
 

 
 

Faculdade de Tecnologia SENAI “Nadir Dias de Figuei redo” 
 

Pós-Graduação Lato Sensu 
 

Inspeção e Automação de Soldagem 
 
 
 
 
 

Eduardo Carlos da Mota 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 
BRASAGEM – EPB 

 
 
 
 
 
 
 

Professor Orientador: Luiz Gimenes Jr. 
Disciplina: Metalurgia da Soldagem 
 
 

Osasco-SP 
2012 

 



2 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar detalhes no processo de elaboração de 
uma Especificação de Procedimento de Brasagem – EPB, bem como referências normativas, 
seleção do processo, análise dos metais de base, metais de adição, tipos de junta, tratamentos 
térmicos, tipos de gases e parâmetros de processo utilizados. 

 
 

2. ESTUDO DE CASO – EPS nº 05 
 

2.1 Objetivo 
 

Definir a Especificação de Procedimento de Brasagem (EPB) para a brasagem de aletas 
de latão naval em um tubo costurado, confeccionado em aço carbono, para aplicação de 
trocador de calor aletado. 

 
2.2 Produto 

 
Basicamente o produto é um trocador de calor aletado tipo “L-Fin”, utilizado em 

equipamentos para refrigeração e aquecimento, com baixa perda de carga e ótima transferência 
de calor, é o tipo de tubo mais usado pelas usinas hidroelétricas (TROCALOR, 2006, p. 3). 

 

 
Figura 1 :Trocador de calor aletado tipo “L-Fin” (THERMO PIPE, 2012) 
 

2.3 Processo de Fabricação do Trocador 
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O material das aletas é submetido à deformação controlada sob tensão, dando a pressão 
de contato ideal à base das aletas no Tubo e maximizando assim as propriedades de 
transferência de calor. A base das aletas aumenta consideravelmente a proteção contra a 
corrosão do tubo. Temperatura máxima de operação para este tipo de aleta é 160 °C (THERMO 
PIPE, 2012). 
 
 
 
 
 

2.4 Dados de Entrada da EPS 
 
Material de Base A: ASME SB-171 C46400 (Aleta em Latão Naval) – espessura ¼“ (6,35 mm) 
 
Material de Base B: ASTM A53 (Tubo Costurado Aço Carbono) – ø 2” (50,8 mm) 
 
Processo de Soldagem A: GTAW  
 
Processo de Soldagem B: SMAW 
 
Com os dados supracitados, inicialmente, foram selecionados os seguintes processos: 
 
Opções de Processo 
 

• 1ª Opção → GTAW com Metal de Adição (Liga Brastak “BT-520” – ASTM B139/B139M-
01 C52100) 
 

• 2ª Opção  → GTAW Autógena 
 

• 3ª Opção  → Brasagem por Chama com Metal de Adição (“solda prata” Liga Brastak “BT-
256” – DIN EN 1044 AG 102) 

 
Segundo HARRIS-BRASTAK (2012), há dois elementos encontrados nas ligas de latão que 

dificultam a soldagem. O primeiro e mais comum é o Zinco, que devido à baixa temperatura de 
volatização, forma vapores que causam porosidade no depósito de solda e no metal base, além 
de diminuir a capacidade de proteção do gás de proteção, na soldagem ao arco elétrico. O outro 
é o Chumbo, encontrado nas ligas de latão ao corte livre, que forma óxido de chumbo durante o 
aquecimento, dificultando a união metalúrgica entre o metal de adição e o metal base, 
fragilizando assim a junta, gerando em alguns casos trincas durante o resfriamento.  
 

A soldagem de peças de latão de grandes proporções não é uma prática comum, mas 
quando necessário deve-se aplicar um pré-aquecimento entre 200 e 300 °C. As propriedades 
mecânicas deste tipo de união são prejudicadas pela grande incidência de poros e pela liquação 
do material base. 
 

Logo, a literatura disponível, tanto em língua portuguesa, quanto em língua inglesa, 
recomenda o processo de brasagem para união deste tipo de material, especialmente quando se 
trata de união de materiais dissimilares. 
 
 

2.5 PROCESSO DE BRASAGEM – DEFINIÇÃO 
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A brasagem(brazing) é um grupo de processos de união no qual se produz a coalescência 

(união) de materiais pelo aquecimento a uma temperatura adequada, usando materiais de 
adição como ponto de fusão acima de 450°C e abaixo do ponto de fusão do metal base. O metal 
de adição é distribuído na superfície da junta por atração capilar (capilaridade). A brasagem se 
distingue da solda branda(soldering), pois nesta se emprega metais de adição com ponto de 
fusão abaixo de 450°C (MARQUES, 2005). 
 
 
 

Segundo FERNANDES (2001), a união ocorre através da combinação de três efeitos: 
 

a) Umectação:é o poder que um líquido tem de molhar um sólido, podendo fluir sobre o 
mesmo, deixando uma película aderida. Para facilitar a compreensão, podemos entender 
como sendo o fenômeno que permite com que uma fina película de água fique aderida a 
superfície de um vidro após o escorrimento de uma gota de água. Na brasagem este 
efeito é identificado como a fluidez do metal de adição sobre as superfícies aquecidas; 

 

 
Figura 02: Ação da umectação na junta brasada (FERNANDES, 2001) 

 
b) Capilaridade: é um de fenômenos físicos que promove pressão nos líquidos, fazendo 

com que penetrem entre duas superfícies. Na brasagem a capilaridade é obtida através 
da folga entre as peças a serem unidas, a qual o metal de adição deverá preencher. Esta 
folga deve ser até 0,05 mm para brasagem em fornos de atmosfera controlada ou a 
vácuo e de 0,05 mm até 0,20 mm para brasagem manual e em fornos com atmosfera 
comum; 

 
c) Difusão Molecular: é um processo espontâneo de transporte de moléculas do sistema 

cristalino de um material para outro. Como o aquecimento, as moléculas do material base 
se distanciam e o metal de adição no estado líquido penetra entre essas moléculas. No 
resfriamento as moléculas se atraem, contraindo o metal de adição, gerando aderência 
entre o metal base e o metal de adição. 

 
Figura 03: Difusão molecular na junta brasada (FERNANDES, 2001) 
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Para que todos esses efeitos ocorram de forma satisfatória, algumas características 
fundamentais da preparação das juntas devem ser observadas: as partes a serem unidas devem 
estar completamente limpas, isenta de óleo, graxa, poeira, tinta, oxidação e detritos de qualquer 
natureza; as folgas devem estar compreendidas entre os valores especificados ao método de 
aquecimento empregado; o metal de adição e fluxo deve ser adequado às ligas de materiais 
base a serem unidas. 
 

 
Figura 04:  Folgas recomendadas para os processos de brasagem(FERNANDES, 2001) 
 
 

2.6 FLUXOS PARA BRASAGEM 
 

Os fluxos usados se fundem a temperaturas inferiores a temperatura de fusão do metal 
de adição e atuam sobre as superfícies a serem unidas e áreas próximas, dissolvendo camadas 
de óxido eventualmente formadas após a limpeza, permitindo assim que o metal de adição 
possa fluir livremente sobre as superfícies a serem unidas e aderir ao metal de base 
(FERNANDES, 2001). 
 

A brasagem pode ser feita em atmosfera ativa, inerte ou sob vácuo. O uso de atmosferas 
protetoras elimina a necessidade de limpeza após a operação, para eliminar da junta os 
materiais corrosivos dos fluxos. 
 

As juntas brasadas são preenchidas por capilaridade e, para isto, é necessário um 
controle rígido da distância entre as peças. Se o espaçamento entre elas for muito pequeno, o 
preenchimento da junta é muito lento e pode ser apenas parcial. Espaçamentos exagerados 
também podem levar a tempos de preenchimentos muito longos e a formação de bolhas de gás 
ou de inclusões de fluxo e óxidos. 
 

2.7 PROJETO DA JUNTA BRASADA 
 

Segundo FERNANDES (2001), uma série de fatores devem ser considerados no projeto 
de uma junta brasada. O primeiro é a composição e a resistência do metal de adição. 
Geralmente, a resistência do metal de adição é menor do que do metal base, e então o projeto 
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correto de uma junta faz-se necessário para obtenção de uma resistência mecânica adequada. 
O segundo ponto é a atração capilar, já mencionada anteriormente. Porque o processo de 
brasagem baseia-se no principio da atração capilar para distribuição do metal de adição na junta 
brasada, sendo que a limpeza das juntas é extremamente crítica.  
 
 

O terceiro fator é o fluxo de brasagem que deve ser apropriado ao tipo de metal de 
adição que será usado na brasagem, evitando problemas de carbonização do metal de adição 
ou cristalização do fluxo sob a área brasada. O quarto fator é o tipo de exigência mecânica na 
junta brasada. Em geral, é preferido que qualquer tipo de carga a ser aplicada na junta brasada 
seja transmitida como tensão de ruptura no lugar uma força de tração.  O quinto fator é a 
composição e a resistência mecânica do metal base. Em geral, uma junta brasada conforme as 
recomendações mencionadas pode possuir uma resistência mecânica superior ao do metal de 
base isolado. 
 

O dimensionamento das juntas para brasagem deve permitir a ação da capilaridade e o 
fácil acesso ao soldador-brasador, no caso de juntas brasadas manualmente. Na figura abaixo 
há alguns tipos de juntas para brasagem. 
 

 
Figura 05: Vários tipos de juntas para brasagem. Teoricamente todas essas juntas podem ser 
classificadas como juntas sobrepostas (lap joints) [FERNANDES, 2001] 
 
 

2.8 SELEÇÃO DOS MATERIAIS 
 

O metal base tem um efeito primordial na resistência da junta. Um metal base com alta 
resistência mecânica produz juntas com maior resistência das aquelas feitas com metal base 
com resistência menor, ou seja, deve-se levar em conta para determinação do ciclo de 
brasagem, pois um mau dimensionamento pode acarretar em fragilização da junta brasada. 
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 Devem-se selecionar materiais que suportem o ciclo de brasagem sem sofrer alterações 
significativas em suas respectivas estruturas, pois, dependendo do processo de brasagem a ser 
empregado, o mesmo pode danificar o metal base. 
 
 
 
 
 

3. DESCRITIVO DO PROCESSO 
 

3.1 Metais de Base – QB-402 
 

Os metais de base foram analisados segundo suas propriedades físico-químicas, 
conforme as normas ASME SB-171/SB-171M, ASTM A 53/A53M-02 e ASME Section IX - 2010. 
 
Tabela 1: Composição Química do Latão Naval(Adaptado de ASME SB-171/SB-171M, p. 2) 

 
Nota: A somatória do Cobre e os elementos supracitados devem atingir 99,60%, no mínimo. 
 
Tabela 2: Resistência Mecânica do Latão Naval (Adaptado de ASME SB-171/SB-171M, p. 4) 

 
 
 
Tabela 3: Composição Química do ASTM A53 (Tubo Costurado Aço Carbono) [Adaptado de ASTM A 
53/A 53M-02, p. 2] 
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Nota: ACombinação dos cinco elementos não deve exceder 1,00%  
Tabela 4: Resistência Mecânica do ASTM A53 (Tubo Costurado Aço Carbono) [Adaptado de ASTM A 
53/A 53M-02, p. 3] 
 

 
Nota: A O alongamento mínimo em 2” (50 mm) deve ser determinado pela equação abaixo: 

 
Onde: 
e = alongamento mínimo em 2” (50 mm) em percentual arredondado ao percentual mais próximo; 
A = área seccionada do corpo de prova 
U = resistência à tração especificada, psi [Mpa] 
 
B Deve-se consultar a Tabela X4.1 ou Tabela X4.2 da ASTM A 53/A 53M-02, para consultar o valor mínimo 
de alongamento. 
 

Segundo TEBECHERANI (2012) os tubos de aço de grau A são aptos a serem dobrados, 
flangeados e serpentinados. Já os de grau B podem sofrer dobramento e flangeamento, com 
limitações. São fornecidos normalmente nos SCH 40 e SCH 80. Para elaboração da EPB será 
utilizado um tubo de grau A com SCH 80, conforme descrito na tabela abaixo. 

 
Tabela 5: Espessura da parede do tubo em função do diâmetro nominal(Adaptado de TEBECHERANI, 
2012) 
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Segundo TEBECHERANI (2012), Schedule é a denominação dada ao resultado 

arredondado à dezena calculado pela fórmula: 
 
SCH = P/S, onde P é a pressão de trabalho do tubo e S é a tensão (pressão) 

correspondente a 60% do limite do escoamento do material a 20 °C. Portanto, para um mesmo 
diâmetro externo de tubo, quanto maior o SCH, maior a espessura da parede em relação ao seu 
diâmetro. 

 
Logo, o Schedule define a espessura de parede do tubo de condução, sendo que os 

valoresestabelecidos para cada Schedule (espessura) nos vários diâmetrossão tabulados e 
convencionados nas normas correspondentes. 

 
 

3.2 Juntas – QB-408 
 

O método para seleção da junta está baseado em conceitos existentes de manufatura 
dos trocadores de calor, em concordância com a norma ASME Section IX – 2010 e o Brazing 
Handbook 4ª Edição, publicado pela AWS – AmericanWelding Society. 
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Figura 06: Juntas típicas de brasagem(MARQUES, 2005, p. 346) 

 
De acordo com Brazing Handbook (AWS, 1991), o projetista deve definir como muitas 

das variáveis de projeto da junta brasada como prática para garantir a obtenção de propriedades 
do serviço desejado e vida da junta brasada. Algumas variáveis são a abertura da junta 
(clearance) na temperatura ambiente e na temperatura de brasagem, forma física dos membros, 
isto é, pontos de concentração de tensão, dimensão da sobreposição dos elementos (overlap), 
tamanho do filete de brasagem, metais de adição, etc. 

 
Figura 07: Localização dos elementos para os símbolos de brasagem(AWS Brazing Handbook, 1991, p. 
38) 
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Figura 08: Junta sobreposta com os símbolos de brasagem(AWS Brazing Handbook, 1991, p. 40) 
 

Além disso, segundo FERNANDES (2001) para obtenção de uma junta de brasagem 
adequada, alguns critérios devem ser verificados: custo, temperatura de trabalho, direção e 
intensidade das forças aplicadas sobre o conjunto brasado, meio de trabalho, compatibilidade 
entre metal base e o metal de adição, método e tempo de aquecimento e o método de brasagem 
aplicado. 
 

A determinação da folga (distância entre as superfícies a serem brasadas) depende do 
tipo de brasagem empregado, da utilização de fluxo, das condições de usinagem existentes, 
verificando assim as tolerâncias existentes a fim de garantir uma faixa de trabalho e não um 
valor nominal. 
 

De acordo com a literatura disponível, as folgas normalmente empregadas para 
brasagem situam-se entre 0,05 a 0,20 mm, exceto para alguns processos especiais, tais como a 
Soldabrasagem que emprega folgas superiores a 0,50 mm. 

 
Ainda segundo FERNANDES (2001), o desenho das juntas para brasagem depende de 

vários requisitos construtivos e de uso específico do conjunto. Em geral existem basicamente 
dois tipos de juntas: juntas de topo e juntas sobrepostas, entretanto é possível efetuar diversas 
combinações entre esses dois tipos de juntas. 

 
Para juntas sobrepostas de chapas e tubos, que é o caso desta EPB, deve-se calcular o 

comprimento de sobreposição, de modo a garantir na região da união a mesma resistência 
mecânica do metal base. 

 

 
Figura 09: Relação entre o comprimento da sobreposição (K) e a espessura do metal base (D) 
[FERNANDES, 2001] 
 
 Na prática multiplica-se a espessura do componente mais fino (D) por um fator, que varia 
entre 3 a 7 de acordo com o tipo de metal base e o tipo de metal de adição, conforme tabela a 
seguir, obtendo-se o comprimento de sobreposição (K) ideal (FERNANDES, 2001). 
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Tabela 6: Fator de sobreposição (K)[Adaptado de FERNANDES, 2011] 
 

Metal Base 
Fatores  

Ligas de Solda Prata  Ligas de Foscoper e 
Silfoscoper 

Cobre 3 5 
Ligas de Cobre 4 7 

Aço 5 N/A 
Materiais de difícil 
umectação (metal 
duro, por exemplo) 

6 N/A 
 

 
Ainda segundo FERNANDES (2001), para brasagem de materiais dissimilares deve-se 

verificar os respectivos coeficientes de dilatação térmica, garantindo a folga adequada na 
temperatura de trabalho do metal de adição e não na temperatura ambiente. 

 
Figura 10: Exemplo de dimensionamento para brasagem de materiais dissimilares (FERNANDES, 2001) 
 

De acordo com MARQUES (2005), o espaçamento (folga) entre as peças pode ter 
grande influência sobre as características mecânicas da junta brasada, independente do tipo de 
solicitação e do desenho desta. A figura abaixo mostra esquematicamente a variação da 
resistência ao cisalhamento de uma junta de aço de baixo carbono brasada com uma liga de 
solda prata (AWS BAg-1) com o espaçamento entre as peças, de modo esquemático, e a figura 
12 mostra a variação da resistência à tração, nas mesmas condições. 
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Figura 11: Variação da resistência ao cisalhamento com a distância e separação entre as peças 
(MARQUES, 2005, p. 347) 
 

 
 

Figura 12: Variação do limite de resistência de uma junta brasada em relação ao espaçamento entre as 
peças (MARQUES, 2005, p. 347) 

 
Pode-se observar que a resistência da junta brasada tende a diminuir para espaçamentos 

muito pequenos, o que pode ser devido à existência de falhas de preenchimento da junta com o 
metal de adição. Para espaçamento excessivo, a junta tem maior flexibilidade, porém menor 
resistência. A tabela abaixo apresenta os espaçamentos recomendados para diferentes metais 
de adição. 
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Tabela 7: Espaçamentos recomendados à temperatura de brasagem[Adaptado de MARQUES, 2005, p. 
348] 

 
 

3.2.1 Detalhe da Junta – EPB nº 05 
 
Material de Base A: ASME SB-171 C46400 (Aleta em Latão Naval) – espessura ¼“ (6,35 mm) 
 
Material de Base B: ASTM A53 (Tubo Costurado Aço Carbono) – ø 2” SCH 80 (50,8 mm) 
 
Para cálculo do espaçamento entre a aleta e o tubo, foi utilizada a seguinte fórmula: 
 
L = LO + LO*α*∆T, onde: 
 
LO = dimensão inicial do componente 
∆T = temperatura de brasagem (neste caso consideraremos 650 °C) 
Α = coeficiente de expansão térmica (0.000012 °C-1 para o ASTM A53 e 0.000012 °C-1 para o 
ASME SB-171 C46400) 

 
Figura 13: Detalhe da junta brasada e o respectivo símbolo de brasagem 

 

 
Figura 14: Detalhe construtivo do trocador de calor 
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Figura 15: Desenhos para confecção da aleta e aquisição do tubo 

 
 

3.3 Metais de Adição – QB-403 / Temperatura de Brasagem – QB-404 
 

O metal de adição são ligas ou metais puros que penetram entre as superfícies a serem 
unidas, sendo o elemento de junção das partes. A maioria dos metais de adição não são ligas 
eutéticas, ou seja, não tem ponto de fusão definido como os metais puros, mas sim um intervalo 
de fusão compreendido entre as temperaturas de soliduse liquidus. 

 
Temperatura de sólido (solidus) é a mais alta temperatura na qual o metal de adição está 

totalmente sólido. Já a temperatura de liquido (liquidus) é a mais longa temperatura na qual o 
metal de adição está totalmente liquido. 
 

 
Figura 16: Diagrama de equilíbrio para ligas Ag-Cu(AWS Brazing Handbook, 1991, p. 44) 



16 

 

Quando as folgas são regulares e adequadas para a brasagem, deve-se utilizar metal de 
adição eutético ou com pequeno intervalo de fusão, obtendo um rápido e total preenchimento 
assim que a temperatura liquidus é alcançada. Essa alta velocidade de operação permite obter 
altos índices de produtividade e baixa probabilidade de defeitos na junta (FERNANDES, 2001). 
 

Quando as folgas são largas (acima de 0,15 mm) ou irregulares, ou seja, menos 
adequadas para a brasagem, deve-se utilizar metal de adição com intervalo de fusão maior, 
trabalhando no meio do mesmo, com a liga ainda “pastosa”, facilitando o controle da fluidez e 
consequentemente o preenchimento da folga. Nesse caso, o aquecimento é lento e a 
probabilidade de defeitos é maior (FERNANDES, 2001). 
 

Quando o metal de adição possuir um intervalo de fusão relativamente grande (acima de 
80°C), deve-se tomar cuidado para que os constituintes não se separem pelo aquecimento 
devido à volatilização de elementos como o zinco e o cádmio. Este efeito é chamado de 
liquação, mas também é muito conhecido como solda queimada ou fervida, apresentando 
porosidades e baixa resistência mecânica e estanqueidade (FERNANDES, 2001). 
 

Conforme mencionado por MARQUES (2005), outra consideração que deve ser levada 
em conta na escolha do metal de adição para brasagem é a possibilidade de interação metal de 
adição-metal base (formação de compostos, difusão e solubilização), que depende fortemente 
do ciclo térmico de brasagem. 
 

Para elaboração da EPB foi consultada a Tabela 3.2 do Brazing Handbook (AWS, 1991), 
onde mostra a interação entre o metal de adição e o metal base. 
 
Tabela 8: Tabela de combinação de metal de adição-metal base(AWS Brazing Handbook, 1991, p. 49) 
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De acordo com Brazing Handbook (AWS, 1991), o critério de seleção para o metal de adição 
deve levar em consideração: 
 

• Compatibilidade metalúrgica do metal de adição com o metal base a ser unido; 
• Método de aquecimento e taxa de aquecimento; 
• Requisitos de serviço (aplicação) do conjunto brasado; 
• Temperatura de brasagem requerida, ou seja, tratamento térmico durante a brasagem; 
• Projeto da junta (folgas, por exemplo); 
• Formato do metal de adição; 
• Requisitos estéticos; 
• Considerações de segurança. 

 
Levando em consideração as recomendações de diversos autores, em conjunto com o 

Brazing Handbook (AWS, 1991), foi selecionado o seguinte metal de adição: 
 

• AWS A5.8 BAg-7 (DIN EN 1044 AG 102), comercializada como “BT-256” pela Harris 
Soldas Especiais e conhecida como “solda prata”. 
 

As propriedades físico-químicas, assim como temperatura de trabalho, intervalo de fusão, 
entre outros, estão nas Tabelas 9 e 10. 

 
Tabela 9:  Requisitos de composição química para solda prata(AWS A5.8/A5.8M, 2004, p. 3) 

 
 
 
 
 
 

Tabela 10:  Ligas de solda prata(BRASTAK, 2003, p. 4) 
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Tabela 11:  Ligas de solda prata(DIN EN 1044, 1999, p. 9) 
 

 
 

Para ratificar a seleção do metal de adição, o Brazing Handbook (AWS, 1991) descreve 
algumas limitações de temperatura de serviço do componente brasado, em relação à família de 
metais de adição. 
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Tabela 12:  Temperatura máxima de serviço recomendadas para várias composições de metal 
de adição(AWS Brazing Handbook, 1991, p. 51) 
 

 
 

No caso da EPB nº 05, o trocador de calor trabalhará com temperatura máxima de 160 °C 
(320 °F), o que é plenamente atendido pelo metal de adição selecionado. 

 
Já em relação à temperatura de brasagem (item QB-404 da ASME), serãoseguidas as 

recomendações do fornecedor do metal de adição (650 °C). 
 

3.4 Processo de Brasagem – QB-405 
 

Foi selecionado o processo de brasagem por chama (TB – Torch Brazing) que consiste 
na utilização do equipamento de soldagem manual do processo Oxi-Gás como fonte de 
aquecimento, com o uso de varetas de ligas para brasagem e fluxo apropriado. Faz-se 
inicialmente a preparação que consiste de limpeza e montagem, em seguida inicia-se o 
aquecimento das partes a unir, aplica-se o fluxo e por fim funde-se o metal de adição na 
interface. Este vai penetrar pelo mecanismo de capilaridade descrito, preenchendo a interface, 
unindo assim os materiais. O segredo para uma boa brasagem com este método é a correta 
combinação do material a ser brasado, com a vareta e o fluxo adequado. É simples, rápido e 
apresenta um investimento inicial extremamente baixo. Por outro lado, apresenta baixa 
produtividade e a qualidade da união tem boa dependência da habilidade do operador.  

 

 
Figura 17:  Brasagem por chama de um intercambiador (cortesia Modine do Brasil) 
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3.5 Fluxo de Brasagem ou Atmosfera – QB-406 

 
Os fluxos são aplicados, praticamente, em todos os processos de solda branda e 

brasagem, excluindo-se apenas os que são realizados sob atmosfera controlada, ou na 
brasagem de cobre e bronzes fosforosos com “Foscoper” ou “Silfoscoper” (família BcuP). 
 

Segundo FERNANDES (2001), os fluxos usados se fundem a temperaturas inferiores a 
temperatura de fusão do metal de adição e atuam sobre as superfícies a serem unidas e áreas 
próximas, dissolvendo as camadas de óxido eventualmente formadas após a limpeza, permitindo 
assim que o metal de adição possa fluir livremente sobre as superfícies a serem unidas e aderir 
ao metal da base. 
 

Os fluxos em geral têm como constituintes básicos compostos de boro e flúor, na forma 
de ácido bórico, bórax, boratos e fluoretos, com exceção somente dos fluxos para soldagem 
branda que tem como constituinte básico o cloreto de zinco. O principal solvente é a água 
(FERNANDES, 2001). 

 

 
Figura 18:  Esquema de atuação do fluxo de brasagem (FERNANDES, 2001) 
 
Segundo MARQUES (2005), essas substâncias possuem as seguintes propriedades: 
 

• Boratos – Na, K e Li. Para uso acima de 760 °C. Têm boa capacidade de dissolução 
dos óxidos e oferecem boa proteção contra oxidação; 
 

• Fluoboratos – Na e K. Possuem melhor capacidade de dissolução dos óxidos e maior 
fluidez do que os boratos. São usados na ligação de materiais para uso a elevadas 
temperaturas; 

 
• Fluoretos – Na, K e Li. São muito ativos, aumentando o efeito da capilaridade. 

Utilizados especialmente na brasagem de alumínio e suas ligas. Produzem fumos 
tóxicos. Têm fraca proteção contra a oxidação; 

 
• Cloretos – Têm propriedades e aplicações idênticas às dos fluoretos, embora sejam 

menos eficazes e corrosivos; 
 
• Ácido Bórico Calcinado – Constitui a base de muito fluxos. É um bom agente de 

limpeza das superfícies; reduz a viscosidade do fluxo e facilita a remoção dos 
resíduos de fluxo. 
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Não existe um único fluxo aplicável a todas as situações. Os fluxos são classificados em 
quatro grandes grupos (FB1, FB2, FB3, FB4), dependendo do seu desempenho em certo tipo de 
metal base, numa determinada faixa de temperatura. Esses grupos são apresentados na tabela 
abaixo, de acordo com Brazing Handbook (AWS, 1991) e com a AWSA5.31:2003 -Specification 
for Fluxes for Brazing and Braze Welding. 
 
Tabela 12:  Fluxos de brasagem(AWS Brazing Handbook, 1991, p. 69) 
 

 
 

Levando em consideração as recomendações de diversos autores, em conjunto com o 
Brazing Handbook (AWS, 1991) e a norma DIN EN 1045 (DIN, 1997) e do fornecedor do metal 
de adição, foi selecionado o seguinte fluxo de brasagem: 

 
• DIN EN 1045 FH10 – similar ao AWS A5.31 FB3-A, comercializada como “SUPER 

FLUXO 3” pela Harris Soldas Especiais e conhecida como “fluxo para solda prata”. 
Além disso, será usado em conjunto o fluxo gasoso, denominado comercialmente 
como Gasflux®. 
 

A faixa de atuação do fluxo e a sua respectiva classificação encontra-se na Tabela 13. 
 

De acordo com a DIN EN 1045 (DIN, 1997), os fluxos da classe Tipo FH10 possuem faixa 
de temperatura efetiva entre 550 ° C até 800 °C. Eles contêm compostos de boro, fluoretos 
simples e complexos e são usados em brasagens com temperatura acima de 600 °C. Os 
resíduos são geralmente corrosivos e podem ser removidos por lavagem ou escovamento. 
 

De acordo com FERNANDES (2001), além dos fluxos pastosos existem os fluxos 
gasosos aplicados pela chama. Este processo é comercialmente conhecido como Gasflux®, 
sendo que este processo complementa um sistema de brasagem por chama convencional e 
baseia-se na introdução de um fluxo gasoso no gás combustível, o qual proporcionam uma 
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chama de cor verde, de efeito altamente decapante e antioxidante. Este tipo de fluxo é 
classificado como “tipo FB3-K” pela AWS/ANSI A5.31. 

 
Tabela 13:  - Tabela com os principais fluxos e suas respectivas faixas de atuação(BRASTAK, 2003, p. 
15) 

 

 

Figura 19:  Esquema da utilização do fluxo gasoso (PROTECHNO, 2012) 
 

 
3.6 Posição do Fluxo – QB-407 

 
Conforme descrito no item QB-407 da ASME Section IX (ASME, 2010), faz-se necessário 

à qualificação da posição do fluxo do metal de adição. Logo para a EPB nº 5 foi considerado a 
posição plana (flat flow), conforme o item QB-461.1 da ASME Section IX. 
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Figura 20: Posição plana, referente ao fluxo do metal de adição (ASME Section IX, 2010, p. 218) 

 
 

3.7 Tratamento Térmico – QB-409 
 

Não foi previsto nenhum tratamento térmico, conforme o item UB-36 da ASME Section 
VIII (ASME, 2010). Além disso, durante o processo de brasagem por chama, ocorre um leve 
recozimento no latão naval devido ao calor empregado no processo, conforme a Figura 21. 
Quaisquer tratamentos posteriores podem reduzir significativamente a resistência do conjunto 
brasado, além da limitação da junta brasada (metal de adição). 

 

 
Figura 21:  Variação da tensão, ductibilidade e tamanho de grão com a temperatura de recozimento para 
o latão naval C46400 e outros (ASM Handbook Volume 02,1990) 
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Tabela 14:  - Temperaturas aproximadas críticas para aço carbono e baixa liga(ASM,1995, p. 30) 
 

 
 

3.8 Técnica – QB-410 
 

3.8.1 Equipamento Básico para Brasagem por Chama 
 

O equipamento básico é constituído de cilindros de oxigênio e acetileno (outras misturas 
também são utilizadas), respectivamente, com os reguladores específicos para esses gases. 
Devem-se sempre utilizar válvulas corta-chamas, montadas entre os reguladores e as 
mangueiras. Essas válvulas são equipamentos de segurança baratos, principalmente se 
comparados com resultado de possíveis acidentes nos quais teríamos, provavelmente, 
mangueiras queimadas e manômetros destruídos, ou até, em casos mais graves, explosões que 
resultariam em cilindros inutilizados, além de risco de vida. Além da válvula corta-chamas é 
aconselhável montar válvulas contra fluxo entre o maçarico e as mangueiras (acetileno e 
oxigênio). 
 

A válvula não detém chamas retrocedentes, pois seria destruída pelo calor da chama, 
porém evita a entrada de acetileno na mangueira de oxigênio e vice-versa.     As mangueiras 
usadas para conduzir os gases são apresentadas em cores diferentes: a preta ou verde para 
oxigênio e a vermelha para acetileno. 



Figura 22 : Componentes básicos do maçarico a gás 
 

Podem-se dividir os equipamentos em:
 

• Maçarico: instrumento cujo objetivo e misturar e regular a vazão dos gases. Aspartes 
principais de um maçarico são:

 

Figura 23 : Maçarico para soldagem / brasagem (FERNANDES, 2001)
 

1) Válvulas de Regulagem: localizadas no corpo do maçarico;
2) Misturador: onde ocorre a mistura dos gases em proporções iguais;
3) Lança: condutor da mistura até o bico;
4) Bico: controla a transferência de calor e

 
 Podem-se classificar os maçaricos de acordo com a natureza do misturador: no maçarico 
injetor o acetileno em baixa pressão é aspirado pelo oxigênio em alta pressão e no de média 
pressão ambos os gases chegam à mesma pressão ao mistura

Componentes básicos do maçarico a gás (HSW International, 200

se dividir os equipamentos em: 

: instrumento cujo objetivo e misturar e regular a vazão dos gases. Aspartes 
principais de um maçarico são: 

Maçarico para soldagem / brasagem (FERNANDES, 2001) 

Válvulas de Regulagem: localizadas no corpo do maçarico; 
Misturador: onde ocorre a mistura dos gases em proporções iguais;
Lança: condutor da mistura até o bico; 
Bico: controla a transferência de calor e direciona a chama. 

se classificar os maçaricos de acordo com a natureza do misturador: no maçarico 
injetor o acetileno em baixa pressão é aspirado pelo oxigênio em alta pressão e no de média 
pressão ambos os gases chegam à mesma pressão ao misturador. 

25 

 

 
, 2008) 

: instrumento cujo objetivo e misturar e regular a vazão dos gases. Aspartes 

 

Misturador: onde ocorre a mistura dos gases em proporções iguais; 

se classificar os maçaricos de acordo com a natureza do misturador: no maçarico 
injetor o acetileno em baixa pressão é aspirado pelo oxigênio em alta pressão e no de média 
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 De acordo com a literatura consultada e recomendações de alguns fabricantes de gases 
e maçaricos de soldagem/brasagem, foram selecionados os seguintes parâmetros: 
 

• Gás Combustível: Acetileno 
• Gás Comburente: Oxigênio 
• Pressão Recomendada Gás Combustível: 7 psi (0,48 bar) 
• Pressão Recomendada Gás Comburente: 7 psi (0,48 bar) 
• Número do Bico: 7 
• Tipo de Maçarico: Misturador 
 

Tabela 15:  Tamanho de bicos, pressão dos gases e espessuras(HARRIS, 2005, p. 31) 
 

 
 
Para executar a brasagem dos componentes devem-se seguir os procedimentos abaixo: 

 
• Preparar as juntas a serem brasadas – no caso da EPB nº 5 – posicionar a aleta sob 

o tubo; 
 

• Efetuar a limpeza das juntas a serem brasadas – no caso da EPB nº 5 – a aleta deve 
ser lavada com água quente a 80 °C, devido ao processo de estampagem, e o tubo 
de aço deve ser escovado com escova de latão, removendo toda a oxidação 
superficial; 

 
• Pré-aquecer a peça usando uma chama neutra; 

 
• Adicionar o fluxo de brasagem nas juntas; 

 
• Continuar a pré-aquecer a junta ser brasada, concentrando a chama na aleta, devido 

à alta condutibilidade térmica do latão; 
 

• Quando atingir a temperatura de fusão do fluxo, acrescentar o metal de adição; 
 

• Após o metal de adição fluir para o interior da junta, remover a chama da junta 
brasada; 

 
• Lavar o conjunto brasado com água quente a 80 °C. 
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4. ESPECIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE BRASAGEM 
 

Além dos aspectos levantados anteriormente, foi levado em consideração a Tabela 
abaixo para elaboração da EPB nº 5, que se encontra nos Anexo 1. 
 
Tabela 16: Variáveis essenciais conforme ASME Section IX(ASME, 2010, p. 212) 

 
 
Nos Anexos 2 e 3 têm, respectivamente, o formulário QB-483 (Registro de Qualificação 

do Procedimento de Brasagem – RQPB) preenchido parcialmente, e o formulário QB-484 
(Registro de Qualificação do Operador de Brasagem/Soldador-Brasador). Ambos os formulários 
foram extraídos da ASME Section IX. 

 
 

5. CONCLUSÃO 
 

As informações apresentadas neste texto têm caráter meramente didático, servindo como 
base de informações para elaboração de uma Especificação de Procedimento de Brasagem. Os 
parâmetros de processo, equipamentos, metais base, metais de adição, gases, fluxos, técnicas 
operatórias requerem ensaios práticos para sua validação. 
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ANEXO A – ESPECIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE BRASAGEM – EPB 
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ANEXO B – REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE 
BRASAGEM – RQPB (preenchido parcialmente) 
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ANEXO C – REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DO OPERADOR DE 
BRASAGEM/SOLDADOR-BRASADOR 
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