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Introdução 

A indústria brasileira ainda precisa se desenvolver muito para chegar ao nível de países 
do hemisfério norte. Para que isso aconteça, nosso país precisa desenvolver e capacitar 
pessoas para que sejam competentes para realizar as mudanças que a indústria 
brasileira tanto necessita. Hoje nosso país conta com formação profissionalizante de 
qualidade através das escolas SENAI. Já com relação às escolas técnicas federais, 
estaduais, municipais e privadas, o número é ainda insuficiente.  

Seria bom para os estudantes e útil para as empresas, que o ensino médio e os cursos 
técnicos abrissem espaço para o debate da questão do ensino superior de qualidade, 
preparando os jovens para os desafios da vida acadêmica e profissional. A realidade 
hoje do Brasil, é que somente chega ao ensino superior, o jovem que por conta própria 
desperta o desejo de se desenvolver como pessoa e como profissional. Uma vez que 
as escolas de ensino médio,  os cursos técnicos e profissionalizantes se preocuparem 
em motivar as pessoas a buscarem formação superior de qualidade, aumentará a 
demanda dos vestibulares, aumentará a concorrência, aumentará a relação aluno por 
vaga e automaticamente, a seleção será mais refinada, os melhores profissionais serão 
formados e por que não sonhar com uma cobrança da sociedade por um aumento do 
número de vagas na rede pública de ensino superior.  

Segundo o IBGE, apenas 16% dos brasileiros tem ensino superior completo.  

A tabela abaixo mostra como está o nível de educação neste país: 

  Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-
Oeste 

Nenhum 
nível de 
instrução 

4,80% 7,50% 9,90% 2,40% 2,70% 4,40% 



Ensino 
Fundamental 

completo 

10,80% 10,00% 9,50% 10,70% 13,20% 11,20% 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

25,60% 30,30% 30,80% 21,90% 25,60% 25,50% 

Ensino 
Médio 

completo 

31,10% 29,60% 28,30% 34,00% 29,50% 28,40% 

Ensino 
Médio 

incompleto 

6,30% 7,70% 6,20% 5,90% 6,60% 7,30% 

Ensino 
Superior 
completo 

16,00% 10,50% 11,00% 19,50% 16,10% 17,20% 

Ensino 
Superior 

incompleto 

5,30% 4,40% 4,30% 5,70% 6,20% 5,90% 

Analisando os dados acima é fácil perceber que existem muitas oportunidades para 
quem se qualifica, nosso país é de dimensões continentais, mais de 200 milhões de 
habitantes e tão pouca mão de obra qualificada.  

Segundo reportagem do Estadão nas áreas de ciências sociais, negócios e direito, são 
147,2 estudantes para cada 10 mil habitantes. Já nas engenharias, a proporção recua 
para 50,6 matrículas para a mesma parcela da população. O valor registrado entre as 
nações mais ricas é de 78,5.  

Os cursos de engenharia mais procurados são engenharia civil, da computação, de 
produção, mecânica e ambiental. Podemos perceber que o número de pessoas com 
formação específica em soldagem é muito reduzido, já que para se tornar engenheiro 
de soldagem, é necessário que um engenheiro mecânico ou metalúrgico, procure uma 
pós-graduação em soldagem.  Ora, se de uma parcela da população são poucos os 
engenheiros e dessa população de engenheiros apenas uma pequena parcela se volta 
para a especialização em soldagem, é fácil perceber que faltam profissionais, por isso 
o mercado de trabalho para este tipo de profissional é bastante promissor. Existe uma 
graduação muito reconhecida no ramo, estamos falando do curso superior de tecnologia 
em soldagem, que é uma graduação totalmente dedicada a este segmento da indústria, 
esta é a única graduação acadêmica totalmente voltada para a soldagem. 

Quando perguntamos a alguns alunos do curso de soldagem da FATEC SP, como 
surgiu o interesse em estudar soldagem, podemos destacar três das respostas mais 



citadas. Alguns dizem que estudaram na escola SENAI no curso de aprendizagem 
industrial, curso técnico ou cursos de progressão continuada e a partir daí surgiu o 
interesse em estudar o curso superior voltado para este segmento. Um segundo grupo, 
diz que atua na área de soldagem na parte operacional ou na parte de vendas e 
decidiram se qualificar para obterem melhores oportunidades profissionais. Um terceiro 
grupo sugere que chegou ao curso através de indicação de parentes ou amigos que 
reconhecem a qualidade do curso e conhecem as oportunidades do mercado de 
trabalho. Na verdade, o chamariz para uma formação de nível superior em soldagem 
deveria ser o gosto pelas ciências exatas, física, química e por ciências aplicadas como 
metalurgia e processos de fabricação mecânica. Porém, nosso sistema de ensino 
fundamental, e mais ainda, de ensino médio, que teria a responsabilidade de orientar 
os estudantes quanto ao desenvolvimento de suas habilidades para direciona-las a uma 
formação de nível superior a qual levará o estudante a satisfação profissional, ajudando 
a indústria a sanar os problemas de falta de mão de obra qualificada para o 
desenvolvimento tecnológico do Brasil. A verdade é que a maioria dos estudantes da 
rede pública, pelo fato de não terem condições socioeconômicas para se prepararem 
devidamente para a vida acadêmica, acabam nem mesmo conhecendo as 
oportunidades no ensino superior público. Apenas alguns poucos estudantes da rede 
pública, procuram o ensino superior público, diferentemente dos alunos de escolas 
privadas. Estas orientam os jovens não somente a desenvolverem habilidades cobradas 
nos vestibulares, mas também os deixam cientes de quais são os cursos disponíveis 
nas faculdades públicas, onde eles estão e o que é necessário para ingressar nesses 
cursos.  

Em soldagem, acontece algo peculiar. Como se trata de algo específico, dificilmente 
encontramos um jovem que quando questionado sobre o que pretende ser quando 
crescer, responderá  tecnólogo em soldagem ou engenheiro de soldagem. Claro que é 
comum um jovem dizer que pretende ser engenheiro, mas nunca escutamos engenheiro 
de soldagem. A verdade é que essa carreira na maioria das vezes só passa a ser 
almejada, depois que a pessoa já está inserida numa realidade industrial e se depara 
com a aplicação da soldagem, com a necessidade da tecnologia da soldagem em seu 
cotidiano dentro e fora de uma fábrica. Todos conhecem solda, mas poucos percebem 
sua importância. Como um jovem de ensino médio que nunca trabalhou pode entender 
a importância da soldagem na construção de navios, construção de máquinas de 
pequeno, médio e grande porte, construção de plataformas de petróleo e todos os 
equipamentos do ramo de petróleo e gás, indústria de papel e celulose?  

A soldagem está presente em todo segmento industrial, seja na construção dos mais 
diversos tipos de equipamentos, seja na manutenção destes equipamentos.  

Esta é uma das principais formas de união de materiais que existe. O conhecimento 
tecnológico acerca de soldagem é muito deficiente, poucas pessoas conhecem a ciência 
que está por trás do ato de soldar. Quem não é do ramo, acha que soldar consiste 
simplesmente em utilizar uma máquina de solda para derreter um eletrodo, depositando-
o numa peça. Mas quantos processos de soldagem existem? Quantos metais de adição 
existem? O que se deve saber para conhecer profundamente os processos de 
soldagem? Quais são as profissões do mundo da soldagem? Quais instituições 
oferecem formação em soldagem? 



Este artigo trata de responder todas estas perguntas e procura motivar pessoas a 
ingressarem nesta área já com uma ideia razoável sobre o objeto de estudo na área de 
soldagem e sobre onde poderá atuar e até saber como direcionar sua carreira dentro do 
campo de atuação dos técnicos, tecnólogos e engenheiros de soldagem.  

Mostraremos aqui tópicos importantes, que servirão de base para pesquisa daquele que 
deseja se aprofundar na área.  

A atuação no ramo de soldagem 

Definição de soldagem: 

"Operação que visa obter a coalescência localizada produzida pelo aquecimento até 
uma temperatura adequada, com ou sem a aplicação de pressão e de metal de 
adição." (Definição a adotada pela AWS - American Welding Society). 

Muitos são os processos de soldagem existentes, os mais conhecidos são os que 
utilizam o arco elétrico como fonte de energia, eletrodo revestido, MIG/MAG e TIG, 
porém existem outros tipos de processos e é importante que os profissionais conheçam 
todas essas tecnologias na hora da escolha do processo ideal para cada aplicação. Veja 
alguns processos: 

Soldagem por resistência  
Soldagem oxicombustível  
Soldagem aluminotérmica  
Soldagem por eletrodo revestido  
Soldagem por eletro-escória  
Soldagem plasma  
Soldagem TIG  
Soldagem a arco com arame tubular  
Soldagem de pinos  
Soldagem MIG/MAG  
Soldagem a arco submerso  
Soldagem a laser  
Soldagem por fricção  
Soldagem por explosão 

Soldagem por feixe de elétrons 

Soldagem por ultrassom 

Soldagem por forjamento 

Brasagem 

Soldagem por indução 

Soldagem eletrogás 

Soldagem a arco por ponto 

Soldagem por hidrigênio atômico 
Soldagem a arco magneticamente impelido 

Solda branda 

Soldagem por coextrusão 
Soldagem por difusão 
 



Os equipamentos de soldagem necessários para cada um dos processos citados acima 
tem suas peculiaridades, e estas são importantes variáveis para a soldagem. Os 
profissionais desta área devem possuir conhecimentos em elétrica e eletrônica, para a 
utilização adequada dos equipamentos. 

No que diz respeito aos materiais podemos defini-los em dois tipos, os metais de base 
e os metais de adição.  Existem as ligas metálicas ferrosas e não ferrosas e ambas são 
soldáveis, por isso é de suma importância conhece-las e estuda-las. Os aços constituem 
grande parte das aplicações de soldagem, eles podem ser de baixo teor de carbono, 
geralmente utilizados como aços estruturais e os aços de baixa liga, utilizados em 
construções mecânicas que possuem maiores solicitações mecânicas, como por 
exemplo, os aços Cromo-Níquel-Molibdênio. Existem os aços inoxidáveis, as ligas de 
níquel, muito utilizadas em aplicações voltadas à área do petróleo. Algumas literaturas 
são parte da biblioteca do profissional de soldagem, podemos citar exemplos como o 
Metals Handbook ou a “chave dos aços”, um livro alemão que descreve e compara normas 
de vários países do mundo, o título alemão é “Stahlschlüssel”.  

Os metais de solda ou metais de adição são muitos disponíveis no mercado, um único 
fornecedor como, por exemplo, a Voestalpine Bohler, conta com mais de dois mil tipos 
de consumíveis. Existem normas que classificam e especificam estes materiais. Os 
profissionais conhecem todas as fontes de pesquisa sobre os materiais inerentes aos 
processos de soldagem de sua especialidade. As normas mais utilizadas no mercado 
nacional para a especificação e classificação dos consumíveis de solda, são as da AWS, 
American Welding Society. 

Um dos aspectos mais importantes da soldagem é a metalurgia pelo fato de envolver 
fusão e solidificação. Os problemas podem ser evitados ou resolvidos aplicando-se 
princípios metalúrgicos apropriados ao processo de soldagem escolhido. Algumas 
ferramentas metalúrgicas da soldagem são, por exemplo, o conceito de aporte térmico, 
ciclos térmicos, repartição térmica, carbono equivalente, entre outros.  

A metalurgia aborda ainda os tratamentos térmicos dos metais, essenciais para a 
soldagem. Muitas vezes para que determinado material venha a ser soldado com a 
qualidade exigida, são necessários pré-aquecimento, pós-aquecimento e os chamados 
tratamentos térmicos plenos como alívio de tensões, recozimento, normalização, 
têmpera e revenimento. 

Outra ciência necessária no mundo da soldagem é a resistência dos materiais. O estudo 
da resistência dos materiais trata da capacidade do material resistir a uma força a ele 
aplicada. A partir desses conhecimentos é que podemos dimensionar materiais para 
uma dada aplicação. Se o profissional pretende atuar na área de projetos de estruturas 
soldadas ou vasos de pressão, o conhecimento em resistência dos materiais é de suma 
importância. Em soldagem  o grande objetivo é fazer que as uniões soldadas atinjam 
características mecânicas iguais ou superiores as do metal de base. Dependendo do 
material escolhido para fabricação, podemos aumentar ou diminuir a espessura do 
material utilizado, determinando consequentemente seu peso e seu custo. Escolher 
materiais ideais para cada fabricação é muito importante. Este tipo de decisão 
importante só pode ser tomada por quem conhece de projetos de equipamentos 
soldados.  



Estes projetos se apresentam em forma de desenhos técnicos, estes contêm detalhes 
da construção dos equipamentos e mostram como as soldas devem ser executadas. O 
projetista deve conhecer as normas de soldagem para definir aspectos importantes 
como dimensões indicadas e quais ensaios de qualidade são exigidos para que o 
equipamento atenda os requisitos da norma exigida pelo cliente final.  

Nesses projetos todas as soldas são indicadas por simbologia específica de soldagem. 
Às vezes, estes símbolos são complexos para quem não é da área, já para os 
profissionais de soldagem são parte do cotidiano.  

Na produção de equipamentos, o profissional qualificado, com os conhecimentos das 
técnicas de soldagem pode liderar e supervisionar a equipe e orientá-la sobre a adoção 
de técnicas corretas de soldagem, quanto à escolha do processo adequado e quanto à 
qualidade dos trabalhos. Na produção, o profissional de soldagem tem muitas funções. 
É o responsável pela contratação dos soldadores, inspetores de solda, técnicos e 
demais profissionais da equipe. Ele participa das reuniões onde são definidas as 
prioridades da empresa, para que a partir daí seja feita a devida gestão dos prazos de 
entrega de modo que possa satisfazer os clientes e garantir o atendimento às metas de 
faturamento da empresa. Daí para frente o profissional de soldagem com nível superior, 
seja tecnólogo ou engenheiro, responsável pela produção, repassa os objetivos da 
empresa para o pessoal da parte operacional. Ele orienta os colaboradores quanto à 
utilização correta dos equipamentos como máquinas de solda, robôs e dispositivos. Aqui 
o profissional de soldagem é responsável por assegurar que todos os procedimentos 
serão seguidos com a finalidade de produzir itens dentro da qualidade exigida. 

A garantia da qualidade é feita por inspetores que verificam se a solda apresenta ou não 
defeitos e se o processo foi realizado dentro dos procedimentos corretos. Estes 
profissionais tem grande responsabilidade, uma vez que atestam se o item atende os 
padrões de qualidade e consequentemente de segurança exigidos nos códigos e 
normas nacionais e internacionais que regem a soldagem. Realizam ensaios visuais, 
ensaios mecânicos e outros ensaios não destrutivos. Em soldagem, existem dois grupos 
de ensaios de qualidade, os ensaios destrutivos e os ensaios não destrutivos. Ensaios 
que são feitos na própria peça sem danificá-las são os não destrutivos e ensaios que 
exigem corpos de provas para serem destruídos para a avaliação da resistência 
mecânica são os exames destrutivos.  

Os códigos e normas de soldagem são peculiares, quem os explora, quem os conhece 
são os profissionais de soldagem. Muitas vezes se apresentam em língua estrangeira, 
logo é importante que o estudante de soldagem ou profissional interessado em 
ascensão profissional, desenvolva no mínimo o idioma inglês que é a língua universal, 
e é neste idioma que a maioria dos códigos e normas são publicados. Além disso, muitos 
livros, muitos autores, enfim muita literatura que trata desse assunto, são internacionais, 
como citado acima, apesar de o Brasil contar com profissionais de altíssimo nível, as 
tecnologias são quase sempre desenvolvidas noutros países.  

Foi dito, que os profissionais da área de produção e os de inspeção, se baseiam em 
procedimentos de soldagem. Estes documentos trazem orientações de como a 
soldagem deve ser executada, trazendo informações de ajustes dos parâmetros 
importantes para que a solda atinja os requisitos de qualidade e resistência mecânica 



determinadas em projeto. Para se chegar a este documento é feito um estudo sobre os 
aspectos metalúrgicos, processos e técnicas de soldagem. Este documento é chamado 
EPS, especificação de procedimento de soldagem. E, geralmente é feito por profissional 
qualificado pela norma exigida pelo cliente final. Para se qualificar um processo de 
soldagem, é feita a preparação da junta e soldagem dentro dos parâmetros projetados 
por profissional competente, daí são retirados corpos de prova que passarão por 
ensaios mecânicos para a verificação das propriedades mecânicas atingidas.  

Muitas vezes, este tipo de soldagem deve ser feito por soldador devidamente qualificado 
segundo norma exigida pelo cliente final. Para que o soldador seja qualificado é preciso 
passar por avaliação que consiste em submetê-lo a testes, soldando peças que mais 
uma vez servirão de corpos de prova para ensaios não destrutivos e ensaios destrutivos.  

A soldagem utiliza muitos recursos tecnologicos para assegurar a qualidade de seus 
produtos.  Imagine a responsabilidade de se construir estruturas metálicas para trânsito 
de pessoas, como pontes e viadutos, estes devem ser soldados com toda a 
responsabilidade. Por isso em soldagem utilizamos muitas tecnologias para a inspeção.  

Para garantir que os elementos soldados apresentem características mecânicas ideais 
ao trabalho a que serão submetidos, são realizados ensaios. Estes ensaios são 
classificados como destrutivos, quando existe a necessidade de sacrificar o material de 
teste e ensaios não destrutivos, quando o ensaio pode ser realizado diretamente na 
peça sem prejudicá-la.  

Abaixo seguem alguns ensaios que fazem parte dos dia a dia do mundo da soldagem.  

- Ensaio de dureza; 

- Ensaio de tração; 

- Ensaio de impacto; 

- Ensaio visual; 

- Ensaio por líquido penetrante; 

- Ensaio por partículas magnéticas; 

- Ensaio por ultrassom; 

- Ensaio radiográfico. 

Agora, nos concentraremos em dar exemplos de segmentos industriais nos quais a 
soldagem está presente.  

 

Exemplos de campo de atuação 

A soldagem está presente desde de aplicações simples até as mais complexas. Em 
nossa casa temos cadeiras, portões, grades soldadas. Aconstrução civil hoje conta com 
estruturas soldadas seja em resiencias e predios residenciais, comerciais ou de outras 



finalidades, a soldagem participa hoje da possibilidade de construção de designs 
arrojados de arquitetura moderna.  

Os aumotóveis tem sua estrutura em aço, possuem milhares de pontos de solda. 
Utilizam processos como o de solda por resistência, mig-mag e mig brazing. As 
montadoras de veículos representam um exemplo classico de automação e rebótica 
aplicados a soldagem.   

 

Fonte: http://www.fiat.com.br/institucional/processo-produtivo.html  

As linhas de produção contam com robôs programados para executar soldas com 
perfeição e com produtividade que garanta a competitividade entre os fabricantes de 
automóveis. Esta busca por produtividade, faz com que a industria automobilistica esteja 
constantemente desenvolvendo novas tecnologias. Aqui os profissionais de soldagem 
encontram campo de trabalho na determinação dos parâmetros de soldagem mais 
eficientes e são desafiados a desenvolverem habilidades relacionadas a automação, 
seja no que diz respeito a programação de robôs de solda, seja na preparação de meios 
de produção que confiram a devida repetibilidade exigida pela robótica.  

Na industria de fabricação de veiculos pesados, não é diferente. A soldagem está 
fortemente presente e aliada a recursos de mecanização, automação e robotização dos 
processos.  

Estamos falando da produção de caminhões, ônibus e veiculos de grande porte, estes 
possuem soldas em partes importantes como chassis, carroceria e tanques de 
combustível. É importante que o profissional saiba que nesse tipo de indústria de 
produção em série é sempre importante focar na automatização do processo.  

Ainda trantando de indústrias fabricantes de veiculos de transporte podemos citar 
aqueles que fabricam máquinas agrícolas, tratores, escavadeiras, veículos fora de 
estrada, estes ultimos muitas vezes utilizados em mineradoras, que pelo fato de 
trabalharem com aplicações abrasivas, contam além de soldagens estrutrais, com 
revestimentos superfificias de solda, pela deposição de revestimentos duros via 
soldagem por arco elétrico ou processos de aspersão térmica por exemplo e este 
também é uma ramo explorado pela soldagem.  



 

Fonte: http://www.komatsu.com.br/portal/ci_source/index.php 

Um tipo de equipamento que em função de sua periculosidade, demanda muita 
responsabilidade de fabricação, são as caldeiras e vasos de pressão. Este tipo de 
equipamento proporcionou grande desenvolvimento a soldagem, exigindo a produção 
de soldas que garantam a resistência necessária para a segurança desses 
equipamentos.  

Vasos de pressão são reservatórios de fluídos que tem pressão interna diferente da 
pressão atmosférica. Já as caldeiras são equipamentos usados para produzir e 
acumular vapores sob pressão. O projeto e construção de vasos de pressão demandam 
cuidados especiais, pois falhas nestes equipamentos podem trazer consequencias 
catastróficas. Aqui a soldagem é fundamental. 

São muitos os tipos, podemos citar exemplos como os reservatórios de caminhões que 
transportam fluídos sob pressão, compressores de ar, reservatórios de gases, 
reservatórios de combustiveis, etc. 

 

 



Fonte: http://mspontocom.com.br/site/white-martins-oferece-vagas-em-programa-de-
estagio/ 

 

 

http://exame.abril.com.br/negocios/petrobras-mantera-importacao-recorde-de-gas-por-
seca-em-2014/  

O código ASME,  rege a construção das caldeiras e vasos de pressão. ASME significa, 
American Society of Mechanical Engineers, este orgão criou um conjunto de normas 
para garantir que os equipamentos sejam construídos de maneira a evitar acidentes. 
Hoje o mundo inteiro utiliza o código ASME não somente como referência para 
contrução de vasos de pressão, mas também como referência para diversos critérios de 
aceitação de juntas soldadas.  
 
A industria de petróleo e gás pode ilustrar muitas aplicações de soldagem, as redes de 
tubulações que transportam derivados de petroléo e gás ao longo do país geram muito 
trabalho, inclusive trabalho de campo que mais uma vez exigem muita responsabilidade 
na fabricação e manutenção.  
Ao passar pelo pólo petroquímico do ABC paulista, podemos rapidamente entender o 
quanto existe de campo de trabalho em soldagem. São reservatórios, tubulações, 
estruturas e muitos outros tipos de conjuntos soldados. 
 



 
 

Fonte: http://www.companhiadeimprensa.com.br/assessoria/release.php?id=2212 

A industria naval é outro exemplo de utilização de tecnologia em soldagem. Soldagens 
de grandes espessuras demandam grandes volumes de solda, equipamentos robustos 
e profissionais qualificados.  

 

Fonte: Sérgio R. Barra (Site da Soldagem)              Imagem: Marine Insight 
Postada em: 27/10/13 

http://www.sitedasoldagem.com.br/conceito%20basico/ 



Por fim citaremos a indústria de fabricação de máquinas e equipamentos. Fabricantes 
de prensas, fabricantes de equipamentos para geração de energia hidreletrica, eólica, 
fabricantes de máquinas para papel e celulóse, siderurgicas e muitos outros tipos de 
empresas apresentam oportunidades para aqueles que são bem qualificados em 
soldagem. 

Bases de máquinas, estruturas, suportes, tubulações, tanques, sistema de içamento e 
muitos tipos de peças são soldadas, é correto dizer que algumas aplicações exigem um 
acompanhemento muito mais rigoroso do que outros em função da responsabilidade a 
que se destina a aplicação, se a falha do item coloca vidas em risco ou se a falha das 
soldas causará danos ao ambiente, estas serão de alta responsabilidade.  

 

Formação em soldagem 

Em se tratando da região metropolitana de São Paulo, podemsos citar algumas escolas 
que oferecem formação em soldagem.  

Como dito anteriormente, os cursos de nível superior voltados para soldagem são os de 
tecnologia e os de pós graduação em engenharia de soldagem.  

Os cursos de tecnologia são encontrados nas FATEC’s, faculdades de tecnologia do 
estado de São Paulo, já os cursos de pós graduação estão na USP, este é ligado a 
FBTS, fundação brasileira de tecnologia em soldagem. No Instituto Mauá de tecnologia, 
este ligado ao IIW, International Institute of Welding. Citamos ainda o curso da INITAU, 
que também é ligado ao IIW.  

Já com relação a cursos técnicos estes se concentram no SENAI, com destaque para a 
escola Nadir Dias de Figueiredo.  

As escolas SENAI contam com vários cursos profissionalizantes voltados para a parte 
operacioanal de soldagem, são várias as escolas que os oferecem 

.  

Profissões da soldagem 

Os capítulos anteriores trazem informações valiosas sobre o universo da soldagem e 
procuram fazer com que pessoas interessadas em estudar e atuar nessa área, possam 
ter uma visão melhor do que devem aprender e de que maneira podem desenvolver sua 
atividade profissional. Agora descreveremos algumas profissões e como se preparar 
para segui-las.  

Engenheiro de soldagem 

O Engenheiro é o profissional apto a executar e assinar projetos relacionados  a 
soldagem. Por sua capacidade técnica, tem condições de realizar orçamentos que 
visem as melhores alternativas, aliando a viabilidade técnica e econômica. Analisa 
projetos de terceiros para checar a viabilidade técnica no que diz respeito a soldagem. 
Interage com cliente e fornecedores, apresentando o ponto de vista técnico e 
apresentando soluções. Negocia prazos e valores com clientes e fornecedores. Nas 



etapas de fabricação, define a sequencia de soldagem visando o projeto como um todo. 
Determina os tratamentos térmicos. O Engenheiro estuda os materiais de base para 
escolher os metais de adição e determinar os processos e os parâmetros ideais de 
soldagem. Ele faz toda a análise técnica para a obtenção das propriedades mecânicas 
exigidas em projetos sejam atingidas. Avalia os ensaios da qualidade. Qualifica o 
processo de soldagem, qualifica soldadores e operadores, supervisiona a gestão de 
documentos referentes a qualidade. Em empresas de produção seriada, desenvolvem 
tecnologias que visam o aumento da produtividade a partir de mecanização, automação 
ou robotização.  

É o responsável mais gabaritado para fazer a mitigação de eventuais causas de falhas 
e através de avaliação define estratégias para evitar a repetição dessas falhas.  

 

Tecnólogo em soldagem 

O tecnólogo em soldagem possui as mesmas atribuições do engenheiro, exceto a de 
assinar projetos.  

Este profissional com curso superior de tecnologia em soldagem, possui conhecimentos 
aprofundados e isso permite que ele tenha condições técnicas para ser profissional 
reconhecido por órgãos nacionais e internacionais, como a FBTS, AWS e IIW.   

A graduação em tecnologia de soldagem é a única graduação nacional específica para 
soldagem, o curso de tem duração de quatro anos e conta com mais de 3100 horas de 
estudo. Isso faz com que os tecnólogos sejam capazes de atuar em qualquer área da 
soldagem. 

O tecnólogo em soldagem é aceito em cursos de pós-graduação em engenharia de 
soldagem o que permite reconhecê-lo como especialista em soldagem.  

Técnicos em soldagem 

Os técnicos em soldagem possuem formação de nível médio, os cursos podem chegar 
a carga horária de 1500 horas e habilita os profissionais a atuarem em funções de 
liderança de equipe de soldagem, a trabalhar nos departamentos técnicos, auxiliar 
profissionais de nível superior da área da soldagem e até mesmo a atuar como 
inspetores de soldagem. 

 

Professor de ensino superior 

Os professores do ensino superior, hoje são aqueles que possuem formação de nível 

superior na área em que lecionam, algumas instituições exigem que sejam mestres ou 

doutores. Estes podem atuar em instituições públicas ou privadas. São submetidos a 

exames que comprovem sua aptidão e passam por entrevistas para apresentarem sua 

experiências profissionais e acadêmicas. A responsabilidade é grande, passar um 



conhecimento tão importante, da qual nosso país ainda é carente de pessoas 

capacitadas para desenvolve as aptidões necessárias nessa área. Além da devida 

experiência e formação acadêmica, este profissional deve ter a vocação de ensinar para 

poder enfrentar os desafios de formar profissionais de qualidade para o mercado de 

trabalho. 

Citamos aqui informações importantes aos profissionais e estudantes de soldagem ou 
as pessoas que atuam na área da metalmecânica ou metalurgia que queiram ingressar 
nesse ramo. Citamos exemplos de quais são as atribuições dos profissionais e de onde 
podem atuar.  

Esperamos que mais pessoas se interessem pela soldagem e possam não somente 
alcançar realização profissional, como também contribuir para o crescimento da 
indústria nacional.  

Tudo que foi citado acima, tem o objetivos de chamar atenção das pessoas para as 
tecnologias envolvidas na soldagem. Demos dicas do que se faz nesse ramo da 
industria para que estudantes se interessem e engressem na área. E para que os 
profissionais envolvidos em soldagem ou áreas correlatas de motivem a buscar 
conhecimentos que permitam seu crescimento profissional. 

Instrutor de soldagem 

As escolas técnicas e profissionalizantes precisam de profissionais com boa experiência 

e formação de qualidade, para multiplicarem os conhecimentos. Dessa forma, aqui 

muitos profissionais encontram realização profissional. Contribuindo para a carreira de 

outras pessoas e contribuindo para o crescimento da mão de obra qualificada no ramo 

da soldagem. Geralmente é exigida experiência de mais de dois anos em soldagem e 

formação de nível superior para que o instrutor passe a ministrar aulas 

profissionalizantes. Geralmente estes profissionais passam por capacitação nas escolas 

que os contratam. Porém, é importante que o profissional busque formação pedagógica 

para obter melhor performance como instrutor de cursos profissionalizantes. 

específicos, por conta dessas qualificações, estes profissionais são mais valorizados no 
mercado. Estas qualificações tem prazo determinado e os profissionais passam por 
requalificações para continuarem demonstrando sua aptidão.  

 

Encarregado, mestre ou supervisor de soldagem. 

Estes são os nomes geralmente dados aos líderes de setores de soldagem. São aqueles 
profissionais que possuem habilidade para fazer com que a equipe atinja os objetivos 
da instituição para a qual trabalham. Por outro lado também tem o papel de fazer com 
que a instituição atenda as necessidades dos colabores da equipe de soldagem. Deve 
atentar para os valores de saúde, segurança e meio ambiente, deve interagir com os 



funcionários, passando instruções de trabalho e prezar para que os trabalhos sejam 
executados com qualidade e prazos adequados. Interage com departamentos de 
administração de pessoal, RH e gerência para receber e reportar informações sobre a 
equipe de trabalho.  

É fundamental que o líder de um setor de soldagem possua conhecimento técnico 
suficiente para resolver problemas técnicos e ajudar os soldadores orientando-os com 
as devidas informações. Por isso, deve ter no mínimo curso técnico em soldagem e ter 
experiência na ramo.  

O texto da FBTS diz o seguinte sobre esta profissão:  

O Encarregado de Soldagem é responsável por liderar tecnicamente e 
administrativamente os soldadores e demais profissionais envolvidos na construção de 
juntas soldadas, sendo multiplicador das diretrizes referentes à disciplina, saúde, 
segurança, meio ambiente e qualidade dentro da obra. Tem, também, como 
responsabilidade, identificar pontos de melhoria da produtividade nas atividades de 
soldagem dos processos de soldagem e dos consumíveis a serem utilizados na obra, 
de acordo com a documentação técnica disponibilizada. 

Inspetor de soldagem 

O inspetor de soldagem é o profissional que faz o controle da qualidade da solda que 
possam influenciar na qualidade da soldagem em geral e todos os aspectos que possam 
influenciar a qualidade da soldagem em geral. Promovem a inspeção dos consumíveis, 
da preparação da junta, acompanham a soldagem para verificar se os procedimentos 
corretos estão sendo seguidos, realizam ensaios visuais e ensaios não destrutivos, 
medem a dureza da solda, fazem a verificação de outros instrumentos de medição, 
lidam com documentos técnicos, acompanham as etapas dos processos de qualificação 
de processos e soldadores.  

No Brasil, muito se fala sobre o Inspetor nível I e Inspetor nível II. Estes são profissionais 
qualificados pela FBTS para atuar em soldagens que a princípio eram de itens da 
Petrobrás e de aplicações nucleares, mas hoje atendem outros segmentos da indústria. 
O Inspetor de Soldagem Nível 1 é um profissional que atua diretamente na obra 
executando o controle e acompanhamento da junta soldada, antes, durante e depois da 
soldagem, baseado nos parâmetros estabelecidos nas instruções de execução e 
inspeção de soldagem, enquanto o Inspetor de Soldagem Nível 2, além das atribuições 
do Inspetor Nível 1, é o profissional responsável pela elaboração das instruções de 
soldagem, assim como, pela qualificação de procedimentos de soldagem e de 
soldadores. 

Existem outros órgãos internacionais que qualificam os profissionais de soldagem, 
podemos citar a AWS e a IIW, os profissionais que atendem requisitos internacionais 
podem ter um leque maior de oportunidades e valorização no mercado de trabalho. 

Soldador 

Este é o profissional que executa a soldagem, faz a parte operacional. É aquele que tem 
o talento e a técnica necessária para fazer soldas de qualidade. Existem soldadores 
especializados nos processos MIG/MAG, TIG, eletrodo revestido, oxigás, brasagem e 



arco submerso. Cada um desses processos exigem técnicas diferentes, por isso muitas 
vezes os  profissionais especializam-se em determinado processo.  

Para se qualificar, os interessados na profissão ingressam em cursos 
profissionalizantes. A escola que mais forma este tipo de profissional é o SENAI por 
meio de cursos de aprendizagem industrial, formação continuada, cursos técnicos , 
cursos de tecnologia e cursos de especialização em soldagem.  

Os soldadores muitas vezes são submetidos exames de qualificação, que atestam a 
aptidão do profissional e o habilitam para atender segmentos específicos da indústria 
ou clientes. 

 

Goivador 

Na região metropolitana de São Paulo, esta profissão não é comum, mas em muitas 
cidades do interior exitemgoivadores, profissionais especializados em goivagem. Como 
todos trabalhos manuais, a goivagem depende de habilidade de quem executa e por ser 
uma operação mais pesada, isto é, a “mão” do profissional de goivagem é diferente da 
“mão do profissional de soldagem TIG ou MIG/MAG, por exemplo. A vantagem de se 
ter na equipe este profissional, é que ele executa o trabalho com mais qualidade e 
agilidade do que o soldador. Porém é preciso que existam cuidados especiais com a 
segurança do pessoal, já que a goivagem é uma atividade insalubre.  

 

Profissões da área comercial 

Na área comercial, os tecnólogos tem lugar de destaque. Aqui, se devem oferecer as 

melhores soluções, seja em equipamentos, acessórios, consumíveis e até serviços. O 

embasamento técnico é fundamental para a confiabilidade de uma transação comercial 

que muitas vezes demanda altos investimentos. Os profissionais desse segmento, são 

aqueles com as chamadas habilidades técnico-comercias e podem ser vendedores, 

representantes comerciais, orçamentistas, compradores a até mesmo supervisores e 

gerentes comerciais.  
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