de um processo de soldagem, obtida na Inglaterra por Nikolas 

Bernados e Stanislav Olszewsky em 1885, foi baseada em um arco elétrico estabelecido entre 

um eletrodo de carvão e a peça a ser soldada (Figura 2). 

 Segundo Modenesi (2006) “[...] por volta de 1890, N. G. Slavianoff, na Rússia, e 

Charles Coffin, nos Estados Unidos, desenvolveram independentemente a soldagem a arco 

com eletrodo metálico nu”.  Até o final do século XIX, os processos de soldagem por 

resistência, por aluminotermia e a gás foram desenvolvidos. Em 1907, Oscar Kjellberg 

(Suécia) patenteia o processo de soldagem a arco com eletrodo revestido. Em sua forma 

original, este revestimento era constituído de uma camada de cal, cuja função era unicamente 

estabilizar o arco. Desenvolvimentos posteriores tornaram este processo o mais utilizado no 

mundo (MODENESI et al., 2006).  

 

Figura 2 - Sistema para soldagem a arco com eletrodo de carvão de acordo com a patente de Bernados. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

Nesta fase a soldagem ainda foi pouco utilizada. Somente após o surgimento da 1ª 

guerra mundial, é que este processo passou a ser aplicado de forma mais frequente na 

fabricação de novos equipamentos. 
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Nos dias atuais existem mais de 50 tipos de soldagem e representam os processos para 

a união de metais de maior importância no segmento industrial. O requisito soldabilidade é 

item fundamental para o desenvolvimento de novas ligas metálicas. 

2.1.3 A junta soldada e sua formação 

As peças metálicas representam uma imensa quantidade de átomos dispostos num 

arranjo espacial denominado, estrutura cristalina. Átomos localizados no interior desta 

estrutura são cercados por um número de vizinhos mais próximos, posicionados a uma 

distância r0, na qual a energia do sistema é mínima, conforme demonstrado na Figura 3 

(MODENESI et al., 2006). 

 

Figura 3 - Variação de energia potencial para um sistema composto de dois átomos em função da 

distância de separação entre eles. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006) 

 

Em uma distância otimizada r0, os átomos estariam numa condição mínima de energia, 

não tendendo a se ligar com nenhum outro átomo. Nos sólidos, estes distanciamentos são 

maiores e assim, ocorre a busca natural para que ocorra a reação entre os mesmos.  

 Assim, aproximando-se duas peças metálicas a uma distância suficientemente pequena 

para a formação de uma ligação permanente, uma solda entre as peças seria formada, como 

ilustrado na Figura 4 (MODENESI et al., 2006). 
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Figura 4 - Formação teórica de uma solda pela aproximação das superfícies das peças. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006) 

 

Sabe-se que este tipo de formação teórica, na prática não ocorre em metais, pois 

mesmo àquelas superfícies bastante polidas, à distância r0 não é atingida devido à rugosidade 

e à impureza apresentadas na superfície metálica.  

 As superfícies metálicas, mesmo as mais polidas, apresentam uma grande rugosidade 

(da ordem de 50 nm de altura, cerca de 200 camadas atômicas) em escala microscópica e 

submicroscópica (Figura 5) e assim, esta aproximação ideal aconteceria somente em alguns 

poucos contatos, sendo, portanto, incapaz de garantir qualquer resistência à junta unida 

(MODENESI et al., 2006). 

 

Figura 5 - Representação esquemática da superfície metálica limpa. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

Além da rugosidade as impurezas (óxidos, umidade, gordura, poeira, etc.) que 

recobrem as superfícies metálicas resultantes de ligações químicas incompletas na superfície, 

também impedem esta aproximação teórica, e, portanto, à realização desta perfeita união.  

 Para vencer estas resistências, originam-se os dois grandes grupos de processos de 

união entre materiais: 

a) Soldagem por pressão ou deformação: consiste em aquecer localmente e facilitar a 

deformação das superfícies de contato, e assim, permitir a aproximação dos átomos à 

distância da ordem de r0 (Figura 6). 

 



26 

 
Figura 6 - Soldagem por pressão ou deformação. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

b) Soldagem por fusão: consiste na inserção de energia térmica até provocar a fusão da 

região dos materiais que serão unidos, acrescidos ou não do metal de adição. Desta 

forma, desfazem-se as antigas superfícies de contato, surgindo uma nova união que 

será resultante do material fundido Este grupo de união de metais constituirá a base do 

desenvolvimento para nossos estudos e experimentos (Figura 7). 

 

Figura 7 - (a) Representação esquemática da soldagem por fusão. (b) Macrografia de uma junta. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006) 

2.2 Tipos de soldagem e de corte 

Há um grande número de tipos de soldagem por fusão que podem ser divididos em 

subgrupos, conforme algumas de suas características, tais como: fonte de energia, tipos de 

corrente elétrica, meio de proteção gasosa, aplicações, etc.  A fonte energética mais utilizada 

na indústria atualmente é a que utiliza o arco elétrico como fonte de calor. 
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A Tabela 1 mostra os principais processos de soldagem por fusão e suas principais 

características. 

Tabela 1 - Processos de soldagem por fusão. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 
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Neste trabalho serão abordados cinco processos de soldagem por fusão e dois 

processos de corte, sendo esses, os mais utilizados no segmento da indústria naval. São eles:  

 

 Eletrodo revestido (SMAW); 

 Arame tubular (FCAW); 

 Arco submerso (SAW); 

 MIG MAG (GMAW); 

 TIG (GTAW); 

 Corte a gás oxi-acetilênico (OFC); 

 Corte Plasma (PAC). 

 

 Todos estes processos de soldagem aplicados na indústria naval estão englobados no 

processo chamado a arco, que são os processos de maior aplicação no ambiente industrial. Os 

processos citados utilizam como fonte de calor para a fusão localizada o arco, que é uma 

descarga elétrica num ambiente gasoso parcialmente ionizado. 

Na maioria dos casos, o arco elétrico é mantido entre um eletrodo cilíndrico e o metal 

base, existindo, contudo, processos em que o metal base não faz parte do circuito elétrico ou 

que utilizam eletrodos de diferentes formas ou diversos eletrodos simultaneamente 

(MODENESI et al., 2006). Na maioria das vezes o eletrodo é fundido pelo arco elétrico, 

fornecendo metal de adição para a soldagem, no qual é chamado de solda com eletrodos 

consumíveis. Quando os eletrodos não se fundem de forma apreciável (eletrodos de 

tungstênio ou grafite), temos o processo de solda com eletrodos não consumíveis.  

A corrente e tensão elétrica bem como, a velocidade com que o arco desloca-se ao 

longo da junta de soldagem determinam a quantidade de calor fornecida à junta de solda a 

arco, as suas dimensões, e ainda o formato do cordão da solda.  

A penetração do cordão de solda e a velocidade de fusão do eletrodo (ou seja, a taxa 

de deposição) dependem muito da corrente de soldagem. O controle do comprimento do arco 

(a separação entre o eletrodo e o metal base ou entre os eletrodos que mantêm o arco) e a 

largura do cordão de solda são feitos geralmente pela tensão de soldagem.  

A quantidade de calor que é fornecida ao longo da junta é controlada pela velocidade 

de soldagem. A quantidade de energia recebida por unidade de comprimento da junta e a 

velocidade de soldagem são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior for a 
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velocidade de soldagem, essa energia recebida será menor, e isso também implicará em 

menores dimensões do cordão. 

Finalmente, deve se deixar claro que, para se garantir uma estabilidade e controle 

adequados do processo e se obter um cordão de solda com um formato adequado, não se pode 

selecionar valores de corrente, tensão e velocidade de soldagem de forma independente 

(MODENESI et al., 2006). Também existem, além dessas, outras variáveis que influenciam 

as condições de soldagem para uma dada aplicação, e devem ser consideradas, como por 

exemplo, tipo de consumível, gás de proteção utilizado, posição de soldagem, dentre outras. 

2.2.1 Soldagem com eletrodos revestidos 

A soldagem a arco com eletrodos revestidos (Shielded Metal Arc Welding - SMAW) é 

um processo em o arco elétrico ocorre entre a peça e um eletrodo revestido consumível 

(Figura 8), sendo este último, um arame de material adequado (alma) revestido com uma 

massa composta de produtos químicos e diversos minerais. A decomposição do revestimento 

gera escória e gases de proteção à soldagem, onde ambos protegem da atmosfera o metal 

fundido. Já a alma, serve de condutor elétrico e metal de adição. 

 

Figura 8 - Região do arco na soldagem com eletrodos revestidos. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

O equipamento necessário ao processo (Figura 9) consiste basicamente de porta-

eletrodo, cabos e fonte de energia (ou máquina de soldagem), que pode ser de corrente 

contínua (CC) ou alternada (CA) dependendo do tipo de eletrodo e material sendo soldado 
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(MODENESI et al., 2006). É importante que o soldador utilize os equipamentos de proteção 

individual (EPI’s), para garantir a segurança do mesmo. 

 

Figura 9 - Equipamento para soldagem SMAW. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

Para soldagem a parte não revestida do eletrodo é fixada no porta-eletrodo e o arco é 

iniciado tocando-se rapidamente a ponta do eletrodo na peça (que estão conectados, por 

cabos, aos terminais da máquina de soldagem). O calor do arco funde a ponta do eletrodo e 

um pequeno volume do metal de base, formando a poça de fusão. A soldagem é realizada 

manualmente, com o soldador controlando o comprimento do arco e a poça de fusão (pela 

manipulação do eletrodo) e deslocando o eletrodo ao longo da junta. Quando o eletrodo é 

quase todo consumido, o processo é interrompido para troca do eletrodo e remoção de escória 

da região onde a soldagem será continuada (MODENESI et al., 2006). A Tabela 2 apresenta 

as vantagens, limitações e aplicações principais do processo SMAW. 

 

Tabela 2 - Vantagens, limitações e aplicações principais do processo SMAW. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 
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Para especificação dos consumíveis de soldagem no Brasil, são amplamente utilizadas 

as normas da AWS. Para o caso dos eletrodos utilizados na soldagem de aços de baixo 

carbono, deve-se levar em consideração, além das propriedades mecânicas do metal 

depositado e o tipo de revestimento, as suas características operacionais (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Características operacionais dos eletrodos revestidos para aços carbono. 

 

Fonte: (MACHADO, 1996). 

 

Essa especificação é obtida através de um conjunto de letras e dígitos, seu esquema de 

classificação esta apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 - Esquema de classificação de eletrodos de aços carbono de acordo com a AWS. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

Para suprir determinadas necessidades, existe no comércio um grande número de 

marcas de eletrodos, cada um com suas composições. Porém, é possível agrupar os eletrodos 

de algumas classes de revestimento: 

 Eletrodos celulósicos (EXX10 e EXXX1): Contém aproximadamente 30% de 

materiais orgânicos (OKUMURA e TANIGUCHI, 1982), onde a combustão 

desses materiais gera uma elevada produção de gases que protegem o metal 

líquido. Possui uma alta penetração, pois seu arco é muito potente. Sua escória 

é fina e facilmente destacável, sendo possível a soldagem vertical descendente. 

Porém a produção de muitos respingos resulta num mau aspecto do cordão; 

 Eletrodos rutílicos (EXXX2, EXXX3 e EXXX4): Esse revestimento apresenta 

até 50% de rutilo (TiO2), com alguns tipos contendo até 15% de celulose 

(MACHADO, 1996). O arco é bastante suave, e isso resulta numa média 

penetração. Apresenta uma escória de rápida solidificação facilmente 

destacável. A aparência do cordão é muito boa, por isso sua utilização é 

recomendada para a soldagem de chapas de pequena espessura, e também 

como passe de acabamento na união de chapas grossas;  

 Eletrodos Básicos (EXXX5, EXXX6 e EXXX8): Possuem elevados teores de 

carbonato de cálcio e fluorita, e proporciona um metal depositado com baixo 

teor de hidrogênio. Esse tipo apresenta, geralmente, as melhores propriedades 

mecânico/metalúrgica entre todos os eletrodos, destacando-se a ductilidade e 

tenacidade. Entretanto, o arco gerado pelos eletrodos básicos é relativamente 

instável e as gotas que se transferem ao metal base são ligeiramente maiores do 
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que as de outros tipos de eletrodos, o que faz com que manipulação exija um 

treinamento prévio, para que o soldador se familiarize bem com esse tipo de 

eletrodo (OKUMURA e TANIGUCHI, 1982). A escória se apresenta fluida e é 

facilmente destacável, com o cordão sendo de média penetração e o perfil 

plano ou convexo (MACHADO, 1996); 

 Eletrodos Oxidantes (EXX20 e EXX27): O revestimento é principalmente 

constituído por óxido de ferro (hematita, ou magnetita) com ou sem óxido de 

manganês, além de silicatos. Geralmente o mesmo é de grande espessura, 

formando protuberância na ponta, devido a mais rápida fusão da alma. Dessa 

forma é possível soldar por arraste, formando um cordão com acabamento liso, 

geralmente num passe único em filetes. A penetração é pequena, com escória 

espessa e facilmente destacável (MACHADO, 1996). Este tipo de eletrodo é 

pouco utilizado atualmente, embora exista em certo interesse na sua utilização 

como eletrodo para a soldagem subaquática (MODENESI et al., 2006). 

 

No processo SMAW os eletrodos são utilizados na soldagem manual, porém é 

possível que a soldagem seja feita de forma semi-automática utilizando os mesmos 

equipamentos básicos. Esse processo é conhecido com soldagem por gravidade, e seu 

aparelho está representado na Figura 11. Ele é muito empregado na soldagem de canto, e nas 

posições verticais e horizontais. 

 

Figura 11 - Soldagem por gravidade. 

 

Fonte: (OKUMURA E TANIGUCHI, 1982). 
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A grande vantagem da soldagem por gravidade consiste na semi-automatização do 

processo, pois o operador só tem o trabalho de posicionar e trocar o eletrodo no fim de seu 

curso (OKUMURA e TANIGUCHI, 1982). 

2.2.2 Soldagem com arame tubular 

A soldagem a arco com eletrodo tubular (Flux Cored Arc Welding - FCAW) é um 

processo de soldagem que o arame é tubular, contínuo, e preenchido internamente com um 

fluxo de soldagem que faz a proteção do arco e do cordão da solda (Figura 12).  

 

Figura 12 - Desenho esquemático do processo de soldagem com arame tubular e gás de proteção FCAW-

G. 

 
Este foi o processo de soldagem adotado nos experimentos deste trabalho 

Fonte : (SANTOS NETO, 2003). 

 

Esse preenchimento pode ser suplementado por uma fonte de gás preenchido por uma 

fonte externa. A seção transversal de um arame tubular é mostrada na Figura 13. 

 

Figura 13 - Seção transversal de um arame tubular. Observar o fluxo interno contendo diferentes 

materiais inclusive adições metálicas. MEV. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 
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O processo apresenta duas variações principais: soldagem auto protegida, em que o 

fluxo fornece toda a proteção necessária na região do arco, e soldagem com proteção gasosa, 

em que parte da proteção é fornecida por um gás, de forma semelhante ao processo GMAW 

(MODENESI et al., 2006). Nos dois casos, a forma de operação é semi-automática para a 

maioria das aplicações. A Tabela 4 apresenta as vantagens, limitações e aplicações principais 

do processo FCAW. 

 

Tabela 4 - Vantagens, limitações e aplicações principais do processo FCAW. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

2.2.3 Soldagem ao arco submerso 

A Soldagem ao Arco Submerso (Submerged Arc Welding - SAW) é um processo em 

que o arco elétrico entre um eletrodo metálico contínuo e a peça permanece sob uma camada 

de material fusível granulado (fluxo), tendo este último como principal função, proteger a 

poça de fusão dos efeitos da atmosfera. Esse fluxo também forma uma camada sólida de 

escória sobre o cordão e protege o arco. A Figura 14 esta mostrando a esquemática do 

processo. 

 

Figura 14 - Soldagem ao arco submerso. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006) 
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A maior vantagem da soldagem por arco submerso reside em sua alta eficiência e na 

possibilidade de se utilizarem altas correntes (OKUMURA e TANIGUCHI, 1982), este 

processo trabalha frequentemente com correntes de soldagem elevadas, que podem ser 

superiores a 1000 A, o que pode levar a taxas de deposição de até 45 kg/h. Sua maior 

utilização é na forma mecanizada ou automática, existindo equipamentos para soldagem semi-

automática (MODENESI et al., 2006). A utilização do processo somente na posição plana ou 

horizontal (para soldas de filete) deve-se exatamente a essa camada que o fluxo possui e às 

elevadas correntes de soldagem. A Tabela 5 apresenta as vantagens, limitações e aplicações 

principais do processo SAW. 

 

Tabela 5 - Vantagens, limitações e aplicações principais do processo SAW. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

O equipamento (Figura 15) necessário consiste normalmente de fonte de energia do 

tipo tensão constante, alimentador de arame e sistema de controle, tocha de soldagem, porta 

fluxo e sistema de deslocamento da tocha (MODENESI et al., 2006). 

 

Figura 15 - Equipamento para a soldagem ao arco submerso. 

 

Fonte: (MODENESI et al, 2006). 
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2.2.4 Soldagem GMAW (MIG/MAG) 

A soldagem ao arco Gás-Metal (Gas Metal Arc Welding - GMAW) é um processo 

onde o aquecimento que produz a união dos metais, se baseia na formação do arco elétrico 

entre a peça e o eletrodo metálico, sendo este último consumível, nu, e continuamente 

alimentado (Figura 16). 

Figura 16 - Soldagem GMAW. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

A proteção do arco e poça de fusão é obtida por um gás ou mistura de gases. Se este 

gás é inerte (Ar/He), o processo é também chamado MIG (Metal Inert Gas). Por outro lado, 

se o gás for ativo (CO2 ou misturas Ar/O2/CO2), o processo é chamado MAG (Metal Active 

Gas). Gases inertes puros são, em geral, usados na soldagem de metais e ligas não ferrosas, 

misturas de gases inertes com pequenas quantidades de gases ativos são usadas, em geral, 

com aços ligados, enquanto que misturas mais ricas em gases ativos ou CO2 puro são usados 

na soldagem de aços carbono (MODENESI et al., 2006). A Tabela 6 apresenta os principais 

gases de proteção para soldagem MIG/MAG. 
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Tabela 6 - Gases de proteção para soldagem MIG/MAG. 

 

Fonte: (MACHADO, 1996). 

 

A soldagem pode ser realizada de forma semi-automática ou automática, com o 

processo possuindo excelentes características para robotização (MACHADO, 1996). Nos 

países desenvolvidos, a demanda na produção tem aumentado muito, porém o número de 

soldares tem diminuído. Este processo apresenta uma elevada produtividade, pois permite um 

alto fator de ocupação e elevadas taxas de corrente no eletrodo (elevada taxa de deposição). 

Isso vem contribuindo para o aumento elevado na utilização deste processo, que deve também 

a substituição da soldagem com eletrodos revestidos em várias aplicações. A Tabela 7 

apresenta as vantagens, limitações e aplicações principais do processo GMAW. 

 

Tabela 7 - Vantagens, limitações e aplicações principais do processo GMAW. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 
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O equipamento básico para a soldagem GMAW consiste de fonte de energia, tocha de 

soldagem, fonte de gás e alimentador de arame. Este equipamento e as partes de uma tocha 

típica são mostrados nas Figuras 17 e 18, respectivamente. 

 

Figura 17 - Equipamento para Soldagem GMAW. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006) 

 

Figura 18 - Tocha típica processo GMAW. 

 

Fonte: (ESAB, 2005). 

 

A transferência de metal através do arco se dá, basicamente, por três mecanismos: 

aerossol (spray), globular e curto-circuito, dependendo de parâmetros operacionais, tais como 

o nível de corrente, sua polaridade, diâmetro e composição do eletrodo, composição do gás de 

proteção e comprimento do eletrodo. Uma quarta forma de transferência (pulsada) é possível 

com equipamentos especiais (MODENESI et al.,2006) 

2.2.5 Soldagem GTAW (TIG) 

A Soldagem ao Arco Gás-Tungstênio (Gas Tungsten Arc Welding - GTAW) ou, 

como é mais conhecida no Brasil, TIG (Tungsten Inert Gas) é um processo no qual a união é 
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obtida pelo aquecimento dos materiais por um arco estabelecido entre um eletrodo não 

consumível de tungstênio e a peça (MODENESI et al., 2006). O gás inerte faz a proteção do 

eletrodo e da zona da solda, o argônio ou mistura de gases inertes (Ar e He) são os mais 

utilizados. Pode ser utilizado ou não metal de adição. O processo está esquematizado na 

Figura 19.  

 

Figura 19 - Soldagem GTAW. 

 

Fonte: (MODENESI et al, 2006). 

 

O equipamento básico do processo consiste de fonte de energia elétrica (CC ou CA), 

tocha de soldagem apropriada com eletrodo de tungstênio, fonte de gás de proteção (inerte), e 

uma caixa de controle para a abertura do arco (geralmente um ignitor de alta frequência). Para 

produzir um melhor controle do processo, maior produtividade, e facilidade de operação, 

podem ainda ser utilizados diversos equipamentos auxiliares.  

O processo TIG é genericamente dividido em duas categorias: a soldagem TIG 

manual, em que o arame de enchimento é alimentado manualmente na poça de fusão e a 

soldagem TIG semi ou totalmente automatizada, em que o arame de enchimento é introduzido 

na poça de fusão por meio de um alimentador mecanizado (OKUMURA e TANIGUCHI, 

1982). Ambas as categorias são mostradas na Figura 20. Este processo é considerado o mais 

controlável dos processos de soldagem a arco. 
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Figura 20 - a) Equipamento de soldagem manual TIG. b) Equipamento de soldagem semi-automática 

TIG. 

 

Fonte: (OKUMURA e TANIGUCHI, 1982). 

 

Esta soldagem TIG produz uma solda limpa, de alta qualidade e excelente acabamento 

(particularmente nas juntas de pequena espessura), sendo aplicada em situações em que a 

qualidade da solda produzida é mais importante que a produtividade ou o custo da operação, 

pois, o processo apresenta um custo dos equipamentos e consumíveis relativamente alto e a 

produtividade relativamente baixa. 

É de se prever que o processo TIG deva ser utilizado na soldagem de materiais mais 

sofisticados, como os aços inoxidáveis, aços ligados, aços resistentes ao calor, materiais 

criogênicos e ligas não ferrosas (OKUMURA e TANIGUCHI, 1982). A Tabela 8 apresenta as 

vantagens, limitações e aplicações principais do processo TIG. 

 

Tabela 8 - Vantagens, limitações e aplicações principais do processo TIG. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 
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As fontes de soldagem utilizadas no processo TIG incluem as de corrente contínua, 

com polaridade direta ou inversa, e as de corrente alternada. Como cada um destes três tipos 

de fontes possuem suas próprias peculiaridades, a escolha deve ser procedida de uma análise 

acurada, em função do trabalho de soldagem a ser executado (OKUMURA e TANIGUCHI, 

1982). Na Figura 21 é mostrado o efeito da polaridade na soldagem TIG. 

 

Figura 21 - Efeito da polaridade na soldagem TIG. 

 

Fonte: (OKUMURA e TANIGUCHI, 1982). 

 

O processo é mais utilizado com corrente contínua e o eletrodo de W no pólo negativo 

(CC-). Esta configuração garante uma fusão mais eficiente do metal base e um menor 

aquecimento do eletrodo (MODENESI et al., 2006). De maneira geral é utilizado corrente 

contínua com polaridade direta aos aços, e ainda, a corrente alternada com superposição de 

corrente de alta frequência é aplicada a soldagem de alumínio e suas ligas, pois neste caso, 

ocorre uma formação de filme de óxido refratário de alto ponto de fusão.   

Equipamentos modernos de soldagem GTAW apresentam recursos como o uso de 

corrente contínua pulsada e de corrente alternada com onda retangular (MODENESI et al., 

2006), sendo este último utilizado na soldagem de ligas de Al ou de Mg. 

2.2.6 Corte a oxigênio 

O corte a oxigênio (Oxyfuel Gas Cutting - OFC) é um processo de corte térmico que 

utiliza um jato de oxigênio puro para oxidar o metal de base e remover a mistura no estado 

líquido de óxidos e do material de base da região de corte. O processo é usado basicamente 

para ligas de ferro, principalmente aços carbono e aços de baixa liga, podendo ser usado, 

também, para ligas de titânio (MODENESI et al., 2006). 
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Para os aços de baixo carbono, é possível utilizar técnicas especiais que permitem o 

corte de espessuras maiores que 1 m, no entanto este processo é comumente utilizado em 

cortes de chapas de até 300 mm de espessura. Geralmente, os elementos de liga são 

prejudiciais no processo de corte, pois dificultam o corte promovendo a formação de óxido 

refratário ou reduzindo a temperatura de fusão do metal base (torna o corte mais grosseiro). 

Para utilização deste processo para outras ligas e materiais, é recomendado adicionar pó de 

ferro ou misturas de outros materiais, junto com o jato de oxigênio.  

Para iniciar o corte, o ponto inicial é aquecido até uma temperatura compreendida 

entre 800 e 900° C, instante em que um jato de oxigênio, a alta pressão, é dirigido àquele 

ponto, provocando a sua oxidação e formando óxido de ferro. Como o seu ponto de fusão é 

baixo, o óxido formado é expelido da região de corte, prosseguindo a operação em direção ao 

trecho seguinte (OKUMURA e TANIGUCHI, 1982). Na reação de oxidação, é produzido 

calor suficiente para manter o processo de corte. Para que o corte se desenvolva de forma 

mais suave, são utilizados, um conjunto de chamas de oxigênio e um gás combustível, 

concêntricas ao jato de oxigênio. O processo é mostrado na Figura 22. 

 

Figura 22 - Processo de corte a oxigênio. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

A oxidação do ferro a altas temperaturas se processa em três reações (a terceira só 

ocorre para grandes espessuras), que são representadas pelas seguintes reações: 

 

2 Fe + O2  2 FeO + 534 kJ 

3 Fe + 2 O2  Fe3O4 + 1120 kJ 

4 Fe + 3 O2  2 Fe2O3 + 1650 kJ 
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No processo maçarico é deslocado pela trajetória de corte com uma velocidade 

adequada. O deslocamento pode ser feito manualmente ou de forma mecanizada. Instalações 

de grande porte podem deslocar diversos maçaricos ao mesmo tempo, com sistemas de 

CAD/CAM e controle numérico para determinar e controlar as trajetórias de corte 

(MODENESI et al., 2006). A Tabela 9 apresenta as principais características do corte OFC. 

 

Tabela 1 - Principais características do corte OFC. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

Os equipamentos necessários para o corte OFC são o cilindro de oxigênio, regulador 

de pressão para oxigênio, cilindro para gás combustível, regulador de pressão para o gás 

combustível, duas mangueiras de alta pressão para condução dos gases, válvulas corta-

chamas, maçarico de corte e dispositivos de segurança. 

2.2.7 Corte a plasma 

Corte a plasma (Plasma Arc Cutting - PAC) é um processo de corte térmico que é 

realizado com um jato de plasma quente de alta velocidade (MODENESI et al., 2006). Este 

processo é muito utilizado para corte de pecas com espessura entre 3 e 40 mm, 

aproximadamente. As chapas de metais não ferrosos e aços inoxidáveis podem ser cortados 

por este processo. O jato de plasma funde e expulsa o metal de base com alta eficiência, que 

resulta numa superfície com excelente acabamento, precisão dimensional, pequena zona 
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afetada pelo calor (ZAC ou ZTA), e pouca (ou nenhuma) distorção. Para resfriar ou aumentar 

a constrição do arco, pode ser usado um fluxo suplementar de gás (CO2, ar, nitrogênio, 

oxigênio) ou água. O processo é mostrado na Figura 23. 

 

Figura 23 - Processo de corte a plasma. 

 

Fonte: (NOTICIÁRIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 2012). 

 

O processo não necessita de preaquecimento inicial até a temperatura de ignição como 

no processo de corte a oxigênio, ou seja, seu início é imediato. Existe a possibilidade de 

reduzir efeitos ambientais (elevada geração de fumaça, radiação e de ruídos) que o processo 

emite, basta realizá-lo sob uma pequena camada de água (isso é comum em sistemas de 

grande porte). 

O equipamento necessário usado no corte em plasma consiste de uma fonte de energia, 

tocha de corte, fonte de gases e de água, unidade de controle e dispositivos de deslocamento 

da tocha. Sendo este último, somente para o caso de corte mecanizado. 

Equipamentos de baixo custo e pequenas dimensões têm sido desenvolvidos para o 

corte plasma manual e têm tornado este processo relativamente popular. Contudo, este 

processo é ainda mais comum em instalações de grande porte para corte mecanizado ou 

automático. O elevado custo do equipamento e alto nível de ruído, de fumaça e de radiação 

gerados são limitações deste processo (MODENESI et al., 2006). 
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2.3 Aspectos térmicos da soldagem 

O ciclo térmico de soldagem é descrito como sendo a variação de temperatura durante 

a soldagem em um ponto da peça. Para cada ponto desses, existe um ciclo térmico particular, 

que depende principalmente da localização deste ponto em relação à solda. A temperatura de 

pico (Tp), tempo de permanência (tc), temperatura crítica (Tc), e a velocidade de resfriamento 

(ϕ), são os principais parâmetros que descreve o ciclo térmico. A Figura 24 apresenta uma 

representação esquemática de um ciclo térmico de soldagem. 

 

Figura 24 - Representação esquemática de um ciclo térmico de soldagem. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

A temperatura máxima atingida em um dado ponto é conhecida como temperatura de 

pico, onde revela a ocorrência de transformação na microestrutura deste ponto. Esta 

temperatura depende basicamente de cinco fatores: das condições de soldagem, da geometria 

e propriedades térmicas da peça, da temperatura inicial, e também, da distância do ponto 

considerado à fonte de calor. 

O tempo de permanência acima de uma temperatura crítica pode ser de interesse para 

materiais em que a dissolução de precipitados e/ou crescimento de grãos pode ocorrer 

(MODENESI et al., 2006). 

A Figura 25 apresenta a variação da temperatura de pico com a distância em relação 

ao centro da solda (eixo y) e a energia de soldagem. 

A energia da soldagem ao arco elétrico é dada por EN = η.U.I / v (J/mm), sendo EN a 

energia nominal da soldagem em Joules, η o rendimento do processo de soldagem, U a tensão 

da soldagem em Volts, I a corrente aplicada na soldagem em Ampéres e v a velocidade da 

soldagem em milímetros por segundo. 
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Figura 25 - Curva de repartição térmica. H1 e H2 → Energia de soldagem. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

A velocidade de resfriamento é importante na determinação da microestrutura em 

materiais como os aços estruturais comuns, que podem sofrer transformações de fase durante 

o resfriamento. Em uma dada temperatura, a velocidade de resfriamento é dada pela 

inclinação da curva de ciclo térmico nesta temperatura (MODENESI et al., 2006). 

Em qualquer processo de soldagem por fusão com eletrodo consumível, três regiões 

básicas compõem a junta soldada, quais sejam: A zona fundida (ZF) ou metal de solda, zona 

termicamente afetada (ZTA) e metal de base, MARQUES (2007). Entre as zonas ZF e ZTA, 

coexiste uma chamada de zona de ligação, (WAINER et al., 1992) Estas regiões estão 

esquematizadas na Figura 26. 

 

Figura 26 - Desenho esquemático das regiões de uma junta soldada. 

 
Fonte: (CAMPOS, 2005). 
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A Figura 27 denota a distribuição de temperatura na ZTA junto ao diagrama Fe-C, 

observando-se as temperatura máxima de soldagem e seu respectivo gradiente de 

resfriamento, explicitando ainda as fases de equilíbrio e possíveis efeitos sobre a 

microestrutura da ZTA. 

 

Figura 27 - Representação esquemática de distribuição de temperatura na ZTA. 

 

Fonte: (COLPAERT, 2008) 

2.4 Materiais apropriados para soldagem na indústria naval 

Os navios ingleses Liberty Ships foram construídos totalmente por soldagem durante a 

segunda guerra mundial, mas quando postos em operação, sofreram falhas estruturais e se 

quebraram no meio. Isso ocorreu porque naquela época não existiam materiais apropriados e 

técnicas de soldagem com boa eficácia. A consequência foi a ocorrência de graves acidentes e 

problema metalúrgicos, por causa da ausência de suporte técnico especializado, e baixa 

qualidade dos metais de base e de adição que eram empregados. 

Nos dias atuais a tecnologia utilizada nas construções navais está bastante avançada. 

Houve um progresso nos estudos das técnicas utilizadas, que resultou em novos processos de 
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soldagem, reduzindo os custos de produção e dinamizando a produtividade. Também foram 

desenvolvidos materiais adequados à indústria naval capazes de satisfazer as condições de 

cada projeto, devido a sua grande diversidade, variando desde os mais tradicionais aos 

especiais. 

Os aços navais são especificados principalmente pelas entidades classificadoras para 

construção naval. As principais são:  



 BV - Bureau Veritas; 

 ABS - American Bureau of Shipping; 

 NKK - Nippon Kaiji Kyokai; 

 LR - Lloyd's Register; 

 GL - Germanicher Lloyd; e  

 DNV - Det Norske Veritas.  

2.4.1 Metais de base comumente utilizados 

Os aços comuns empregados na construção de navios e embarcações são geralmente 

classificados de acordo com os valores de resistência mecânica em dois grandes grupos: aços 

de resistência moderada ou normal e aços de resistência elevada. O primeiro grupo subdivide-

se ainda em classes A, B, D e E conforme os valores de tenacidade do aço. Já o segundo 

grupo apresenta uma subdivisão mais detalhada em classes AH, DH, EH e FH de acordo com 

os valores de tenacidade, seguidos dos dígitos 32, 36 e 40 conforme os valores do limite de 

escoamento do aço.  A Tabela 9 mostra esta classificação, destacando as características 

mecânicas dos aços comuns para a construção naval (FEDELE, 2004). 
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Tabela 9 - Principais aços comuns utilizados na construção naval. 

 

Fonte: (FEDELE, 2004). 

 

Os aços de resistência moderada têm como elementos endurecedores principais, o 

carbono e o manganês. Sendo o primeiro, o que provoca a formação de microestruturas mais 

resistentes, e o outro, contribui para o aumento da tenacidade do material em baixas 

temperaturas. Os aços das classes D e E, possuem uma tenacidade elevada em comparação 

aos outros, e somente a adição de manganês não é suficiente.  Então para essas classes, 

também é adicionado alumínio, que refina o grão na solidificação do metal fundido e age 

como desoxidante durante o processo de soldagem. 

No caso dos aços de resistência elevada, as propriedades mecânicas requeridas pela 

Norma são atingidas através da adição de carbono, manganês e alumínio de maneira 

semelhante aos aços de resistência moderada. No entanto, devido aos maiores limites de 

resistência e tenacidade requeridos por estes aços, outros elementos ainda devem ser 

adicionados. O nióbio, o vanádio e o titânio apresentam a mesma função do alumínio e, 

portanto, agem como refinadores de grão. O cobre, o cromo, o níquel e o molibdênio podem 

ser adicionados com o objetivo de endurecer o aço pelo mecanismo metalúrgico de solução 

sólida substitucional (FEDELE, 2004). Também é possível adicionar nitrogênio para um 
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endurecimento por solução sólida intersticial, mas essa possibilidade é uma particularidade 

dos aços da classe FH. 

2.4.2 Metais de adição comumente utilizados 

Vários processos de soldagem são empregados na indústria naval, isso influencia os 

metais que são adicionados na soldagem dos aços comuns utilizados nesse setor.  Estão neste 

contexto os eletrodos revestidos (manual ou por gravidade), e os arames sólidos, para os 

processos MIG/MAG, arco submerso e arames tubulares. Os consumíveis de soldagem mais 

utilizados na indústria naval estão apresentados na Tabela 10.  

 

Tabela 10 - Principais consumíveis de soldagem para os aços comuns na indústria naval. 

  

Fonte: (FEDELE, 2004). 

 

Segundo um levantamento estatístico realizado no ano de 1987 em estaleiros nacionais 

e estrangeiros, 60% de todas as soldas mensais era executado pelo processo com eletrodo 

revestido manual. Os 40% das soldas restantes dividiam-se entre MIG/MAG (11%), eletrodo 

revestido por gravidade (8%) e arco submerso (21%). Atualmente, grande parte das soldas 
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realizadas por eletrodos revestidos estão sendo gradualmente substituídas por processos que 

oferecem maior produtividade tais como MIG/MAG e arame tubular (FEDELE, 2004). 

A partir do momento da escolha do processo de soldagem, o metal de adição deve ser 

compatível com o metal de base, ou seja, os valores das propriedades mecânicas (limite de 

escoamento, limite de resistência e tenacidade) do metal de base devem corresponder ao do 

metal de adição. 

2.5 Descontinuidades decorrentes da soldagem e suas consequências 

Quando uma junta soldada apresenta qualquer interrupção da estrutura típica, é porque 

esta possui descontinuidade. Então qualquer falta de homogeneidade de características físicas, 

mecânicas ou metalúrgicas do material ou da solda, pode ser considerada como uma 

descontinuidade. 

Existem quatro tipos gerais de descontinuidades: descontinuidades dimensionais, 

descontinuidades estruturais, descontinuidades relacionadas com propriedades indesejáveis da 

região da solda e descontinuidades relacionadas com as do metal de base (MODENESI et al., 

2006). 

No momento em que uma estrutura é soldada, as dimensões dessa estrutura e suas 

soldas devem estar dentro do que foi indicado nos desenhos, projetos ou contratos. Caso 

contrário, faz-se necessária uma correção antes se esta foi considerada defeituosa. Dentre as 

principais descontinuidades dimensionais estão: a distorção, preparação incorreta da junta, 

dimensão incorreta da solda, perfil incorreto da solda e formato incorreto da junta. 

Problemas de distorção são controlados ou corrigidos por medidas como: projeto da 

peça ou estrutura, planejamento da sequência da deposição das soldas, projeto adequado do 

chanfro, adoção de técnicas especiais para deposição da solda, desempeno (com ou sem 

aplicação de calor) da junta soldada, e remoção e correção de soldas problemáticas 

(MODENESI et al., 2006).  

Uma preparação incorreta da junta ocasiona a necessidade de correção da mesma. 

Inclui a falha em produzir um chanfro com as dimensões ou forma especificadas, como por 

exemplo, a abertura inadequada do chanfro.  

As dimensões de uma solda são muito importantes, pois visam atender algum 

requisito, que pode ser um nível de resistência mecânica. Caso a solda não esteja dentro do 

que foi especificado, esta é considerada defeituosa, pois não atenderá o requisito. Também 
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não é interessante que as dimensões fiquem maiores do que foi especificado, pois isso levará a 

um desperdício de materiais. É comum a utilização de gabaritos para verificação das 

dimensões de uma solda. 

O perfil de uma solda é importante (Figura 28), pois variações geométricas bruscas 

agem como concentradores de tensão, facilitando o aparecimento de trincas.  

 

Figura 28 - Perfis adequados de soldas de filete e suas dimensões: p1 e p2 - pernas e g – garganta.   (a) 

Cordão côncavo. (b) Convexo. 

 

Fonte: (MODENESI et al, 2006). 

 

O perfil do cordão pode ser considerado como inadequado quando facilitar o 

aprisionamento da escória entre passes de soldagem, levar ao acúmulo de resíduos e, assim 

prejudicar a resistência à corrosão da estrutura ou fazer com que a solda tenha, em alguns 

locais, dimensões incorretas (MODENESI et al., 2006). Isso geralmente ocorre quando a 

soldagem apresenta problemas operacionais, tais como, a manipulação incorreta do eletrodo, 

parâmetros incorretos de soldagem e instabilidade do processo. Exemplos de perfis 

inadequados são apresentados na Figura 29. 

 

Figura 29 - Exemplos de perfis inadequados de soldas de filete. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006) 
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Se existe um formato incorreto da junta, como por exemplo, o desalinhamento em 

juntas de topo, isso ocorreu devido ao inadequado posicionamento ou dimensionamento das 

peças. A Figura 30 apresenta esse caso. 

 

Figura 30 - Desalinhamento em junta de topo. 

 

Fonte: (MODENESI et al, 2006). 

 

Dentre as descontinuidades estruturais em solda por fusão está a porosidade (Figura 

31). Ela é formada pela evolução de gases, na parte posterior da poça de fusão, durante a 

solidificação da solda. Os poros têm usualmente um formato esférico, embora poros 

alongados (porosidade vermiforme) possam ser formados, em geral associados com o 

hidrogênio. Quanto a sua distribuição na solda, a porosidade pode ser dividida em: 

uniformemente distribuída; agrupada; e alinhada (MODENESI et al., 2006). 

 

Figura 31 - Esquema dos tipos de distribuição de porosidade: (a) distribuída, (b) agrupada e (c) alinhada. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

Além da porosidade, também são consideradas como descontinuidades estruturais em 

solda por fusão: a inclusão de escória, a inclusão de Tungstênio (TIG), a falta de fusão, a falta 

de penetração, a mordedura, e as trincas. A Figura 32 ilustra estas falhas. 
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Figura 32 - (a) Inclusão de escória. (b) Inclusão de Tungstênio. (c) Falta de penetração. (d) Mordeduras. 

(e) Falta de fusão. (f) Trincas. 

 

Fonte: (MODENESI et al., 2006). 

 

Soldas depositadas em uma peça ou estrutura devem possuir propriedades (mecânicas, 

químicas, etc.) adequadas para a aplicação pretendida. Estas propriedades são, em geral, 

especificadas em normas, projeto ou em contrato e verificadas em testes de qualificação ou 

em amostras retiradas de um lote de produção (MODENESI et al., 2006). 

2.6 Efeitos mecânicos do ciclo térmico 

A soldagem por fusão tem como característica básica o aquecimento de regiões da 

solda numa determinada peça e a permanência em temperaturas muito inferiores, no restante 

das regiões da mesma. Este mecanismo caracteriza os efeitos mecânicos do ciclo térmico 

onde regiões aquecidas tendem a se dilatar, sendo dificultadas pelas áreas adjacentes 

submetidas a temperaturas menores, resultando no desenvolvimento de deformações elásticas 

e plásticas no material aquecido, gerando ao final do processo de soldagem tensões internas 
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ou residuais e ainda, mudanças permanentes de forma e de dimensões denominadas 

distorções. 

A formação de um banco de dados contendo os campos de temperatura de uma 

determinada operação de soldagem pode ser perfeitamente viabilizada através da termografia 

infravermelha, deliberando os gradientes térmicos e o tempo de permanência destes em 

determinados níveis críticos, e assim suprir a base de dados para estudos mais detalhados e de 

forma preventiva, verificar a confirmação de tendências e possíveis existências dos 

respectivos efeitos mecânicos do ciclo térmico, que resultariam nas tensões e distorções 

comentadas (Figura 33). 

 

Figura 33 - Desenvolvimento de tensões residuais longitudinais durante a soldagem. 

 

Fonte: (MODENESI, 2001). 

2.7 Controle de qualidade na soldagem naval 

Para que as juntas soldadas de um navio possuam uma boa qualidade, é necessário que 

o soldador do estaleiro seja habilidoso. Por esse motivo, existe uma especificação das 

sociedades classificadoras de como se deve efetuar a qualificação dos soldadores envolvidos 

na construção de navios. 

Os graus de capacitação dos soldadores são determinados em função da posição de 

soldagem, espessura, material etc., e os ensaios a serem efetuados são especificados para cada 

grau de qualificação. Como exemplo, a Tabela 11 apresenta os ensaios requeridos pela 
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Nippon Kaiji Kyokai, para qualificação de soldadores construção naval (OKUMURA e 

TANIGUCHI, 1982). 

  

Tabela 11 - Ensaios para qualificação de soldadores para a construção naval – graus conferidos. 

 

Fonte: (OKUMURA e TANIGUCHI, 1982). 

 

Na soldagem de navios, um soldador habilitado para trabalhar na posição sobre 

cabeça, de até 19 mm de espessura, deve possuir as qualificações de grau O e da classe 2 (20 e 

2 V), da Nippon Kaiji Kyokai, conforme apresenta a Tabela 12. Se for para efetuar uma solda 

vertical em uma chapa de 25 mm de espessura, deve ser qualificado segundo o grau V da 

classe 3 (3 V), da mesma sociedade classificadora (OKUMURA e TANIGUCHI, 1982).  

Assim sendo, é importante e necessário que os soldadores mantenham ou melhorem 

suas habilidades, para trabalharem na indústria naval. Para isso, muitos estaleiros mantêm 

centros de treinamento para soldadores.  
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Tabela 12 - Classes e graus de soldadores qualificados. 

 

Fonte: (OKUMURA e TANIGUCHI, 1982) 

 

As juntas soldadas de uma embarcação são inspecionadas visualmente ao longo de 

todo o seu comprimento. O exame visual engloba a aparência do cordão, isto é largura, altura, 

formato, comprimento da perna, presença de mordeduras, presença de poros, etc 

(OKUMURA e TANIGUCHI, 1982). Entretanto, caso as juntas apresentem determinado grau 

de importância, as mesmas devem sofrer inspeções através de líquido penetrante e inspeção 

por partícula magnética para inspeções de sua superfície, bem como inspeção radiográfica e 

ultrassônica para inspeções internas. 
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3 Termografia 

A termografia é uma técnica que possibilita distinguir áreas de diferentes 

temperaturas, onde esta medição é realizada pela detecção da radiação térmica ou 

infravermelha emitida por qualquer corpo, equipamento ou objeto, com uma temperatura 

superior ao zero (0) absoluto, que equivale aproximadamente a -273°C. Isso permite a 

visualização artificial da luz dentro do espectro infravermelho, tornando-se uma extensão da 

visão humana.  

A intensidade desta radiação é proporcional à sua temperatura. São, portanto, emissões 

de infravermelho que produzem imagens técnicas chamadas de termogramas que, em resumo, 

permitem a visualização da distribuição de calor na região focalizada. Assim, através do 

termovisor fica fácil a localização de regiões quentes (cores com maior brilho) ou frias (cores 

mais opacas), através da interpretação dos termogramas que fornecem imagens, em faixas de 

temperatura que podem cobrir de –40°C (≈ 233 K) a 2.500°C (≈ 2.773 K). As imagens do 

termovisor podem ser gravadas em meio magnético para posterior estudo e processamento 

(ENGETERMO, 2009).  

3.1 Princípios da câmera infravermelha 

Muito dos utilizadores da câmera infravermelha desconhecem as especificidades da 

radiação de infravermelho.  

Todos os corpos com uma temperatura acima do zero absoluto emitem e absorvem 

radiação infravermelha, esta se desloca à velocidade da luz sob a forma de onda sinusoidal e é 

um tipo de energia eletromagnética idêntica à radiação visível, ondas de rádio e raios-X. Ela 

está localizada no espectro eletromagnético entre a luz visível e as micro-ondas. 

O espectro eletromagnético (Figura 34) é dividido arbitrariamente em diversas regiões 

de comprimento de onda, designadas por bandas, distinguidas pelos métodos utilizados para 

produzir e detectar a radiação. Não existe nenhuma diferença fundamental entre a radiação 

nas diferentes bandas do espectro eletromagnético. Gerem-se todas pelas mesmas leis e as 

únicas diferenças devem-se às diferenças no comprimento de onda (Manual do utilizador 

FLIR). Essas bandas são os raios gama, raios-X, radiação ultravioleta, luz visível, radiação 

infravermelha, micro-ondas e ondas de rádio.  
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Figura 34 - (a) O espectro eletromagnético. (b) Regiões de comprimento de ondas. 

 

Fonte: (FLIR, 2006) 

 

A banda de infravermelhos é subdividida em bandas menores, que se diferenciam pelo 

comprimento da onda. Na Tabela 13 é apresentada essa subdivisão, que também são 

consideradas sub-regiões.  

 

Tabela 13 - Sub-regiões da radiação infravermelha. 

 

Fonte: (SOUSA, 2010). 

 

Para confirmar que o comprimento de onda é importante na transferência de radiação, 

será analisado o gráfico da Figura 35. É perceptível que na atmosfera terrestre a transferência 

de radiação difere consoante o comprimento de onda, e também ela apenas transmite o valor 

da radiação emitida com menor atenuação em dois intervalos distintos, de 3 a 5 μm e de 8 a 

12 μm.  

A limitação da transmissão de radiação infravermelha pela atmosfera ocorre devido à 

absorção de parte da radiação pelo dióxido de carbono (CO2) e vapor de água (H2O) presentes 

na atmosfera (SOUSA, 2010).  
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Figura 35 - Transmissão da radiação infravermelha na atmosfera. 

 

Fonte: (WALKER, 1998). 

3.1.1 Corpo negro 

Um corpo negro consiste num objeto que absorve toda a radiação de que é alvo, em 

qualquer comprimento de onda. A aparente utilização imprópria de negro para um objeto que 

emite radiação é explicada pela lei de Kirchhoff (segundo Gustav Robert Kirchhoff, 1824-

1887), que determina que um corpo capaz de absorver toda a radiação em qualquer 

comprimento de onda é igualmente capaz na emissão de radiações (FLIR, 2006).  

Além disso, um corpo negro emite energia uniformemente em todas as direções por 

unidade de área normal à direção de emissão (Figura 36), isto é, um corpo negro é um emissor 

difuso. A expressão difusa significa “independente da direção” (ÇENGEL, 2009). O conceito 

de corpo negro é necessário para definir as características radiantes das superfícies reais. 
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Figura 36 - (a) Corpo negro. (b) Corpo real. 

 

Fonte: (ÇENGEL, 2009) 

 

A energia de radiação emitida por um corpo negro por unidade de tempo e por unidade 

de área, chamado de poder emissivo máximo para a superfície, é definido pela Lei de Stefan-

Boltzmann (Equação 1), onde σ = 5,67.10
-8

 Wm
-2

K
-4

: 

 

  24  WmTE Sb   (1) 

 

O σ é a constante de Stefan-Boltzmann e Ts é a temperatura absoluta na superfície em 

Kelvin. Observa-se que a emissão de energia térmica é proporcional a quarta potência da 

temperatura absoluta. 

A Lei de Planck apresenta a relação de distribuição espectral da radiação térmica do 

corpo negro, em que descreve matematicamente as propriedades de um corpo negro em 

função da temperatura e comprimento de onda da radiação.  A Figura 37 ilustra essa relação.  
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Figura 37 - Ilustração da lei de Planck. 

 

Fonte: (FLIR, 2006) 

 

As curvas da Figura 37 representam a radiação por comprimento de onda (eixo das 

abscissas, x) e unidade de área (eixo das ordenadas, y) e se verifica que quanto maior a 

temperatura mais intensa é a radiação emitida. 

 O ponto máximo de cada curva difere em função do comprimento de onda e é 

determinado pela Lei do Deslocamento de Wien (Equação 2) (SOUSA, 2010): 

 

  m
T

máx 
2898

  (2) 

3.1.2 Emissividade 

A natureza deste fenômeno só foi compreendida a partir da descoberta do 

eletromagnetismo em 1887.  

A emissividade de uma superfície representa a razão entre a radiação emitida pela 

superfície a uma determinada temperatura e a radiação emitida por um corpo negro na mesma 

temperatura. A emissividade de uma superfície é denotada por Ɛ e varia entre zero e um, 



64 

 

0≤Ɛ≤1. Emissividade é uma medida de quanto uma superfície se aproxima de um corpo 

negro, para o qual Ɛ = 1 (ÇENGEL, 2009). 

Um corpo real não apresenta o mesmo valor de emissividade em todos os 

comprimentos de onda (Figura 38), contudo, esta variação embora relevante, não 

impossibilita a aplicação da termografia por infravermelhos, pois esta opera em intervalos 

limitados do espectro eletromagnético (SOUSA, 2010).  

 

Figura 38 - Emissividade de um corpo negro e de uma superfície real. 

 

Fonte: (INCROPERA et al., 2007). 

 

Alguns dos fatores que influenciam na emissividade são: a orientação e condição da 

superfície, temperatura, comprimento de onda da radiação e o tipo de material. A Tabela 14 

mostra alguns valores de emissividade de alguns materiais. 

 

Tabela 14 - Emissividade de alguns materiais a 0°C (≈ 273 K) 

  

Fonte: (FLUKE, 2012). 
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É recomendado que a medição da temperatura de uma superfície com recurso à 

termografia por infravermelhos, caso ocorra fora do meio laboratorial sob condições não 

controladas, se realize apenas para valores de comprimentos de onda superiores a 0,50, devido 

ao aumento considerável do erro associado à medição (HELLIER, 2003). 

A ciência distingue dois tipos de emissividade, quais sejam, a espectral e a total, sendo 

a emissividade total a mais importante para indústria. 

O coeficiente da emissividade total εT da superfície de um corpo real é igual a 

proporção entre a emissão da unidade da superfície deste corpo e um irradiador perfeito a 

mesma temperatura. O irradiador perfeito é um corpo negro. O valor do coeficiente da 

emissividade total εT é definido pela Equação 3 (POLOZINE, 2004). 
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onde, 

εT  - coeficiente da emissividade total da superfície real na temperatura T; 

T - temperatura da superfície examinada, (K); 

 T -poder emissivo total de uma superfície real na temperatura T, (W); 

 Tb - poder emissivo total de uma superfície do corpo negro na temperatura T, (W); 

 - comprimento de onda emitida da superfície examinada, (μm); 

 T, - proporção de radiação emitida por superfícies iguais na mesma temperatura 

do corpo real e do corpo negro, em relação ao corpo negro, para o comprimento de onda  ; 

 Tb ,


- poder emissivo monocromático da superfície de corpo negro na 

temperatura T, (W); 

3.1.2.1 Estudos da emissividade 

A emissividade é a característica mais importante da superfície de um objeto e que 

afeta a quantidade de energia radiante emitida pela mesma. Esta sofre mudanças de valor em 

função da temperatura do objeto em estudo, da rugosidade superficial, do comprimento de 
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onda emitido pela radiação no espectro do infravermelho e do ângulo de inspeção do 

equipamento de termografia em relação ao objeto.  

A emissividade de uma superfície representa a razão entre a radiação emitida pela 

superfície a uma determinada temperatura e a radiação emitida por um corpo negro na mesma 

temperatura, é denotada por Ɛ e varia entre zero e um, 0 ≤  Ɛ ≤ 1. A emissividade é 

numericamente igual à parcela de radiação absorvida. Até então na UFPE, vinha-se 

trabalhando com termografia em temperaturas não muito elevadas e que não ultrapassavam 

500º C (≈ 773 K). 

Para se trabalhar o aspecto quantitativo visando obter resultados de leituras de 

temperaturas com baixo patamar de erro de medição, é de fato extremamente rico em detalhes 

e trabalhoso, e principalmente quando se trata em temperaturas elevadas. Este tema poderá vir 

a ser novamente explorado talvez num trabalho de Doutorado pela sua elevada complexidade. 

Contudo, para se trabalhar com precisão elevada em termografia, é necessário avaliar 

também os erros relativos da temperatura ambiente, da temperatura atmosférica, da umidade 

relativa do ar e da distância do objeto à câmera de IR.  

O livro Infrared Thermography Erros and Uncertainties – Waldemar Minkina, 

Sebastian Dudzik, dedica suas 222 páginas especificamente para estudos correlatos.  

Com o aprofundamento dos estudos em publicações de outros países, pode-se verificar 

a escassez de trabalhos correlatos em temperaturas acima de 500ºC (773 K), e se conclui que 

esta é a grandeza com maior grau de dificuldade de entendimento nestas aplicações com 

câmeras IR, quando é considerada a execução de trabalhos com demanda por resultados com 

maior grau de precisão. 

Ao se tratar dos aspectos qualitativos, a termografia contribui perfeitamente aos 

estudos e acompanhamentos dos fenômenos físicos naturais, sem maiores fatores 

intervenientes. Ao se passar para uma análise quantitativa, em função dos diversos graus de 

liberdade verificados acima, o sistema começa a tomar outros níveis de proporções de 

necessidades de acompanhamentos e a emissividade, por ser uma grandeza continuamente 

variável com a mudança de temperatura, é sem dúvida o principal fator que nos preocupa. 

Inicialmente, imaginava-se conseguir um valor de emissividade confiável mediante o 

estudo comparativo de ambos os sistemas de instrumentação. Entretanto, aprofundando os 

estudos durante o primeiro experimento, logo se verificou que para temperaturas elevadas 

ocorreria a mudança de fase do CP, e neste processo necessariamente ocorrerão mudanças nas 

propriedades térmicas e expressivas mudanças na emissividade que deverá ser menor (fase 
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líquida) do que a emissividade anterior (fase sólida). Este questionamento foi de suma 

importância para se agir de forma bastante cuidadosa na tratativa da emissividade. 

Uma segunda característica não menos importante e também analisada no artigo 

Camilleri et al. (2004) e nesse trabalho, é a de que a cada termograma captado em 

temperaturas distintas, verificaram-se os diferentes níveis de emissividade quando se fez a 

análise quantitativa nos diferentes sistemas de instrumentação. Este fato demonstra, de fato, 

que a emissividade é uma grandeza contínua e quando nós tentamos encontrá-la em pontos 

discretos, rapidamente percebe-se a sua natureza de grandeza variável. 

Outro detalhe também percebido é de que ao se considerar diferentes termopares, em 

momentos distintos e em mesmos níveis de temperatura, necessariamente têm-se diferentes 

resultados de emissividade, pois se verifica neste caso os pequenos diferentes ângulos de 

observação (pixels da câmera IR em relação ao objeto de estudo) e outros erros inerentes ao  

sistema relacionados com a transferência de calor transiente, conjuntamente  com diferentes 

equipamentos de instrumentação e consequentemente, distintos tempos de resposta. 

Passou-se um bom tempo desse estudo para tentar encontrar um patamar inicial de 

emissividade que se pudesse assumir como o ponto de partida, pois se sabia que, ao comparar 

os resultados em ambos os sistemas de instrumentação, dever-se-ia buscar se aproximar ao 

máximo de uma emissividade inicialmente ajustada, com o intuito de errar o mínimo possível.  

Através de diversas tentativas em diversos contatos no Brasil (Prof. UFSC Vicente de 

Paulo Nicolau;  Engª Metalúrgica Petrobrás RJ Carla Alves Marinho; Engº Elétrico e Instrutor 

Nível III para a América Latina do ITC – Infrared Training Center Attílio Bruno Veratti;  

Depto Engª Química UFPE através dos contatos junto ao Profº Paulo Marcelo - Depto Eng 

Mec UFPE), finalmente chegou-se ao conhecimento prático utilizado pelo ITC 

reconhecidamente a maior referência em termografia aplicada pelas empresas no Brasil e no 

mundo, através do contato do Engº Elétrico Attílio, instrutor em nível máximo concedido por 

esta academia, de que não seria necessário oxidar a chapa e nem utilizar determinados 

tratamentos superficiais mais complexos, e simplesmente poder-se-ia pintar o CP utilizando-

se de tinta spray preto fosco, e portanto, poder-se-ia assumir uma emissividade inicial 

valorada em 0,95, na qual, esta orientação foi assumida. Naturalmente que este valor muda 

em função até mesmo dos fabricantes de tinta, entretanto este procedimento tem sido adotado 

nos trabalhos mais modernos proveniente de estudos acadêmicos e na prática pelas grandes 

empresas interessadas (Caterpillar, Petrobrás, etc.) para acompanhamentos com termografia 

em soldagem de metais. 
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3.1.3 Corpos reais 

No corpo real, a radiação infravermelha incidente sobre uma superfície é totalmente 

transmitida, refletida ou absorvida (Figura 39). Sendo esse fluxo de radiação incidente, 

chamado de irradiação. 

 

Figura 39 - Balanço de energia radiante para um corpo real. 

 

Fonte: (SOUSA, 2010) 

 

Quando a radiação incidente interage com a superfície de um corpo real, parte dela é 

refletida (θ) e a restante penetra no corpo, podendo esta última contribuir para uma alteração 

da temperatura da superfície, dependendo da fração que é absorvida (α) e da restante 

transmitida (τ) através da superfície (INCROPERA et al., 2007). 

Aplicando a lei da conservação de energia, o balanço energético radiante ao corpo 

resulta na Equação 4: 

 

 θ + α + τ = 1 (4) 

 

 

onde, 
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É possível classificar a superfície de um material em função dos valores das 

propriedades, da seguinte forma: 

 

 

 

De acordo com a Lei de Kirchoff, num estado de equilíbrio, a energia radiante emitida 

por um corpo é igual à energia absorvida. Isso permite determinar todas as três propriedades 

de uma superfície opaca com apenas uma propriedade conhecida. 

A porção de radiação que alcança um corpo e é absorvida é numericamente igual à 

emissividade (ε ≡ α), ou seja, corpos que absorvem muita radiação também apresentam altos 

valores de emissividade e àqueles que absorvem pouca radiação por serem muito reflexivos 

ou transparentes, apresentam baixos valores de emissividade. 

Um corpo com maior emissividade emitirá mais radiação e refletirá menos radiação. 

(TERMONAUTAS, 2000) 

A classificação de corpo opaco adequa-se à maioria das aplicações em engenharia 

passando o processo de absorção e reflexão do corpo a um simples fenômeno superficial 

(SOUSA, 2010).  

Na transferência de calor por radiação (Figura 40), para o caso em que a superfície em 

estudo está totalmente envolvida por uma superfície vizinha, o fluxo de calor transferido por 

radiação entre essas duas superfícies pode ser descrito pela diferença entre a energia térmica 

liberada através da radiação emitida e a radiação absorvida. Para se obter o valor quantitativo 

desse fluxo (ou seja, a transferência de calor por unidade de área) utiliza-se a Equação 5:  

 

    244  mWTTq vizsrad   (5) 
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Figura 40 - Transferência de calor por radiação. 

 

Fonte: (INCROPERA et al., 2007). 

 

A superfície de um corpo real pode apresentar diversas zonas cujo calor transferido 

por radiação difere devido à existência de deformações, falhas ou cavidades. A lei de Stefan-

Boltzmann pode então ser trabalhada de forma a minimizar o impacto da refletividade no 

cálculo da temperatura para materiais opacos, conforme demonstração a seguir, a partir da 

Figura 41: 

 

Figura 41 - Energia de radiação total que sai de uma superfície. 

 

Considerando-se uma superfície opaca, ou seja, ε = α e α + θ = 1, implica em θ = 1- ε. 

Fonte: O autor. 

 

Sabe-se que 4
vizTG   e 4

sTE  (onde Tviz é a temperatura da vizinhança e Ts é a 

temperatura da superfície). Como qrad = (E + G) A (onde A é a área), tem-se: 

 

  GEAqrad   

   GATAq srad  14  

  44 1 vizsrad TATAq    
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Daí, tem-se a Equação 6 dada por: 

 

     WTATAq vizsrad

44 1    (6) 

 

A parte da radiação emitida devido à fração refletida pelos defeitos existentes na 

superfície (falhas, cavidades), está representada no segundo termo da Equação 6. 

O processo de transferência de calor numa chapa soldada ocorre através de três 

mecanismos: condução através da chapa metálica, convecção onde o calor é cedido ao ar 

envolvente e radiação, mecanismo muito importante neste processo devido às altas 

temperaturas envolvidas (Figura 42).  

 

Figura 42 - Esquema de transferência de calor num elemento diferencial da chapa metálica. 
 

 

Fonte: O autor. 

  

Considerando-se o balanço de energia no elemento infinitesimal de área superficial 

xLtAS  )22( , tem-se a Equação 7 dada por:    

 

 )()()()( radiaçãoconveçãoconduçãoxxconduçãox qqqq     (7) 

                                                                                  

O fluxo de calor por condução que entra no elemento em x e é transmitido por 

condução até xx  , sendo dissipado por convecção e radiação pela área superficial AS. 

A equação do fluxo de calor por condução é dado pela equação 8, onde AT representa a área 

transversal : 

xy

)(conduçãoxq

)(conduçãoxxq 


)()( radiaçãoconveção qq  

L

x

t
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x

T
kAq Tconduçãox




)(

  (8) 

 

O perfil de temperatura correspondente a condução transiente unidimensional é dada 

pela Equação 9 (SUN, 2011): 

 

 
















2

2

x

T
a

t

T
 (9) 

 

A dissipação de calor por convecção é dada pela Equação 10. 

 

 )(convecçãoq )( TThAS  [W] (10) 

  

A dissipação de calor por radiação é dada pela Equação 11. 

 

 )( 44

)(  TTAq Sradiação   [W] (11)  

 

Onde: 

AT - área transversal de transmissão de calor e dado pela expressão LtAT  , (m
2
); 

AS - área superficial de troca de calor e dado pela expressão xLtAS  )22( , (m
2
); 

a -  difusividade térmica  e dado pela expressão 
PC

ka


 , (m
2
/seg); 

ρ - massa específica, (kg/m
3
); 

CP - calor específico, (Joule/Kg. K); 

k - condutividade térmica do material através do qual o calor flui por condução, (W/mK); 

σ - constante de Stefan-Boltzman, (W/m
2
K

4
); 

T – temperatura da superfície livre resfriada por radiação e convecção, (K); 

T – temperatura do meio ambiente que é igual à temperatura do ar, (K); 

ε – coeficiente de emissividade da superfície irradiante; 

h - coeficiente de transferência de calor por convecção, (W/m
2
K). 
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3.2 Condições para aplicação da termografia por infravermelho 

A termografia por infravermelho é uma técnica que possibilita distinguir áreas de 

diferentes temperaturas que consiste numa conversão da radiação térmica emitida pela 

superfície de um objeto, cujo comprimento de onda é invisível aos olhos humanos, em 

imagens visuais detalhadas do perfil de temperatura. 

O equipamento de termografia por infravermelho é responsável pela captação da 

radiação térmica emitida pela superfície em estudo. Vale salientar, que esta medição ocorre 

sem necessidade de qualquer contato. Isso possibilita a esta técnica uma gama grande de 

aplicações em vários setores.  

Dentre os setores em que a termografia tem aplicações, pode-se destacar como 

exemplos: a indústria automobilística, a indústria aeronáutica, a indústria química, a 

engenharia civil e a siderurgia.  

A termografia por infravermelho é uma importante técnica não destrutiva com 

diversas aplicações, mas que necessita que se verifiquem três condições para a sua 

aplicabilidade (TITMAN, 2001): 

 

I. O objeto ou superfície tem de apresentar uma temperatura diferente do meio em que se 

encontra inserida de modo a realçar a sua localização; 

II. Se na presença de um gradiente térmico, o objeto com as mesmas propriedades em 

toda a sua superfície apresentar flutuações de temperatura numa determinada zona, 

então estaremos possivelmente perante um defeito ou uma omissão de material; 

III. Na ausência das condições anteriores pode ser aplicada uma fonte de calor ou de frio 

na superfície com diferentes taxas e temperaturas de modo a realçar anomalias ou 

defeitos. 

A presença de defeitos a certa profundidade da superfície interfere com o fluxo de 

calor que a atravessa, causando variações locais da temperatura superficial, as quais podem 

ser detectadas através da aplicação da termografia por infravermelhos (MEOLA, 2007). 
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3.2.1 Processamento de dados e elaboração do relatório 

Os equipamentos de termografia por infravermelho dispõem hoje em dia de programas 

dedicados para o processamento de dados que são instalados em computadores, e onde é 

possível importar as imagens a cores ou em escala de cinzentos para posterior manipulação de 

diversos parâmetros, tais como, a temperatura de fundo, emissividade, alcance e nível. As 

funções de análise são variadas podendo ser de ponto térmico, área, linhas isotérmicas, 

medição por linha térmica, assim como medição de dimensões. Os dados são disponibilizados 

em folhas de cálculo, gráficos ou histogramas, e a sua apresentação é feita em relatórios 

previamente configurados (SOUSA, 2010). 

3.3 Vantagens e limitações da termografia 

Ao analisar o fato de que não existe a necessidade de contato direto entre a câmara e a 

superfície em estudo, isso já é uma grande vantagem da termografia por infravermelhos. A 

distância entre ambos pode variar de alguns milímetros até alguns quilômetros, possibilitando 

o estudo em regiões que poderiam apresentar algum perigo ao operador e o equipamento do 

mesmo, e permitindo esse estudo sem que as instalações ou sistemas tenham de ser 

desligados. É, portanto, um tipo de ensaio não destrutivo, que reduz o tempo e os custos com 

muita eficiência. 

Outra vantagem das câmaras termográficas é a sua grande capacidade de 

monitoramento, sendo possível monitorar simultaneamente e em tempo real, diversos pontos 

no mesmo cenário. Além disso, a escala de medição pode ser variada através do ajuste da 

abertura das lentes da câmara, mas também recorrendo à aplicação de vários filtros, 

controlando assim a sensibilidade do sistema e a sua resposta ajustada à radiação térmica 

captada (SOUSA, 2010). 

O estudo termográfico não necessita de qualquer fonte de iluminação externa, logo 

poderá ser realizado tanto de dia como de noite, e deste modo todos os objetos visualmente 

encobertos ou obscuros são facilmente detectáveis (MALDAGUE, 2000; TITMAN, 2001; 

CLARK et al., 2003). 
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As câmeras apresentam uma capacidade de detecção de pequenas flutuações de 

temperaturas. Elas também estão sendo utilizadas em várias aplicações, pois são facilmente 

transportáveis e cada vez mais compactas.  

Faz-se necessário uma qualificação do técnico que registra e interpreta os resultados 

tidos na obtenção e análise da imagem térmica, por que a complexidade das soluções 

construtivas e dos mecanismos influencia a captação da radiação infravermelha.  

A emissividade é, sem duvida, o parâmetro mais importante em qualquer avaliação 

termográfica, e caso esta tenha uma grande variação ao longo da superfície em estudo, 

implicará em um perfil de temperatura incorreto, prejudicando toda a medição, e 

consequentemente, a conclusão dos resultados obtidos. 

Uma das limitações da termografia deve-se ao efeito da atenuação da radiação 

infravermelha na atmosfera causada pela absorção de energia por partículas em suspensão, 

dióxido de carbono e vapor de água, e subsequente difusão em direções aleatórias podendo 

afetar os resultados obtidos, embora estes efeitos possam ser desprezados para os casos onde a 

distância entre o sistema de infravermelhos e o objeto é pequeno (SOUSA, 2010). 

A presença de obstáculos entre o objeto e a câmera, é outro problema que poderá 

ocorrer quando utiliza a termografia por infravermelhos no ambiente exterior, pois tal coisa 

pode afetar a temperatura. 

As condições atmosféricas que se fazem sentir durante a avaliação têm um impacto 

direto nos resultados obtidos, assim como a radiação solar incidente sobre a superfície pode 

elevar a temperatura, a chuva e o vento poderão provocar uma descida da mesma 

(MALDAGUE, 2000; TITMAN, 2001; CLARK et al., 2003). 

A Tabela 15 apresenta as principais vantagens e limitações da termografia por 

infravermelhos. 
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Tabela 15 - Vantagens e limitações da termografia por infravermelhos. 

 

Fonte: (SOUSA, 2010). 

3.4 Aplicações da termografia na soldagem  

As referências e trabalhos que abordam este tema ainda são escassos, uma vez que 

tratam de uma tecnologia relativamente recente (a partir de 1993), especialmente quando se 

aborda o tema através das câmeras portáteis de infravermelho (será abreviado para o termo 

IR, do inglês infrared) ainda muito dispendiosas. 

Alemanha, Inglaterra, Japão, EUA, recentemente China, Índia e outros, lideram estes 

estudos, conforme alguns exemplos dispostos a seguir. 

3.4.1 Após a soldagem 

Aplicação de cargas cíclicas radiais e/ou axiais à região soldada, promovendo 

deformação plástica e fratura nestas placas soldadas, acarreta necessariamente num aumento 

de temperatura devido à resistência à ocorrência destas deformações (ODA et al., a e b; 

CRUPI, 2009). Este acréscimo energético (termo elasticidade e termo plasticidade), 

transformado em calor pode ser medido com a tecnologia da Termografia de IR. 
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3.4.2 Durante a soldagem 

Monitoramento on line (simultâneo) da poça de fusão da região que está sendo 

soldada, permitindo desta forma, detectar falhas, defeitos e descontinuidades no cordão de 

solda, através de alterações na geometria da poça de fusão (NANDHITHA, 2009; 

PALACÍOS, 2010; SREEDHAR et al., 2012). Estes estudos do campo de temperatura na 

interface no cordão de solda, até a presente data, somente tem sido realizado em soldagens 

onde as temperaturas atingidas não são capazes de danificar os sensores microbolômetros. 

Como exemplo, cita-se o processo de “solda a laser” em chapas finas metálicas, bem como 

em polímeros (SPEKA, 2008). Aplicação com uso simultâneo desta técnica verifica-se 

também em corte de chapas e solda de ponto, dedicado à indústria automobilística 

(SCHLICHTING et al., 2012) 

Existem ainda trabalhos com termografia que visam aprofundar as diferenças entre 

alguns tipos de processos de soldagens, obtendo-se resultados confiáveis mediante as 

medições dos campos de temperatura e da geometria do cordão de solda (MATTEI, 2009). 
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4 Materiais utilizados 

Ao longo dos últimos anos foram desenvolvidos três tipos de sistemas para medição 

de temperatura por infravermelhos: os termômetros pontuais ou de ponto quente, os scanners 

de linha e as câmeras termográficas (SOUSA, 2010). 

Os termômetros pontuais não fornecem uma imagem térmica, entretanto é possível 

medir a temperatura de um ponto na superfície. Existem muitas técnicas não destrutivas, nas 

quais esses termômetros são aplicados.   

Os scanners de linha obtêm um perfil de temperatura ao longo de uma linha na 

superfície, graças à captação da radiação infravermelha numa série de prismas e espelhos 

internos, em que, este processo de captação é repetido sucessivamente até atingir a imagem 

completa. 

As câmeras termográficas medem a temperatura na qual se encontra a superfície do 

objeto a ser medido, sendo obtido este resultado em duas dimensões e em tons de escala com 

cores ou em tons de cinza. Esses instrumentos captam e convertem a radiação infravermelha 

emitida pela superfície medida numa imagem térmica. A Figura 43 apresenta uma câmara 

termográfica típica, coincidente com o modelo utilizado nos experimentos deste trabalho. 

 

Figura 43 - Câmera termográfica. 

 

Fonte: (FLIR, 2006) 
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4.1 Componentes da câmera termográfica 

A câmera termográfica possui um detector que gera um sinal elétrico em função da 

radiação incidente que, por sua vez, é tratado por uma unidade de controle que posteriormente 

disponibiliza a imagem térmica resultante num monitor. Assim, a temperatura da superfície 

em estudo é medida indiretamente a partir da radiação incidente no detector. Este 

equipamento é constituído por vários componentes, sendo os principais os seguintes (SOUSA, 

2010): 

 Lente; 

 Detector; 

 Processador eletrônico; 

 Controles; 

 Tela; 

 Armazenamento de informação; 

 Processamento de dados; 

 Software para gerar relatórios; 

 Filtros. 

4.1.1 Lente 

A lente exclui a radiação visível, e é responsável pela captação da radiação 

infravermelha que incide no detector. Para sua construção os materiais mais utilizados são o 

Germânio (Ge), Silício (Si) e cristais de Selenite de Zinco (ZnSe) e Sulfato de Zinco (ZnS). A 

Figura 44 apresenta as curvas de transmissão desses materiais, em que esta diferença na 

transmissão, exerce uma influência direta na resolução da medição. 
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Figura 44 - Curvas de transmissão dos materiais mais utilizados em lentes. 

 

Fonte: (WALKER, 1998) 

 

 

As lentes possuem diferentes distâncias focais, e para a maioria das aplicações a lente 

apresenta um campo de visão entre 16° e 25°. Nas aplicações onde o espaço a inspecionar é 

limitado ou o campo de visão é amplo, recomenda-se a aplicação de uma lente com distância 

focal ampla (HELLIER, 2003). 

Numa câmera termográfica, a lente é um dos componentes mais caros, e quanto maior 

seu sistema de microbolômetro, maior será seu custo. 

4.1.2 Detector 

O detector recebe a radiação captada pela lente, e produz um sinal elétrico. O detector 

é sensível a apenas dois intervalos de comprimento de onda, 3 a 5 μm (MIR) e 8 a 14 μm 

(FIR), devido à influência da atmosfera na transmissão da radiação (ROGALSKI, 2003). De 

acordo com o mesmo autor, existem dois tipos de detectores, os quânticos e os térmicos. 

 Os detectores quânticos convertem diretamente a radiação absorvida num sinal 

elétrico, com uma resposta rápida e com uma margem de erro extremamente baixa, embora 

para atingir este desempenho seja necessário um sistema de arrefecimento criogênico 

tornando o equipamento que opera com este tipo de detector muito dispendioso, complexo e 

pesado.  Já os detectores térmicos, geram um sinal elétrico em função da sua própria 

temperatura, que aumenta consoante a radiação infravermelha absorvida (SOUSA, 2010).  
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O microbolômetro (do grego, bole = radiação e metro = medidor) é um elemento 

sensor individual que sofreu uma variação na sua resistência elétrica quando é aquecido 

devido à absorção de radiação. É constituído de um chip de silício, com uma fina camada de 

óxido de vanádio depositada. A mudança na resistência elétrica pode ser determinada através 

de uma leitura da variação resultante da corrente de polarização. Mais de 80.000 sensores 

podem ser fabricados juntos numa placa (SILVA, 2007). Quanto mais sensores tiverem, 

maior será sua resolução, resultando numa maior quantidade de detalhes e qualidade da 

imagem térmica captada. A Figura 45 ilustra o elemento de um microbolômetro. 

 

Figura 45 - Microbolômetro. Num microbolômetro, a radiação incidiria na Resistência R2 (esquema 

elétrico de ponte de Wheatstone). 

 

Fonte: (ROGALSKI, 2003). 

   

Nesses detectores térmicos é utilizada a matriz de plano focal (FPA). O sistema FPA 

(Focal Plane Array) é um detector que utiliza uma matriz bidimensional de microbolômetros, 

que captam numa só operação todos os pontos da imagem. Como exemplo desse sistema, uma 

câmera que possui resolução de 640 x 480 pixels, esta tem 307.200 microbolômetros 

(elementos sensores).  A Figura 46 ilustra essa matriz de plano focal. 
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Figura 46 - Matriz de plano focal. 

 

Fonte: (FLIR, 2006) 

 

Dois importantes parâmetros na classificação dos FPAs: 

a) Sensibilidade térmica: capacidade de medir pequenas diferenças de temperatura, 

definido como NEDT (Noise Equivalent Temperature Difference), que variam entre 250 e 40 

mK. 

b) Pitch: distância horizontal entre dois microbolômetros adjacentes (Figura 47), 

atualmente mede 25 micrômetros. Quanto mais reduzido o pitch, as imagens serão mais 

nítidas, embora haja uma limitação física, uma vez que o sensor não pode ser menor do que o 

comprimento de onda (12 micrômetros no caso da onda longa). 

 

Figura 47 - O Pitch corresponde à distância entre os centros de dois microbolômetros. 

 

Fonte: (TERMONAUTAS, 2009) 
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4.1.3 Processador eletrônico 

A resposta do detector é processada de modo a produzir a imagem térmica e 

quantificar a temperatura (SOUSA, 2010). 

4.1.4 Controles 

Vários controles são apresentados numa câmara termográfica, esses permitem a 

possibilidade de fazer os ajustes de diversos parâmetros. Entre esses parâmetros, estão: a 

entrada de radiação infravermelha, dados de saída, alcance, emissividade, polaridade, e outras 

funções de medição temperatura. 

4.1.5 Filtros 

Em muitas aplicações termográficas é necessária a colocação prévia de filtros 

especiais de modo a obter uma medição correta. Antes da aplicação de qualquer filtro é 

importante conhecer em que intervalo do espectro eletromagnético a resposta do sistema irá 

ocorrer, de forma a proceder à seleção correta do filtro. Existem três designações de filtros 

(SOUSA, 2010): 

 

 Filtro Passa - Alto       Passagem de radiação com comprimento de onda curto 

 Filtro Passa - Baixo     Passagem de radiação com comprimento de onda longo 

 Filtro Passa - Banda   Passagem de radiação num intervalo pré-definido 

 

No momento da instalação do filtro, já pode existir um carregamento automático da 

curva de calibração (para alguns equipamentos), entretanto, uma verificação regular de 

calibração é necessária para não afetar os valores medidos. 
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4.1.6 Tela 

Os dados processados são mostrados na tela, que podem estar ou não incorporados à 

câmera termográfica, e a imagem térmica são disponibilizadas em escala de cinzentos ou a 

cores. Vale salientar que a resolução da tela não tem qualquer influência na qualidade da 

imagem térmica captada, devendo esta possuir, uma resolução superior ao do detector. 

4.1.7 Armazenamento de dados 

O armazenamento de dados pode ser feito através de uma imagem digital estática, num 

formato de vídeo, ou mesmo, através duma gravação digital de voz disponibilizando alguma 

informação detalhada com o auxílio de uma imagem. 

4.2 Corpos de prova (CP) 

Os corpos de prova (CP) foram gentilmente cedidos pela Comercial Gerdau, Unidade 

Muribeca, Jaboatão dos Guararapes/ PE (Figura 48).  

 



85 

 
Figura 48 - Chapas cedidas e cortadas pela Comercial Gerdau – Unidade Muribeca, Jaboatão dos 

Guararapes – PE. 

 

Fonte: O autor. 

 

Sua matéria-prima é o aço ASTM A 36, um aço de uso comum para estruturas civis e 

mecânicas em geral, bem como em aplicações internas para navios e também utilizadas no 

EAS. No ANEXO A, encontra-se o seu certificado de conformidade. 

Além do aço a Comercial Gerdau também cedeu o corte das chapas, que fora 

executado mediante sua máquina de oxicorte denominada “tartaruga”, formatando a seguinte 

configuração: 06 (seis) placas de aço ASTM A 36, medindo 800 x 400 x 12,7 mm, pesando 

cada uma em torno de 31,7 kg.  

Com o intuito de contemplar as exigências do segmento naval, buscamos atender ao 

tamanho do CP e ao tipo de aço empregado, conforme descrito a seguir. 
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4.2.1 Tamanho do CP 

A norma ABS Rule Requirements for Materials and Welding (2000, p. 319), traz os 

dimensionais para a preparação de placas de teste e tubos para experimentos com soldagem 

(ANEXO G).  Com base nesta norma, buscamos então valores elevados de cotas de nossos 

CP, visando trabalhar com peças que ficassem dentro dos padrões solicitados na ABS, mas 

também que essencialmente tivessem o dimensional estimado próximo ao de peças reais 

empregadas em alguns painéis para uso naval, e ainda, que nos garantisse que teríamos boas 

margens para desprezar áreas da chapa que por quaisquer motivos, não nos seriam 

importantes no estudo dos campos de temperatura.  

4.2.2 Tipo de aço empregado 

Neste quesito foram disponibilizados expressivos esforços para suprir as dificuldades 

por escassez de recursos financeiros, mediante diversas investidas em fornecedores e grandes 

empresas locais (sobretudo: Usiminas, Petrobrás, Gerdau e EAS), não tendo se conseguido 

receber como doação ou mesmo a baixo custo, as chapas específicas para uso naval, pelas 

quais, em nosso estudo específico seriam a do tipo ASTM AH-36, uma vez que durante o 

período dos testes, o EAS, nosso principal parceiro e interessado, atravessou dificuldades 

financeiras e tendo inclusive suspendido todos os convênios e parcerias com instituições de 

ensino. 

A Gerdau por ser um parceiro tradicional no segmento metal-mecânico e com maior 

facilidade de desdobramento de estoque local, embora não dispondo exatamente do aço AH-

36, prestou uma incomensurável contribuição através da cessão das chapas em A-36, pois, 

sem as mesmas, este trabalho de pesquisa não haveria ocorrido.  

Contudo o aço A-36 também tem aplicativos com funções não estruturais nos navios 

dos estaleiros nacionais. 
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4.2.3 Preparação dos chanfros 

No intuito de executarmos os experimentos, considerando parâmetros de soldagem 

usuais no EAS, foi necessária a execução de chanfros nos CP. Estes foram gentilmente 

executados na Escola do SENAI Cabo – PE (Figura 49), tendo sido realizado chanfros de 30° 

(Figura 50) em uma única face de 800 mm de cada peça, exceto em duas peças, que fora 

chanfrado nos dois lados de 800 mm, visando garantir por qualquer falha do experimento, 

outro novo evento de soldagem, caso tivera sido necessário. 

 

Figura 49 - Preparação dos CP – Confecção dos Chanfros de 30º no SENAI, Cabo – PE. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 50 - Desenho esquemático do corpo de prova. 

  

Considerando a junta em V (30º em cada CP), e os possíveis (06 seis) passes de soldagem a serem 

executados numa chapa de 12,7 mm de espessura, mediante processo de soldagem com arame tubular. 

Fonte: O autor. 

4.3 Sistema de Soldagem 

Para a realização do experimento, no que tange a soldagem, foram necessários: 
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4.3.1 Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Foram gentilmente cedidos pela Escola do SENAI no Cabo-PE, conforme abaixo 

relacionados: 02 (dois) pares de mangas, luvas e perneiras; 02 (duas) máscaras com auto 

escurecimento; 01 (uma) bancada para soldagem; 01 (uma) cortina de proteção que fora 

utilizada para proteger a câmera termográfica. 

4.3.2 Materiais diversos 

Foram gentilmente cedidos pela Escola do Senai Cabo- PE, conforme abaixo 

relacionados: 01(uma) esmerilhadeira 4 1/2" ; 01(um)  disco de corte 4 1/2" ; 01(um) disco de 

desbaste 4 1/2" ; 01 (uma) escova rotativa ; 01 (uma) escova manual ; 01(um) martelo bate 

escória ; 01(uma) garra para pega das peças na vertical, uma vez que a soldagem fora 

realizada na posição vertical. 

4.3.3 Fonte elétrica de soldagem 

Para a execução das soldagens foi utilizada uma fonte de soldagem White Martins 

Modelo VI 600.  É um transformador-retificador, trifásico de potencial constante, com 

controles para ajustes contínuos de voltagem e indutância, uso multiprocesso (MIG, MAG, 

Arco Submerso e Arame Tubular), com saída em corrente contínua e polaridade direta 

(positiva). Opera com alimentação primária de 220, 380 ou 440 volts sem afetar a saída com 

indutância de 300 ampères a 36 vcc. (WHITE MARTINS, 1990) 

4.3.4 Parâmetros de soldagem  

1 - Processo de Soldagem utilizado: Arame Tubular (FCAW-G); 

2 - Gás de Proteção Utilizado: Mistura de CO2 (75-80% CO2) e Argônio (Ar), Produto 

AGA-MIX 20 (Figura 51);  

3 - Tensão do Arco: De 25,13 a 25,50 Volts (leitura obtida com multímetro Fluke); 
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4 - Corrente do Arco: De 138 a 170 ampères (leitura obtida com multímetro Fluke). 

 

Figura 51 - Gás de proteção. 

 

Fonte: O autor. 

 

Em complemento aos itens 3 e 4 acima dispostos, informa-se que os valores assumidos 

para o estabelecimento dos parâmetros de soldagem da tensão e corrente do arco elétrico, 

tiveram como elementos norteadores, primeiramente, a ficha técnica do fabricante Lincoln 

Electric (ANEXO D), nos quais, buscou-se garantir que seriam utilizados valores dentro dos 

procedimentos típicos de operação usualmente empregados, segundo o diâmetro do arame 

utilizado (1,2 mm), e ainda, que estivesse dentro de uma condição de soldagem ao operador 

que garantisse continuidade e conforto na execução deste procedimento de soldagem. 

Motivados pela intenção de garantir resultados de leituras confiáveis, foi buscado 

confirmar os valores de tensão e corrente dispostos neste trabalho, através da medição em dois 

sistemas distintos, quais sejam: o display analógico original que equipa a fonte de soldagem e 

ainda, através do multímetro digital modelo FLUKE 233 pertencente ao Depto. de Engª 

Elétrica da UFPE. 

Os experimentos foram realizados com a fonte de soldagem em corrente contínua e, 

nesta modalidade, o multímetro Fluke utilizado apresenta erro nos resultados de tensão 

elétrica em (0,25% +2) e da corrente elétrica em (1% + 3) (ANEXO C). É, portanto um 

equipamento de extrema confiabilidade no campo eletroeletrônico digital, tendo sido 

adquirido em 2011 pela UFPE e não necessita de calibração periódica, exceto para o caso de 

medições com extrema precisão. Por estes motivos, foi escolhido para ser a instrumentação de 

referência nestas medições, pois detém uma excelente confiabilidade na obtenção destes 

dados. 
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A leitura de tensão elétrica disposta no display analógico original da fonte de 

soldagem apresentava um valor em torno de 26 volts, muito próximo ao apresentado no 

multímetro. Desta forma, pode-se balizar de que este voltímetro original tem leitura dentro do 

esperado e com resultado confiável.  

O mesmo não se pode afirmar em relação à resposta do amperímetro original, uma vez 

que no seu display a respectiva leitura demonstrava resultados na casa dos 70 ampères, muito 

diferente, portanto, dos valores encontrados pelo multímetro Fluke (leitura apresentada de 138 

a 170 ampères). Desta forma, conclui-se que o display original do amperímetro desta fonte de 

soldagem, não deve servir como parâmetro para as pesquisas na UFPE, e, portanto a leitura 

dos seus resultados de medições foi descartada. 

5 - Velocidade e sentido de soldagem: velocidade manual e sentido vertical 

ascendente. 

Foram consideradas as medições entre os 05 (cinco) termopares e assim, obteve-se o 

espaço percorrido de 266,66 mm (1/3 do comprimento da chapa, coincidente com o terço 

intermediário onde estavam afixados os termopares), tendo se gasto o tempo de 109 segundos, 

correspondente a uma velocidade de 2,446 mm/s ou 0,14676 m/min. Importante afirmar que o 

tempo gasto e por consequência a velocidade imprimida para percorrer o referido espaço, 

variam conforme a habilidade do soldador. 

As motivações para a escolha da modalidade de soldagem na vertical “ascendente” 

foram: melhor fusão e consequentemente maior garantia de penetração e maior resistência 

mecânica da solda; redução da inclusão de escória; busca por uma velocidade manual com 

menor variação possível por parte do operador; menor possibilidade de respingos nos 

equipamentos de instrumentação através de um melhor controle do arraste da poça de fusão 

(contrário à força da gravidade); abandono do soldador da região da solda com maior 

facilidade, expondo o ponto mais aquecido (término da operação) mais rapidamente ao foco 

da terrmocâmera; e ainda, pelo fato de em se tratando de soldagem na vertical, este sentido 

“para cima” é normalmente o adotado na maioria das usinas de soldagem. 

6 - Velocidade de alimentação do arame:  

O parâmetro sugerido como sendo uma faixa ideal para uso deste modelo de arame 

(ANEXO C) estabelece a velocidade de 5,1 m/min. Posicionando-se o ponteiro da fonte de 

soldagem que gira o resistor variável e traduz de forma indireta a velocidade de alimentação 

do arame, verificou-se através de um experimento prático que na marca de 2,7, equivale ao 

desenrolamento de um metro em aproximadamente 12 segundos, e assim, dentro da faixa 
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estabelecida pelo fabricante do consumível considerada como adequada a uma boa 

continuidade da soldagem e de conforto ao soldador.  

7- Consumível: Arame Tubular Mega Core 71 MB DG, diâmetro 1,2 mm, obedece a 

Norma AWS E71 T1-M, fabricante Lincoln Electric. 

8- Stickout – O comprimento do eletrodo que sai do bico da tocha adotado foi de 15 

mm. 

4.4 Sistema de monitoramento para aquisição de dados e imagens 

Para a realização do experimento, no que tange ao monitoramento e aquisição de 

dados e imagens durante e após a soldagem, foram necessários os seguintes equipamentos: 

4.4.1 Termopares tipo K 

Os referidos termopares tipo K foram utilizados para balizarem e confirmarem os 

resultados da leitura das temperaturas provenientes do sistema com câmera de infravermelho, 

objeto deste trabalho. 

Foram utilizados 05 (cinco) termopares tipo K (Figura 52), fabricante Cole Palmer, 

bitola 24, modelo 08541-11. É constituído de dois fios e isolado com cobertura em fibra de 

vidro. Pode trabalhar até 1.200ºC (≈ 1.473 K), que coincide exatamente com a faixa de 

temperatura pelo qual, esta instrumentação estará exposta neste experimento. 

 

Figura 52 - Tipo K - Termopares de Cromel Alumel. Amarelo (+) e Vermelho (-). 

 

Composição: Níquel-Cromo (+) /Níquel-Alumínio (-). O fio positivo de Níquel-Cromo é conhecido 

comercialmente como Cromel e o negativo Cromo-Alumínio como Alumel. O Alumel é uma liga de 

Níquel, Alumínio, Manganês e Silício. 

Fonte: ÔMEGA INSTRUMENTS, 2012. 
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4.4.2 Calibração dos termopares tipo K 

Para confirmação dos valores lidos pelos termopares, utilizou-se do forno de 

calibração disponível no Labtermo da UFPE (Figura 53), fabricante Ecil, modelo Ecil Bat, 

faixa de trabalho de -50ºC (≈223 K) a 1.200ºC (≈1.473K). Neste procedimento, todos os 

termopares foram inseridos no referido forno em atividade e aguarda-se até que seja 

estabilizada a temperatura pré-estabelecida no mesmo. Depois de atingida esta estabilidade, 

observa-se as respostas de leitura provenientes do sistema TP e Datataker, de maneira que 

estas comecem a se repetir ou que apresentem intervalos de temperatura praticamente 

constantes, para então, serem registradas.  

 

Figura 53 - Forno de calibração em uso. 

 

Fonte: O autor. 

 

O modelo de fio termopar disponível na UFPE foi adquirido em carretel com 100 pés 

de comprimento e, para este experimento foram cortados 05 (cinco) pedaços de fio termopar, 

cada um medindo aproximadamente dois metros. Estes mesmos pedaços de fios termopares 

que foram confirmados à sua calibração, foram os utilizados nestes experimentos. 

As informações provenientes dos fios termopares foram traduzidas em leitura de 

temperatura através do equipamento eletrônico Datataker DT 80. Este consiste em um 

controlador eletrônico com leitura de entrada de dados digitais e analógicas de 4 a 20 

miliampéres, capaz de interpretar as informações variáveis de corrente (conforme a 

temperatura de entrada proveniente do objeto em contato com a extremidade do fio termopar 
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descascada) que chegam destes fios termopares, a um PC carregado com o software Dex 

Logger, apropriado para a aplicação deste hardware. 

Os resultados desta confirmação de calibração foram satisfatórios, uma vez que os 

resultados em todas as faixas de temperaturas (100°C ≈ 373 K, 200°C ≈ 473 K, 300°C ≈ 573 

K, 400°C ≈ 673 K, 500°C ≈ 773 K, 1.000°C ≈ 1.273 K, 1.100°C ≈ 1.373 K e 1.200ºC ≈ 1.473 

K) pré-estabelecidas, apresentaram erro de ± 2%, atendendo perfeitamente ao pleito desejado. 

4.4.3 Câmera termográfica infravermelha 

Foi utilizada a Câmera Termográfica Modelo Flir S 45, de propriedade do Depto de 

Engª Mecânica da UFPE - Labtermo. Esta câmera vem equipada com o detector do tipo Focal 

Plane Array (FPA), constituído de microbolômetros sem resfriamento, na quantidade de 

320x240 pixels, que formatam mais de 76.000 pontos capazes de capturar as respectivas 

temperaturas. 

Possui campo de visão e distância mínima focal de (24° x 18°/0,3) m e sensibilidade 

na faixa de 7,5 a 13 µm no espectro eletromagnético. A câmera foi montada sobre tripé para 

garantir posicionamento sem alteração das imagens durante a sua obtenção. Para transferência 

rápida das imagens em tempo real, optou-se pela saída digital IEEE-394 Fire Wire, que é 

capaz de fornecer 60 fps (máxima) e sensibilidade térmica de 0,08 a 30°C. 

Para focalizar a região soldada a câmera foi posicionada perpendicular ao plano do 

CP, visando garantir uma melhor captação da emissividade da superfície do CP. A distância 

do corpo de prova à câmera foi de 2,2 m e foi assim dimensionada com o intuito de proteger a 

câmera de um possível contato desta com respingos de solda. 

4.4.4 Calibração da câmera termográfica Flir S 45 

No ANEXO B, segue toda a calibração e resultados respectivos deste procedimento 

realizado por funcionários capacitados pelo próprio fabricante, realizado na sede da Flir Brasil 

em Sorocaba-SP. 

Esta certificação tem como base a NBR 17025 onde está disposto em sua escrita de 

que a validade do certificado de calibração é estipulada pelo próprio usuário do equipamento 

de instrumentação. 
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A NBR ISO/IEC 17025 estabelece requisitos gerenciais e técnicos para a competência 

de laboratórios em fornecer resultados de ensaio e calibração tecnicamente válidos 

(LABSOFT, 2012).  

Desta forma em função da baixa demanda de uso e ainda, pelo fato desta ser operada 

sempre por pessoal capacitado, podemos afirmar que esta termocâmera S 45 da UFPE está 

com o certificado de calibração dentro de sua validade (emitido em 22.12.2010) de uso e de 

confiabilidade de informações provenientes da mesma. 
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5 Metodologia experimental 

Para a execução do experimento foram utilizados equipamentos, conforme disposto na 

Figura 54, onde se verifica: (1) Fonte de Soldagem White Martins Modelo VI 600; 2) Carretel 

com Arame Tubular e Alimentador de Arame White Martins Modelo SWM  30; (3) Cilindro 

de gás de proteção da soldagem; (4) Bancada de Soldagem; (5) Corpo de Prova  e (6) Sistema 

para aquisição de dados e imagens , compostos da câmera de infravermelho modelo Flir S 45 

e de termopares tipo K. 

 

Figura 54 - Leiaute da bancada experimental.  

 

Fonte: O autor. 

 

Esta figura também demonstra a montagem do sistema de monitoramento pela face 

detrás da face de soldagem. Neste momento a leitura é do tipo face detrás (back face), 

considerando a leitura simultânea, sendo realizada pela Câmera IR e pelos 05 (cinco) 

termopares tipo K. Este procedimento ocorre no mesmo momento em que a soldagem está 

sendo realizada (exceto durante a execução do passe de raiz, que visa tamponar qualquer 
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passagem de radiação proveniente da tocha de soldagem). Este procedimento ocorre para 

balizar a emissividade a ser considerada em todo experimento. 

Detalhes sugestivos na montagem e realização deste experimento foram obtidos no 

livro Springer Handbook of Experimental Solid Mechanics, do autor Willian N. Sharpe, no 

capítulo 19 – Digital Image Processing for Optical Metrology. 

Na Figura 55, verifica-se o fluxograma adotado para este procedimento experimental. 

 

Figura 55 - Fluxograma. 

 

Fonte: O autor. 

 

5.1 Etapa 1: Sistema de monitoramento pela face detrás, durante a soldagem 

vertical ascendente 

5.1.1 Equipamentos de instrumentação utilizados 

Foram empregados cinco fios termopares tipo K e uma câmera termográfica Flir S 45. 
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5.1.1.1 Montagem do sistema de monitoramento 

Nesta etapa o sistema de monitoramento é concebido com fins de adquirir os dados 

dos campos de temperatura emitidos pela face oposta (back face) da chapa a ser soldada, 

conforme Figura 41. 

Os termopares (abreviando, TP) foram afixados superficialmente ao CP mediante 

equipamento de solda elétrica de ponto portátil, fabricante Bamtech, modelo MP-5 com fonte 

de soldagem de 5 kVA, pertencente ao Laboratório de Ciência dos Materiais do curso de 

Engenharia Mecânica da UFPE e capaz de realizar solda elétrica com temperatura máxima de 

até 75°C (≈ 348 K). Este procedimento de fixação do TP na superfície do CP coincide com o 

modelo usual adotado pelo Laboratório de Termometria e de Simulações Temomecânicas do 

Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE. 

Os pontos escolhidos para fixação dos TP foram definidos de forma a considerar o 

comprimento maior (800 mm) de um dos CP que receberia a soldagem. Neste caso, esta cota 

equivale à altura do CP, uma vez que estes foram afixados na bancada de soldagem na 

vertical. Esta altura foi dividida então por três e encontrou-se a cota de 266,66 mm. O terço 

central foi o escolhido para fixar os termopares que distavam (de baixo para cima): 

 TP 1: cota y = aproximadamente a 266,66 mm da base do CP ; cota x = 

aproximadamente a 1 mm da borda direita do CP . No termograma a seguir, 

localiza-se próximo ao SP01. 

 TP 2 : cota y = aproximadamente a 266,66 + 266,66 / 4 = 333,32 mm da base 

do CP ; cota x = aproximadamente a 2 mm da borda direita do CP . No 

termograma a seguir, localiza-se próximo ao SP02. 

 TP 3 : cota y = aproximadamente a 333,32 + 266,66 / 4 = 399,98 mm da base 

do CP ; cota x = aproximadamente a 3 mm da borda direita do CP . No 

termograma a seguir, localiza-se próximo ao SP03. 

 TP 4 : cota y = aproximadamente a 399,98  + 266,66 / 4 = 466,64 mm da base 

do CP ; cota x = aproximadamente a 4 mm da borda direita do CP. No 

termograma a seguir, localiza-se próximo ao SP04. 

 TP 5 : cota y = aproximadamente a 466,64 + 266,66 / 4 = 533,30 mm da base 

do CP ; cota x = aproximadamente a 5 mm da borda direita do CP. No 

termograma a seguir, localiza-se próximo ao SP05. 
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Os pontos para fixação destes TP no CP foram efetuados através da construção de um 

gabarito em folha A4 (Figura 56) previamente medidos. Com o uso de um punção metálico, 

simultaneamente perfurava-se o gabarito enquanto era marcada a superfície do CP. 

 

Figura 56 – Cotas dos pontos para fixação destes TP no CP. 

 

Fonte: O autor. 

5.1.1.2 Motivação para esta disposição (cuidados com a temperatura) 

Os cuidados com a temperatura levam constantemente ao questionamento da 

viabilidade dos equipamentos de instrumentação utilizados, uma vez que para os termopares 

tipo K ocorre a limitação da máxima temperatura de trabalho em torno de 1.200º C(≈1.473 

K), quando se sabe que no CP a temperatura no centro da poça de fusão atinge 2.000º C 

(≈2.273 K), variando ainda conforme algumas modalidades de soldagem elétrica, valores de 

alimentação de corrente e tensão elétricas, bem como, da velocidade de soldagem. 

No que tange a quantidade de calor transmitida por radiação eletromagnética, este 

pacote é muito mais crítico, pois além da câmera de captação de IR ser dispendiosa 
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(atualmente este modelo Flir S 45 da UFPE, custa em torno de R$ 80.000,00 com impostos), 

os valores de temperatura atingidos pela coluna do arco voltaico são da ordem das 

encontradas nas superfícies das estrelas, atingindo de 10.000 a 20.000 K (MODENESI et al., 

2006), enquanto o nosso equipamento de IR suporta até 1.500ºC (≈ 1.773 K), muito abaixo 

daquele possível em ocorrência. 

Diante do exposto fica evidente que a motivação para esta disposição fora de fato a 

busca pela garantia do distanciamento dos equipamentos de instrumentação dos contatos com 

os elevados campos de temperatura que ocorrem durante o evento da soldagem, e desta forma, 

viabilizar a integridade e o bom funcionamento dos mesmos.  

5.1.1.3 Limitação desta montagem pela face detrás 

O fluxo de calor transiente dissipado através da espessura de 12,7 mm da chapa (CP) 

torna inoperante a precisão dos resultados para que sejam expressos diretamente os resultados 

da temperatura de soldagem captados pelos instrumentos alocados na face oposta à operação 

de soldagem.  

Este fato nos obriga a planejar a necessidade de um segundo evento para que seja 

viável obter estas informações de campo de temperatura diretamente extraídas da face frontal, 

donde ocorre o evento da soldagem. 

5.1.2 Sequência da execução dos experimentos 

1 - Marcar com punção as posições para fixação dos TP;  

2 - Soldagem dos TP nos locais pré-estabelecidos em um dos CP. Ressalta-se a dificuldade da 

garantia da fixação no ponto marcado, devido à soldagem de ponto manual e dimensional das 

extremidades do par de fios TP;  

3 - Ambos CP foram alinhados na horizontal com base na bancada de soldagem (Figura 57). 
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Figura 57 - Alinhando as chapas antes da soldagem. 

 

Fonte: O autor. 

Em seguida são fixados mediante a soldagem de dois apêndices (pedaços de chapa de aço) de 

cada lado do CP. Estes apêndices servem para prender os CP um ao outro, bem como para 

facilitar a execução dos passos seguintes, quais sejam, a verticalização de ambas as chapas, e 

em especial, para garantir ao CP a entrada do cordão de solda proveniente da tocha de 

soldagem com continuidade e integridade (Figura 58); 

 

Figura 58 - CP afixado às garras com pega na vertical. TP instalados e prontos para leitura. 

 

Fonte: O autor. 

 

4 - Interligação dos TP às entradas analógicas do Data Taker, confirmação do funcionamento 

do respectivo sistema de monitoramento e o pronto para iniciar a gravação; 

5 - Regulagem e verificação da distância focal, entre a termocâmera e o objeto (CP) adequada 

que permita a obtenção da área desejada no CP e ainda, que garanta um distanciamento 

mínimo seguro ao CP para evitar respingos de solda. Na realização dos experimentos foi 

tomada como a área focalizada pela câmera, toda a extensão do CP permitindo assim que se 

possam analisar posteriormente quaisquer pontos do mesmo. Outro detalhe é que foi marcado 

com giz, o posicionamento do tripé da termocâmera e da bancada de solda no chão, visando 

garantir o mesmo posicionamento destes diante da realização de eventos subsequentes. 
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6 - Inserções de dados à termocâmera solicitado pelo algoritmo do seu software e necessários 

ao resultado ajustado, quais sejam (Figura 59):  

a) Emissividade inicial  

b) Temperatura ambiente, refletida e atmosférica 

c) Umidade 

Em tempo: Para a confirmação destas valorações de temperatura e umidade, utilizou-

se do modelo Thal 300, fabricante Instrutherm, pertencente ao Departamento de 

Engenharia Mecânica da UFPE. 

Para as temperaturas refletida e atmosférica, existem razoáveis margens de erro pelo 

grau de dificuldade na obtenção precisa desta medição e, portanto, estes valores 

normalmente são atribuídos pela experiência do operador da termocâmera. 

d) Ajustar a câmera para saída de imagens com uma frequência de 60 fps (imagens por 

segundo). Estas imagens deverão ser armazenadas no PC com o auxílio do software 

Researcher e será necessário espaço no HD (disco rígido do computador PC), pois a 

velocidade de enchimento é rápida. 

7 - O passe de raiz da soldagem foi executado sem o monitoramento de nenhuma 

instrumentação, como forma de garantir primordialmente o fechamento de qualquer fresta que 

pudesse deixar passar alguma radiação luminosa proveniente do arco elétrico na direção dos 

sensores microbolômetros, pois conforme já detalhado no item 5.1.1.2 a temperatura na 

coluna do arco vai além de 10.000 K, inviabilizando o uso do sistema IR e por conseguinte, 

sem justificativa para uso do sistema com TP, uma vez que não haveria condições de 

comparação entre ambos;        

8 - Confirmação do funcionamento do respectivo sistema de monitoramento IR e o pronto 

para iniciar a gravação das soldagens através do primeiro passe de enchimento.  Nesta etapa o 

CP já havia sofrido pré-aquecimento com o calor proveniente do passe raiz;                                                         

9 - Esta gravação (face detrás) ocorreu de forma simultânea ao evento da soldagem e foi 

armazenado o ciclo térmico completo (ascensão e queda da temperatura). O valor do ponto de 

máxima verificado durante o evento da soldagem foi de 712,37ºC (≈985 K): (TP 3 ; IR: 0128, 

Arquivo12h29’, Posição X1=165 e Y1=127 pitches). Esta temperatura relativamente baixa, 

em se tratando destes processos de soldagem, ocorreu naturalmente em função da dissipação 

do calor através da espessura e pela extensão do CP (Figura 59). 
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Figura 59 – Ilustração para os itens 6 e 9 acima. 

  

Fonte: O autor. 

 

10 - O quantitativo de imagens armazenadas varia conforme o tempo do experimento. Neste 

trabalho foram armazenadas em média, 300 imagens por experimento. 

A Figura 60 mostra o CP com a soldagem finalizada. 

 

Figura 60 - CP com a soldagem finalizada. 

 
Considerando 05 passos de soldagem (01 de raiz, 03 de enchimento e 01 de acabamento). 

Fonte: O autor. 

5.1.3 Método de obtenção da emissividade (por comparação com 

termopar)  

Em diversos trabalhos publicados existem métodos que buscam medir a emissividade 

de forma experimental e comparativa a materiais de referência, sempre admitindo aplicações 

em temperaturas não muito elevadas. 



103 

 

O método admitido neste trabalho foi inovador levando-se em consideração as 

condições nas quais se desenvolveu este tema, quais sejam, considerando-se temperaturas 

elevadas (acima de 500°C ≈ 773 K) e ainda, sob forte regime transiente de temperatura. 

Esta etapa é essencial à obtenção da emissividade e será validada a todo experimento, 

conforme disposto a seguir: 

1- Descrever as condições térmicas e de superfície iniciais da chapa (CP) em estudo. 

Comentários adicionais: Em contato mantido junto à CSN referente ao controle da tolerância 

da rugosidade superficial da chapa utilizada no CP deste trabalho, fora obtido a posição via 

email de que “não existe controle de rugosidade em chapas de A36 laminadas a quente, em 

função das características de processo e do produto, bem como, da sensibilidade do processo 

de medição, que resultaria em problemas devido à camada de carepa existente sobre a chapa. 

Só é medida rugosidade sobre a superfície laminada a frio, revestida ou não”. Neste 

experimento também não se realizou nenhuma medição da rugosidade, sabendo-se ainda que 

a mesma fora lixada à mão e recebido pintura de tinta spray a óleo em sua superfície.   

2- Verificar os dados provenientes do sistema TP, separando os resultados 

individualmente para cada termopar (TP), uma vez que o registro dos mesmos é 

feito de forma simultânea a cada segundo; 

3- Verificar e separar os intervalos de temperatura contidos no sistema TP que esteja 

acima de 300ºC (≈ 573 K) e numa escala ascendente.  

Comentários adicionais: Este método considerando as temperaturas ascendentes e acima de 

300°C (≈ 573 K), foi assim designado para levar-se em consideração a busca pela 

emissividade na temperatura mais elevada, onde as variações destes resultados começam a 

serem mais expressivas (PERIN, 2009). 

A Figura 61 mostra o gráfico da influência da incorreta emissividade.  
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Figura 61 - Influência da incorreta emissividade. 

 

Fonte: (AL-KARAWI, 2004). 

 

4- Abrir o sistema IR, junto ao software Researcher, e procurar neste as mesmas 

datas e horário (inclusive segundos), respectivos ao do sistema TP. 

Comentários adicionais: Neste nosso método, o tempo sempre será o parâmetro 

principal para igualar os registros nos sistemas de instrumentação.  

5- Diante desta igualdade de momentos em ambos os sistemas de instrumentação, 

assumir o ponto com a temperatura mais elevada no sistema TP, como sendo a 

temperatura a ser buscada no sistema IR. Para tal, utilizar-se do “ponto móvel” que 

o software Researcher disponibiliza e encontrar a temperatura mais próxima pré-

definida no sistema TP. 

Comentários adicionais: Neste nosso método, o tempo de resposta da 

instrumentação com TP é o que prevalecerá para a leitura das respostas das 

temperaturas pontuais. 

6- Com a temperatura IR mais próxima do TP, fazer o ajuste fino da emissividade. 

7- Registrar os dados de: data/hora, número da imagem IR, posição x e y do ponto 

escolhido no IR(escala de leitura em pitch) e finalmente confirmar a igualdade de 

temperatura em ambos sistemas.  

Comentários adicionais: A posição exata do ponto (spot) na IR a ser considerado como o mais 

adequado no comparativo da igualdade das temperaturas entre os sistemas de instrumentação 

baseia-se em aproximações do ponto real de fixação do TP. A extensão destes resultados 

comparativos deve ser avaliada a todos os outros valores respectivos de temperatura 

registrados no intervalo de tempo em estudo. Prevalecerá o ponto (spot) que reflita os 
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resultados de temperatura e de emissividade que melhor se ajustem. Um dos detalhes 

importantes percebidos é que as valorações “temperatura e emissividade” são inversamente 

proporcionais e assim, sabendo-se do valor superior limitante da emissividade de um, e se 

ocorre que é necessário baixar a temperatura da IR, torna-se necessário avaliar outros pontos 

para a igualdade da temperatura e reavaliá-los em todo o intervalo considerado. 

5.2 Etapa 2: Sistema de monitoramento pela face frontal, durante a soldagem 

vertical ascendente 

5.2.1 Equipamentos de instrumentação utilizados 

Utilizou-se a câmera termográfica Flir S 45 e respectivos acessórios.  

5.2.1.1 Montagem do sistema de monitoramento  

Nesta etapa a câmera é posicionada frontalmente a face da chapa onde ocorrerá o 

processo de soldagem, conforme Figura 62. 

 

Figura 62 - Monitoramento pela face frontal. 

 
Neste momento a leitura é do tipo Face Frontal (Front Face), considerando apenas a Câmera IR. Esta 

inicia o funcionamento exatamente após o corte da tocha de soldagem, evitando desta forma, 

temperaturas elevadas e prejudiciais aos sensores da câmera. 

Fonte: O autor. 
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Uma vez obtida a emissividade proveniente da etapa anterior (face detrás da chapa), só será 

necessária a aplicação do sistema de monitoramento procedente do infravermelho. Foi 

estabelecido um distanciamento de 2,2 metros ao CP garantindo segurança neste 

espaçamento, e assim evitar quaisquer respingos de solda no equipamento de instrumentação. 

A área focalizada pela termocâmera corresponde a toda extensão do CP permitindo que 

possam ser analisados posteriormente quaisquer pontos do mesmo. Outro detalhe é que foi 

marcado com giz, o posicionamento do tripé da termocâmera e da bancada de solda no chão, 

visando garantir a mesma posição destes diante da realização de eventos subsequentes. Todos 

os outros parâmetros inseridos na termocâmera durante a Etapa 1 permaneceram inalteradas 

para a Etapa 2. 

A seguir tem-se detalhes complementares para o sequenciamento da Etapa 2:  

1 - Confirmação do funcionamento do respectivo sistema de monitoramento IR e o pronto 

para iniciar a gravação das soldagens partindo do segundo ou terceiro passe de enchimento 

seqüenciando, portanto os passes de onde findou a Etapa 1. Nesta etapa, o CP apesar de já ter 

sido pré-aquecido pelos passes anteriores, a temperatura do mesmo já caiu significativamente 

em função do tempo gasto para realizar-se o reposicionamento do CP e da termocâmera e 

ainda, devido ao tempo utilizado para a retirada do sistema de termopar. 

2 - Esta gravação (face frontal) ocorreu imediatamente após o evento da soldagem e foi 

armazenado o ciclo térmico de queda da temperatura. O ponto de máxima verificado foi 

1.237ºC (≈ 1.510 K) com emissividade igual a 0,91, conforme encontrado na Etapa 1  (IR: 

002, Arquivo 14h18’00”, Posição x1=134 e y1=8 pitches). 

3 - O quantitativo de imagens armazenadas varia conforme o tempo do experimento. Nesta 

Etapa 2 do trabalho foram armazenadas em média, 600 imagens por experimento. 

5.2.2 Pós-processamento e análise de imagens  

Com o uso do software Researcher, utiliza-se o ponto móvel de temperatura disposto 

no mesmo chegando-se ao(s) ponto(s) de temperatura desejada, do qual, a partir deste(s) far-

se-á a curva de temperatura de resfriamento respectiva e desejada.  

Um detalhe esclarecedor ao uso do software Researcher faz menção à unidade de 

leitura de distância que o mesmo especifica. Esta unidade é o Pitch, que mede a distância 

centro a centro entre dois microbolômetros. Desta forma, quando se lê através do sistema de 
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IR a posição do ponto de temperatura máxima com coordenadas x1=134 e y1=8 pitches, 

entenda-se na unidade Pitch. 
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6 Resultados e discussões 

Os trabalhos experimentais foram realizados no âmbito do Galpão de Engenharia 

Mecânica da UFPE, num ambiente modificado especialmente para esta atividade. 

Teve-se o intuito de organizar e avaliar a viabilidade da construção de curvas de 

temperatura de resfriamento mediante o uso da termografia infravermelha, ocorridos em 

eventos pós-soldagem de corpos de prova metálicos semelhantes aos utilizados na indústria 

naval. Para tanto, foram utilizados dois sistemas de medição independentes – termopares e 

câmera termográfica – previamente calibrados (ANEXOS B e D) que serviram de 

balizamento para encontrarmos um valor aceitável da variável emissividade, cujo índice é 

essencial na obtenção da leitura de temperatura confiável, em se tratando do procedimento 

mediante o uso da câmera termográfica. 

 

6.1 Medição de temperatura através de termopares 

Todas as medições dos campos de temperatura realizadas com o uso do sistema de 

monitoramento baseado nos termopares ocorreram através da montagem do leiaute da face 

detrás (back face) ao evento da soldagem (APÊNDICE A). A configuração desta montagem 

disponibiliza ambos os sistemas de instrumentação armazenando informações de forma 

simultânea, permitindo parametrizar o sistema de monitoramento com IR, plenamente 

dependente da definição de um valor ajustado da emissividade para se obter resultados dos 

campos de temperatura com maior grau de confiabilidade. (Figura 63-a). 

Neste estudo em que a chapa (CP) possui espessura de 12,7 mm, considerada como 

chapa grossa, o calor dissipado nas três direções é expressivo, traduzindo resultados das 

medições destes campos de temperatura pela face detrás com valor pontual máximo obtido 

(712,37°C ≈ 985 K), bem aquém dos reais valores em ocorrência na mesma face ao evento da 

soldagem (Figura 63-b). 

 



109 

 
 

Figura 63 – a) Disposição da fixação dos fios termopares (TP) e pontos próximos (SP), com visualização 

das isotermas provenientes do sistema IR. b) Gráfico de aquecimento e resfriamento proveniente do ponto 

de temperatura com registro mais elevado, captado pelo termopar 3.  

 

 

a) 

Fonte: O autor. 

 

b) 

Fonte: O autor. 
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O gráfico acima demonstra que partindo do início do armazenamento das informações 

das temperaturas registradas pelo TP3, localizado a 3 mm de distância do cordão de solda e no 

ponto centralizado entre as chapas a serem unidas, foram transcorridos aproximadamente 111 

segundos para que a fonte de calor (tocha de soldagem) iniciasse a sua passagem no referido 

ponto.  Em sequência, a fonte de calor permanece em deslocamento devido à realização da 

soldagem no sentido vertical ascendente, atingindo o ápice da temperatura aos 712,37°C (≈ 

985 K), aproximadamente no tempo de 126 segundos. Daí para frente os registros 

armazenados correspondem ao resfriamento do referido ponto, atingindo a temperatura 

mínima de 159°C (≈ 432 K), no tempo de 261 segundos. 

6.2 Imagens termográficas 

6.2.1 Pós- processamento e análise de imagens com o término da etapa 1 

(detecção da necessidade de um segundo evento experimental ) 

Neste tópico serão discorridas as etapas vivenciadas e experimentadas em seguida aos 

experimentos ocorridos com o término da Etapa 1 e consequente armazenamento das imagens 

IR, através do respectivo sistema de instrumentação. 

Em decorrência de algumas necessidades de melhorias e na busca de se evoluir para 

resultados mais adequados, tornou-se necessário à realização de dois experimentos em 

momentos distintos. 

O primeiro evento aconteceu nos dias 11 e 12 de janeiro e o segundo aos 14 e 15 de 

fevereiro de 2012, em ambas as situações durante todo o intervalo do dia.  

6.2.2 Primeiro evento experimental 

O fator decisivo e que inviabilizou os resultados deste primeiro evento foi a 

velocidade de obtenção dos termogramas, uma vez que até então, o nosso conhecimento 

somente disponibilizava imagens termográficas  com esta câmera, numa frequência que 

corresponde ao intervalo de tempo de 10 segundos. Só para se ter uma noção desta 

representativa perda, a taxa de decaimento da temperatura partindo de 1.000º C (≈ 1.273 K) 
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ou mais, pode ser de até 100ºC (≈ 373 K) a cada segundo ou mais, como será mostrado nas 

curvas obtidas neste trabalho. 

Diante desta inconsistência extraída deste primeiro evento, foi construída uma série de 

procedimentos, que funcionaram como direcionamentos para que sejam corrigidas e 

melhoradas estas passagens indesejáveis, conforme segue: 

 

1- Conferir posição dos CPs e TPs, conforme figura anexa (utilizar gabarito feito em 

papel A4 para fixação dos TPs no CPs) 

2- Com a intenção de buscar a maior uniformização das respostas provenientes da 

superfície dos CPs e por consequência da emissividade, após a fixação dos TPs nos 

CPs, esta região deve ser novamente retocada a pintura com tinta spray na cor preto 

fosco. Este procedimento garante uma equalização do valor da emissividade da 

superfície, considerando valores elevados (acima de 0,8).  

3- Sincronizar os relógios do Data Taker, da câmera termográfica e dos dois PCs 

conforme o horário na Internet local. Este procedimento foi de enorme importância, 

pois foi eliminada uma variável nos resultados dos estudos para comparação dos 

equipamentos de instrumentação, e acima de tudo, foi possível estabelecer a igualdade 

do tempo para ambos os equipamentos de instrumentação utilizados, e assim, o tempo 

passou a ser o parâmetro absoluto para igualarmos e estudarmos as imagens obtidas. 

4- Para cada ensaio criar (instantaneamente, ou seja, antes de passar para o próximo 

ensaio) um arquivo eletrônico, nos 02 (dois) PCs, quais sejam do Data Taker e da 

Câmera Termográfica, com a mesma sequencial. Exemplo: 26.01.2012_15:30:15 até 

15:55:32_Chapa 1 (2 ou 3)_Passe Enchimento 1 (2 ou 3) (ou pode ser ainda só > 

Acabamento)_IR 2240 ao 2390. 

5- Modificar a arrumação do espaço destinado aos eventos de soldagem, de forma a 

disponibilizar os dois computadores internamente ao referido espaço e ainda, com os 

monitores fáceis de serem comparados e com os dois usuários conferindo 

simultaneamente os resultados. 

6- Como o objeto deste trabalho experimental determina que a câmera termográfica seja 

o instrumento de medição principal e esta, não pode ser utilizada no passe raiz em 

função da extrema temperatura que o arco voltaico atinge (acima de 15.000°C ≈ 

15.273 K), desconsidera-se qualquer medição (TP ou IR) no passe raiz. Apenas 

executá-lo como sendo um procedimento operacional de fixação entre si dos CP, 

necessário à realização do evento. 
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7- Fotografar com IR mais imagem normal (sempre se utilizando da Câmera 

Termográfica), com o intuito de confirmar posição (x, y) do TP.  

Em tempo: Este procedimento não foi adotado, pois depois se verificou a necessidade 

de manter-se alguma distância do ponto onde estavam afixados os TP, pois em função 

do material adicionado proveniente dos TP, de fato, ocorre uma divergência 

expressiva no resultado das temperaturas, quando se considera exatamente o ponto do 

TP. Desta forma, não há mais a necessidade de se estabelecer o ponto exato donde 

estava afixado o TP em estudo, e sim, em sua circunvizinhança (Figura 64).  

8- Para a correção da emissividade (durante a aplicação do software Researcher), deverá 

ser considerada uma reta tangenciando por fora dos TP, buscando ficar fora do 

material de adição disponibilizado pela máquina de solda elétrica e pelo próprio 

material do termopar afixado nos CP. 

Em tempo: Esta pré-avaliação está equivocada e não foi aplicada, uma vez que o 

estudo da emissividade, utilizando-se destes dois instrumentos de medição (método 

comparativo) deve ser necessariamente pontual (Figura 64). 

Durante a análise das imagens radiométricas (Figura 64), verifica-se claramente uma 

alteração nas curvas das isotermas onde estão afixados os TP. Assim sendo, para os estudos 

da emissividade com o uso do software Researcher, faz-se necessário sair desta região 

alterada e trabalhar na circunvizinhança para se obter uma resposta de temperatura mais fiel 

(as publicações estudadas pouco se têm a este respeito e até então, não se tem uma distância 

orientativa do valor desta circunvizinhança). 

Este evento (curvas isotermas alteradas) ocorre em função dos diferentes tipos de 

materiais em análise e sobrepostos no mesmo ponto (material do TP adicionado e, portanto 

diferentes do material do CP = aço ASTM A 36), muito embora a superfície da região em 

estudo esteja toda pintada com tinta spray na cor preto fosco, cujo pretexto baseia-se em obter 

uma emissividade uniforme em toda superfície pintada. 
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Figura 64 - IR 0196_13h20’48”, detalha o item 7 e 8 acima descritos. 

 
Evidencia-se a diferença de temperatura entre os pontos onde estão afixados os TP e o CP (modificação da 

geometria das isotermas). Este fato retira a ideia inicial de estabelecer exatamente o mesmo ponto para 

equalização das temperaturas, obrigando-nos a buscar a equalização das temperaturas na 

circunvizinhança dos mesmos. 

Fonte: O autor. 

 

9- Em todos os experimentos foi verificado que o TP3, disposto no ponto que representa 

a metade da linha de onde estão instalados todos os TP, viabilizou respostas mais 

assertivas e consistentes de temperatura. Este fato, possivelmente deve-se pelo mesmo 

estar disposto no ponto central, minimizando os questionamentos de entrada e saída do 

operador e possivelmente pela melhor distribuição da temperatura transiente, 

viabilizando uma melhor equalização do tempo de resposta entre ambos os 

equipamentos de instrumentação utilizados.  

10- Necessário cortar com tesoura as fibras dos cordões dos termopares, para evitar 

confundi-los com o corpo do termopar. 

6.2.3 Segundo Evento Experimental 

Diante da possibilidade de este trabalho de pesquisa vir a ter comprometimento pela 

inexequibilidade da Câmera Flir S-45 em obter os termogramas num intervalo de tempo 

menor do que a cada 10 segundos, lançou-se novamente numa nova investida e novo desafio. 

Inicialmente através de pesquisas em outros trabalhos acadêmicos e tempos depois, mediante 

apoio do fabricante, foi possível verificar-se duas importantes contribuições aos estudos em 

questão e aos futuros pesquisadores da UFPE, quais sejam: 

a) A existência de uma porta de saída digital neste modelo de câmera IR com 

nomenclatura normalizada chamada IEE-1394 fire wire, que é capaz de fornecer 

no máximo, até 60 fps (imagens por segundo), com sensibilidade térmica de 0,08 a 
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30 ºC. Esta saída viabilizou completamente a continuidade deste trabalho, e as 

imagens são diretamente lançadas num PC ligado à câmera IR. 

b) Até então, estava-se utilizando o software que a UFPE dispõe denominado de Flir 

Quick Report versão 1.2, constando de diversas aplicabilidades nos trabalhos 

locais de Mestrado e Doutorado. O Quick Report para algumas aplicações e 

determinados estudos térmicos, não comporta maiores níveis de precisão com 

resultados específicos e, quando se trata da saída em fire wire IEEE-1394 este 

software torna-se incompatível. Surge então o software adequado aos estudos em 

objeto denominado de Flir Therma Cam Researcher Pro 2.9, capaz de traduzir e 

retransmitir estes resultados na velocidade desejada de 01 (uma) foto por segundo. 

Na oportunidade, em diversos momentos, teve-se a necessidade da inserção dos 

colaboradores do fabricante Flir para nos auxiliar nesta interligação de hardware e 

software. Normalmente este pacote é comercializado e por um valor elevado, 

entretanto com muito esforço e determinação, conseguimo-lo sem nenhuma 

despesa para a UFPE. Foram feitos diversos testes em momentos distintos e alguns 

ensaios, executados em conjunto aos colaboradores Flir, pelo qual, foi necessário 

também acessar à distância este PC diretamente da sede da Flir em Sorocaba-SP, 

para que se atingisse a intercomunicação necessária entre a câmera e o PC. 

6.2.4 Estudo das imagens (face detrás) 

A opção pelo uso de um sistema duplo para captação dos resultados dos gradientes de 

temperatura deste experimento tem como principal premissa a viabilidade de comparação dos 

resultados entre os mesmos. Neste pacote experimental adotado, os resultados obtidos com o 

sistema dos TP calibrados é o mais confiável, uma vez que este não necessita de nenhum 

ajuste adicional para a confirmação dos valores obtidos. 

Quando se trata da obtenção de respostas imediatas com o sistema IR, mesmo estando 

calibrado e com parâmetros iniciais lançados de forma adequada, este ainda demanda que seja 

estabelecido um valor ajustado da emissividade, o qual é tratado num tópico específico em 

função de sua representatividade e complexidade.   

 Desta forma, o sistema TP servirá como base ao sistema IR para que possam ser 

estabelecidos valores de respostas de temperaturas confiáveis nos determinados pontos (x, y) 

e tempo (segundo) respectivos. 



115 

 

Importante ressaltar ainda que na realização desta atividade faz-se necessário 

confirmar que de fato os dados provenientes dos dois sistemas de medição foram devidamente 

captados. Normalmente os resultados de temperatura provenientes do sistema Data Taker e 

TP (arquivos em Excel®), conseguem-se acompanhar as informações que vão chegando à tela 

do PC durante o próprio experimento e não causa maiores surpresas. Entretanto, os resultados 

provenientes do sistema com câmera de IR é bem mais minucioso, pois apesar de conseguir-

se enxergar rapidamente as informações obtidas durante o passo de soldagem (a tela muda a 

cada segundo), deve-se tomar cuidado com a faixa de temperatura (estabelecida 

eletronicamente através de um circuito analógico que varia com a tensão recebida nos 

sensores microbolômetros) pela qual a câmera de IR está parametrizada e, portanto, capaz de 

captá-la. Nesta fase do experimento (face detrás) e diante do equipamento, utilizou-se a faixa 

(ou gama) de temperatura que varia de 300°C (≈ 573 K) a 1.500ºC (≈ 1.773 K).  

Todos os registros acima de 300ºC (≈ 573 K) em temperatura ascendente registrados 

nos dois sistemas foram levados em consideração aos estudos comparativos de temperatura, 

no intuito de identificar a emissividade padrão a ser adotada para a construção dos campos de 

temperatura captados pela câmera de IR. 

6.3  Resultados da obtenção da emissividade 

Segue abaixo modelo prático seguido para a determinação da emissividade (Tabela 

16): 

Dados provenientes da 1ª Curva - PONTOS 1. 

Arquivos TP e IR: Tomada 1_Chapa1_12h29 min_1º Passe Enchimento _Back Face_TP + IR 

Considerações Iniciais = Aço ASTM A 36, conforme cedido pela Coml Gerdau. 

1- CP cortado a Oxi-corte pela Gerdau e, portanto já existem modificações em sua 

composição original; 

2- Situação: Chapa em aquecimento, proveniente da temperatura ambiente, sem pré-

aquecimento; 

3- Condições superficiais do metal pintado em preto fosco (Ti = 324°C ≈ 597 K e Tf = 363°C 

≈ 636 K,); 

4- IR 0096, Posição do Ponto SP01: x=162, y=170 pitches. 
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Tabela 16 – Dados do data taker e sistema IR. 

DADOS Termopar T (°C)= TP T (°C)= IR (ε) Emissividade ajustada 

14/02/2012 12:30:57 TEMP1 319,522 324 1 

14/02/2012 12:30:58 TEMP1 340,0172 340 0,95 

14/02/2012 12:30:59 TEMP1 350,7498 350 0,929 

14/02/2012 12:31:00 TEMP1 359,6066 360 0,897 

14/02/2012 12:31:01 TEMP1 363,4869 363 0,874 
Fonte: O autor. 

 

Os valores acima dispostos correspondem aos estudos comparativos pertinentes ao 

arquivo do Data Taker e ao arquivo de termogramas registrado às 12h29’ do dia 14/02/2012, 

ambos correspondentes ao termopar 01. 

Provenientes dos valores contidos em ambos os arquivos eletrônicos existem os 

resultado dos cinco TP e, portanto, foram realizados os estudos comparativos para 

encontrarmos a emissividade, considerando os cinco termopares instalados.  

Destes obtivemos com temperaturas acima de 300°C (≈ 573 K) e crescentes, os 

resultados de emissividade que corresponde à análise de cinquenta imagens para valorá-la e 

validá-la a todo o experimento. 

Os outros resultados provenientes do arquivo 13h17’ não foram considerados para a 

construção da valoração da emissividade, pois o tamanho da amostra provenientes do arquivo 

12h29’com 50 análises fora considerada suficiente. 

Utilizando-se das ferramentas estatísticas para cálculo do valor da emissividade 

mediante a amostra considerada, assume-se este valor como sendo igual ao valor da média 

aritmética mais ou menos o valor do desvio padrão. 

A média aritmética (x) é a soma de todos os valores observados (xi) dividido pelo 

número total de observações (Ni) (Equação 12): 

 

  
 

i

i

N

x
x


  (12) 

  

O desvio padrão é a média quadrática dos desvios em relação à média aritmética de 

uma distribuição de frequências, ou seja, é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados 

dos desvios, esses tomados a partir da média aritmética. A fórmula de cálculo do desvio 

padrão para os valores x1, x2, x3,…, xn de uma amostra é a seguinte, onde X  é a mediana da 

amostra (Equação 13): 
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A seguir, têm-se os pontos (spot) provenientes do sistema de infravermelho e que 

foram dispostos nas proximidades no sistema termopar, e logo adiante os valores encontrados 

de temperatura e respectivas emissividades, conforme a passagem do tempo. Cada registro 

das temperaturas mais abaixo dispostas corresponde ao intervalo de tempo de um segundo, 

entre uma imagem capturada e outra, durante a realização da soldagem. As diferentes cores 

servem para indicar o respectivo termopar considerado (Tabela 17). 

Tabela 17 – Valores das temperaturas e emissividades. 

Termopar Infrared Spot Posição X(pitch) Posição Y(pitch) 

1 96 1 162 170 

2 120 2 164 150 

3 133 3 165 127 

4               161 4 161 104 

5 187 5 159 84 

 
T (°C/≈K) 

Emissividade 

(ε) 
T (°C/≈K) 

Emissividade 

(ε) 
T (°C/≈K) Emissividade (ε) 

324 / 597 1 304 / 577 0,951 343 / 616 0,877 

340 / 613 0,95 477 / 750 0,973 348 / 621 0,905 

350 / 623 0,929 598 / 871 0,973 368 / 641 0,871 

360 / 633 0,897 670/ 943 1 380 / 653 0,85 

363 / 636 0,874 700/ 973 1 388 / 661 0,847 

319 / 592 0,923 712,37 / 985 0,995 391 / 664 0,842 

450 / 723 0,813 711 / 984 0,976 396 / 669 0,834 

540 / 813 0,841 325/ 598 0,945 398 / 671 0,832 

604 / 877 0,841 371,39 / 644 0,991 394 / 667 0,844 

637 / 910 0,841 410 / 683  1 390 / 663 0,855 

656 / 929 0,841 433/ 706 1 
  

661 / 934 0,836 445 / 718 1 
  

650,9 / 924 0,836 452,41 / 725 0,993 
  

636 / 909 0,839 451,8 / 725 0,996 
  

620 / 893 0,839 446 / 719 1 
  

595 / 868 0,844 443 / 716 1 
  

574,3 / 847 0,852 435 / 708 1 
  

556 / 829 0,852 427 / 700 1 
  

535 / 808 0,886 421 / 694 1 
  

517 / 790 0,895 
    

503 / 776 0,895 
    

0,9134 Média 

0,068665 
Desvio 

Padrão 

Fonte: O autor. 
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Portanto, o valor encontrado para o cálculo da emissividade, com fins de construção 

das curvas de resfriamento vale:  

ε = Média aritmética ± Desvio padrão 

ε = 0,9134 ± 0,068665, assumindo, portanto um valor máximo de 0,982065 e mínimo de 

0,844815. 

Assumir-se-á até o terceiro algarismo significativo conforme segue: 

ε = 0,91 ± 0,068 

A Figura 65 mostra o gráfico da variação da emissividade com a temperatura. 

 

Figura 65 - Gráfico da emissividade versus a temperatura. 

 

Fonte: O autor. 

A Figura 66 apresenta uma distribuição estatística da emissividade, com curva de 

tendência polinomial de grau 6. 
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Figura 66 - Distribuição estatística da emissividade. 

 

Fonte: O autor. 

A Figura 67 demonstra o ponto de máxima temperatura (1.237°C ≈ 1.510 K), 

encontrado nos estudos de resfriamento imediatamente após a soldagem (Etapa 2), valorada 

conforme emissividade corrigida (ε = 0,91). 

 

Figura 67 - Ponto de máxima temperatura 

 

Fonte: O autor. 
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6.4 Resultados obtidos com o pós-processamento e análise das imagens 

Os dois gráficos de resfriamento demonstrados a seguir foram construídos no Excel®, 

considerando-se uma interpolação de termos. Este procedimento foi adotado para 

complementar alguns pontos da curva que não são captados pelo sistema operacional da 

termocâmera, quando do decaimento da temperatura e que esteja fora da faixa de captação 

(conhecido como o gama da termocâmera) inicialmente configurada, que neste caso era de 

300°C ≈ 573K a 1.500°C ≈ 1.773 K.  Para o gráfico provindo do arquivo ocorrido às 

13h54min (ponto de temperatura máxima de 1.065°C ≈ 1.338 K), esta temperatura de 300°C 

(≈ 573 K) foi atingida após 19 segundos do início da gravação. Para reenquadrar este 

equipamento na faixa de temperatura imediatamente abaixo, qual seja de 50°C (≈ 323 K) a 

500°C (≈ 773 K), são desprendidos mais 10 segundos que equivalem ao somatório do tempo 

de operação do usuário e da reconfiguração interna da termocâmera. Portanto após o início 

desta tomada de imagens, considerando-se o intervalo de 19 a 29 segundos, não existe 

nenhum registro da termocâmera. 

Raciocínio idêntico ocorre com o gráfico provindo do arquivo armazenado às 14h18 

min cujo ponto de temperatura máxima vale 1.237°C (≈ 1.510 K). Neste, a temperatura de 

300°C (≈ 573 K) é atingida após 21 segundos do início das gravações e são desprendidos pelo 

operador e pelo sistema operacional da termocâmera, 9 segundos para o novo re-

enquadramento. Assim para esta tomada de imagens e considerando do início da mesma, não 

há registros da termocâmera no intervalo de 21 a 30 segundos. 

A explicação acima justifica a queda brusca (descontinuidade) em todos os gráficos 

provindos diretamente do sistema de termocâmera e software Researcher, nos respectivos 

intervalos de tempos descritos, como será visto mais adiante. 

A seguir, verificam-se as curvas de resfriamento oriundas dos pontos de máxima 

temperatura obtidas no experimento, realizados com o uso do Excel®. 

1 - Ponto de temperatura mais elevada de 1.237°C (≈ 1.510 K), correspondente ao ponto de 

saída do soldador e obtida imediatamente após a saída do mesmo (Figura 68). 

Proveniente do arquivo IR: 14hs18’; Imagens IR: do 002 ao 267 ; Ponto X1=134 e Y1=8 

pitches. 
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Figura 68 – Gráfico de resfriamento procedente da temperatura de 1.237º C (≈ 1.510 K), com valores 

interpolados no intervalo de tempo de 21 a 30 segundos. 

 

Fonte: O autor. 

 

2- Ponto de temperatura mais elevada de 1.065°C (≈ 1.338 K), correspondente ao 

ponto de saída do soldador e obtida imediatamente após a saída do mesmo (Figura 

69). 

Proveniente do arquivo IR : 13hs54’; Imagens IR: do 003 ao 223 ; Ponto x1=142 e 

y1=7 pitches. 

 

Figura 69 – Gráfico de resfriamento procedente da temperatura de 1.065º C (≈ 1.338 K), com valores 

interpolados no intervalo de tempo de 19 a 29 segundos. 

 

Fonte: O autor. 
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As imagens seguintes são provenientes do resfriamento do corpo de prova (CP) e 

foram extraídas do software Researcher. Estas foram originadas a partir da temperatura de 

T0=1.065°C (≈ 1.338 K), diante de procedimento experimental ocorrido em 14.02.2012 às 

13h54min, bem como, dos experimentos ocorridos aos 14.02.2012 às 14h18min provenientes 

da temperatura de T0=1.237°C (≈ 1.510 K).  

A Figura 70 é proveniente do resfriamento do CP tomando-se por base o ponto de 

temperatura máxima (T0=1.065°C ≈ 1.338 K), na região do cordão de solda. Nesta tem-se os 

gráficos da esquerda para a direita e de cima para baixo: 1- Termograma; 2 – Gráfico de 

Resfriamento; 3- Dados do ponto. A imagem em referência confere com o tempo inicial desta 

sequência. 

Em função da grande quantidade de informações dos campos de temperatura obtidos e 

disponíveis, bem como, da abrangência que estes resultados podem dispor à ciência dos 

materiais, neste trabalho não serão detalhadas estas informações, das quais, poderão ser 

consideradas em análises futuras e de estudos aprofundados, através de uma intermediação do 

ramo científico mais específico a ser explorado. 
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Figura 70 - Resfriamento do CP tomando-se por base o ponto de temperatura máxima (T0=1.065°C ≈ 

1.338 K), na região do cordão de solda. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 71 é proveniente do resfriamento do CP tomando-se por base a linha 

longitudinal L01 no cordão de solda. Nesta consta os gráficos, da esquerda para a direita e de 

cima para baixo: 1- Termograma referente à imagem no tempo inicial; 2- Histograma 

contendo todas as temperaturas ocorridas no resfriamento; 3– Gráfico de Resfriamento do 

ponto de temperatura mais elevada (T0=1.065°C≈ 1.338 K), contido na linha L01; 4- Gráfico 

das temperaturas instantâneas da imagem em ocorrência, referentes à linha L01. 
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Figura 71 - Resfriamento do CP tomando-se por base a linha longitudinal L01 no cordão de solda. a) 2D; 

b) 3D. 

 

a) 
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b) 

Fonte: O autor. 
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A Figura 72 é proveniente do resfriamento do CP tomando-se por base a linha 

transversal L01 no cordão de solda. Nesta consta os gráficos, da esquerda para a direita e de 

cima para baixo: 1- Termograma referente à imagem no tempo final = 597 segundos, com o 

calor dissipado em toda a extensão da chapa; 2- Histograma contendo todas as temperaturas 

ocorridas no resfriamento; 3– Gráfico de Resfriamento do ponto de temperatura mais elevada 

(T0=1.065°C≈ 1.338 K), contido na linha L01; 4- Gráfico das temperaturas instantâneas da 

imagem em ocorrência, referentes à linha L01. 

 

Figura 72 - Resfriamento do CP tomando-se por base a linha transversal L01 no cordão de solda. 

 

Fonte: O autor. 
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A Figura 73 é proveniente do resfriamento do CP tomando-se por base uma área 

circular AR01 ao redor do cordão de solda. Nesta consta os gráficos, da esquerda para a 

direita e de cima para baixo: 1 - Termograma referente à imagem no tempo inicial; 2 - 

Histograma contendo todas as temperaturas ocorridas no resfriamento; 3 – Gráfico de 

Resfriamento do ponto de temperatura mais elevada (T0=1.065°C≈ 1.338 K), contido na linha 

AR01. 

 

Figura 73 - Resfriamento do CP tomando-se por base uma área circular AR01 ao redor do cordão de 

solda. 

 

Fonte: O autor. 
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A Figura 74 é proveniente do resfriamento do CP tomando-se por base uma área 

retangular AR01 incluindo o cordão de solda. Nesta consta os gráficos, da esquerda para a 

direita e de cima para baixo: 1- Termograma referente à imagem no tempo inicial; 2- 

Histograma contendo todas as temperaturas ocorridas no resfriamento; 3 – Gráfico de 

Resfriamento do ponto de temperatura mais elevada (T0=1.065°C≈ 1.338 K), contido na área 

retangular AR01. 

 

Figura 74 - Resfriamento do CP tomando-se por base uma área retangular AR01 incluindo o cordão de 

solda. a) 2D; b) 3D. 

 

a) 
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b) 

Fonte: O autor. 
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A Figura 75 é proveniente do resfriamento do CP tomando-se por base o ponto de 

temperatura máxima (1.237°C≈ 1.510 K), na região do cordão de solda. Nesta tem-se os 

gráficos da esquerda para a direita e de cima para baixo: 1- Termograma; 2 – Gráfico de 

Resfriamento; 3- Dados do ponto. A imagem em referência confere com o tempo decorrido de 

209 segundos nesta sequência. 

 
Figura 75 - Resfriamento do CP tomando-se por base o ponto de temperatura máxima (1.237°C≈ 1.510 

K), na região do cordão de solda. 

 

Fonte: O autor. 
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A Figura 76 é proveniente do resfriamento do CP tomando-se por base a linha 

longitudinal L01 no cordão de solda. Nesta consta os gráficos, da esquerda para a direita e de 

cima para baixo: 1- Termograma referente à imagem no tempo inicial; 2- Histograma 

contendo todas as temperaturas ocorridas no resfriamento; 3– Gráfico de Resfriamento do 

ponto de temperatura mais elevada (T0=1.237°C≈ 1.510 K), contido na linha L01; 4- Gráfico 

das temperaturas instantâneas da imagem em ocorrência, referentes à linha L01. 

 
Figura 76 - Resfriamento do CP tomando-se por base a linha longitudinal L01 no cordão de solda. a) 2D; 

b) 3D. 

 

a) 
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b) 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 77 é proveniente do resfriamento do CP tomando-se por base a linha 

transversal L01 no cordão de solda. Nesta consta os gráficos, da esquerda para a direita e de 

cima para baixo: 1- Termograma referente à imagem inicial na contagem do tempo, com o 

calor concentrado na região da solda da chapa; 2- Histograma contendo todas as temperaturas 

ocorridas no resfriamento; 3– Gráfico de Resfriamento do ponto de temperatura mais elevada 

(T0=1.237°C≈ 1.510 K), contido na linha L01, sendo considerada uma escala de tempo mais 

aberta; 4- Gráfico das temperaturas instantâneas da imagem em ocorrência, referentes à linha 

L01. 
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Figura 77 - Resfriamento do CP tomando-se por base a linha transversal L01 no cordão de solda. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 78 é proveniente do resfriamento do CP tomando-se por base uma área 

circular AR01 ao redor do cordão de solda. Nesta consta os gráficos, da esquerda para a 

direita e de cima para baixo: 1- Termograma referente à imagem no tempo inicial; 2- 

Histograma contendo todas as temperaturas ocorridas no resfriamento; 3– Gráfico de 

Resfriamento do ponto de temperatura mais elevada (T0=1.237°C≈ 1.510 K), contido na linha 

AR01. 
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Figura 78 - Resfriamento do CP tomando-se por base uma área circular AR01 ao redor do cordão de 

solda. a) 2D; b) 3D. 

 

a) 
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b) 

Fonte: O autor. 
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A Figura 79 é proveniente do resfriamento do CP tomando-se por base uma área 

retangular AR01 e muito extensa. Nesta consta os gráficos, da esquerda para a direita e de 

cima para baixo: 1 - Termograma referente a imagem no tempo final (aproximadamente 10 

minutos); 2 - Histograma contendo todas as temperaturas ocorridas no resfriamento; 3 – 

Gráfico de Resfriamento do ponto de temperatura mais elevada(T0=1.237°C≈ 1.510 K),  

contido na área retangular AR01. 

 
Figura 79 - Resfriamento do CP tomando-se por base uma área retangular AR01 e muito extensa. 

 

Fonte: O autor. 
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As Figuras 80 e 76b (em 3D) ambas provenientes do resfriamento (T0=1.237°C≈ 1.510 

K) do CP tomando-se por base alguns pontos que apresentam diferentes tonalidades de 

texturas superficiais e comparando-os com outros de tom contínuo ao referido CP. 

Temperaturas superficiais pouco diferentes, podendo sugerir irregularidades nos constituintes 

do aço (mais visível nas regiões A, B e C da Figura 76b, em 3D). Nesta consta os gráficos, da 

esquerda para a direita e de cima para baixo: 1- Termograma referente a imagem no tempo 

final (aproximadamente 10 minutos); 2- Histograma contendo todas as temperaturas ocorridas 

no resfriamento; 3– Gráfico de Resfriamento dos pontos em análise. 

 

Figura 80 - Resfriamento do CP tomando-se por base alguns pontos que apresentam diferentes 

tonalidades de texturas superficiais e comparando-os com outros de tom contínuo ao referido CP. 

 

Fonte: O autor. 
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A Figura 81 é proveniente do resfriamento (T0=1.237°C≈ 1.510 K) do CP tomando-se 

por base diversos pontos. Esta imagem ocorre após 597 segundos de resfriamento. 

 

Figura 81 - Resfriamento (T0=1.237°C≈ 1.510 K) do CP tomando-se por base diversos pontos. 

 

Fonte: O autor. 
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A seguir serão demonstradas seis Figuras contendo as isotermas de resfriamento bem 

como, importantes informações a seu respeito. 

 

Figura 82 - Termograma proveniente do arquivo 13h54min, com máximo valor de temperatura captada 

(1.065°C≈ 1.338 K), imediatamente após a saída do operador. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 83 - Termograma proveniente do arquivo 13h54min, com valor de temperatura captada 2 

segundos após o término da soldagem. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 84 - Termograma proveniente do arquivo 13h54min, com valor de temperatura captada 5 

segundos após o término da soldagem. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 85 - Termograma proveniente do arquivo 13h54min, com valor de temperatura captada 13 

segundos após o término da soldagem. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 86 - Termograma proveniente do arquivo 13h54min, com valor de temperatura captada 18 

segundos após o término da soldagem. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 87 - Termograma proveniente do arquivo 13h54min, com valor de temperatura captada 597 

segundos (quase 6 minutos) após o término da soldagem. 

 

Fonte: O autor. 
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7 Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

7.1 Conclusões 

Esse foi o primeiro trabalho de pesquisa na UFPE com aplicação de uma câmera 

infravermelho para o estudo do resfriamento de chapas metálicas pós-soldagem,  tendo-se 

utilizado temperaturas acima de 500ºC (≈ 773 K) e verificado a séria necessidade de correção 

da emissividade. 

Em virtude da complexidade para valorar a emissividade, bem como das incertezas e 

erros presentes em estudos correlatos, o método desenvolvido neste trabalho oferece 

praticidade e pode ser considerado como sendo uma novidade, abrindo oportunidades para 

ensaios diante de intervalos de temperaturas mais abrangentes ou até mesmo, focados numa 

determinada região onde estas fiquem mais concentradas. Este método utiliza-se da estatística 

como importante ferramenta para tornar a curva de temperatura mais condizente com a 

realidade. 

O estudo com o software Therma Cam Researcher viabilizou que as imagens fossem 

observadas a cada segundo, permitindo o redimensionamento instantâneo dos resultados da 

emissividade e uma maior acurácia diante de quaisquer oscilações dos pontos que definem o 

campo de temperatura em evidência.  

Através dos estudos termográficos houve a indicação de imperfeições na chapa 

metálica, não visíveis a olho nu, indicando descontinuidades térmicas em função de diferentes 

características intrínsecas ao material. 

Como conclusão desse trabalho verifica-se que a viabilidade do uso da termografia no 

segmento industrial ocorre quando os processos fabris estiverem devidamente parametrizados 

e padronizados.   A viabilidade de uso da termografia nas Ciências dos Materiais deve 

ser feita inicialmente mediante estudos comparativos com outros tipos de ensaios. 

Verificou-se que as limitações dos equipamentos de instrumentação e financeiras 

traduzem-se em trabalhos experimentais conclusivos distantes da poça de fusão e, portanto, 

sem a obtenção do ciclo térmico completo, que permitiriam a análise de temperaturas críticas 

e dos tempos de permanência nas mesmas. 

A termografia é mostrada como sendo uma forma ideal para identificar os resultados 

de características práticas, como os efeitos de preparação da solda através das variáveis do 
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processo sobre a eficiência de transferência térmica no processo de soldagem com energia 

elétrica. 

7.2 Sugestões para trabalhos futuros 

1- Realizar estudos termográficos para acompanhamento da soldagem em chapas de 

aplicação naval, durante o próprio evento da solda e pela face frontal do mesmo. Deverá ainda 

ser necessária a aquisição de filtros especiais e de termocâmera adaptada a esta aplicação, de 

forma a não deixarem passar o tamanho de onda proveniente da radiação do arco elétrico 

(escudo), e assim, estabelecer um método e obter-se a temperatura da soldagem de forma 

simultânea, sem a interferência da radiação proveniente do arco elétrico. 

2- Utilizar revestimento de grafite na cobertura dos corpos de prova, cujo valor da 

emissividade varia entre 0,8 e 0,9, uma vez que este material resiste a altas temperaturas (até 

3.000ºC ≈ 3.273 K). Esta técnica visa buscar uma maior uniformidade possível na 

emissividade da superfície a ser estudada. 

3- Realizar estudos com o auxílio do método da Termografia IR para analisar a fadiga 

de juntas soldadas, mediante a aplicação de tensões cíclicas e analisando-se o incremento de 

temperatura até a ruptura do metal. Esta demanda tem se tornado um item bastante relevante 

na indústria naval que vem buscando, obter mais informações sobre as tensões de fadiga, em 

função da constante busca pela aplicação de aços de maior resistência. 

4- Realizar estudos termográficos para analisar as mudanças de fase dos metais, 

durante o evento da soldagem. Se existe uma mudança de fase do material para altas 

temperaturas, em conjunto ocorrerão mudanças nas propriedades térmicas e expressivas 

mudanças na emissividade que deverá ser menor (fase líquida) do que a emissividade anterior 

(fase sólida). Além dos desafios acima propostos, possivelmente demandará um equipamento 

de IR que capte imagens além de 60 fps, considerando-se talvez intervalo de tempo em 

milissegundos. Equipamentos de IR adequados para trabalhos com temperaturas mais 

elevadas de até 3.000°C ≈ 3.273 K, virão equipados com foto sensores e não mais 

microbolômetros. Estes modelos já estão disponíveis no mercado mundial da termografia. 

5- Efetuar experimentos, durante todo o ciclo da soldagem, para melhor elucidar as 

imperfeições em chapas metálicas, não visíveis a olho nu, e que são provenientes das 

descontinuidades térmicas existentes em função das diferentes características intrínsecas do 

material. 
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APÊNDICE A - Resultados dos valores de temperatura encontrados nos 

cinco fios termopares tipo K. 

  

Demonstrando claramente que os mesmos estão calibrados para uso na faixa de 

trabalho aplicados neste estudo, que vai desde a temperatura ambiente até 1200ºC (≈ 1473 K). 

Todos os erros ficaram dentro da faixa especificada pelo fabricante de ± 2%. 

 

Para 100ºC (≈ 373 K): 

Data Hora  T (°C) 

29/02/2012  18:39:00 TEMP1 100,2267 

29/02/2012  18:39:00 TEMP2 101,3831 

29/02/2012  18:39:00 TEMP3 100,6918 

29/02/2012  18:39:00 TEMP4 100,2469 

29/02/2012  18:39:00 TEMP5 100,6068 

 

Para 200ºC (≈ 473 K): 

Data Hora  T (°C) 

29/02/2012  19:38:00 TEMP1 199,0482 

29/02/2012  19:38:00 TEMP2 200,7626 

29/02/2012  19:38:00 TEMP3 199,9164 

29/02/2012  19:38:00 TEMP4 201,1114 

29/02/2012  19:38:00 TEMP5 200,1196 

 

Para 300ºC (≈ 573 K): 

Data Hora  T (°C) 

29/02/2012  20:33:00 TEMP1 299,3364 

29/02/2012  20:33:00 TEMP2 299,8328 

29/02/2012  20:33:00 TEMP3 300,2260 

29/02/2012  20:33:00 TEMP4 301,8920 

29/02/2012  20:33:00 TEMP5 299,5562 

 

Para 400ºC (≈ 673 K): 

Data Hora  T (°C) 

29/02/2012  21:18:00 TEMP1 399,4282 

29/02/2012  21:18:00 TEMP2 398,7611 

29/02/2012  21:18:00 TEMP3 398,4193 

29/02/2012  21:18:00 TEMP4 401,3607 

29/02/2012  21:18:00 TEMP5 399,0996 
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Para 500ºC (≈ 773 K): 

Data Hora  T (°C) 

29/02/2012  22:03:00 TEMP1 500,9384 

29/02/2012  22:03:00 TEMP2 500,3480 

29/02/2012  22:03:00 TEMP3 502,7526 

29/02/2012 22:03:00 TEMP4 501,1624 

29/02/2012 22:03:00 TEMP5 501,1860 

 

Para 1.000ºC (≈ 1.273 K): 

Data Hora  T (°C) 

24/02/2012  15:34:00 TEMP 1 1000,109 

24/02/2012  15:34:00 TEMP 2 999,8544 

24/02/2012 15:34:00 TEMP 3 1000,996 

24/02/2012  15:34:00 TEMP 4 999,9389 

24/02/2012  15:34:00 TEMP 5 999,6855 

 

Para 1.100ºC (≈ 1.373 K): 

Data Hora  T (°C) 

24/02/2012  15:49:00 TEMP 1 1100,843 

24/02/2012  15:49:00 TEMP 2 1099,022 

24/02/2012  15:49:00 TEMP 3 1100,582 

24/02/2012  15:49:00 TEMP 4 1099,500 

24/02/2012 15:49:00 TEMP 5 1100,278 

 

Para 1.200ºC (≈ 1.473 K) 

Data Hora  T (°C) 

24/02/2012 16:03:00 TEMP 1 1201,266 

24/02/2012  16:03:00 TEMP 2 1200,774 

24/02/2012  16:03:00 TEMP 3 1198,621 

24/02/2012  16:03:00 TEMP 4 1211,172 

24/02/2012 16:03:00 TEMP 5 1200,419 
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ANEXO A  - Certificado de conformidade do aço ASTM a 36, utilizado no 

experimento e gentilmente cedido pela comercial Gerdau, unidade 

Muribeca, Recife/PE. 

 

 

 

 



153 

 

ANEXO B  - Datasheet da thermacam S45 Flir Systems, pertencente à 

UFPE, Depto de Engª Mecânica. 

 

 

 



154 

 

 

 

 

 



155 

 

 



156 

 

ANEXO C  - Datasheet do consumível (arame tubular) utilizado no 

experimento e gentilmente cedido pela Lincoln Electric. 
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ANEXO D  - Datasheet do termopar tipo K, bitola 24, kromel alumel 

(atuação até 1200ºC ≈ 1473K) –fabricante Cole Palmer, de propriedade 

da UFPE – Depto. Engª Mecânica. 
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ANEXO E   
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ANEXO F   
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ANEXO G  - Norma ABS (American Bureau of Shipping) que estabelece o 

tamanho do corpo de prova (CP). 

 

 

 


