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Introdução 

A utilização de máquinas em escala foi possível a partir da Primeira Revolução 
Industrial, em meados do século XVIII. Desde então, as indústrias vêm aumentando o 
atributo e credibilidade destes equipamentos para tornar a fabricação cada vez mais 
precisa e confiável. A indústria automobilística com o desígnio de estimular seus 
métodos, adequou uma sistematização que possibilitasse a robotização das suas 
células produtivas. 

A proposta deste artigo é demonstrar a automatização das indústrias automobilísticas 
visando a robótica e sua evolução, onde serão expostos os processos de fabricação, 
suas aplicações e suas perspectivas para o futuro na manufatura brasileira.  

 
Histórico da Indústria Automobilística 
 
Nos dias atuais, a indústria automobilística é uma das maiores áreas produtivas do 
mundo. Porém, seu desfecho começou a partir da criação do primeiro motor a vapor de 
condensação por Humphey Gainsborough em 1760.  
Na primeira metade do século XIX, em plena Revolução Industrial – também conhecida 
por Indústria 1.0 -, os primeiros carros a vapor eram fabricados, entretanto, por conta do 
peso, do barulho e da forma lenta de se locomover, caíram em decadência.  

 



 
Linha de operação durante a Revolução Industrial Inglesa. (Fonte: 

www.todamateria.com.br) 
 
Com o surgimento dos motores de combustão interna, na segunda metade do século 
XIX, os protótipos do veículo que utilizavam essa inovação foram considerados os 
primeiros modelos de automóveis da história. 
Henry Ford, um idealista americano, em 1892, na cidade de Detroit, em Michigan, 
manufaturou seu primeiro veículo. Habilidoso na área de Engenharia, construiu um carro 
experimental em 1896 com um motor de dois cilindros com potência de 20 milhas por 
hora. A partir disso, a indústria automobilística desenvolveu – se e, passou a ganhar 
notoriedade.  
As linhas de montagem conhecidas atualmente também foi uma ideologia de Henry 
Ford, sendo inaugurada em 1913. Henry tinha a vontade de construir um automóvel 
barato e acessível para os cidadãos americanos comuns. Então, para massificar o uso 
dos automóveis, começou a estudar métodos de produção e deduziu que deveriam ser 
feitos todos iguais. Em prol da produtividade, Henry percebeu que não era o operário 
que deveria ir até a tarefa, mas a tarefa ir até o funcionário. Cultivando conceitos de 
outras áreas, até mesmo de um matadouro, aprimorou um sistema de esteiras no qual 
o automóvel era movimentado e cada operário era responsável por uma etapa da linha 
de montagem. A Ford T foi o primeiro carro produzido por esse mecanismo, em 84 fases. 
Com a chegada da fabricação em série, a produção dos carros foi multiplicada em cinco 
vezes e o preço unitário caiu pelo menos trinta por cento e o automóvel deixou de ser 
artesanal. A linha de produção é considerada a maior inovação da indústria 
automobilística, sendo aperfeiçoada ao longo dos anos, colaborando assim, para a 
eficácia da fabricação seriada.  
Nos anos 1930, eram introduzidos os gráficos estatísticos, tudo para guiar a produção. 
Contudo, a fábrica era abstrusa e havia muitas peças ao lado de cada posto. Os 
estoques internos eram muito altos na linha de montagem.  
Nas décadas de 1960 e 1970 eram introduzidos os robôs em funções consideradas 
pesadas, demoradas e que demandavam exatidão, substituindo o homem desses 
desempenhos. Dessa forma, com a automatização de parte da produção, proliferou os 
volumes produzidos, todavia, o processo fabril não era amigável com o trabalhador. 
Durante a década de 1970, uma empresa chamada General Motors voltou-se ao 
aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e técnicas de marketing, lançando novos 



automóveis com diversas cores e tomou da Ford o título de maior fabricante mundial. A 
produção em série clássica entrou em declínio e com a crise do petróleo, os modelos 
fabricados mudaram radicalmente. 
Do sistema criado por Ford, conhecido como Fordismo, evoluiu ao Toyotismo, uma 
técnica japonesa criada pela empresa Toyota que baseava-se na produção enxuta, 
diversificação de produtos e extremo cuidado com a qualidade, tornando –se 
mandatórios em várias empresas na década de 1980, além dos fabricantes deixarem 
algumas fases da produção sob a responsabilidade de empresas especializadas nesses 
processos, criando assim parques industriais agrupando fornecedores consortes, 
focalizado no produto e na logística. 
Nos anos de 1990, o Japão consolida-se como expoente industrial e a filosofia Kaisen 
se propaga, buscando a melhoria contínua dos processos de fabricação. A Toyota volta-
se ao desperdício de matérias primas e aumenta o controle sobre os fluxos de 
componentes dos materiais. Os custos de produção caíram e o fator humano dentro das 
empresas começara a ser estimado, tornando de extrema importância as ferramentas 
administrativas, centros de desenvolvimento, treinamento de funcionários e controle dos 
processos. Conceitos de gestão como Just in Time, 5S e Six Sigma foram agregados 
nessa época. Todos os fabricantes priorizavam a racionalização, redução de custos e 
aumento da qualidade. 
Os aos 2000 foram marcados com os elevados custos de produção, forte concorrência, 
o aparecimento da eletrônica e resistência social em relação as questões ambientais, 
sendo introduzidas novas tecnologias na indústria automobilística, assim como métodos 
ecológicos de pintura e estações particulares de tratamento de água, além de múltiplos 
programas de reciclagem.  
Atualmente, o desafio da indústria automobilística é a implantação de fábricas 
sustentáveis, capazes de minimizar os impactos ambientais das suas atividades e, 
principalmente, de assumir as responsabilidades sociais da região em que estão 
instaladas. 
 

 
Comparação entre a produção antigamente e atualmente. (Fonte: www.ballast.com.br 

acesso em outubro de 2017) 
 
 



Indústria Automobilística no Brasil – Do Início até  a Automação 
Industrial 
 
Alguns especialistas consideram a Automação Industrial a “Terceira Revolução 
Industrial”, que foi a união de processos mecânicos e de tecnologia da informação 
aplicados a indústria que modificou os parâmetros de produção 
industrial implantados por Ford e outros iniciadores no século XX. 
Para entendermos como chegamos a ter linhas inteiras de produção dominadas 
por robôs e máquinas, devemos entender o processo de evolução da Industria na 
América do Sul, especificamente no Brasil. 
Com o declínio da produção do Café Brasileiro, deu-se início a industrialização 
do país ainda na década de 1930 após a crise de 1929, mas a manufatura efetiva 
aconteceria na segunda metade do século XX com o término da Segunda Guerra 
Mundial, que afetou toda a indústria Norte Americana e Europa não ocupada, que 
em grande parte se concentrou na produção de ferro, aço, equipamentos e 
suprimentos para as forças aliadas. 
A Industrialização no Brasil não ocorreu de forma nacional, o Brasil com suas 
dimensões continentais e falta de estrutura de transportes e produção de matéria 
prima, acabou concentrando o crescimento de sua indústria na Região Sudeste, 
perto dos portos e aeroportos mais importantes do país e de onde poderiam ser 
escoadas a produção para o mercado nacional e exterior. 
A indústria no Brasil começou de forma incipiente produzindo apenas produtos 
que empregavam pouca tecnologia, como a indústria têxtil, alimentícia, fábricas 
de sabão e velas. A indústria do país viria a se intensificar a medida que a 
população dos grandes centros aumentou e o surgimento da produção de bens 
de consumo para atender à crescente demanda também se ativa. 
O fator para o aumento das populações nos grandes centros foi o movimento 
migratório do homem do campo para a cidade, forçados principalmente pela 
queda na produção do Café. Somaram-se a eles imigrantes da Europa pós-guerra 
que vieram em busca de novas oportunidades. Com os imigrantes vieram também 
novas práticas e técnicas de produção que se somaram a força de crescimento 
do país. Alemães, italianos e espanhóis trouxeram na bagagem as técnicas 
necessárias para o fortalecimento dos processos produtivos. 
Na segunda metade do século XX é que ocorreram a instalação de indústrias 
multinacionais que atuavam principalmente no segmento 
automobilístico, químico, eletroeletrônico e farmacêutico. A partir de então, o 
Brasil entrou definitivamente no processo de industrialização, deixando de lado a 
tendência de país produtor primário para o modelo de estado industrial e com 
grandes centros urbanos. 
O Brasil ainda viria a passar duros anos de crise com o regime militar de 31 de 
março de 1964, com o Golpe Militar que derrubou João Goulart até 15 de janeiro 
de 1985 quando o Brasil elegia o mineiro Tancredo Neves. Logo após a sua morte, 
José Sarney, então vice-Presidente assumiria o país na fase de transição até o 
início da década de 1990 com a eleição de Fernando Collor de Mello. 
Recém-eleito, o nosso novo Presidente da República escolhido por voto popular 
fez uma declaração que ficou para a história da indústria automobilística no Brasil: 
“O Brasil não tem carros, tem carroças”.  Com uma política cambial agressiva e 
com inflação voltando mais forte do que na gestão de seu antecessor José 
Sarney, Collor viu na abertura do mercado nacional para a importação de 
produtos e maquinas a saída da crise. “Vamos combater a crise com trabalho. ” 
Ele não viu os frutos de suas ações progressistas da cadeira no Palácio do 
Planalto, mas começou aí a entrada de máquinas industriais e de processos 
produtivos capazes de impulsionar a indústria do Brasil para a Automação e 
aumento da sua capacidade de produzir mais com custos menores. 



A partir de então, a produção nacional, impulsionada pelas transformações 
geradas pela chamada Terceira Revolução Industrial, com a entrada das 
inovações da tecnologia da informação, as manufaturas brasileiras buscam a 
inovação e investem em novas tecnologias como a robótica e a fabricação 
nacional se expande. 
Transformações geradas pela revolução tecno-científica informacional, levaram a 
descentralização da indústria e a criação de Tecno-polos fora das capitais. 
Grandes empresas de tecnologia se instalam nestes locais associadas a centros 
de pesquisa e desenvolvimento em cidades como Campinas, São Carlos e São 
Bernardo do Campo. 
 
 
Automação Industrial – Indústria 3.0 
 
O termo automação é derivado da palavra em latim Automatus, que significa mover-se 
por si.  
A automação é a execução de técnicas computadorizadas ou mecânicas com o objetivo 
de reduzir a mão-de-obra em qualquer processo, especialmente com  o uso de robôs 
nas linhas de produção. A automação diminui os custos e aumenta a velocidade da 
produção, visando a produtividade, a qualidade e a segurança durante o processo. 
Para entendermos o que é Automação Industrial,  primeiro devemos olhar para os anos 
1950. Foi nessa época, também conhecida como anos dourados, que o termo 
automação começou a se popularizar. Assim popularizava-se a movimentação 
automática de materiais. 
Convém lembrar que desde de meados do século XVIII o homem já caminhava no 
campo da automação industrial com o aprimoramento dos processos de produção, 
como por exemplo a mudança do processo artesanal na produção industrial na 
Inglaterra. 
Isso se tornou possível graças ao surgimento de vários dispositivos como controladores, 
temporizadores, relés e diversos tipos de sensores que são fundamentais à automação. 
Um ponto que vale destacar é a diferença entre a automação e a mecanização, já que 
em um primeiro instante estas duas palavras possam dar a impressão de ter um 
significado semelhante, porém, seus conceitos são completamente diferentes. A 
automação permite realizar algum trabalho através de máquinas controladas 
automaticamente. Já a mecanização, simplesmente se limita ao emprego de máquinas 
para executar alguma tarefa, substituindo o esforço físico. 
Desde os primórdios da sociedade, o homem já tentava mecanizar suas atividades, 
como por exemplo, a invenção da roda, moinhos de vento, etc.. Essas invenções 
demonstram as primeiras tentativas do homem de poupar esforço para realizar seu 
trabalho antes mesmo da automação industrial. 
Como já fora citado, a automação industrial começou a ganhar destaque na sociedade 
por volta da segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. Foi nessa época que os 
sistemas de produção artesanal e agrário começaram a se transformar em industrial, 
assim como o surgimento dos primeiros equipamentos mecânicos para auxiliar o 
trabalho de produção. 
Foram otimizados os primeiros dispositivos simples e semiautomáticos. Entretanto, 
somente no início do século XX que os sistemas se tornaram inteiramente 
automáticos.   A necessidade de aumento na produção e produtividade fez com que 
houvesse diversas séries de inovações tecnológicas neste sentido, como máquinas com 
capacidade de produzir com maior rapidez e precisão, comparado com o trabalho feito 
à mão e a utilização do vapor como fonte de energia, em substituição à energia muscular 
(manual) e hidráulica. Foi aproximadamente no ano de 1788 que James Watt criou o 
que pode ser considerado um dos primeiros sistemas de controle com realimentação. 
Tratava-se de um dispositivo de regulava o fluxo de vapor em máquinas. Por volta de 



1870, a energia elétrica começou a ser introduzida. Inicialmente, estimulou indústrias 
como a do aço, química e de máquinas-ferramenta. 
No século XX, os computadores, servomecanismos e controladores programáveis 
passaram a fazer parte da tecnologia da automação industrial, hoje, os computadores 
podem ser considerados a principal base da automação industrial contemporânea. Logo 
após isso, tivemos a invenção da régua de cálculo e também da máquina aritmética. 
A partir desde momento, passamos a considerar que o desenvolvimento da tecnologia 
da automação industrial está diretamente ligada com a evolução dos computadores de 
um modo geral. 
Já em 1948, John T. Parsons criou um método que consistia no uso de cartões 
perfurados com informações que serviam para controlar movimentos de uma máquina-
ferramenta. Este método foi apresentado para a Força Aérea, que investiu em outros 
projetos do Laboratório de Servomecanismos do Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT). 
Após alguns anos, isto acabou culminando em um protótipo de fresadora com três eixos 
com servomecanismos de posição. A partir deste momento, várias empresas privadas 
que fabricavam máquinas-ferramentas começaram a desenvolver projetos particulares, 
foi assim que surgiu o comando numérico. 
O MIT também desenvolveu a linguagem de programação APT (do inglês, Automatically 
Programmed Tools, ou “Ferramentas Programadas Automaticamente”) para ajudar na 
entrada de comandos de trajetórias de ferramentas na máquina. 
 

 
Foto do primeiro robo industrial – o Unimate criado por George Devol. (Fonte: 

www.ifr.org acesso em outubro de 2017) 
 
E finalmente em 1954 surgiram os primeiros robôs (do tcheco robota, que significa 
“escravo”) pelas mãos do americano George Devol, que alguns anos depois fundaria a 
fábrica de robôs Unimation. Inicialmente, eles substituíram a mão-de-obra no transporte 
de materiais perigosos. 
Mas, poucos anos depois, a General Motors instalou robôs em sua linha de produção 
para a soldagem de carrocerias. A partir daí, os processos de automação industrial 
continuaram a evoluir até chegar nos dias atuais. 
A parte mais conhecida da automação, atualmente, está ligada à robótica, mas também 
é utilizada nas indústrias química, petroquímicas e farmacêuticas, com o uso de 
transmissores de pressão, vazão, temperatura e outras variáveis necessárias para um 



SDCD (Sistema Digital de Controle Distribuido) ou CLP (Controlador Lógico 
Programável). 
No Brasil, a robótica foi introduzida por meio da indústria automobilística, a partir dos 
anos 1990, seguida da chegada pela abertura comercial de 1990, com a chegada de 
montadoras francesas e japonesas, tendo seu desenvolvimento e crescimento nacional 
nos últimos 10 anos, com a inclusão de novos robôs nas fábricas e montadoras. 
 
 
Quadro Cronológico – De Montadoras a Fabricantes Na cionais 
 
A indústria automobilística brasileira não começou ‘por cima’. Aliás, o primeiro carro 
brasileiro veio de fora. Fabiano Pereira, jornalista da revista Quatro Rodas disse em sua 
reportagem “A pré-história da indústria automobilística no Brasil”, de 17 de junho de 
2016, diz que a Grassi, uma fabricante de carrocerias, montava ônibus desde 1908, 
mantendo sua produção até 1970. O Primeiro carro montado em solo brasileiro foi o 
modelo T, da Ford, em 1919. Com isso, seis anos mais tarde, a General Motors também 
implantou sua linha de montagem no Brasil. Já a International Harvester chegou em 
1926, com a montagem de caminhões. 
Embora as maiores montadoras da época tivessem suas montadoras presentes desde 
os anos 1920, os carros só se tornaram populares mesmo em 1945, com a contagem 
regressiva para a criação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, o GEIA, 
durante o governo de Juscelino Kubitschek. 
Entre 1945 e 1952, o período imediato pós-guerra foi marcado pela alta demanda de 
veículos para poucos compradores, iniciando o processo de exportação de automóveis 
para os países vizinhos.  
Em 1956 foi instituído o GEIA, estabelecendo normas para a criação da indústria 
automobilística. Com isso, até o ano de 1960, noventa por cento do peso dos caminhões 
deveriam ser de origem brasileira, para os de passeio, que eram, até então, importados 
da Inglaterra, o valor passava dos noventa e cinco. 
André Fiori, também jornalista da revista Quatro Rodas, publicou na matéria por título 
“A arrancada da indústria automobilística no Brasil”, que empresas como a Volkswagen, 
a Mercedes-Benz e a Willys-Overland também se instalavam em território brasileiro, no 
grande ABC paulista. Em 1954 a Willys iniciava a produção do Jeep, cuja categoria era 
a comercial leve. 
O Brasil, naquela época, tinha a maior frota da América Latina, com mais de 800 mil 
unidades, todas importadas.  
Ainda em 1956, a Vemag (sigla para Veículos e Máquinas Agrícolas S/A) produzia seu 
carro com sessenta por cento de peças brasileiras, a perua DKW F91 Universal. Em 
1957, a Volkswagen lança a Kombi, um veículo comercial leve. Porém, o Sedan, 
popularmente conhecido como Fusca e a marca registrada da Volkswagen, foi aportado 
no mercado em 1959. 
Entretanto, o mercado automobilístico brasileiro sofreu um grande conflito interno. Com 
o número excessivo de empresas autorizadas a produzir, a economia de escala do setor 
foi prejudicada. O Brasil era o nono produtor mundial, com mais de 180 mil unidades. 
Porém, os modelos eram ultrapassados, ou seja, exportados de linhas de produção 
antigas dos países de origem e superdimensionados em relação a demanda. 
No final, quando a indústria começou a se reerguer, os planos de exportação eram 
incentivados, apesar disso, os planos eram barrados pelo fato de outros países já 
fruíssem com carros mais modernos, fazendo com que o governo criasse a Lei 4951, 
que permitia as fábricas instaladas até 1965 a importar equipamentos mais novos com 
isenção de imposto. Os carros provenientes dessa fase são o Ford Galaxie e o Chevrolet 
Opala, lançados no fim da década. 
O quadro de fabricantes reduziu-se em 1967, quando a Ford comprou a Willys e a 
Volkswagen a Vermag e a Chrysler. As duas, juntamente com a Mercedes-Benz e a 



General Motors, seriam responsáveis por 95,4 por cento da produção nacional no ano 
seguinte. 
 
 
Principais Processos de Manufatura Robotizados da I ndústria 
Automobilística 
 
Os robôs no âmbito da manufatura automobilística são utilizados na parte de soldagem, 
fundição e pintura dos veículos, além da carga e descarga de prensas e máquinas-
ferramenta. 
 
Fundição em Molde  
Este processo é realizado através da injeção de uma matéria em sua temperatura de 
fusão dentro de um molde especial, ou matriz. Dentro da matriz, o material esfria e em 
seguida se solidifica, formando assim o molde. Após esta etapa a matriz é aberta e se 
extrai a peça fundida. O robô pega a peça na máquina de fundição e leva para uma 
prensa, para receber acabamento e então ser armazenada. O ponto de fusão do 
material do molde deve ser maior que o da matéria-prima, geralmente será alumínio, 
chumbo ou plástico. Para aumentar a capacidade mecânica do produto final em alguns 
processos de fundição há inserção de porções de outros materiais à mistura fundida.   
 
Solda a Ponto  
O processo de solda a ponto é complexo e necessita um alto grau de precisão. Sendo 
assim ideal a utilização de robôs neste processo. Com seus movimentos precisos e 
capazes de alcançar difíceis posições, sem danificar as peças. Este processo de é 
baseado em um fluxo de corrente alta entre dois eletrodos e através de dois pedaços 
de metal a serem unidos. Quando a corrente passa, um grande calor é gerado no ponto 
de contato entre as peças. A fim de manter juntas as partes de metal a pressão dos 
eletrodos é mantida por um curto período até que o ponto onde se realizou a solda 
resfrie e se solidifique.   
As principais vantagens envolvidas no uso de robôs em pontos de solda são:   
1. Melhoria na qualidade da solda;  
2. Posicionamento preciso das soldas, assegurando resistência;  
3. Economia de tempo e mão-de-obra.  
  
Carga e Descarga em Prensa  
O processo de prensagem nada mais é que uma operação usada para remodelar e dar 
forma as peças. O robô pega a peça bruta, a coloca em um molde especial, ele por sua 
vez é posicionado em uma prensa, e então é exercida uma determinada pressão externa 
sobre a peça, ou retiram-se partes da peça até que ela obtenha uma forma. Geralmente 
a peça passa por várias operações de prensagem até que se obtenha a forma final. 
Após este processo o robô transfere a peça da prensa para os pallets.   
Os benefícios do uso do robô no processo de prensagem são:   
1. Melhoria nas condições de trabalho dos operadores;  
2. Diminuição de acidentes;  
3. Redução de mão-de-obra;  
4. Aumento de produtividade.  
Carga e descarga em Máquinas de Ferramenta  
Máquinas de Ferramenta são aquelas que realizam processos de usinagem de peças, 
como por exemplo, torneamento, desbaste, moagem, etc. Antes da integração de robôs 
no processo, a introdução de dispositivos CNC (Comando Numérico por Computador) 
reduziu a necessidade de operadores hábeis em usinagem para a realização apenas 
das atividades de carga e descarga das máquinas. Durante muito tempo, o uso de robôs 
nessa atividade ficou reduzido por acreditar-se terem custos muito elevados. Com os 



dispositivos CNC passando a realizar atividades de ajuste de parâmetros das máquinas, 
de acordo com o processo envolvido, e troca de ferramentas das máquinas, o robô veio, 
após provar ter uma relação ótima custo-benefício, a ocupar a posição de carga e 
descarga das máquinas, deixando o ser humano com a função de supervisão e reparos 
em peças danificadas. Assim, o robô passou a ser integrado como parte de células de 
trabalho, servindo várias máquinas de ferramentas, pallets e outras unidades auxiliares 
de transporte.  
  
Pintura a Spray  
O uso de robôs na pintura a spray consiste na fixação de uma pistola de tinta spray ao 
atuador do robô. Tem como características principais:   
1.Controle de trajetória contínua;  
2.Movimentos rápidos;  
3.Baixa repetibilidade: ensinado pelo método "TEACH-THROUGH" ou pelo método 
"MASTER-SLAVE".  
Na aplicação de tinta spray, a flexibilidade dos robôs se torna evidente, os quais podem 
armazenar um programa específico para cada tipo de parte a ser pintada. Muitos robôs 
utilizados nessa aplicação não possuem sistema de sensoriamento. Isso porque a parte 
a ser trabalhada é posicionada a uma dada distância e direção da base do robô, 
podendo ser realizado em objetos parados ou em movimento. No caso de objetos 
estáticos, o robô começa a operação apenas depois de receber um sinal confirmando 
que a parte a ser pintada está corretamente posicionada. Quando trabalhando com 
objetos móveis, os robôs recebem sinais do trilho usado para transportar as peças, 
sinais estes que continuam sendo emitidos enquanto a peça estiver em movimento, 
atualizando o robô acerca da distância e da direção da peça em relação à base.  
 
 
 
Processos de Soldagem Robotizados em uso na Manufat ura 
Automotiva 
 
Dentre os diversos processos de soldagem existentes dentro da parte industrial, alguns 
procedimentos são empregados, dentre eles, MIG Brazing, TIG, MIG MAG, Laser, 
Resistência Elétrica e Soldagem de Pinos. 
 
MIG Brazing 
Consiste na união de aços comuns, utilizando um processo de aquecimento por arco 
elétrico (MIG), acrescentando um metal de adição à base de cobre, não ocorrendo a 
fusão dos metais de base. 
A incidência de calor é inferior ao processo MIG convencional, permitindo a união 
através da difusão molecular entre o metal de adição e os metais de base, explicando 
assim o nome (em português significa Brasagem a Arco). 
O processo com bronze e alumínio é utilizado no fechamento externo de carrocerias em 
aço aluminizado e em locais onde é exigido um acabamento de alta qualidade. 
 
TIG 
O Tungsten Inert Gas é um processo de soldagem a arco por eletrodo de Tungstênio, 
cuja união das peças metálicas é produzida pelo aquecimento e fusão por meio de um 
arco elétrico fixado entre um eletrodo de Tungstênio e as peças a serem ligadas. A 
proteção da poça de fusão é causada por uma nuvem de gás inerte e a soldagem pode, 
ou não, ser feita com metal de adição. 
 
 
 



MIG/MAG 
A soldagem a arco com proteção gasosa é um processo que a união das peças 
metálicas é produzida pelo aquecimento por arco elétrico estabelecido entre um eletrodo 
metálico, consumíveis e peça a ser soldada. 
No Brasil, o processo é conhecido por Metal Inert Gas (MIG), cuja proteção se deve ao 
uso de gases inertes, utilizado tanto na soldagem de metais ferrosos quanto não 
ferrosos, ou por Metal Arc Active Gas (MAG), em que o gás da proteção é ativo, usado 
apenas para a soldagem de metais ferrosos. 
 
Laser 
A solda Laser é um processo que produz a fusão dos materiais com o calor obtido da 
aplicação de um feixe luminoso concentrado que é aplicado em cima das superfícies a 
serem unidas. 
A vantagens desse processo residem no aumento da resistência da ligação e novas 
possibilidades de design. 
Essa técnica é relativamente nova e está sendo empregada na linha de produção das 
montadoras de automóveis. 
 
Resistência Elétrica 
Esse tipo de soldagem compreende na união de peças metálicas que é produzida em 
superfícies sobrepostas pelo calor gerado na junta através de resistência à passagem 
de uma corrente elétrica e pela aplicação de pressão. 
Na produção automotiva, o tipo se soldagem por resistência elétrica utilizado é a 
soldagem por pontos. 
 
Soldagem de Pinos  
Conhecida pelo seu nome em inglês Stud Welding, é um processo de soldagem a arco 
elétrico que une pinos ou peças parecidas por meio de aquecimento e fusão do metal 
de base a partir da ponta do pino, seguido de imediata pressão, para melhor união e 
solidificação. O processo ocorre através de um porta-pinos colocado em um dispositivo 
de elevação envolvido por um anel feito de cerâmica, com a função de proteger contra 
respingos e contaminação atmosférica e também a função de conter o metal líquido. 
 
 
Perspectivas para o futuro na área Automobilística 
 
Uma das maiores preocupações no setor industrial é em relação ao futuro e a evolução 
do seu processo de fabricação, levando em conta a situação política e econômica do 
seu país. No caso do Brasil, que passa por um processo de recuperação após uma crise 
sócio-político-econômico, as empresas automotivas sofreram um impacto de grande 
relevância. Porém, segundo Cleide Silva, jornalista do O Estado de São Paulo, as 
indústrias estão investindo na compra de robôs, que, em média, são 1,5 mil robôs por 
ano (edição de 14 agosto de 2017). A maior parte desses robôs estão sendo 
empregados na manufatura automotiva. A publicação ainda cita que a Volkswagen do 
Brasil instalou cerca de 373 novos robôs no setor de carrocerias da fábrica localizada 
no grande ABC paulista. 



 
Robôs em produção na fábrica da Volkswagen, com 373 novos robôs (Fonte: Werther 

Santana – Jornal O Estado de São Paulo, agosto de 2017) 
 
Embora esse número mostra um crescente em relação aos anos anteriores, o número 
é considerado baixo em relação aos países desenvolvidos. Ainda na fala de Cleide, 
utilizando dados da Federação Internacional de Robótica (a IFR, sigla em inglês), o 
Brasil contém em média 10 máquinas para cada 10 mil trabalhadores, número inferior 
ao de 300 em países como Cingapura e Alemanha e 531 na Coreia do Sul, país com 
mais robôs no mundo. 
Entretanto, segundo o site EXAME, através de João Pedro Caleiro, em 13 de setembro 
de 2016, exalta 7 tendências para o setor automotivo para a próxima década. Dentre 
esses sete, foram indicados os carros elétricos, cujo combustível seria uma bateria 
carregada por energia elétrica, carros com direção automática, carros mais leves e 
menos poluentes. 
Outro crescente é a Manufatura Aditiva, ou Impressão 3D, potencializando a chamada 
Indústria 4.0, já utilizada em países como Holanda e Alemanha. Nesse caso, a 
Manufatura Aditiva substituirá os processos de usinagem, podendo reduzir em até 80% 
os custos com protótipos de peças. 
 
 
Conclusão  
 
Nesse artigo, podemos perceber que a evolução das indústrias acontece desde o século 
XVIII, com a descoberta do motor a carvão e por vapor. Conforme os anos foram 
passando, a automação industrial, através dos robôs, foi introduzida ao mercado, 
oferecendo aos produtores e proprietários segurança para os operários, menor custo de 
mão de obra e economia de tempo e espaço dentro das empresas. 
Como podemos perceber, a introdução da robótica foi um grande diferencial nas linhas 
de montagem, substituindo a parte artesanal para a produção seriada, sendo capaz de 
executar diversas tarefas, como soldagem e pintura, assim como a montagem desses 
automóveis, alavancando a economia local.  
A tendência de a indústria automobilística crescer é inevitável. Essa área está em 
constante evolução e com a chegada da manufatura aditiva e de novos softwares na 



área da computação, a automação industrial encaminha-se para um futuro promissor, 
tanto mundialmente quanto nas indústrias brasileiras.  
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