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Conteúdo 

• Casos de Estudo: 

• 1 – Trabalhar com Aço Inoxidável 

• 2 – Atribuição do Procedimento de Soldadura  

• 3 – Unidade de Tubo Soldada 

• 4 – Treinamento de Fabrico Estrutural  

 

• Exercícios:  

• CU 1 - Introdução à Tecnologia da Soldadura e Fontes de Alimentação do Arco 

Electrico 

E1- Relação entre Corrente e Tensão 
 

• CU 2 - Processos de Soldadura e de Corte 

 E2 - Tipos de Chamas 
 E3 - Diferentes tipos de gás 
 E4 - Montagem de uma tocha de soldadura TIG 
 E5 - Modos de transferência do metal 
 E6 - Montagem do Manómetro 
 E7 - Defeitos típicos da MMA 
 E8 - Os vários processos de corte 
 

• CU 3 -Introdução aos Materiais Metálicos 

E9 - Identificação de materiais 
E10 - Conhecimento dos principais tipos de aço 

 

• CU 4 - Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada 

Resistência 

E11 - Caracterização de ligas ferro-carbono 
E12 - Identificar o tipo de fissuras 

 

• CU 5 - Construção e Design 
E13 - Design de uniões para soldadura e brasagem. Design de estruturas soldadas com 
carga estática predominante 
E14 - Comportamento de estruturas soldadas sob carga cíclica  
E15 Processos de Soldadura e Corte 
 

• CU 6 - Características Gerais da Gestão de Qualidade 

E16 - Introdução à saúde, segurança e ambiente durante o fabrico 
 E17 - Tensões Residuais e Distorções 
 E18 - Tensões Residuais e Distorções 
 E19 - Instalações fabris, utensílios e equipamentos para soldadura 
 E20 - Tensões Residuais e Distorções 
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• CU 7 - Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas 

E21 - Verificação de parâmetros durante a soldadura 
 

• CU 8 - Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas 
E22 - Inspeção visual 
E23 - Inspeção da infiltração de corante 
E24 - Análise de um diagrama de ensaio de tração do aço 

 
 
 
 
 
 

Nota: Todos os exercícios e  casos de estudo estão repartidos em 4 elementos, correspondentes 

a: 

➢  Tema - Identificação da Unidade de Competências e Resultados de Aprendizagem 

abordados; 

 

➢ Planeamento - Instruções para o treinador conduzir o exercício ou caso de estudo; 

 

➢ Exercício - Resultado a ser apresentado pelo aluno; 

 

➢ Solução - Resultado esperado do exercício. 

 

 

 

 

Desenvolveram-se recursos adicionais para implementação de exercícios específicos, que se 

encontram disponíveis mediante solicitação na seção  “contacts” do site do projeto 

http://www.makeitproject.eu/contact.php. 

 

http://www.makeitproject.eu/contact.php


Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1 Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

CU 2 Processos de Soldadura e de Corte X

CU 3 Introdução aos Materiais Metálicos

CU 4 Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência X

CU 5 Construção e Design X

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas X

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura oxigás (31) e processos relacionados

2.2 Introdução à soldadura por arco elétrico com gás de proteção X

2.3 Soldadura TIG com material de enchimento sólido (arame/haste) (141)

2.4.1 Soldadura MIG com elétrodo de fio sólido (131) /Soldadura MAG com elétrodo 

de fio sólido(135)
X

2.4.2 Soldadura MAG com elétrodo com alma (136)

2.5 Soldadura MMA 

2.6 Soldadura por Arco Submerso 

2.7. 1 Outros Processos de Soldadura - LASER; Feixe de Eletrões; Plasma 

2.7.2  Outros Processos de Soldadura, diferentes dos 1.12.1 

2.8 Corte e outros processos de preparação dos bordos 

4.1 Ligas Ferro - Carbono  

4.2 Fenómenos de fissuras em uniões soldadas 

4.3 Tratamento térmico de materiais de base e uniões soldadas

4.4 Aços (não ligados) estruturais

4.5 Aços de elevada resistência

4.6 Aplicação de aços estruturais e de elevada resistência 

4.7 Introdução à corrosão 

4.8 Aços inoxidáveis e resistentes ao calor
X

4.9 Alumínio e ligas de alumínio 

4.10 Unir materiais diferentes  

5.1 Design de uniões para Soldadura e Brasagem X

5.2 Design de estruturas soldadas com carga estática predominante 

5.3 Comportamento de estruturas soldadas sob carga dinâmica

5.4 Design de equipamento sob pressão soldado  

7.1 Introdução à garantia de qualidade na fabrico de peças soldadas X

7.2 Controlo de qualidade durante o fabrico X

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

Exercício

Estudo de caso

Unidades de Competência

                 KIT PARA FORMADORES 

Formação prática

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Nome do estudo de caso: Trabalhar com aço inoxidável 

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

CU 4

Descrever os fatores mais comuns relacionados com profissionais e equipamento, 

que influenciam a qualidade de uma construção soldada

Verificar as principais variáveis para a qualificação de determinada EPS e o seu 

intervalo de aprovação

Descrever os processos de soldadura e os consumíveis mais comuns para cada 

tipo de aço.

Descrever diferentes tipos de uniões por soldadura e brasagem, de acordo com as 

normas ISO 9692, CEN e nacionais.

CU 5

CU 7

Utilizar as normas para gases de proteção e materiais de enchimento.

Reconhecer a influência dos parâmetros de soldadura sobre o cordão de solda e 

ser capaz de definir os parâmetros de soldadura para aplicações específicas
CU 2



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

                 KIT PARA FORMADORES Exercício

Estudo de caso X

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES
1. Apresentar os temas do exercício

2. Apresentar um esquema com a união e as instruções

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos 

acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

Nome do estudo de caso:  Trabalhar com aço inoxidável 

Análises das respostas de grupo de formandos e comparação com a solução proposta pelos 

Normas, documentação teórica sobre os temas aprendidos

Grupos de 4 pessoas

6 horas

Estudo de caso

Aplicar o conhecimento sobre todos os assuntos aprendidos anteriormente



Nível QNQ: 4 Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura
Nível QEQ: 4

Exercício

Estudo de caso X

1.  Identificar o tipo de aço inoxidável

2. Escolher o material consumível

3. Escolher o gás de proteção

4. Escolher o processo de corte

5. Definir o tipo de união

6. Definir o processo de soldadura

7 Fazer o RQPS e a EPS

8. Definir o Plano de Ensaios e de Inspecção

9. Apresentar os resultados do exercício. 

10. Análise comparativa entre os resultados dos Formandos e dos Formadores  

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do estudo de caso:  Trabalhar com aço inoxidável 

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Os formandos definem procedimentos, etapas e requisitos para uma soldadura topo a topo numa placa do aço inoxidável.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício

Estudo de caso X

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do estudo de caso:  Trabalhar com aço inoxidável 

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

A solução será discutida através de uma análise comparativa  - desempenho dos Formandos e resultados dos Formadores 

Solução possível

1.  Aço Inoxidável 316

2. Fio de bobina de aço inoxidável 316

3. CO2 2,5% e Ar 97,5%

4. Pistola de laser ou de água

5. MAG - 135



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

UC 1 X

UC 2 X

UC 3 X

UC 4 X

UC 5 Construção e Conceção

UC 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

UC 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

UC 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

1.1 Introdução geral à tecnologia da soldadura X

1.2 Eletrotecnia, uma revisão

1.3 O arco

1.4 Fontes de alimentação para soldadura por arco 
2.1 Soldadura oxigás e processos relacionados

2.2 Introdução à soldadura por arco elétrico com gás de proteção

2.3 Soldadura TIG com material de enchimento sólido (arame/haste) (141)

2.4.1 Soldadura MIG com elétrodo sólido de arame do fio (131) /Soldadura MAG 

com elétrodo sólido de arame (135)
X

2.4.2 Soldadura MAG com elétrodo com alma (136)

2.5 Soldadura Manual por Arco Metálico (111)

2.6 Soldadura por Arco Submerso (12)

2.7.1 Outros Processos de Soldadura - Laser; Feixe de Eletrões; Plasma

2.7.2 Outros Processos de Soldadura, diferentes dos 1.12.1

2.8 Corte, Perfuração e outros processos de preparação dos bordos

4.1 Ligas Ferro - Carbono  

4.2 Fenómenos de fissuras em uniões soldadas 

4.3 Tratamento térmico de materiais de base e uniões soldadas

4.4 Aços (não ligados) estruturais

4.5 Aços de elevada resistência

4.6 Aplicação de aços estruturais e de elevado resistência 

4.7 Introdução à corrosão 

4.8 Aços inoxidáveis e resistentes ao calor

4.9 Alumínio e ligas de alumínio  X

4.10 Unir materiais diferentes  

5.1 Conceção de uniões para Soldadura e Brasagem

5.2 Conceção de estruturas soldadas com carga estática predominante 

5.3 Comportamento de estruturas soldadas sob carga dinâmica X

5.4 Conceção de equipamento sob pressão soldado  
6.1 Tensões Residuais e Distorções 

6.2 Instalações fabris, utensílios e equipamentos para soldadura 

6.3 Saúde e Segurança

6.4 Medição, Controlo e Registo na Soldadura

6.5 Economia e Produtividade X

6.6 Reparar soldaduras

7.1 Introdução à garantia de qualidade na fabrico de peças soldadas X

7.2 Controlo de qualidade durante o fabrico

8.1 Ensaios destrutivos de materiais e de uniões soldadas
8.2 Imperfeições e Critérios de Aceitação

8.3 Ensaios Não Destrutivos X

UC 7

UC 8
Demonstrar a utilização correta de normas de aceitação para 

imperfeições da soldadura. 

Realizar a aplicação laboratorial simples de métodos de END a uniões 

soldadas

Utilizar procedimentos de controlo de qualidade e instruções no fabrico 

de peças soldadas. 

Utilizar normas (por exemplo, ISO 9000 e ISO 3834) de modo a garantir 

UC 6

Identificar as características relativas a cargas cíclicas (fadiga) de uniões 

soldadas.  

Realizar a implementação de recomendações para melhoria da fadiga 

em uniões soldadas.

Utilizar a soldadura e dominar os procedimentos mais comuns incluindo 

a mecanização e a automatização para minimizar os custos de 

produção.

Realizar um cálculo básico de uma operação simples de soldadura 

UC 1

UC 2

Reconhecer a influência dos parâmetros de soldadura sobre o cordão de 

solda e ser capaz de definir os parâmetros de soldadura para 

determinadas aplicações. 

Aplicar métodos para trabalho e manuseamento seguros.

Utilizar as normas adequadas para consumíveis para soldadura MIG 

com elétrodo sólido de arame (131) /soldadura MAG com elétrodo 

sólido de arame (135).

Ilustrar com exemplos como selecionar os consumíveis adequados para 

soldadura MIG com elétrodo sólido de arame (131)/soldadura MAG 

com elétrodo sólido de arame (135).

Utilizar e fazer a manutenção de equipamento e acessórios para 

soldadura MIG com elétrodo sólido de arame (131) /soldadura MAG 

com elétrodo sólido de arame (135).

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Nome do Exercício / Estudo de caso: ATRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SOLDADURA

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

UC 4

UC 5

Indicar as diferenças mais comuns entre cada um dos principais tipos de 

processos de soldadura (por exemplo, fusão por arco, resistência, 

chama, forja, etc.),

Reconhecer exemplos de aplicações de alumínio e de ligas de alumínio. 

Qualificação:  Técnico Europeu de Soldadura

Exercício

Estudo de caso

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

 Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

                 KIT PARA FORMADORES 

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Qualificação:  Profissional Europeu de Soldadura 

Estudo de caso X

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

3. DURAÇÃO

4. TAMANHO DO GRUPO

5. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

6. CONDIÇÕES EXTERNAS (quando aplicável)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

                 KIT PARA FORMADORES 

Qualificação:  Técnico Europeu de Soldadura

máx. 12 pessoas 

Imagem do componente a ser analisado

Normas sobre designação de materiais 

Podem ser obtidas em https://www.iso.org/standards.html

catálogos de consumíveis 

projetor

computador

não necessário

ATRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SOLDADURA

Conhecer os métodos de soldadura e o respetivo campo de aplicação, interpretar planos 

técnicos de soldadura e aplicar um procedimento de soldadura a um componente 

específico

1. - Conhecer os métodos de soldadura e o respetivo campo de aplicação

- analisar os campos de utilização de cada técnica de soldadura

- estudar os respetivos prós e contras

2.- Interpretar planos técnicos de soldadura.

- conhecer os símbolos usados neste tipo de planos

- estudar as características do material a ser soldado

- analisar o tipo de soldadura, a qualidade exigida, a espessura, etc.

3.- Aplicar um procedimento de soldadura a um determinado componente

- após analisar os pontos anteriores, definir o método a ser usado e justificar

Máx. 60 minutos

1.- Apresentar o componente ao estudante.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício

Estudo de caso X

1- Analisar em grupo as exigências mecânicas.

2- Identificar o material de que é construído

3- Analisar as diferentes áreas a fixar por soldadura

4- Recolher os dados técnicos necessários sobre profundidade, largura, garganta, etc.

5- Analisar em grupo o procedimento de soldadura que garante todos os parâmetros usados.

6- Definir o método de controlo a usar.

«A figura mostra um componente consistente numa imagem para uma bicicleta profissional.

devido ao tipo de utilização, é fabricado numa liga leve de alumínio, que proporciona a rigidez e resistência necessárias.

é uma estrutura que suporta esforços constantes de fadiga.

Além disso, por razões estéticas, pretende-se uma soldadura precisa e de qualidade, que será processada após um procedimento de pintura.

 O estudante tem de definir o procedimento a utilizar e em que aspetos será controlada a qualidade necessária para o processo»

Qualificação:  Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

ATRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SOLDADURA

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício

Estudo de caso X

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

ATRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SOLDADURA

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

SOLUÇÃO.

Após analisar os pontos anteriores, decide-se que o procedimento mais conveniente será a soldadura MIG.

As principais vantagens do processo MIG/MAG são:

Pode ser soldado em todas as posições.

Bom aspeto ou acabamento (poucos salpicos).

Formação reduzida de gases poluentes e tóxicos.

Soldadura de espessuras de 0,7 a 6 mm sem preparação de bordos.

Processo semiautomático ou automático

Optamos por um processo robótico, usado à escala industrial.

Todos os parâmetros e as coordenadas de localização da união a soldar são programados por uma unidade CNC.

Em aplicações robóticas, um braço mecânico pode soldar uma peça inteira, transportá-la e acabá-la automaticamente, sem a intervenção 

do operador, o que resulta numa enorme homogeneidade do resultado final.

O arame de soldadura usado será de alumínio, compatível com o material da estrutura a soldar.

O gás de proteção  será árgon.

É escolhido um procedimento de controlo, baseado em ensaios não destrutivos, tal como infiltração de corante e radiografia, sobre a 

quantidade e a amplitude da amostra definidas pelo gabinete de controlo.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1 X
CU 2 X
CU 3 X
CU 4

CU 5 Construção e Design X
CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas X

Temas (subunidades)

1.1 Introdução geral à tecnologia da soldadura X

1.2 Eletrotecnia, uma revisão

1.4 O arco

1.5 Fontes de alimentação para soldadura por arco (1)

2.1 Soldadura oxigás e processos relacionados

2.2 Introdução à soldadura por arco elétrico com gás de proteção

2.3 Soldadura TIG com material de enchimento sólido (arame/haste) (141) X

2.4.1 Soldadura MIG com elétrodo sólido de arame do fio (131) /Soldadura MAG 

com elétrodo sólido de arame (135)
X

2.4.2 Soldadura MAG com elétrodo com alma (136)

2.5 Soldadura Manual por Arco Metálico (111) X

2.6 Soldadura por Arco Submerso (12)

2.7. 1 Outros Processos de Soldadura - LASER; Feixe de Eletrões; Plasma 

2.7.2  Outros Processos de Soldadura, diferentes dos 2.7.1 

2.8 Corte, Perfuração e outros processos de preparação dos bordos 

3.1 Diagramas de Fase e Ligas X

3.2 Fabrico e classificação de aços

3.3 Comportamento de aços estruturais em soldadura por fusão 

5.1 Design de uniões para Soldadura e Brasagem X

5.2 Design de estruturas soldadas com carga estática predominante  X

5.3 Comportamento de estruturas soldadas sob carga dinâmica

5.4 Design de equipamento sob pressão soldado  

8.1 Ensaios destrutivos de materiais e de uniões soldadas

8.2 Imperfeições e Critérios de Aceitação

8.3 Ensaios Não Destrutivos X

4.9 Economia e Produtividade

4.10 Reparar soldaduras

                 KIT PARA FORMADORES 

CU 5

CU 8

Escolher as aplicações mais comuns para cada tipo de corrente, 

polaridade e tipo de elétrodo.

Escolher as aplicações mais importantes relacionadas com a Soldadura 

TIG com material de enchimento sólido (141) e os valores adequados 

para os parâmetros de soldadura.

Utilizar e cuidados a ter com equipamento e acessórios para soldadura 

TIG com material de enchimento sólido (141) arame/haste) (141)

Ilustrar com exemplos de aplicações de soldadura TIG com material de 

enchimento sólido (fio/haste) (141), preparação de uniões e possíveis 

problemas a ultrapassar.

Reconhecer a influência dos parâmetros de soldadura sobre o cordão 

de solda e ser capaz de definir os parâmetros de soldadura para 

determinadas aplicações.

 

Utilizar as normas adequadas para consumíveis para soldadura MIG 

com elétrodo sólido de arame (131) /soldadura MAG com elétrodo 

sólido de arame (135).

Utilizar e fazer a manutenção de equipamento e acessórios para 

soldadura MIG com elétrodo sólido de arame (131) /soldadura MAG 

com elétrodo sólido de arame (135).

Escolher o tipo de corrente, a polaridade e o elétrodo adequados de 

acordo com a aplicação.

Descrever os métodos adequados de manuseamento, controlo e 

armazenamento dos vários tipos de elétrodos.

Descrever a influência do revestimento do elétrodo sobre a 

transferência gota a gota e as propriedades do metal de soldadura.

Formação prática

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Nome do estudo de caso:   Unidade tubo soldado

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Indicar as diferenças mais comuns entre cada um dos principais tipos de 

processos de soldadura (por exemplo, fusão por arco, resistência, 

chama, forja, etc.), 

Realizar uma aplicação laboratorial simples de métodos de END 

relevantes a uniões soldadas 

CU 1

CU 2

CU 3

Observar estruturas metálicas simples e configuração/forma 

geométrica, superfície e tipos de união face a carga estática.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

Exercício

Estudo de caso

Descrever ligas e diagramas de fase binários.

Utilizar símbolos de uniões soldadas em linha com as propriedades do 

material, por exemplo, composição química, espessura e cordão de 

soldadura.

Escolher o símbolo de acordo com os processos de brasagem, soldadura 

no estado sólido e soldadura por fusão.

Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Qualificação:  Profissional Europeu de Soldadura 

Estudo de caso X

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES Apresentar o estudo de caso ao formador.

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

                 KIT PARA FORMADORES 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

Máx. 10 pessoas 

Desenho técnico, normas, sala de aula, projetor, PC

Nome do estudo de caso:  Unidade tubo soldado

Os estudante têm de compreender uma tarefa complexa se forem produzir conexões soldadas de tubos.

Estudar o esquema técnico  e desenhar peças para conexões de tubos  e fazer o plano de montagem e soldadura 

para a unidade tubular complexa.

Máx. 30 minutos



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício

Estudo de caso X

Tarefa:

A extremidade do tubo têm de ser soldado por soldadura topo a topo./Nº 1/

Os rebordos (a = 4 mm) têm de ser soldados por soldadura contínua./ Nº 2 e 3 / 

a) escolher os processos de soldadura adequados e dar os respetivos códigos de acordo com a norma EN ISO 4063 

b) dar os componentes químicos significativos do material parental 

c) planear e desenhar para ligações soldadas (Nº: 1-2-3) a preparação dos bordos e os símbolos de soldadura que pertencem às

linhas da seta, linhas de referência e caudas

d) identificar pelo menos dois métodos de END para detetar descontinuidades das soldaduras de superfície.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do estudo de caso: Unidade tubo soldado

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 

A figura demonstra a soldadura da extremidade de um tubo a um tubo e aos dois rebordos.

Material parental:  X6 CrNi 18 10



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício

Estudo de caso X

Respostas corretas:

ad a)  111 – 141 – 135  pela EN ISO 4063

ad  b) C= 0,06% , Cr =18% , Ni =10%

ad c) 

ad  d)  -  Ensaio Visual /EV/

              - Ensaio de infiltração/EP/

Qualificação:Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do estudo de caso:  Ligações de tubo soldadas

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2 X

CU 3 X

CU 4

CU 5 Construção e Design X

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade X

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas X

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas X

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura oxigás e processos relacionados

2.2 Introdução à soldadura por arco elétrico com gás de proteção

2.3 Soldadura TIG com material de enchimento sólido (arame/haste) (141) X

2.4.1 Soldadura MIG com elétrodo sólido de arame do fio (131) 

/Soldadura MAG com elétrodo sólido de arame (135)

2.4.2 Soldadura MAG com elétrodo com alma (136) X

2.5 Soldadura Manual por Arco Metálico (111) X

2.6 Soldadura por Arco Submerso (12)

2.7. 1 Outros Processos de Soldadura - LASER; Feixe de Eletrões; Plasma 

2.7.2  Outros Processos de Soldadura, diferentes dos 2.7.1 

2.8 Corte, Perfuração e outros processos de preparação dos bordos 

3.1 Diagramas de Fase e Ligas 

3.2 Fabrico e classificação de aços

3.3 Comportamento de aços estruturais em soldadura por fusão  X

5.1 Design de uniões para Soldadura e Brasagem X

5.2 Design de estruturas soldadas com carga estática predominante 

5.3 Comportamento de estruturas soldadas sob carga dinâmica

5.4 Design de equipamento sob pressão soldado  

6.1 Tensões Residuais e Distorções 

6.2 Instalações fabris, utensílios e equipamentos para soldadura  X

6.3 Saúde e Segurança X

6.4 Medição, Controlo e Registo na Soldadura X

6.5 Economia e  Produtividade X

6.6 Reparar soldaduras X

7.1 Introdução à garantia de qualidade na fabrico de peças soldadas X

7.2 Controlo de qualidade durante o fabrico X

8.1 Ensaios destrutivos de materiais e de uniões soldadas

8.2 Imperfeições e Critérios de Aceitação X

8.3 Ensaios Não Destrutivos X

CU 3

CU 6

CU 8

CU 7

                 KIT PARA FORMADORES 

CU 5

Descrever a distribuição de temperaturas nas soldaduras.

Escolher as aplicações mais importantes relacionadas com a Soldadura TIG com 

material de enchimento sólido (141) e os valores adequados para os parâmetros de 

soldadura. 

 

Utilizar e cuidados a ter com equipamento e acessórios para soldadura TIG com 

material de enchimento sólido (141) arame/haste) (141) 

 

Ilustrar com exemplos de aplicações de soldadura TIG com material de enchimento 

sólido (fio/haste) (141), preparação de uniões e possíveis problemas a ultrapassar. 

 

Verificar as atividades relativas à implementação dos processos de Soldadura TIG com 

material de enchimento sólido (arame/haste) (141) 

 

Aplicar métodos para trabalho e manuseamento seguros. 

Verificar as atividades relativas à seleção de gases e materiais para a soldadura MAG 

Escolher o tipo de corrente, a polaridade e o elétrodo adequados de acordo com uma 

determinada aplicação. 

 

Utilizar as normas adequadas para consumíveis de Soldadura Manual por Arco 

Metálico (111). 

 

Aplicar métodos de trabalho e manuseamento seguros. 

 

Verificar a escolha da classificação e diâmetro do elétrodo com alma, corrente e 

materiais  para processos de Soldadura Manual por Arco Metálico (111) tendo em 

consideração o tipo de material que está a ser soldado  e a postura de soldadura 

(posição).

Formação prática

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Nome do estudo de caso: Formação em fabrico estrutural

CU 2

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Unidades de Competência 

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Identificar as imperfeições de soldadura mais comuns, sintetizando as respetivas causas 

e prevenção.

Realizar a aplicação laboratorial simples de métodos de END a uniões soldadas

Utilizar a soldadura e dominar os procedimentos mais comuns incluindo a mecanização 

e a automatização para minimizar os custos de produção.

Aplicar os requisitos mais comuns aos procedimentos de reparação da soldadura.

Utilizar procedimentos de controlo de qualidade e instruções no fabrico de peças 

soldadas

Verificar as principais variáveis para a qualificação de determinada EPS e o seu 

intervalo de aprovação 

Verificar as principais variáveis para a qualificação de um determinado soldador, 

técnico de soldadura e o seu intervalo de aprovação

Resumir a origem e os fatores que influenciam  a tensão residual e a distorção no 

fabrico de peças soldadas. 

Identificar a contração e a distorção mais comuns nas uniões e estruturas.

Resumir o modo como as tensões residuais podem afetar o comportamento de uma 

estrutura em atividade. 

Utilizar os procedimentos para minimizar a distorção e a tensão. 

 

Determinar de que forma podem as tensões residuais afetar o comportamento de uma 
Escolher o tipo de acessório, utensílio ou posicionador aplicável a um determinado 

fabrico soldado.

Descrever os tipos de imperfeições da soldadura e comparar o modo como os critérios 

de aceitação se lhes aplicam.

Realizar a implementação dos requisitos para a calibração, validação e monitorização 

de operações de soldadura. 

Aplicar regulamentos sobre Saúde e Segurança relativamente aos perigos da soldadura. 

Selecionar controlos para minimizar os riscos decorrentes dos perigos da soldadura. 

 

Utilizar procedimentos de trabalho seguros aplicando os requisitos da regulamentação 

de Saúde e Segurança. 

 

Utilizar vestuário de proteção como medida para minimizar potenciais problemas de 

saúde e segurança. 

processos de soldadura e fabrico, incluindo técnicas para os minimizar.

Utilizar símbolos de uniões soldadas em linha com as propriedades do material, por 

exemplo, composição química, espessura e cordão de soldadura.                                      

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

Exercício

Estudo de caso



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício

Estudo de caso X

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

2-4 estudantes por grupo

Amostra relevante de EPSs. Alicate amperímetro, cronómetro, fita métrica, compasso de Vernier, 

indicador de temperatura, garfo, pulverizadores de IMO, pulverizadores de inspeção com 

infiltração de corante. Normas ISO para soldadura e Imagens (Imagem do Quadro 01)/filmes com 

diversos ambientes de trabalho de soldadura. PC/internet/projetor de vídeo e esquemas 

(Montagem do quadro 02). Máquinas de soldadura para os métodos de soldadura 111, 136 e 

141. Placas e Barras em L, Consumíveis tal como especificado na EPS relevante. Procedimentos 

de soldadura.

Nome do estudo de caso: Formação em fabrico estrutural

Os formandos têm de ser capazes de possuir uma visão geral total de todas as fases do fabrico de 

construções mais pequenas e ser capazes de fazer opções para otimizar a duração e a economia 

do fabrico.

Trabalho de grupo para acompanhar o fabrico desde o planeamento até à conclusão de uma construção pequena.

trabalho de 2 dias

Os formandos terão de fabricar um quadro de acordo com o esquema fornecido pelo formador. 

 Têm de escolher o melhor método de soldadura a utilizar a partir da EPS fornecida. Durante o 

fabrico, o soldador será controlado relativamente ao cumprimento da EPS e os parâmetros 

controlados serão notificados. Após a soldadura, deverá ser realizada uma inspeção visual e 

todas reparações necessárias têm de ser executadas de acordo com o procedimento. Os 

formandos têm igualmente de decidir qual o melhor método de inspeção superfície (END) e o 

método de controlo volumétrico. Durante o fabrico, todas as desconformidades relativamente 

ao sistema HSE na oficina deverão ser notificadas num relatório HSE.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício

Estudo de caso X

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

• Escolher o melhor design de união, tendo em atenção o nível de tensão introduzida pela soldadura nesta estrutura.  

• Escolher o método de soldadura mais adequado, tendo em consideração a economia, a produtividade e a tensão induzida 

pela soldadura.     • Utilizar pelo menos dois dos métodos de soldadura descritos, abrangidos pelo estudo de caso

• Escolher um procedimento de soldadura com base nas escolhas anteriores.  

• Realizar uma verificação de parâmetros para garantir a conformidade relativamente à EPS.  

• Executar uma inspeção visual para a Norma EN ISO 6520 e de nível B para a ISO 5817. Notificar todos os resultados com a 

terminologia correta.  

• Demonstrar conhecimentos teóricos básicos e competências práticas na conceção de uniões para processos de soldadura e 

brasagem. 

• Executar HSE durante o fabrico da estrutura. 

• Escolher métodos de END adequados para essa construção e justificar a escolha.     

• O estudo de caso deve ser executado de acordo com o esquema (Montagem de quadro 02) ou objeto semelhante.

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do estudo de caso: Formação em fabrico estrutural

8. RESUMO (apresentação detalhada do estudo de caso) 

Os formandos terão de fabricar um quadro de acordo com o esquema.  Os estudantes têm de escolher o melhor 

método de soldadura a utilizar a partir da EPS fornecida. Durante o fabrico, o soldador será controlado 

relativamente ao cumprimento da EPS e os parâmetros controlados serão notificados. Após a soldadura, deverá 

ser realizada uma inspeção visual e todas as reparações necessárias têm de ser executadas de acordo com o 

procedimento. Os estudantes têm igualmente de decidir qual o melhor método de inspeção superfície (END) e o 

método de controlo volumétrico. Durante o fabrico, todas as desconformidades relativamente ao sistema HSE na 

oficina deverão ser notificadas num relatório HSE.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício

Estudo de caso X

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do estudo de caso: Formação em fabrico estrutural

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

A solução, baseada nas escolhas de cada estudante, será diferente de caso para caso.  Este estudo de caso irá mostrar aos estudantes como 

executar um objeto de pequena produção de acordo com os regulamentos fornecidos e planear como o fazer da melhor forma, tendo em 

consideração regras e possíveis problemas práticos.  Os procedimento de soldadura têm de ser seguidos e as distorções e as soluções práticas 

devem disponibilizar aos estudantes uma experiência valiosa no planeamento e na fixação da qualidade esperada.



CU 1 Índice

1.2 e1



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1 X

CU 2

CU 3

CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

1.1 Introdução geral à tecnologia da soldadura

1.2 Eletrotecnia, uma revisão X

1.3 O arco

1.4 Fontes de alimentação para soldadura por arco (1)
A terminologia dos processos de Soldadura usada no kit para formadores está em conformidade com a norma EN ISO 4063.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

CU 1

Definir corrente, tensão e resistência elétrica, relacionando parâmetros 

elétricos com as suas unidades internacionais.

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Relação entre Corrente e Tensão

Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável) Não aplicável

Computador, sistema de áudio e projetor de vídeo

10 pessoas

30 minutos (máx.)

1. Apresentação do tema do exercício

2. Visualização de vídeo (curta-metragem sobre fontes de alimentação para soldadura) 

3. Debate/discussão 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                           KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Relação entre Corrente e Tensão

Aprendizagem ativa 

Este exercício pode ser feito na sala de aula ou como aprendizagem em contexto de trabalho 

(WBL).

Adquirir conhecimentos básicos sobre os princípios da eletricidade e das características dos 

componentes elétricos mais importantes usados em fontes de alimentação de soldadura 

elétrica. Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o 

tema. É possível que possa ser necessária formação adicional ou especializada, para além dos 

requisitos mínimos definidos para esta qualificação.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. Ver o vídeo que demonstra a relação entre corrente e tensão; 

2. Após ter visto o vídeo, debate /discussão com o grupo:  

    2.1 Conceitos sobre eletricidade e as características dos componentes elétricos usados em fontes de alimentação de soldadura 

elétrica; 

    2.2 A relação entre corrente e tensão; 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                       KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Relação entre Corrente e Tensão

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Os formandos têm de aprender a relação entre corrente e tensão, e também a definição de cada um dos parâmetros elétricos,  bem 

como as suas unidades internacionais, visualizando o vídeo. Os formandos também devem debater a relação entre corrente e tensão 

para demonstrar os prós e os contras.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Relação entre Corrente e Tensão

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

Os formandos têm de conhecer a relação entre corrente e tensão, e as suas unidades internacionais. Caso não as conheçam terão 

de ver novamente o vídeo até serem capazes de descrever os conceitos.



CU 2 Índice

2.1 e2

2.2 e3

2.3 e4

2.4.1 e5

2.4.2 e6

2.5 e7

2.8 e8



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2 X

CU 3

CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura a gás oxyfuel (31) e processos relacionados X

2.2 Introdução à soldadura por arco elétrico com gás de proteção

2.3 Soldadura TIG com material de enchimento sólido (arame/haste) (141)

2.4.1 Soldadura MIG com elétrodo sólido de arame do fio (131) /Soldadura MAG com elétrodo sólido de arame (135)

2.4.2 Soldadura MAG com elétrodo com alma (136)

2.5 Soldadura Manual por Arco Metálico (111)

2.6 Soldadura por Arco Submerso (12)

2.7.1 Outros Processos de Soldadura - Laser; Feixe de Eletrões; Plasma

2.7.2 Outros Processos de Soldadura, diferentes dos 1.12.1

2.8 Corte, Perfuração e outros processos de preparação dos bordos

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

Exercício

Estudo de caso                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Tipos de Chamas:

CU2

Formação prática

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Identificar as características dos três tipos de chama detalhando as principais 

características das chamas produzidas por diferentes gases combustíveis

A terminologia dos processos de Soldadura usada no kit para formadores está em conformidade com a norma EN ISO 4063.

 Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

                 KIT PARA FORMADORES 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

Nome do exercício: Tipos de Chamas:

Teste com fotos em que os formandos identificam as várias chamas sem a ajuda dos cartões

Grupos de planos de informação com imagens de diferentes chamas 

máx. 5 pessoas 

1 hora

Microaprendizagem

Este exercício pode ser feito na sala de aula ou como aprendizagem contexto de trabalho 

(WBL).

Conhecer os diferentes tipos de chamas na soldadura a oxigás (31). Este exercício dirige-se ao 

desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É possível que possa ser 

necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos mínimos definidos 

para esta qualificação.

1. Apresentação dos assuntos e temas do exercício

1.1 Apresentação dos materiais pedagógicos para os grupos (cartões didáticos)

1.1.1 Os cartões didáticos têm de ser preparados pelo formador usando as imagens dadas como 

exemplo

2. Duração programada - 5 minutos (tempo previsto) para cada grupo  memorizar o assunto

3. Avaliação de grupo com um teste de escolha múltipla		



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

Os cartões didáticos entregues representam tipos de chamas produzidas por diferentes gases combustíveis. 

Cada cartão didático contém imagens da chama e do seu gás combustível.

1. Analisar e explorar os cartões didáticos no seio do grupo.

2. Memorizar o assunto na duração programada - 5 minutos (tempo previsto) para cada grupo 

3. Responder a um teste de escolha múltipla por grupo

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Tipos de Chamas:

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Usando os cartões didáticos, os formandos podem identificar e reconhecer as características das chamas produzidas por 

diferentes gases combustíveis.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ:

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Tipos de Chamas:

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

As soluções encontram-se no cartão didático e os formandos podem classificar imediatamente o seu teste de escolha múltipla.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2 X

CU 3

CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura a gás oxyfuel (31) e processos relacionados

2.2 Introdução à soldadura por arco elétrico com gás de proteção X

2.3 Soldadura TIG com material de enchimento sólido (arame/haste) (141)

2.4.1 Soldadura MIG com elétrodo sólido de arame do fio (131) /Soldadura MAG com elétrodo sólido de arame (135)

2.4.2 Soldadura MAG com elétrodo com alma (136)

2.5 Soldadura Manual por Arco Metálico (111)

2.6 Soldadura por Arco Submerso (12)

2.7.1 Outros Processos de Soldadura - Laser; Feixe de Eletrões; Plasma

2.7.2 Outros Processos de Soldadura, diferentes dos 1.12.1

2.8 Corte, Perfuração e outros processos de preparação dos bordos
A terminologia dos processos de Soldadura usada no kit para formadores está em conformidade com a norma EN ISO 4063.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

CU 2

Listar as características do arco associadas a cada tipo de gás de 

proteção usado para cada processo.

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Diferentes tipos de gás

 Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos 

acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

1 hora

Grupos de 4 pessoas 

3 amostras de uniões com soldadura de filete, produzidas com diferentes tipos de gás de 

proteção

Análises comparativas das respostas de grupo e elaboração dos principais indicativos 

1. Apresentação dos assuntos e temas do exercício

2. Soldar com diferentes tipos de gás de proteção

3. Pedir ao grupo para explorar as amostras entregues anteriormente

3.1 Realçar o facto de que cada amostra foi feita com um tipo diferente de gás de proteção

3.2 Analisar e explorar a documentação teórica sobre os efeitos do gás de proteção na 

soldadura.

3.3 Pedir ao grupo para identifique o tipo de gás usado em cada uma das amostras

4. Apresentação dos resultados do exercício

5. Análise comparativa entre os resultados dos Formandos e dos Formadores 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Diferentes tipos de gás

Observação de amostras obtidas durante a soldadura com diferentes tipos de gás de proteção. 

Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É 

possível que possa ser necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos 

mínimos definidos para esta qualificação.

Aprendizagem baseada em problemas



Nível QNQ:

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Com base na observação, instruções e documentação das amostras obtidas durante a soldadura com diferentes tipos de 

gás de proteção:

1. Identificar o tipo de gás usado em cada uma das 3 amostras

2. Apresentar as conclusões e os resultados do exercício

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Diferentes tipos de gás

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Identificação das características da solda associadas a cada tipo de gás de proteção usado na soldadura, tais como a altura 

e a largura da solda; várias profundidades de soldadura; mais ou menos projeções de salpicos de soldadura; análise dos 

tipos de morfologia da solda.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Acessórios da tocha de soldadura

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

A solução será discutida através de uma análise comparativa entre os resultados dos Formandos e dos Formadores 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2 X

CU 3

CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura a gás oxyfuel (31) e processos relacionados

2.2 Introdução à soldadura por arco elétrico com gás de proteção

2.3 Soldadura TIG com material de enchimento sólido (arame/haste) (141) X

2.4.1 Soldadura MIG com elétrodo sólido de arame do fio (131) /Soldadura MAG com elétrodo sólido de arame (135)

2.4.2 Soldadura MAG com elétrodo com alma (136)

2.5 Soldadura Manual por Arco Metálico (111)

2.6 Soldadura por Arco Submerso (12)

2.7.1 Outros Processos de Soldadura - Laser; Feixe de Eletrões; Plasma

2.7.2 Outros Processos de Soldadura, diferentes dos 1.12.1

2.8 Corte, Perfuração e outros processos de preparação dos bordos

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

CU 2

Utilizar e cuidados a ter com equipamento e acessórios para soldadura 

A terminologia dos processos de Soldadura usada no kit para formadores está em conformidade com a norma EN ISO 4063.

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Exercício: Montagem de uma tocha de soldadura TIG 

 Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

máx. 5 pessoas 

5 grupos de instruções de montagem com as imagens das tochas de soldadura; 5 tochas de soldadura

Método da avaliação - montagem e identificação de todos os elementos da tocha - qualidade do 

Exercício: Montagem de uma tocha de soldadura TIG 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Microaprendizagem - Identificar os elementos de uma tocha de soldadura TIG e montar a tocha 

corretamente.

Este exercício pode ser feito na sala de aula ou como aprendizagem contexto de trabalho (WBL).

50 minutos

Conhecimento prático específico sobre o  equipamento de soldadura TIG (41). Este exercício dirige-se 

ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É possível que possa ser 

necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos mínimos definidos para esta 

qualificação.

1. Apresentação do tema do exercício

1.1 Apresentação dos materiais pedagógicos para os grupos (instruções de montagem, tochas de 

soldadura)

2. Analisar e explorar as instruções entregues anteriormente ao grupo

2.1 Cada uma das instruções de montagem contém uma sequência lógica numérica de modo a ser 

montada



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Após analisar e explorar as instruções anteriormente entregues ao grupo:

1. Montar a Tocha de soldadura seguindo a sequência lógica numérica atribuída a cada elemento

2. Duração programada - 20 minutos (tempo previsto) para cada grupo montar a tocha.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Exercício: Montagem de uma tocha de soldadura TIG 

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Usando as instruções de montagem, os formandos podem identificar os diferentes elementos da tocha; sozinhos, são capazes 

de montar corretamente a tocha de soldadura.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício: Montagem de uma tocha de soldadura TIG 

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

Com a ajuda do formador, os formandos comparam os seus trabalhos com a montagem correta.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2 X

CU 3

CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura a gás oxyfuel (31) e processos relacionados

2.2 Introdução à soldadura por arco elétrico com gás de proteção

2.3 Soldadura TIG com material de enchimento sólido (arame/haste) (141)

2.4.1 Soldadura MIG com elétrodo sólido de arame do fio (131) /Soldadura MAG com elétrodo sólido de arame (135)X

2.4.2 Soldadura MAG com elétrodo com alma (136)

2.5 Soldadura Manual por Arco Metálico (111)

2.6 Soldadura por Arco Submerso (12)

2.7.1 Outros Processos de Soldadura - Laser; Feixe de Eletrões; Plasma

2.7.2 Outros Processos de Soldadura, diferentes dos 1.12.1

2.8 Corte, Perfuração e outros processos de preparação dos bordos

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

CU 2

Reconhecer a influência dos parâmetros de soldadura sobre o cordão 

de solda e ser capaz de definir os parâmetros de soldadura para 

A terminologia dos processos de Soldadura usada no kit para formadores está em conformidade com a norma EN ISO 4063.

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Modos de Transferência do metal

 Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

5 pessoas

Demonstração prática de modos de transferência do metal (imersão, globular, pulverização e 

pulsada)

Exercícios de avaliação (A avaliação consiste na identificação do modo de transferência 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Modos de Transferência do metal

 2 horas

Aprendizagem em contexto de trabalho

Explicação técnica de cada modo de transferência do metal

Demonstração prática de modos de transferência do metal (imersão, globular, pulverização e 

pulsada), modo de transferência controlada e respetivas aplicações. Este exercício dirige-se ao 

desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É possível que possa ser 

necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos mínimos definidos 

para esta qualificação.

1. Apresentação dos temas do exercício

2. Preparação da placa de aço 

3. Regulação dos parâmetros do equipamento 

4. Demonstração prática de modos de transferência do metal (imersão, globular, pulverização e 

pulsada)

5. Explicação técnica de cada modo de transferência do metal

6. Exercícios de avaliação



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. Observar a demonstração prática dos vários modos de transferência do metal 

2. Realizar os exercícios de avaliação

            os formandos terão de identificar, numa demonstração prática de soldadura, os vários tipos de modos de transferência 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Modos de Transferência do metal

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

O formador irá fazer uma demonstração prática dos vários modos de transferência do metal (imersão, globular, pulverização e pulsada), 

controlando os parâmetros de soldadura.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Modos de Transferência do metal

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

Os formandos podem identificar os diversos modos de transferência usando o conhecimento adquirido através da observação; o formador de 

soldadura confirma as respostas.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2 X

CU 3

CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura a gás oxyfuel (31) e processos relacionados

2.2 Introdução à soldadura por arco elétrico com gás de proteção

2.3 Soldadura TIG com material de enchimento sólido (arame/haste) (141)

2.4.1 Soldadura MIG com elétrodo sólido de arame do fio (131) /Soldadura MAG com elétrodo sólido de arame (135)

2.4.2 Soldadura MAG com elétrodo com alma (136) X

2.5 Soldadura Manual por Arco Metálico (111)

2.6 Soldadura por Arco Submerso (12)

2.7.1 Outros Processos de Soldadura - Laser; Feixe de Eletrões; Plasma

2.7.2 Outros Processos de Soldadura, diferentes dos 1.12.1

2.8 Corte, Perfuração e outros processos de preparação dos bordos

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

CU 2

Utilizar as normas adequadas para consumíveis de soldadura MAG com 

elétrodo com alma (136).

A terminologia dos processos de Soldadura usada no kit para formadores está em conformidade com a norma EN ISO 4063.

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Montagem do Manómetro

 Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável) Não aplicável

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Montagem do Manómetro

Aprendizagem Ativa - os grupos irão assistir a um filme sobre o tema tratado anteriormente 

Este exercício pode ser feito na sala de aula ou como aprendizagem contexto de trabalho (WBL).

Adquiri conhecimentos básicos sobre os fundamentos da FCAW (136), incluindo equipamento, 

aplicações, principais variáveis, precauções de segurança e problemas comuns. Este exercício 

dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É possível que 

possa ser necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos mínimos 

definidos para esta qualificação.

1. Apresentação do tema do exercício

2. Visualização do vídeo (pequeno filme sobre a instalação de um cilindro de gás)

3. Debate/discussão 		

30 minutos (máx.)

10 pessoas

Computador, sistema de áudio e projetor de vídeo

Botija de gás



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. Ver o vídeo sobre a instalação de um cilindro de gás

2. Analisar as etapas e as precauções de segurança necessárias para instalar o cilindro de gás 

3. Instalar uma botija de gás

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Montagem dos Manómetros

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Os formandos aprendem a instalar uma botija de gás e a montar os manómetros, vendo a apresentação em vídeo.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



_e6 Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Montagem dos Manómetros

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

Os formandos devem ser capazes de substituir a botija de gás, observando o vídeo e repetindo a tarefa corretamente. Caso não sejam 

capazes de executar a tarefa corretamente, terão de ver novamente o vídeo e repetir o exercício.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2 X

CU 3

CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas X

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura a gás oxyfuel (31) e processos relacionados

2.2 Introdução à soldadura por arco elétrico com gás de proteção

2.3 Soldadura TIG com material de enchimento sólido (arame/haste) (141)

2.4.1 Soldadura MIG com elétrodo sólido de arame do fio (131) /Soldadura MAG com elétrodo sólido de arame (135)

2.4.2 Soldadura MAG com elétrodo com alma (136)

2.5 Soldadura Manual por Arco Metálico (111) X

2.6 Soldadura por Arco Submerso (12)

2.7.1 Outros Processos de Soldadura - Laser; Feixe de Eletrões; Plasma

2.7.2 Outros Processos de Soldadura, diferentes dos 1.12.1

2.8 Corte, Perfuração e outros processos de preparação dos bordos

8.1 Ensaios destrutivos de materiais e de uniões soldadas

8.2 Imperfeições e Critérios de Aceitação X

8.3 Ensaios Não Destrutivos 

CU 8

Identificar o significado das imperfeições mais comuns da solda na 

Soldadura Manual por Arco Metálico (111) relativamente à sua 

dimensão, localização e morfologia, tal como indicado nas normas de 

aceitação

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

A terminologia dos processos de Soldadura usada no kit para formadores está em conformidade com a norma EN ISO 4063.

CU 2 Indicar a gama de aplicações da Soldadura Manual por Arco Metálico, as 

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Defeitos típicos da MMA 

 Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)
Análise comparativa das respostas de grupo e elaboração dos principais indicadores 

(Formadores)

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Defeitos típicos da MMA 

Placas de aço com imperfeições/defeitos

Mala para inspeção visual (com lupa, lanterna, calibre de soldadura, etc.) 

Norma EN ISO 5817

Grupos de 4 pessoas

1 hora

Aprendizagem baseada em problemas

Adquirir conhecimentos básicos sobre os fundamentos da MMA, incluindo equipamento, 

aplicações, precauções de segurança e problemas comuns. Este exercício dirige-se ao 

desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É possível que possa ser 

necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos mínimos definidos 

para esta qualificação.

1. Apresentação dos temas do exercício

2. Apresentação das normas relevantes (EN ISO 5817) e as placas de aço com as imperfeições 

aos formandos

3. Supervisionar, apoiar e motivar os formandos na identificação de defeitos e imperfeições 

típicos da MMA nas placas 

4. Apresentação dos resultados do exercício (defeitos e imperfeições totalmente identificados)

5. Análise comparativa - Resultados dos Formandos e dos Formadores 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Depois de observar um conjunto de  defeitos típicos da MMA (111) em placas de aço:

1. Identificar os defeitos e as imperfeições nas placas usando as normas (EN ISO 5817) fornecidas;

2. Apresentar os resultados do exercício 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Defeitos típicos da MMA 

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Depois de ter a oportunidade de observar um conjunto de placas de aço ou de imagens, os formandos irão identificar os 

defeitos típicos da soldadura MMA.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ:

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Defeitos típicos da MMA 

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

A solução será discutida através de uma análise comparativa - Resultados dos Formandos e dos Formadores 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2 X

CU 3

CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

2.1 Soldadura a gás oxyfuel (31) e processos relacionados

2.2 Introdução à soldadura por arco elétrico com gás de proteção

2.3 Soldadura TIG com material de enchimento sólido (arame/haste) (141)

2.4.1 Soldadura MIG com elétrodo sólido de arame do fio (131) /Soldadura MAG com elétrodo sólido de arame (135)

2.4.2 Soldadura MAG com elétrodo com alma (136)

2.5 Soldadura Manual por Arco Metálico (111)

2.6 Soldadura por Arco Submerso (12)

2.7.1 Outros Processos de Soldadura - Laser; Feixe de Eletrões; Plasma

2.7.2 Outros Processos de Soldadura, diferentes dos 1.12.1

2.8 Corte, Perfuração e outros processos de preparação dos bordos

X

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

CU 2

Descrever os princípios do corte mecânico, por chama, por arco, por 

plasma, por feixe de eletrões, por laser e por jato de água.

A terminologia dos processos de Soldadura usada no kit para formadores está em conformidade com a norma EN ISO 4063.   

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Os vários processos de corte

 Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável) Não aplicável

Adquirir conhecimentos sobre os princípios básicos e as áreas de aplicação dos processos mais 

comuns de corte e de preparação dos bordos utilizados em construção soldada, incluindo 

equipamento, principais variáveis, segurança e problemas comuns. Este exercício dirige-se ao 

desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É possível que possa ser 

necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos mínimos definidos para 

esta qualificação.

1 hora

5 pessoas

1. Apresentação dos temas do exercício

2. Preparação da placa de aço 

3. Regulação dos parâmetros do equipamento 

4. Demonstração prática com equipamento de corte Arcair, com oxigás e com plasma.

5. Explicação técnica sobre cada um dos processos de corte utilizados em construção soldada, 

incluindo equipamento, principais variáveis, precauções de segurança e problemas comuns.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Os vários processos de corte

Aprendizagem em contexto de trabalho - demonstração prática da Arcair,  corte com oxigás e 

corte com plasma

Para realizar este exercício, é necessária a existência de uma oficina de soldadura.

Máquina Arcair, máquina de corte com plasma, equipamento de corte com oxigás, placas de aço 

e gás



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

N.A

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Os vários processos de corte

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

O formador irá realizar uma demonstração prática de 3 processos de corte (arcair, oxigás e plasma) utilizados em construção soldada, 

incluindo equipamento, principais variáveis, precauções de segurança e problemas comuns.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Os vários processos de corte

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

Os formandos podem identificar diferentes processos de corte (arcair, oxigás e plasma) utilizados em construção soldada, incluindo 

equipamento, principais variáveis, precauções de segurança e problemas comuns, usando os conhecimentos adquiridos através da 

observação; o formador de soldadura confirma as respetivas respostas.



CU 3 Índice

3.1 e9

3.2 e10



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3 X

CU 4 X

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

3.1 Diagramas de Fase e Ligas X

3.2 Fabrico e classificação de aços X

3.3 Comportamento de aços estruturais em soldadura por fusão

 4.1 Ligas Ferro - Carbono   X

4.2 Fenómenos de fissuras em uniões soldadas 

4.3 Tratamento térmico de materiais de base e uniões soldadas

4.4 Aços (não ligados) estruturais

4.5 Aços de elevada resistência

4.6 Aplicação de aços estruturais e de elevado resistência 

4.7 Introdução à corrosão 

4.8 Aços inoxidáveis e resistentes ao calor

4.9 Alumínio e ligas de alumínio 

4.10 Unir materiais diferentes  

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Ler diagramas TTT e de TAC simples  

Comparar a dureza do aço de acordo com a sua composição e taxa de arrefecimento  

Verificar a solidificação e a microestrutura do ferro em ferro no estado sólido. 

Verificar o diagrama do equilíbrio Fe-C. 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

Exercício

Estudo de caso

Selecionar microestruturas de ligas a partir dos diagramas de fase fornecidos 

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Identificação de materiais

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Unidades de Competência

Categorizar tipos de aço, particularmente aços estruturais. 

 Aplicar normas para a designação do aço e normas sobre produtos laminados 

Formação prática

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

CU 3

CU 4



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

                 KIT PARA FORMADORES 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

15 pessoas

Fotocópia do esquema do componente

Plano do componente

Especificações técnicas do Componente

Amostra da peça (quando for possível)

Fotocópia das Tabelas de Designação do Aço (Normas para os Aços e para as Ligas; Diagrama Fe-

Nome do exercício: Identificação de materiais 

Analisar o componente - Apresentação dos esquemas da peça em estudo - Explicação da sua 

função - Justificação dos motivos para o material selecionado que cumpre os requisitos 

necessários. Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com 

o tema. É possível que possa ser necessária formação adicional ou especializada, para além dos 

requisitos mínimos definidos para esta qualificação.

1 hora

Discussão em grupo, demonstração e  aprendizagem indutiva

1.Apresentação de esquemas e explicação sobre a sua funcionalidade

2.Explicar as características do componente, funcionalidade, parâmetros, tolerâncias, 

temperatura, etc.

Recursos necessários: Fotocópia das especificações técnicas, se existirem

3.Analisar os diferentes esforços a que é submetido.

4.Moderar a discussão sobre os diferentes esforços a que a parte é submetida durante o seu 

funcionamento.

5.Moderar a discussão sobre as principais características que o material ou o grupo de materiais 

devem possuir para o respetivo fabrico

6.Apresentar aos formandos as principais características dos metais e das ligas e explicar as 

diferenças entre eles.

7.Concentrar-se nas principais estruturas de solidificação e na sua influência sobre as 

propriedades finais do metal ou liga resultantes.

8.Concentrar-se no conceito do diagrama de equilíbrio 	



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

Tendo em consideração os esquemas do componente, que corresponde a um acoplamento para transmissão, que é apresentado na parte 

inferior:

1- Identificar as principais características que deve ter o material utilizado para o seu fabrico 

2- Especificar o material, ou grupo de materiais, que cumpririam os requisitos

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício:  Identificação de materiais 

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

O formador deve apresentar os esquemas do componente, fornecendo aos estudantes uma cópia dos esquemas a analisar

Explicar a sua funcionalidade

Analisar os diferentes esforços a que é submetido

Discutir as principais características que o material ou o grupo de materiais devem possuir para o respetivo fabrico

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ:

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício:  Identificação de materiais

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

Solução:

O acoplamento é construído unindo duas peças cilíndricas, obtidas por torneamento, a que foram posteriormente adicionados quatro reforços laterais 

soldados, para conferir maior rigidez mais grande a todo o conjunto.

Durante o funcionamento, o componente estará sujeito a forças de torção constantes.

Consequentemente, será necessário selecionar um material que suporte este tipo de esforços. Poderia ser: 25 Cr Mo4, 34Cr Mo4

Será usada uma soldadura por arco elétrico , com elétrodos do tipo E 70 XX.

O elétrodo básico de alto desempenho E7018 para soldadura em todas as posições. Tensão de rotura 480 Mpa.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3 X

CU 4 X

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

3.1 Diagramas de Fase e Ligas 

3.2 Fabrico e classificação de aços X

3.3 Comportamento de aços estruturais em soldadura por fusão 

 4.1 Ligas Ferro - Carbono  

4.2 Fenómenos de fissuras em uniões soldadas 

4.3 Tratamento térmico de materiais de base e uniões soldadas

4.4 Aços (não ligados) estruturais X

4.5 Aços de elevada resistência X

4.6 Aplicação de aços estruturais e de elevado resistência  X

4.7 Introdução à corrosão 

4.8 Aços inoxidáveis e resistentes ao calor

4.9 Alumínio e ligas de alumínio 

4.10 Unir materiais diferentes  

CU 3

CU 4

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Categorizar tipos de aço, particularmente aços estruturais. 

 Aplicar normas para a designação do aço e normas sobre produtos 

laminados 

Utilizar a aplicação adequada das normas ISO, CEN e nacionais para 

materiais de enchimento. 

Escolher os processos de soldadura e os materiais de enchimento 

adequados para uma determinada aplicação. 

Escolher os processos de soldadura e os materiais de enchimento 

adequados para uma determinada aplicação.

Determinar os principais efeitos do tratamento térmico após a 

soldadura, deduzindo as condições desse tratamento. 

 

Reconhecer a importância da escolha do material relativamente à 

aplicação.

Demonstrar com exemplos a utilização de aços estruturais e de elevada 

resistência, descrevendo as suas áreas de aplicação.

Demonstrar com exemplos da aplicação prática e conceção de pontes, 

gruas, vasos de pressão, equipamento automóvel.

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Conhecimento dos principais tipos de aço

Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

15 pessoas

Norma  (ISO/TR15608)

Podem ser obtidas em https://www.iso.org/standards.html

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

1. Apresentação dos componentes aos formandos

2. Explicar os métodos de obtenção de metais e ligas

3. Dar exemplos dos principais produtos obtidos a partir do ferro

4. Fornecer uma definição e classificação gerais para os aços

5. Mostrar a certificação de um material e os pontos normativos e pedir aos formandos para 

identificar:

5.1) Tipos de materiais de acordo com seu grupo (ISO/TR15608),

5.2) Composição química,

5.3) Propriedades mecânicas,

5.4) Propriedades geométricas	

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Conhecimento dos principais tipos de aço

Adquirir conhecimentos básicos sobre os fundamentos dos aços, produção, propriedades e 

composição, classificação e normalização, produtos semiacabados de aço. Este exercício dirige-se 

ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É possível que possa ser 

necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos mínimos definidos para 

esta qualificação.

Discussão em grupo, demonstração e aprendizagem indutiva

1 hora



Nível QNQ:

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação:Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Conhecimento dos principais tipos de aço

8.  RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso)

Métodos de obtenção de metais e ligas

Listar os principais produtos obtidos a partir do ferro.

Aços: Definição e classificação gerais.

Designação convencional dos aços.

Composição química do aço

Áreas de utilização do aço

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 

Tendo em consideração os componentes mostrados pelo seu formador, analisar em grupo o material que será usado para o seu fabrico.

Use como referência as diretrizes da ISO / TR 15608

Os componentes a analisar são:

  

1. A primeira figura (Esquerda superior)  corresponde a uma união de tubos destinada à condução de líquidos.

2. A segunda  (Direita superior) corresponde a um coletor de escape.

3. A terceira figura  (Inferior) corresponde a um balancim.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Conhecimento dos principais tipos de aço

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

Solução:

1. Um material com resistência mecânica suficiente e que suporte a possível corrosão por líquidos (exemplo: aço inoxidável (austenítico, duplex))

2. Irá necessitar de um material com resistência mecânica suficiente e capaz de suportar altas temperaturas sem se deformar (exemplo: Aço de CrMo, aço 

inoxidável ferrítico)

3. Irá necessitar de um material com resistência mecânica suficiente (exemplo: aço de alta resistência de grão fino, alta liga).                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                  

Notas:

AÇOS AUSTENÍTICOS

Os aços austeníticos constituem o principal grupo principal de aços inoxidáveis; a composição mais habitual é 18%Cr e 8% Ni (por exemplo, aços 18/8, tipo 304). 

Um aço com melhor resistência à corrosão obtém-se adicionando 2-3% molibdénio, habitualmente chamado «aço resistente a ácido»: (tipo 316).

LIGAS DE AÇO

A liga de aço é uma variedade possível de elementos químicos em quantidades de 1,0% a 50% em peso, para melhorar as suas propriedades mecânicas.  Os aços 

de liga encontram-se divididos em dois grupos: aços fracamente ligados e aços fortemente ligados.

AÇOS DUPLEX

As ligas do aço duplex e do aço super duplex são constituídas por ferro com cromo ou molibdénio juntamente com uma série de estabilizadores de austenite tais 

como níquel ou azoto. O principal objetivo desta série de

estabilizadores não é outro senão obter um equilíbrio constante entre

fases austeníticas e ferríticas.



CU 4 Índice

4.1 e11

4.1/4.2 e12



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3 X

CU 4 X

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

3.1 Diagramas de Fase e Ligas X

3.2 Fabrico e classificação de aços

2.5 Comportamento de aços estruturais em soldadura por fusão 

 4.1 Ligas Ferro - Carbono   X

4.2 Fenómenos de fissuras em uniões soldadas 

4.3 Tratamento térmico de materiais de base e uniões soldadas

4.4 Aços (não ligados) estruturais

4.5 Aços de elevada resistência

4.6 Aplicação de aços estruturais e de elevado resistência 

4.7 Introdução à corrosão 

4.8 Aços inoxidáveis e resistentes ao calor

4.9 Alumínio e ligas de alumínio 

4.10 Unir materiais diferentes  

CU 4

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Selecionar microestruturas de ligas a partir dos diagramas de fase fornecidos 

Ler diagramas TTT e de TAC simples  

Comparar a dureza do aço de acordo com a sua composição e taxa de 

arrefecimento  

Verificar a solidificação e a microestrutura do ferro em ferro no estado sólido. 

CU 3

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Caracterização de ligas ferro-carbono 

Unidades de Competência 

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

15 pessoas

Formador: Apresentação digital de um diagrama ferro-carbono

Equipamento informático: Computadores e Equipamento para Projeção

Fotocópia do Diagrama de Fe-C para entregar aos formandos

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

1. Apresentação do diagrama de Fe-C aos formandos:

1.1 Explicar o que é que o diagrama representa

1.2  Explicar como é construído

1.3 Analisar o eixo das abcissas e o eixo das ordenadas

2. Pedir aos formandos para:

2.1 Identificar pontos característicos do diagrama

2.2 Indicar as estruturas de solidificação que são produzidas de 0,5%C.

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Caracterização de ligas ferro-carbono 

Identificar uma liga de 0,5 % C, o diagrama ferro-carbono. Este exercício dirige-se ao 

desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É possível que possa ser 

necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos mínimos definidos 

para esta qualificação.

Discussão em grupo, demonstração e aprendizagem indutiva

1 hora



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Tendo em consideração o diagrama Fe-C mostrado pelo seu formador, faça o seguinte de forma sucinta:   

   2. Identificar os pontos característicos do diagrama

2.1 Identificar áreas de líquidos e de sólidos

2.2 Identificar percentagens características de solubilidade dos aços

2.3 Identificar pontos críticos do Diagrama, eutético, eutetóides, etc.

3. Indicar no diagrama as estruturas de solidificação que são produzidas, para uma percentagem de, por exemplo, 0,5% C.

3.1 Indicar, para essa percentagem de carbono, as temperaturas características

3.2 Identificar que tipo de aço seria: estrutural, ligado, etc.

3.3 Explicar que características teria uma liga de 0,5% C

 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Caracterização de ligas ferro-carbono 

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

O diagrama Fe-C é apresentado aos formandos que terão de identificar os seus pontos característicos.

Indicar no diagrama as estruturas de solidificação que são produzidas, para uma percentagem de 0,5% C.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício: Caracterização de ligas ferro-carbono 

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

                         

SOLUÇÃO: Este é um aço de Hipoeutetóide.  Acima de 1539° C.  Acima da fase líquida apenas está presente fase líquida.

A partir desse ponto 1, começa a formar-se austenite, até que, ao atingir o ponto 2, solidifica totalmente.

No ponto 3 o ferro gama começa a sua transformação em ferrite, ferro alfa.

À medida que os cristais de ferrite aparecem, a austenite residual é enriquecida por carbono até que, no ponto 4, quando atinge 89%, se transforma em perlite.

A austenite, também conhecida como aço gama (γ), é uma forma de ordenação específica de átomos de ferro e carbono.

É bom recordar que, pela definição, os aços são aquelas ligas do Diagrama Ferro-Carbono em que, à temperatura suficiente, todo o carbono é dissolvido em ferro γ.

NOTAS:

L - Líquido.  (apenas aparece líquido)

Aust - Austenite

Cement - Cementita

Ledeb - Ledeburita

Perl - Perlite

α - Ferro alfa

γ - Ferro gama



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3 X

CU 4 X

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

3.1 Diagramas de Fase e Ligas X

3.2 Fabrico e classificação de aços

3.3 Comportamento de aços estruturais em soldadura por fusão  X

 4.1 Ligas Ferro - Carbono   X

4.2 Fenómenos de fissuras em uniões soldadas  X

4.3 Tratamento térmico de materiais de base e uniões soldadas

4.4 Aços (não ligados) estruturais

4.5 Aços de elevada resistência

4.6 Aplicação de aços estruturais e de elevado resistência 

4.7 Introdução à corrosão 

4.8 Aços inoxidáveis e resistentes ao calor

4.9 Alumínio e ligas de alumínio 

4.10 Unir materiais diferentes  

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Selecionar microestruturas de ligas a partir dos diagramas de fase fornecidos 

Ler diagramas TTT e de TAC simples  

Comparar a dureza do aço de acordo com a sua composição e taxa de arrefecimento  

Verificar a solidificação e a microestrutura do ferro em ferro no estado sólido. 

Verificar o diagrama do equilíbrio Fe-C. 

Descrever a distribuição de temperaturas nas soldaduras.

Associar os efeitos da proteção da soldadura e do tipo de consumíveis sobre a microestrutura 

do metal de soldadura às propriedades para uma soldadura de passagem única 

comparativamente a uma soldadura multipassagem.

Identificar áreas da ZAT, os motivos para alterações da dimensão do grão e da microestrutura 

e os seus efeitos sobre as propriedades para uma soldadura de passagem única 

Escolher soluções alternativas e precauções adequadas para evitar fissuras. 

Selecionar alternativas simples que reduzam ou eliminem a ocorrência de fissuração a frio, 

fissuração a quente, fissuração por reaquecimento  e arrancamento lamelar  no fabrico com 

soldadura. 

Determinar os principais fatores que afetam cada tipo de fissuração.  CU 4

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício:  Identificar o tipo de fissuras

Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática

CU 3



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

Participação em reuniões de grupo

Demonstração do conhecimento adquirido

15 pessoas

Amostras de diferentes exemplares

Fotografias de exemplo

Cópias do Diagrama Fe-C

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

1. Dividir a turma em grupos de trabalho

2. Fornecer exemplos de amostras (fotografias) com imperfeições

3. Pedir aos formandos para analisar as amostras e identificar as imperfeições e os fatores que as 

originam

4. Moderar a discussão baseada nos exemplos dados

                 KIT PARA FORMADORES 
Exercício: Identificar o tipo de fissuras

Explicar os motivos que podem conduzir à ocorrência de fissuras. Este exercício dirige-se ao 

desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É possível que possa ser 

necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos mínimos definidos para 

esta qualificação.

Discussão em grupo e aprendizagem baseada em problemas

1 hora



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. Estudar as diversas fotografias de amostras apresentadas pelo seu formador

1.1 Explicar os fenómenos de fissuração mais comuns em uniões soldadas

1.2 Revelar os principais fenómenos de fissuração em uniões soldadas:

     A) Fissuração a frio

     B) Fissuração a quente,

     C) Sobreaquecimento

     D) Arrancamento lamelar

2. Identificação por parte dos estudantes dos diferentes defeitos que apresentam

2.1 Observação detalhada das amostras e comparação com outras apresentadas

2.2 Discussão de grupo

3. Explicar as causas que causaram esses defeitos nas amostras apresentadas

3.1 Analisar as causas em grupo

3.2 Ações a tomar para os minimizar

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Identificar o tipo de fissuras

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso)

São disponibilizadas diversas fotografias para estudo 

Os formandos têm de identificar as diferentes imperfeições nas amostras e explicar para cada uma delas as causas que originaram essas imperfeições

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Figura 1 Figura 2

Figura 4

Figura 3

Figura 1

Figura 2

Figura 1 Figura 2

Figura 1 Figura 2

A.- A fissuração a frio é a fissuração que ocorre como resultado da dissolução do hidrogénio no metal de soldadura e que, em seguida, se difunde para a zona 

termicamente afetada (ZAT).  As fissuras a frio desenvolvem-se principalmente muito tempo depois de o metal de soldadura ter solidificado mas, por vezes, 

aparecem mais cedo.  A fissuração da soldadura a frio ocorre para temperaturas bastante abaixo de 315,5 °C. É considerada um grave defeito de soldadura porque 

pode afetar significativamente a integridade da infraestrutura.

A fissuração a frio também é conhecida por fissuração induzida por hidrogénio, fissuração retardada ou fissuração do cordão inferior.

B .-  A fissuração a quente, também conhecida como fissuração de solidificação, pode ocorrer com todos os metais, e ocorre na  zona da fusão de uma soldadura.

Para diminuir a probabilidade deste tipo de fissuração, deve ser evitada a retenção de material em excesso e deve ser utilizado um material de enchimento 

adequado.

Outras causas incluem corrente de soldadura demasiado elevada, má conceção da união que não difunde o calor, impurezas (tais como enxofre e fósforo), pré-

aquecimento, velocidade demasiado rápida e arcos compridos.

A fissuração a quente também é conhecida como fragilidade a quente, fendilhação a quente, fissuração de solidificação e fissuração por liquação

C.- Sobreaquecimento.  O sobreaquecimento originado nos processos de soldadura produz defeitos nas peças a unir do tipo.

Mau aspeto global da soldadura, deformação dos elementos a unir, enfraquecida.
Este sobreaquecimento seria evitado com uma regulação adequada dos parâmetros e com um aquecimento homogéneo dos componentes a unir.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Identificar o tipo de fissuras

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO



Figura 3 Figura 4

O arrancamento lamelar é um tipo de defeito da soldadura que ocorre nas placas de aço laminadas que foram unidas por soldadura, devido às forças de retração 

perpendiculares às faces das placas.  O arrancamento lamelar é causado principalmente por inclusões sulfurosas no material.  Outras causas incluem um excesso 

de hidrogénio na liga.  Este defeito pode ser atenuado mantendo a quantidade de enxofre na liga de aço abaixo de 0,005%.

A adição de terras raras, zircónio ou cálcio à liga para controlar a configuração das inclusões de enxofre ao longo de toda a rede metálica também pode atenuar o 

problema.



 CU 5 Índice

5.1/5.2 e13

5.3 e14

5.4 e15



Nível QNQ:44

Nível QEQ: 44

X

CU 1

CU 2

CU 3

CU 4

CU 5 Construção e Design X

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

5.1 Design de uniões para Soldadura e Brasagem X

5.2 Design de estruturas soldadas com carga estática predominante  X

5.3 Comportamento de estruturas soldadas sob carga dinâmica

5.4 Design de equipamento sob pressão soldado  

CU 5

Utilizar símbolos de uniões soldadas em linha com as propriedades do 

material 

por exemplo, composição química, espessura e cordão de soldadura.

Escolher o símbolo de acordo com os processos de brasagem, soldadura 

no estado sólido e soldadura por fusão.

Observar estruturas metálicas simples e configuração/forma 

geométrica, 

superfície e tipos de uniões perante carga estática.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT DO FORMADOR

Exercício

Caso de estudo

Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

para formadores: computador, projetor e quadro interativo

para formandos: computador, Internet e smartphone

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício:  Design de uniões para soldadura e brasagem. Design de estruturas soldadas com carga estática predominante.

Os formandos adquirem um conhecimento prático geral sobre o formato dos detalhes da 

soldadura relacionados com determinado material, espessura de parede, acessibilidade, carga, 

processo de soldadura, posição de soldadura, símbolos de soldadura, equipamento disponível, 

tolerâncias e identificação de uniões e detalhes relevantes de estruturas metálicas soldadas. 

Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É 

possível que possa ser necessária formação adicional ou especializada, para além dos 

Exposição e aprendizagem indutiva 

Este exercício pode ser feito na sala de aula ou como aprendizagem em contexto de trabalho 

(WBL).

máx. 20 pessoas 

4-5 horas

1. Apresentação de tipos de uniões soldadas de acordo com a ISO 9692 e a ISO 2553, 

e a demonstração de peças.

2. Descrever e mostrar os diferentes tipos de uniões de estruturas soldadas aos formandos.

3. Apresentar aos formandos os fatores a ter em consideração na preparação dos bordos.

4. Apresentar aos formandos as formas de preparação dos bordos aplicadas durante o fabrico. 

5. Explicar e demonstrar a representação simbólica e a aplicação prática de uniões soldadas. 

6. Explicar e demonstrar a diferença na preparação de uniões soldadas para tensão estática e 

tensão por fadiga.

7. Mostrar alguns exemplos de aplicação e discuti-los com os formandos.

Assegurar um ambiente de segurança integrado (iluminação, vias de evacuação, temperatura, 

ruído) e uma sala de aula equipada com todos os instrumentos pedagógicos necessários, tais 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

b) no caso de materiais com alturas diferentes

6. Identificar quais as estruturas que devem ser usadas na carga estática ou dinâmica:

a) no caso de materiais com a mesma altura

d) Mostrar a aplicação prática da representação simbólica das uniões soldadas.

5. Explicar o conceito de carga estática com ilustração:

c) Descrever a apresentação simbólica

c) União de sobreposição 

d) União de bordo

e) União de ângulo

3. Identificar o modo como cada união é feita (para cada uma das fotos explicar como essa junção pode ser realizada).

União de topo

União dupla

União de canto

União em T

4. Identificar diferentes tipos de representações e símbolos.

a) Descrever a instrução na linha da seta.

b) Descrever a informação que pode ser aplicada na cauda da linha da seta.

f) Uniões de topo para brasagem

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 

1. Fazer a correspondência entre os diferentes tipos de uniões e as imagens fornecidas.

A soldadura, a zona termicamente afetada (ZAT) e o metal base não aquecido são partes da união soldada:  

a) União de topo

b) União de canto

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Design de uniões para soldadura e brasagem. Design de estruturas soldadas com carga estática predominante.

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Preparação das uniões e bordos utilizados no fabrico de estruturas soldadas e a aplicação prática da representação simbólica de uniões soldadas. 

Comparação de condições de carga estática-dinâmica e  desenvolvimento de uniões soldadas.
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Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Permanente ao longo do tempo, carga ESTÁTICA

Uniões soldadas de nodos para suportes em I

Para carga estática

Para carga por fadiga

Os bordos têm de ser arredondados

Uniões soldadas de nodos para suportes em I

Para carga por fadiga

Os bordos têm de ser arredondados

A qualidade da superfície da união afeta principalmente a carga em tensão de fadiga

b) no caso de materiais com alturas diferentes

9.6 Diferença nas preparações

a) no caso de materiais com a mesma altura

Dimensão de soldaduras - Filete Intermitente Intercalado

Dimensão de soldaduras - Ponto

Dimensão de soldaduras - Costura

9.5 Diagrama para carga estática

Carga estática: Tensões, que têm valor constante no tempo, ou são caracterizadas por alterações insignificantes no processo em questão

A dimensão e a direção da carga são constantes ao mesmo tempo.

Exemplos de aplicação - Apontar das setas para Bisel e Uniões em J 1 

Exemplos de aplicação - Apontar das Setas para Bisel e Uniões em J 2

Dimensão de soldaduras - Uniões de topo

Dimensão de soldaduras - Filete 1

Dimensão de soldaduras - Filete 2

Dimensão de soldaduras - Filete Intermitente

Exemplos de aplicação - Soldadura no Lado da Seta 1

Exemplos de aplicação - Soldadura no Outro Lado 1

Exemplos da aplicação - Soldadura no Outro Lado 2

Exemplos de aplicação - Soldadura no Lado da Seta 2

Exemplos de aplicação - Soldadura em Ambos os Lados 1

Exemplos de aplicação - Soldadura Simétrica em Ambos os Lados

Símbolos elementares de soldadura_Aresta e Revestimento

Símbolos suplementares_Plano e Convexo e Côncavo

Símbolos suplementares_Bordos arredondados tangentes e Goivagem Permanente e Goivagem removível

Símbolos suplementares_Periférico

Símbolos suplementares_Campo

d) Exemplos da aplicação técnica dos símbolos:

c) Símbolos

Símbolos elementares de soldadura_Ranhura Quadrada e Ranhura Única em V

Símbolos elementares de soldadura_Ranhura Única de Bisel e Ranhura Única em U

Símbolos elementares de soldadura_Ranhura Única em J e Goivagem

Símbolos elementares de soldadura_Filete & Tampão/Fenda

Símbolos elementares de soldadura_Ponto e Costura

Soldaduras Aplicáveis para União em T

9.4 Símbolos de soldadura:

As uniões soldadas são marcadas com uma representação simbólica em termos técnicos.  

A soldadura é ilustrada por símbolos simples ou complexos. 

Os símbolos simples e complexos são associados a símbolos e são, inclusivamente, suplementados com instruções adicionais que se referem à forma 

projetada da interface de soldadura.

a) Linha da seta

Símbolos suplementares_Cauda opcional
b) Cauda

Exemplos de aplicação _Método de representação

Uma das ações mais importantes antes da soldadura é a preparação dos bordos.
A face de fusão ou a superfície do bordo é a área devidamente formada da peça onde se define o local da soldadura e onde a soldadura 

planeada tem de ser colocada.
Fatores que afetam a escolha da preparação:

Soldaduras Aplicáveis para União de topo

Soldaduras Aplicáveis para União de topo - Duplas

Soldaduras Aplicáveis para União de canto

Preparação dos bordos

Preparação dos bordos - Necessidade

Dados de preparação dos bordos:

Dados

União de topo - ranhura em U

9.3 Preparação dos bordos para soldadura:

União de ângulo I.

União de ângulo II.

9.2 Os fatores a ter em consideração na preparação dos bordos

União de topo

União de canto - União exterior

União de canto - União interior

União de canto - União em T

União de canto - União em cruz

União de canto - União de três elementos

Uniões de topo para Brasagem

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Design de uniões para soldadura e brasagem. Design de estruturas soldadas com carga estática predominante.

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

1.9 União soldada

Os tipos de uniões soldadas distinguem-se de acordo com a posição correlacionada dos elementos que têm de ser unidos.

Essas designações são atribuídas de acordo com a posição relativa dos elementos de união e, por isso, habitualmente, essas designações definem a forma 

a união.

A soldadura faz parte da união.

Uniões soldadas supramencionadas, ilustradas com fotos (os estudantes têm de fazer corresponder as imagens com o tipo de união):

União paralela - União de bordo

União paralela - União de bordo II 

União paralela - União de sobreposição
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Nível QNQ:44

Nível QEQ: 44

X

CU 1

CU 2

CU 3

CU 4

CU 5 Construção e Design X

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

5.1 Design de uniões para Soldadura e Brasagem

5.2 Design de estruturas soldadas com carga estática predominante 

5.3 Comportamento de estruturas soldadas sob carga dinâmica X

5.4 Design de equipamento sob pressão soldado  

CU 5

Identificar as características relativas a cargas cíclicas (fadiga) de uniões 

soldadas. 

Identificar técnicas possíveis para melhorar as resistências à fadiga em 

uniões soldadas.

Implementar as recomendações para  melhoria da fadiga em uniões 

soldadas.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Comportamento de estruturas soldadas sob carga cíclica

Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

Máx. 15 pessoas 

para formadores: computador, projetor e quadro interativo e amostras de peças e teste; imagens e vídeos 

para formandos: computador,  Internet e smartphone

A avaliação não é aplicável porque há oficinas que não têm nenhum equipamento de teste para medir valores de tensão

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Comportamento de estruturas soldadas sob carga cíclica            

Os formandos devem adquirir um conhecimento prático geral sobre fadiga e a influência dos entalhes e a 

respetiva prevenção. Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o 

tema. É possível que possa ser necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos 

mínimos definidos para esta qualificação.

Exposição, discussão, demonstração

Este exercício pode ser feito na sala de aula ou como aprendizagem em contexto de trabalho (WBL).

4-5 horas.

1. Apresentação na sala de aula de exemplos de carga típicos para carga em uniões soldadas

2. Moderar a discussão com os formandos sobre a vantagem e a desvantagem das diferentes cordões de 

soldadura e  a respetiva carga e testar a tensão e a deformação (contração)  e imperfeições da soldadura e a 

influência dos entalhes, imperfeições da soldadura e normas nacionais e internacionais e métodos para 

melhoramentos das características da fadiga das soldaduras (martelagem com agulha, refusão TIG, desbaste 

com broca, martelamento, alívio de tensões).

3. Explicar como a carga se altera ciclicamente ao longo do tempo e quais as causas da carga cíclica.

4. Dar exemplos sobre como melhorar a microestrutura de uniões soldadas.

5. Demonstrar como a suavização dos bordos podem reduzir a fadiga.

O prestador de EFP deverá providenciar a sala de aula e a oficina, que devem estar em conformidade com as 

regras de segurança, onde seja possível demonstrar o processo de melhoramento para evitar os defeitos 

causados pela fadiga.  



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

2) Escolher o processo adequado para aumentar/melhorar o valor-limite da fadiga (refusão TIG); 

3) Apresentar/demonstrar, usando vídeo (Imagem 02 MOV) e fotos (Imagem 03), a utilização prática da Refusão TIG sobre o bordo inferior do cordão de soldadura em filete; 

4) Apresentar/demonstrar, usando vídeo (Imagem 04 MOV) e fotos (Imagem 05), como utilizar a Refusão TIG para melhorar valor-limite da fadiga no bordo superior do cordão de soldadura em filete;  

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 

Depois de ver os vídeos ou as imagens/esquemas, apresentar/demonstrar na superfície do cordão de soldadura em filete de que modo se pode aumentar/melhorar o patamar limite se se a carga de 

fadiga estiver ativa:

1) Utilizar a foto (Imagem 01) para identificar e explicar a diminuição do limite da fadiga se o cordão de soldadura em filete for convexo;

Comportamento de estruturas soldadas sob carga cíclica. Sugestões práticas para melhorar a microestrutura de uniões soldadas. Evitar o efeito da fadiga e dos entalhes. Propostas para melhorar o 

comportamento à fadiga de uniões soldadas. Apresentação da refusão TIG.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Comportamento de estruturas soldadas sob carga cíclica            

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Carga cíclica



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Refusão TIG para melhorar o limite da fatiga - cordão de solda filetado completo

Refusão TIG para melhorar o limite da fatiga - bordo inferior do cordão de solda filetado - vídeo

9.3.c Refusão TIG para melhorar o limite da fadiga; bordo inferior do cordão de solda filetado (imagem)

Refusão TIG para melhorar o limite da fatiga - bordo inferior do cordão de solda filetado 

9.3.d Refusão TIG para melhorar o limite da fadiga; bordo superior do cordão de solda filetado (vídeo)

Refusão TIG para melhorar o limite da fatiga - bordo superior do cordão de solda filetado - vídeo

9.3.e Refusão TIG para melhorar o limite da fadiga; cordão de solda filetado completo (imagem)

9.3.b Refusão TIG para melhorar o limite da fadiga; bordo inferior do cordão de solda filetado (vídeo)

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Comportamento de estruturas soldadas sob carga cíclica                    

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

1. A carga pode mudar aleatoriamente ou harmonicamente ao longo do tempo. 

A mudança pode afetar tanto o grau de mudança da carga (por exemplo, amplitude da vibração) como a sua frequência (por exemplo, frequência de vibração). 

A vida útil de estruturas soldadas com cargas dinâmicas depende da resistência à fadiga das uniões soldadas e dos elementos estruturais. As flutuações de carga podem ser repetidas 

(oscilando) ou de impacto (alta velocidade). Consoante os modos de carga, distinguimos entre tensões pulsantes e oscilantes.

A resistência à fadiga é determinada por ensaios de fadiga.

A Fadiga é significativamente afetada pela qualidade da superfície, pelo formato da costura, pela presença de efeitos de entalhe, por mudanças transversais súbitas, pela natureza das 

uniões soldadas, etc.

2. Procedimentos para melhorar os limites da fadiga:

- Refusão TIG

- remoção dos excessos

- martelagem

- redução da tensão

9.3.a Filete convexo para reduzir o limite da fadiga (imagem)

Soldadura em filete convexo para reduzir o limite da fadiga
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Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3

CU 4

CU 5 Construção e Design X

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

5.1 Design de uniões para Soldadura e Brasagem

5.2 Design de estruturas soldadas com carga estática predominante 

5.3 Comportamento de estruturas soldadas sob carga dinâmica

5.4 Design de equipamento sob pressão soldado   X

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

CU 5

Utilizar o  processo de soldadura de acordo com o esquema do 

equipamento sob pressão soldado.

Utilizar as condutas de acordo com o material de base e a temperatura.

Comparar as vantagens e desvantagens dos vários detalhes da 

soldadura. 

na área /no fabrico/ do equipamento sob pressão.

Selecionar as normas legais e o processo de soldadura para as uniões 

soldadas.

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Design de equipamento sob pressão soldado                                                          

Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

máx. 20 pessoas 

Para formadores: computador, quadro interativo 

e amostras de peças do equipamento sob pressão; 

Para formandos: computador,  Internet e smartphone

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Design de equipamento sob pressão soldado                                                          

Os formandos devem adquirir um conhecimento prático geral sobre os requisitos especiais de 

conceção 

e construção de elementos estruturais nesta área de aplicação relativamente às soldaduras. 

Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É 

possível que possa ser necessária formação adicional ou especializada, para além dos 

Exposição, discussão, demonstração

Este exercício pode ser feito na sala de aula ou como aprendizagem em contexto de trabalho 

(WBL).

4 horas

1.  Apresentação de desenhos e de peças reais como rebordos, bocais, invólucros, etc. na sala 

de aula

2. Explicar o que acontece na carga da união quando se utiliza equipamento sob pressão, se 

estiver disponível na escola de EFP.

3. Moderar a discussão aberta com os formandos sobre a carga da união quando se utiliza 

equipamento sob pressão, se estiver disponível na escola de EFP.

4. Apresentar imagens de algumas fases de produção e do efeito de temperaturas superiores e 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

a) União angular no tubo

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 

9.1 Descrever vasos de pressão com a ajuda do formador.

9.2 Demonstrar unidades da estrutura do vaso de pressão ilustrado com a ajuda do formador. 

9.3 Explicar e demonstrar uniões angulares típicas da tubulação com a ajuda do instrutor: 

a) União angular sobre o tubo

b) União angular através do tubo

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Design de equipamento sob pressão soldado                   

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Design de equipamento sob pressão e dispositivos soldados 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Angular através do tubo

c) Angular no tubo

c) Angular no tubo

9.3 TIPOS DE UNIÕES ANGULARES DE TUBOS:

a) Angular sobre o tubo

Angular sobre o tubo

b) Angular através do tubo

O seu volume pode variar desde apenas alguns litros até vários milhares de metros cúbicos.

Os regulamentos de segurança, as normas e as diretrizes técnicas regulam o seguinte:

>requisitos de produção, de transformação, de reparação, de funcionamento e de segurança relacionados cm os vasos de pressão

>métodos de obtenção e condições para concessão das permissões requeridas

>pré-condições e método da pesquisa

>conteúdo, período e método de controlo oficial.

9.2

UM VASO DE PRESSÃO:

No caso de vasos de pressão, existe uma ampla variedade de tensões complexas:

- pressão e funcionamento até centenas de MPa

- pode conter cargas extremamente tóxicas, corrosivas, escaldantes, inflamáveis e explosivas

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Design de equipamento sob pressão soldado                                      

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

9.1 O vaso de pressão é um dispositivo fechado ou bloqueado que não se exposto ao efeito de aquecimento direto por produtos de combustão, produtos químicos ou eletricidade. Existe (ou 

pode vir a existir) uma pressão superior a 0,5 bar no seu interior, e pode ser aplicado às uniões de tubos, flangeadas ou soldadas, diretamente ligadas (entrada e saía).

Tampa plana

Cortes

Cortes

Parede Plana

Compensador de onda

Casco

Suporte Fundo Selado

Saia

Revestimento

Borda saliente (flange)

Cinta do Cone

Placa de Cobertura
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CU 6 Índice

6.3 e16

6.1/6.3 e17

6.1 e18

6.2/6.3/6.5 e19

6.1/6.3/6.5/6.6 e20



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3

X CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade X

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

6.1 Tensões Residuais e Distorções 

6.2 Instalações fabris, utensílios e equipamentos para soldadura 

6.3 Saúde e Segurança X

6.4 Medição, Controlo e Registo na Soldadura  

6.5 Economia e  Produtividade

6.6 Reparar soldaduras

Analisar como cada um dos fatores de risco é originado e selecionar as 

ações que os podem minimizar em instalações de fabrico com soldadura. 

               

 Aplicar regulamentos sobre Saúde e Segurança relativamente aos 

perigos da soldadura.

Selecionar controlos para minimizar os riscos decorrentes dos perigos da 

soldadura.

Utilizar procedimentos de trabalho seguros aplicando os requisitos da 

regulamentação de Saúde e Segurança.

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

CU 6

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Introdução à saúde, segurança e ambiente durante o fabrico

 Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

2-4 formandos por grupo

Amostra relevante da EPS. Normas ISO. Imagens/filmes de diferentes ambientes de trabalho 

de soldadura. PC/internet/projetor de vídeo. Procedimentos locais de HSE. Diretiva-Quadro 

para a Saúde e Segurança (Diretiva 89/391 da CEE)                                                                             

       https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/european-directives

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício:  Introdução à saúde, segurança e ambiente durante o fabrico

Assumir a responsabilidade pela sua própria segurança e ambiente e pela segurança e 

ambiente dos outros. Planear e executar a inspeção HSE com base no ENSAIO 001-003 ou 

semelhante e no regulamento local. Conhecer o conteúdo incluído na Diretiva-Quadro para a 

Saúde e Segurança (Diretiva 89/391 da CEE). Ser capaz de executar a Análise de Segurança do 

Trabalho (AST) em as tarefas laborais relevantes em soldadura.

Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É 

possível que possa ser necessária formação adicional ou especializada, para além dos 

requisitos mínimos definidos para esta qualificação.

Aprendizagem baseada em problemas

Se uma empresa fizer soldadura com base na EPS (Especificação do Procedimento em 

Soldadura), este exercício pode ser feito como aprendizagem contexto de trabalho (WBL).

3 horas

1.Dividir a sala de aula em grupos de trabalho

2.Pedir aos formandos para fazerem análises/inspeções de saúde e segurança com base no 

ENSAIO EPS 001-003 ou semelhante e no regulamento local.

2.1 Fornecer a lista de verificação de HSE 

2.2 Moderar e orientar a comunicação sobre os resultados (desvios e perigos)



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Cada grupo deverá realizar a seguinte análise:

1: Identificar a conformidade entre os regulamentos aplicáveis e a fabrico efetivo.

2: Executar a verificação do HSE.

3: Notificar o HSE sobre desvios e perigos.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Introdução à saúde, segurança e ambiente durante o fabrico

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Identificar perigos   SHAPE \* MERGEFORMAT               para os trabalhadores, riscos ambientais internos e externos no fabrico durante a 

inspeção do HSE e notificar todos os desvios em conformidade com os regulamentos aplicáveis. O controlo do fumo da soldadura e das poeiras 

do corte é essencial.

O instrutor apresenta os regulamentos aplicáveis relevantes.

https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/european-directives

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Introdução à saúde, segurança e ambiente durante o fabrico

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

O conteúdo deve ser prático e relevante tanto para a prática dos estudantes como para a sua própria experiência.  O exercício ajuda os estudantes a 

desenvolver novos conhecimentos e capacidades com base na sua própria experiência.  A tarefa tem de ser concluída e documentada de acordo com a 

Diretiva-Quadro para a Saúde e Segurança (Diretiva 89/391 a CEE) e os regulamentos locais e nacionais do HSE.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3

X CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade X

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

6.1 Tensões Residuais e Distorções  X

6.2 Instalações fabris, utensílios e equipamentos para soldadura 

6.3 Saúde e Segurança X

6.4 Medição, Controlo e Registo na Soldadura

6.5 Economia e  Produtividade

6.6 Reparar soldaduras

Utilizar os procedimentos para minimizar a distorção e a tensão.

Determinar de que forma podem as tensões residuais afetar o 

comportamento de uma estrutura simples em atividade.

Analisar como cada um dos fatores de risco é originado e selecionar as 

ações que os podem minimizar em instalações de fabrico com soldadura. 

               

 Aplicar regulamentos sobre Saúde e Segurança relativamente aos 

perigos da soldadura.

Selecionar controlos para minimizar os riscos decorrentes dos perigos da 

CU 6

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Tensões Residuais e Distorções 

Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ:

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

Exercício individual

Equipamento e soldadura adequado; a soldadura deverá ser executada a todo o comprimento, 

com um mínimo de 150 mm.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício:  Tensões Residuais e Distorções 

Os formandos deverão ser capazes de compreender os efeitos da tensão após a soldadura. Os 

formandos deverão adquirir conhecimentos sobre os diversos mecanismos que permitem 

prevenir ou corrigir uma soldadura que tenha sido deformado devido ao processo de soldadura. 

Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É 

possível que possa ser necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos 

mínimos definidos para esta qualificação.

Simulação e discussão

Com uma introdução adequada baseada na Internet, este exercício pode ser feito como 

aprendizagem contexto de trabalho (WBL).

2 horas

1. Pedir aos formandos para executar uma soldadura e registar os parâmetros (por exemplo, 

tempo, velocidade e débito calorífico), usando materiais diferentes (aço de carbono e aço 

inoxidável)

2. Monitorizar e orientar os formandos durante a soldadura para os sensibilizar para a saúde e a 

segurança

3. Pedir aos formandos para esboçar e medir  a deformação após a soldadura

4. Moderar a discussão sobre os efeitos  da tensão após a soldadura e os mecanismos para 

evitar que ocorram



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. Soldar uma placa < 10 mm com união em X e registar os seguintes parâmetros: I, U, tempo, comprimento, velocidade da soldadura, débito calorífico, padrão de tecelagem.

2. Os exercícios devem ser executados em diversas qualidades de materiais como o aço de carbono e o aço inoxidável. 

3. Preparar um esboço e medir a deformação após a soldadura.

4. Ter em consideração a sequência em que as passagens são soldadas e  qual o lado da união em X que solda para minimizar as distorções. Se soldar um dos lados da união, as placas 

ficarão altamente deformadas. 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Tensões Residuais e Distorções 

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

O conteúdo deve ser prático e relevante tanto para a prática dos estudantes como para a sua própria experiência. O exercício ajuda os estudantes a desenvolver novos conhecimentos 

com base na sua própria experiência e reflexão.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Tensões Residuais e Distorções 

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

A tarefa é executada e documentada de acordo com a EPS.  O formando deve soldar uma camada de cada lado e, em seguida, mudar de lado.  Se os estudantes não o 

fizerem corretamente da primeira vez, devem ser orientados para executar o exercício de forma correta da segunda vez.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3

X CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade X

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

6.1 Tensões Residuais e Distorções  X

6.2 Instalações fabris, utensílios e equipamentos para soldadura 

6.3 Saúde e Segurança

6.4 Medição, Controlo e Registo na Soldadura

6.5 Economia e  Produtividade

6.6 Reparar soldaduras

Utilizar os procedimentos para minimizar a distorção e a tensão.

Determinar de que forma podem as tensões residuais afetar o 

comportamento de uma estrutura simples em atividade.

CU 6

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Tensões Residuais e Distorções 

 Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

Exercício individual

Equipamento e soldadura adequado; a soldadura deverá ser executada a todo o comprimento, 

com um mínimo de 150 mm.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício:  Tensões Residuais e Distorções 

Os formandos deverão ser capazes de compreender os efeitos da tensão após a soldadura. Os 

formandos deverão adquirir conhecimentos sobre os diversos mecanismos que permitem 

prevenir ou corrigir uma soldadura que tenha sido deformado devido ao processo de soldadura. 

Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É 

possível que possa ser necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos 

mínimos definidos para esta qualificação.

Simulação e discussão

Com uma introdução adequada baseada na Internet, este exercício pode ser feito como 

aprendizagem contexto de trabalho (WBL).

2 horas

1. Pedir aos formandos para executar uma soldadura filetada e registar os parâmetros (por 

exemplo, tempo, velocidade e débito calorífico), usando materiais diferentes (aço de carbono e 

aço inoxidável)

2. Entregar aos formandos um esquema para seguirem quando aplicarem calor

3. Pedir aos formandos para observar e descrever o modo como o calor está a ser aplicado 

3. Pedir aos formandos para medir a deformação após a soldadura

4. Moderar a discussão sobre a influência e a quantidade de calor necessária; 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Calor

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 

Soldar uma soldadura filetada e registar os seguintes parâmetros: tempo, comprimento, velocidade da soldadura, débito calorífico, padrão de 

tecelagem. Os exercícios devem ser executados em diversas qualidades de materiais como o aço de carbono e o aço inoxidável.

Tentar aplicar o calor tal como indicado no esboço e ver o que acontece.

Descrever de que forma é que o calor foi aplicado e medir a deformação após a soldadura.

O segredo para dominar este exercício é aplicar a quantidade correta de calor.

A experiência do professor pode igualmente ser usada como orientação, neste caso.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Tensões Residuais e Distorções 

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

O conteúdo deve ser prático e relevante tanto para a prática dos estudantes como para a sua própria experiência. O exercício ajuda os estudantes a 

desenvolver novos conhecimentos com base na sua própria experiência e reflexão. Os estudantes têm de seguir o esquema para aplicar calor. 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Calor

Medir a deformação antes e depois da aplicação do calor

Se a soldadura for executada numa placa espessa com o método de SOLDADURA 141 (TIG), haverá menor deformação.

Para obter um bom resultado nesta tarefa, é recomendada menor espessura e posição vertical ascendente (PF) com um método de soldadura semiautomático (131,135,138 e 136)

Deve ser igualmente testada mais de uma passagem e o calor deve ser aplicado de diferentes formas.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Tensões Residuais e Distorções 

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

 A tarefa é executada e documentada de acordo com a EPS.  A solução, baseada nas escolhas de cada estudante, será diferente de caso para caso.  Por exemplo, depende do calor, de 

acordo com a imagem:



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3

X CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade X

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

6.1 Tensões Residuais e Distorções 

6.2 Instalações fabris, utensílios e equipamentos para soldadura  X

6.3 Saúde e Segurança X

6.4 Medição, Controlo e Registo na Soldadura

6.5 Economia e  Produtividade X

6.6 Reparar soldaduras

CU 6

Escolher o tipo de acessório, utensílio ou posicionador aplicável a um 

determinado fabrico soldado.

Analisar como cada um dos fatores de risco é originado e selecionar as 

ações que os podem minimizar em instalações de fabrico com soldadura. 

               

 Aplicar regulamentos sobre Saúde e Segurança relativamente aos 

perigos da soldadura.

Selecionar controlos para minimizar os riscos decorrentes dos perigos da 

Identificar os elementos que compõem o custo do fabrico soldado.   

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Instalações fabris, utensílios e equipamentos para soldadura

 Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

2-4 formandos por grupo

Equipamento de soldadura adequado; a soldadura deverá ser executada a todo o 

comprimento, com um mínimo de 150 mm.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício:  Instalações fabris, utensílios e equipamentos para soldadura

Planear e utilizar utensílios e equipamentos e forma eficiente para soldar com qualidade 

satisfatória, de acordo com os normas. Participar no planeamento e na implementação de 

medidas para uma soldadura segura e eficaz. Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do 

conhecimento geral relacionado com o tema. É possível que possa ser necessária formação 

adicional ou especializada, para além dos requisitos mínimos definidos para esta qualificação.

Simulação e discussão de grupo

Com uma introdução adequada baseada na Internet,  este exercício pode ser feito como 

aprendizagem em contexto de trabalho (WBL).

3 horas

1. Pedir aos formandos para apresentar um ou dois exemplos práticos, com base na sua 

experiência de produção de soldadura, sobre quando utilizar utensílios ou acessórios. 

2. Pedir aos formandos para soldar em 2 contraplacas usando uma das EPSs (001-003) 

fornecidas.

3. Pedir aos formandos para medir ambas as placas  antes e depois da soldadura

4. Moderar a discussão sobre outras soluções/novas ideias para melhorar as questões da 

qualidade e da saúde e segurança. 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. Soldar em 2 contraplacas para parar a deformação, de acordo com uma das EPSs (001, 002 ou 003) fornecidas. 

2. Ambas as placas devem ser medidas antes e depois para mostrar o resultado;

3. Apresentar e discutir outras soluções para obter novas ideias e para partilhar a sua experiência com os restantes factos do grupo. Devem ser abordados os 

seguintes  temas: «Quais serão os aspetos negativos deste tipo de soluções propostas? »; «O que irá acontecer ao âmbito do END usando esta solução?», «O que se 

deve fazer para melhorar as questões de saúde e segurança?».  

Qualificação:Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Instalações fabris, utensílios e equipamentos para soldadura

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Este exercício ajuda os formandos a desenvolver novos conhecimentos, com base na sua própria experiência e reflexão, e a compreender as distorções que 

ocorrem durante a soldadura e o modo e evitar a sua ocorrência. O exercício tem duas partes: soldadura e discussão. Primeiro, os estudantes devem apresentar um 

ou dois exemplos práticos, com base na sua experiência de produção de soldadura, obre quando utilizar utensílios ou acessórios.  Após a parte prática, deve ser 

realizada uma discussão sobre a existência de outras soluções/novas ideias.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Instalações fabris, utensílios e equipamentos para soldadura

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

A tarefa é executada e documentada de acordo com a EPS.  A solução, baseada nas escolhas de cada estudante, será diferente de caso para caso.  Para soldar em 

2 contraplacas para parar a deformação, os estudantes têm de soldar 2 placas com união em V; uma deve ser fixada com grampos e a outra deve ser soldada sem 

nenhuns reforços que impeçam distorções; ambas as placas devem ser medidas antes e depois, mostrar o resultado; as placas deverão ser soldadas de acordo com 

uma das EPS (001, 002 ou 003).

 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3

X CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade X

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas

Temas (subunidades)

6.1 Tensões Residuais e Distorções  X

6.2 Instalações fabris, utensílios e equipamentos para soldadura 

6.3 Saúde e Segurança X

6.4 Medição, Controlo e Registo na Soldadura

6.5 Economia e  Produtividade X

6.6 Reparar soldaduras X

CU 6

Aplicar os requisitos mais comuns aos procedimentos de reparação da 

soldadura.

Utilizar os procedimentos para minimizar a distorção e a tensão.

Determinar de que forma podem as tensões residuais afetar o 

comportamento de uma estrutura simples em atividade.

 

Utilizar procedimentos de trabalho seguros aplicando os requisitos da 

regulamentação de Saúde e Segurança 

Identificar os elementos que compõem o custo do fabrico soldado.   

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Tensões Residuais e Distorções 

 Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

Estudo de caso individual

Equipamento e soldadura adequado; a soldadura deverá ser executada a todo o comprimento, 

com um mínimo de 150 mm.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício:  Tensões Residuais e Distorções 

Os formandos deverão ser capazes de compreender os efeitos da tensão após a soldadura. Os 

formandos deverão adquirir conhecimentos sobre os diversos mecanismos que permitem 

prevenir ou corrigir uma soldadura que tenha sido deformado devido ao processo de soldadura. 

Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É 

possível que possa ser necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos 

mínimos definidos para esta qualificação.

Simulação

Com uma introdução adequada baseada na Internet, este exercício pode ser feito como 

aprendizagem em contexto de trabalho (WBL). 

8 horas

1. Pedir aos formandos para executar uma soldadura e registar os parâmetros (por exemplo, 

tempo, velocidade e débito calorífico), usando materiais diferentes (aço de carbono e aço 

inoxidável)

2. Monitorizar e orientar os formandos durante a soldadura para os sensibilizar para a saúde e 

a segurança

3. Pedir aos formandos para esboçar e medir  a deformação após a soldadura

4. Pedir ao formando que utilize ângulos diferentes e que descreva o respetivo impacto sobre 

o tempo e  os custos de produção

5. Pedir aos formandos para escavar 50% da espessura inicial da parede na soldadura e 

executar uma reparação.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. Soldar uma união em V 10 mm; e registar os seguintes parâmetros: I, U, tempo, comprimento, velocidade da soldadura, débito calorífico, padrão de 

tecelagem. 

2. Os exercícios devem ser executados em diversas qualidades de materiais como o aço de carbono e o aço inoxidável.

3. Preparar um esboço e medir a deformação após a soldadura. 

4. Utilizar diferentes ângulos de união e descrever em que medida o tempo e os custos de produção são afetados pelos diferentes ângulos de união.

5. Escavar 50% da espessura inicial da parede na soldadura e executar uma reparação.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Tensões Residuais e Distorções 

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

O conteúdo deve ser prático e relevante tanto para a prática dos estudantes como para a sua própria experiência. O exercício ajuda os estudantes a 

desenvolver novos conhecimentos com base na sua própria experiência e reflexão.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Tensões Residuais e Distorções 

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

A tarefa é executada e documentada de acordo com a EPS.  A solução, baseada nas escolhas de cada formando, será diferente de caso para caso.  Os formandos 

devem  prestar uma atenção especial às distorções que ocorrem depois de a reparação ter sido executada.  A distorção deve ser medida após a 1ª  soldadura e após 

a reparação.  Devem ter igualmente em consideração se existe alguma possibilidade de prevenir ou de reduzir as distorções dado que não é possível ajustar esta 

soldadura, soldando em lados diferentes.  É importante que esta soldadura seja executada como uma soldadura de lado único.



CU 7 Índice

7.1/7.2/6.4/8.2 e21



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3

X CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade X

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas X

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas X

Temas (subunidades)

6.1 Tensões Residuais e Distorções 

6.2 Instalações fabris, utensílios e equipamentos para soldadura 

6.3 Saúde e Segurança

6.4 Medição, Controlo e Registo na Soldadura X

6.5 Economia e  Produtividade

6.6 Reparar soldaduras

7.1 Introdução à garantia de qualidade na fabrico de peças soldadas X

7.2 Controlo de qualidade durante o fabrico X

8.1 Ensaios destrutivos de materiais e de uniões soldadas

8.2 Imperfeições e Critérios de Aceitação X

8.3 Ensaios Não Destrutivos 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

Exercício

Estudo de caso

CU 6

Descrever os tipos de imperfeições da soldadura e comparar o modo 

Realizar a implementação dos requisitos para a calibração, validação e 

monitorização de operações de soldadura

Utilizar procedimentos de controlo de qualidade e instruções no 

fabrico de peças soldadas.

Descrever o objetivo da EPS e da qualificação do soldador e identificar 

Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

CU 7

CU 8

                 KIT PARA FORMADORES 

Formação prática

Nome do exercício: Verificação de parâmetros durante a soldadura



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

2-4 formandos por grupo

Amostra relevante da EPS. Alicate amperímetro,  cronómetro, fita métrica, compasso de 

Vernier, indicador de temperatura, normas ISO para a soldadura. Imagens/filmes de diferentes 

ambientes de trabalho de soldadura. PC/internet/projetor de vídeo.

Nome do exercício:  Verificação de parâmetros durante a soldadura

Compreender e ser capaz de executar verificações de qualidade de soldaduras realizadas de 

acordo com uma EPS. Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral 

relacionado com o tema. É possível que possa ser necessária formação adicional ou 

especializada, para além dos requisitos mínimos definidos para esta qualificação.

Aprendizagem baseada em problemas

Este exercício pode ser feito na sala de aula ou como aprendizagem em contexto de trabalho 

(WBL); mas neste caso necessita de uma introdução baseada na internet.

4 horas

1.Dividir a sala de aula em grupos de trabalho

2.Fornecer amostras aos formandos para verificar a qualidade usando o TESTE EPS 001, o 

TESTE EPS 002 e o TESTE EPS 003 ou semelhante



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

Todos os grupos deverão realizar a seguinte análise: 

1. Identificar a conformidade entre a soldadura executada e a EPS 

2. Executar a verificação de parâmetros da soldadura e comparar com a EPS relevante 

3. Analisar resultados e descrever correções. 

Realizar uma verificação de parâmetros relativamente a uma determinada EPS para confirmar a conformidade relativamente à EPS para o trabalho real:

• Verificar todas as dimensões (ângulo de união, abertura da raiz, nariz, espessura de parede,  diâmetro) da peça de ensaio. 

• Verificar os parâmetros na WPS para verificar a conformidade entre o fabrico e a EPS, pré-aquecimento, temperatura de interpasse, corrente, tensão, 

débito calorífico.

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Verificação de parâmetros durante a soldadura

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Realizar uma inspecção para verificar a conformidade relativamente à EPS 002. Os formandos devem também ser capazes de notificar quaisquer 

desconformidades relativamente à EPS.  

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Verificação de parâmetros durante a soldadura

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

Os formandos deverão realizar uma autoavaliação e notificar todas as desconformidades durante a inspeção. Isso será diferente de caso para caso.



CU 8 Índice

8.2/8.3 e22

8.3 e23

8.1 e24



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3

X CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas X

Temas (subunidades)

8.1 Ensaios destrutivos de materiais e de uniões soldadas

8.2 Imperfeições e Critérios de Aceitação X

8.3 Ensaios Não Destrutivos X

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Inspeção visual

Unidades de Competência 

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

CU 8

Descrever os tipos de imperfeições da soldadura e comparar o modo 

como os critérios de aceitação se lhes aplicam.         

 Identificar o significado das imperfeições de soldadura mais comuns, 

relativamente à sua dimensão, localização e morfologia, tal como 

indicado nas normas de aceitação
Identificar as imperfeições de soldadura mais comuns da solda, 

sintetizando as respetivas causas e prevenção

Listar os princípios os mais comuns da interpretação de END.    



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

2-4 estudantes por grupo

Amostra relevante de EPSs. Normas ISO. Imagens/filmes de diferentes defeitos de soldadura. 

PC/internet/projetor de vídeo. Modelo de relatório. Lanterna e espelho de inspeção, exercício de 

Inspeção visual.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício:  Inspeção visual

O exercício ajuda os formandos desenvolver os conhecimentos sobre imperfeições e critérios de 

aceitação para uniões soldadas. Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento 

geral relacionado com o tema. É possível que possa ser necessária formação adicional ou 

especializada, para além dos requisitos mínimos definidos para esta qualificação.

Exposição e aprendizagem baseada em problemas

4 horas

1. Apresentar as normas ISO 6520 e ISO 5817 aos formandos

2. Dividir a turma em grupos

3. Pedir aos formandos para realizar uma inspeção visual das soldaduras executada de acordo 

com o TESTE EPS 001, do TESTE EPS 002 e do TESTE EPS 003 ou semelhante



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Depois da apresentação dos seus formadores sobre o âmbito e os conteúdos das normas ISO 6520 e ISO 5817, inicie o TESTE EPS 001, o 

TESTE EPS 002 e o TESTE EPS 003 ou semelhante e o exercício de inspeção visual:

1. Executar a inspeção visual de soldaduras preformadas com as EPS fornecidas acima ou semelhantes

2.  Notificar desvios das especificações relevantes.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Inspeção visual

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Execute uma verificação de conformidade relativamente à EPS e use o equipamento e as normas relevantes para esta tarefa. 

• Os formandos conhecem as normas relevantes relativas à inspeção visual das soldaduras

• Os formandos têm de ser capazes de identificar diferentes tipos de defeitos de soldadura de acordo com a ISO 6520

• Os formandos têm, igualmente, de ser capazes de executar inspeções visuais de soldaduras de acordo com os requisitos fornecidos.

• Relatar imperfeições em conformidade com os critérios de aceitação relevantes de acordo com a ISO 5817.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Inspeção visual

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

A tarefa é executada e documentada de acordo com a EPS.  se o formador quiser, este exercício pode ser fundido com o exercício 1



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3

X CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas X

Temas (subunidades)

8.1 Ensaios destrutivos de materiais e de uniões soldadas

8.2 Imperfeições e Critérios de Aceitação X

8.3 Ensaios Não Destrutivos X

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício:  Inspeção da infiltração de corante

Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

CU 8

Identificar o significado das imperfeições de soldadura mais comuns, 

relativamente à sua dimensão, localização e morfologia, tal como 

indicado nas normas de aceitação
 Listar as vantagens e desvantagens mais comuns dos métodos de END 

quando aplicados ao fabrico com soldadura. 

 Recordar que método END é mais adequado para a deteção de cada 

uma das imperfeições.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

2 formandos por grupo

Amostra relevante de EPSs. Normas ISO. Imagens/filmes de diferentes ambientes de trabalho 

de soldadura. PC/internet/projetor de vídeo. Líquido, produto de limpeza e revelador para 

infiltração de corante.  

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício:   Inspeção da infiltração de corante

Os formandos têm de conhecer os vários métodos de END usados, e conhecer o respetiva 

utilização e limitações.

Os formandos têm de conhecer os regulamentos sobre formação e certificação dos profissionais 

de END. Este exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o 

tema. É possível que possa ser necessária formação adicional ou especializada, para além dos 

requisitos mínimos definidos para esta qualificação.

Exposição e aprendizagem baseada em problemas 

4 horas

1. Fornecer  uma explicação sobre o método END de Infiltração e compará-lo com a IPM 

(inspeção por partícula magnética)

2. Apresentar/testar peças de ensaio com defeitos (recomendado em aço inoxidável)

3. Fornecer latas de pulverizador para Infiltração de corante 

4. Pedir ao formando para aplicar a pulverização de acordo com as informações para o utilizador 

5. Pedir ao formando para analisar as peças de ensaio antes e depois da aplicação do 

pulverizador de infiltração de corante



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Após a explicação do formador sobre métodos END: 

1. Preparar a peça de ensaio para a inspeção (remover salpicos e limpar a superfície)

2. Aplicar o penetrante e deixar atuar durante 15 minutos

3. Aplicar o produto de limpeza num trapo e limpar o penetrante resistente

4. Aplicar um revelador e deixar atuar durante 10 minutos (necessária a observação durante a evolução)

5. Avaliar o resultado do ensaio de penetrante  em conformidade com o nível B da ISO 6520 e da ISO 5817 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício:  Inspeção da infiltração de corante

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

O conteúdo deve ser prático e relevante tanto para a prática dos estudantes como para a sua própria experiência. O exercício ajuda os 

formandos a desenvolver novos conhecimentos com base na sua própria experiência.

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício:  Inspeção da infiltração de corante

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO

A tarefa é executada e documentada de acordo com os vários métodos END e respetivas limitações.



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

X

CU 1

CU 2

CU 3

CU 4

CU 5 Construção e Design

CU 6 Características Gerais da Gestão de Qualidade

CU 7 Garantia de Qualidade/Controlo da Qualidade em Uniões Soldadas

CU 8 Testes Usados para O Controlo da Qualidade de Uniões Soldadas X

Temas (subunidades)

8.1 Ensaios destrutivos de materiais e de uniões soldadas  X

8.2 Imperfeições e Critérios de Aceitação

8.3 Ensaios Não Destrutivos 

Introdução aos Materiais Metálicos

Materiais e a Sua Soldabilidade e Aplicação de Aços Estruturais e de Elevada Resistência

Formação prática

* Todas as unidades de competência terão de ser abordadas pelo estudo de caso

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Exercício

Estudo de caso

Nome do exercício: Análise de um diagrama de ensaio de tração do aço

Unidades de Competência

Introdução à Tecnologia da Soldadura e à Tecnologia de Soldadura com Arco Elétrico e Fontes de Alimentação para Soldadura com Arco

Processos de Soldadura e de Corte

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Comparar ensaios destrutivos, destacando os objetivos comuns e as 

limitações dos dados gerados
CU 8



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

1. OBJETIVO

2. MÉTODO(S) DE FORMAÇÃO

3. INSTRUÇÕES

4. DURAÇÃO

5. TAMANHO DO GRUPO

6. RECURSOS (identificação e respetivos acessórios)

7. AVALIAÇÃO (quando aplicável)

15 pessoas

Amostras de diferentes resultados de ensaios - Diagrama de ensaio de tração

Participação em reuniões de grupo.

Demonstração do conhecimento adquirido

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

1. Explicar e justificar a utilização de ensaios destrutivo, incluindo as suas características e 

campos de aplicação

2. Listar os principais tipos de ensaios destrutivos            

2.1 Máquinas e dispositivos para testar

2.2 Características das sondas 

3. Submeter uma amostra de estudo

3.1 Pedir aos formandos para realizar a análise visual da amostra

4. Mostrar o diagrama de tensão concentrando-se em 

4.1 Parâmetros representados no diagrama

4.2 Pontos característicos

5.) Tendo em consideração o diagrama, pedir aos formandos para identificar o tipo de material 

                 KIT PARA FORMADORES 
Nome do exercício: Análise de um diagrama de ensaio de tração do aço

Identificar as propriedades mecânicas de um aço num diagrama de ensaio de tração. Este 

exercício dirige-se ao desenvolvimento do conhecimento geral relacionado com o tema. É 

possível que possa ser necessária formação adicional ou especializada, para além dos requisitos 

mínimos definidos para esta qualificação.

Exposição, discussão em grupo e aprendizagem indutiva

1 hora



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Tendo em consideração os resultados de dois ensaios de tração realizados em exemplares de teste de diferentes materiais, obtêm-

se os gráficos apresentados pelo seu formador.

Atribuir cada exemplar ao seu gráfico e explicar brevemente as suas características. 

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Análise de um diagrama de ensaio de tração do aço

8. RESUMO (apresentação detalhada do exercício/estudo de caso) 

Justificar a utilização de ensaios destrutivos

Listar os principais tipos de  ensaios destrutivos

Submeter uma amostra de estudo

Explicar como é aplicado o ensaio nas amostras apresentadas

9. INSTRUÇÕES (etapas e tarefas necessárias para realizar o exercício/estudo de caso) 



Nível QNQ: 4

Nível QEQ: 4

Exercício X

Estudo de caso

Figura 1 Figura 2

Gráfico 1

Carga

Extensão

Gráfico 2

Carga

Extensão

Solução:

O primeiro exemplar (esquerda superior) corresponde a um material algo dúctil, provavelmente aço fracamente ligado. Possui uma ligeira 

deformação plástica, com um determinado grau de tensão. Gráfico 1

A segunda amostra (esquerda superior)  corresponde a um material muito mais dúctil, provavelmente uma liga de alumínio. Gráfico 2

                                                                                                                                                                                           

Para cada gráfico enumerar a tensão de cedência, a tensão de rotura, o módulo de elasticidade (módulo de Young), o alongamento…                         

                                                                                           

Nota:

No campo da metalurgia, o metal dúctil é conhecido como sendo um que passa por enormes deformações antes de se quebrar, sendo o oposto do 

metal frágil, que se quebra sem praticamente nenhuma deformação.

Qualificação: Técnico Europeu de Soldadura

                 KIT PARA FORMADORES 

Nome do exercício: Análise de um diagrama de ensaio de tração do aço

SOLUÇÃO /RACIOCÍNIO


