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RESUMO 

Com a globalização dos mercados a indústria metal-mecânica é altamente 

competitiva e neste cenário é fundamental a análise e gerenciamento dos custos dos 

processos de fabricação. Os processos de soldagem e união de materiais são 

utilizados em grande escala na indústria metal-mecânica e tem extrema importância 

na composição dos custos de fabricação. 

Os custos dos processos de soldagem são determinados para elaboração de 

orçamentos, participação em concorrências, estimativas para comparação entre 

processos de soldagem e fabricação alternativos e também determinar a quantidade 

dos consumíveis de soldagem necessária para executar um determinado trabalho. A 

determinação dos custos na soldagem pode ser através de planilhas eletrônicas ou 

métodos detalhados com fórmulas matemáticas. 

Análise e gerenciamento de custos otimizam os processos de fabricação e 

contribuem para o lucro da operação. A indústria tem como objetivo o lucro que pode 

ser descrito conforme a função: ‘L = R – C’, onde o lucro (L) será maximizado 

elevando as receitas (R) e reduzindo os custos (C). 
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Neste trabalho apresentam-se as recentes técnicas de análise de custos na 

soldagem, definições e características das variáveis dos processos de soldagem que 

influenciam nos custos e técnicas modernas de aumento a produtividade na 

soldagem, além de uma explicação de um caso prático de como se calcular os 

custos básicos de uma solda. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A globalização dos mercados tem forte influência no segmento industrial. No 
segmento metal-mecânico, os processos de fabricação para produção de conjuntos 
mecânicos e equipamentos são importantes na determinação dos custos, conforme 
o método de fabricação e processo de soldagem utilizado. Para manter a 
competitividade no mercado de atuação, as empresas necessitam controlar seus 
custos de fabricação mantendo a qualidade e produtividade. 
 
Os processos de soldagem e união de materiais são empregados em larga escala 
na fabricação mecânica e devem atender os requisitos técnicos de construção, 
qualidade e produtividade. A qualidade pode ser definida como atender os requisitos 
estabelecidos conforme normas técnicas utilizadas para a construção do 
equipamento ou conjunto mecânico.  
 
A produção é o sistema onde entram insumos e através de métodos ou processos 
de produção são obtidos os bens ou serviços e assim a produtividade é a 
capacidade de um processo produzir algo em função dos insumos que foram 
fornecidos (a razão entre as saídas de um processo com suas entradas). 
 
O controle dos custos de soldagem permite a empresa tomar decisões importantes 
como elaborar propostas para uma licitação, a escolha e ou substituição de um 
processo de soldagem, automação e também analisar a necessidade de automação 
dos processos. A utilização de softwares e planilhas permite o apontamento dos 
custos de soldagem do processo de fabricação e assim na tomada de decisão. 
Conforme Peter Drucker, “se você não pode medir, não pode gerenciar”. 
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2. PROCESSOS DE SOLDAGEM 
 
2.1 Processos de soldagem usuais 
 
Os processos de soldagem ao arco elétrico são os mais usuais na indústria metal-
mecânica. Podem ser classificados conforme o método de operação e eficiência. A 
tabela 1 apresenta o fator de operação dos processos de soldagem ao arco elétrico, 
onde se pode observar a relação do tempo de arco aberto e o tempo total conforme 
o método de operação. Processos manuais, como o processo de soldagem por 
eletrodo revestido tem fator de operação menor em relação aos processos de 
soldagem automático, como o processo de soldagem por arco submerso e MAG 
robotizado. 
 
A eficiência de deposição também influencia nos custos de soldagem, pois de 
acordo com o processo de soldagem o material de deposição – consumível – poderá 
ser mais eficiente, otimizando os custos de fabricação.  
 
2.2 Efeitos das variáveis de soldagem 
 
Os efeitos das variáveis de soldagem dependem do processo de soldagem a ser 
empregado, mas geralmente aplica-se a todos os processos ao arco elétrico. Um 
fator importante é a distinção entre o controle das fontes de soldagem, que pode ser 
corrente constante (CC) ou tensão constante (CV). O processo de eletrodo revestido 
tem o controle CC e os processos GMAW e FCAW são CV. O processo de arco 
submerso pode utilizar ambos. 
 
As principais variáveis e seus efeitos são: 

a. Corrente de soldagem: 
 
É o principal parâmetro que influencia nas taxas de deposição, esse é o 
principal e mais utilizado para melhorar a eficiência do processo, além de 
influenciar diretamente na penetração do cordão. 
 

b. Tensão do arco: 
 
Pouco influencia as taxas de deposição, esse parâmetro influencia mais nos 
aspectos de forma no cordão como a largura e altura do reforço 
 

c. Velocidade de soldagem: 
 
Pouco influencia nas taxas de deposição, sua variação influencia o aporte de 
energia e o formato do cordão, mas em termos de produtividade, pode 
influenciar em numero de passes, pois quanto menor a velocidade você irá 
depositar mais por unidade de medida e não tempo, diminuindo assim o 
numero de passes 
 
 
 
 
 



d. Velocidade de alimentação do arame: 
 
Esse parâmetro é o mesmo que a corrente de soldagem, quanto maior a 
velocidade de arame maior a taxa de deposição e conseqüentemente a 
corrente de soldagem. 
 

e. Extensão do eletrodo (stickout): 
 
Tem uma influencia é diretamente proporcional, quanto maior a distancia 
maior será o aquecimento do eletrodo e por efeito joule o eletrodo esquenta 
proporcionando assim que a aumentemos a corrente num patamar maior 
 

f. Diâmetro do eletrodo: 
 
O diâmetro do eletrodo proporciona uma capacidade de suportar correntes 
mais elevadas, mas o parâmetro que deve ser medido é a densidade de 
corrente 
 

g. Densidade de corrente: 
 
Esse parâmetro é de muita valia pois a densidade de corrente ou seja D= A 
/mm2, quanto maior a densidade ou seja quanto mais corrente colocarmos 
em um condutor esse se aquecerá mais rapidamente fazendo com que a 
máquina de soldagem aumente a corrente de soldagem 
 
 
 

h. Polaridade: 
 
Em certos casos na troca da polaridade inversa (CCEP) para direta (CCEN) 
há aumentos significativos nas taxas de deposição podendo chegar em 30% 
ou mais. 
 

i. Calor imposto (heat input): 
 
O aporte térmico (J/mm) é a quantidade de energia colocada por unidade de 
tempo, expressa pela formula H= UxI/Vs 
Onde U tensão (volts) I corrente em (Amperes) Vs Velocidade de Soldagem 
(mm/min) 
O uso da fórmula do aporte de energia é muito útil no desenvolvimento e 
otimização de processos de soldagem na procura de taxas de deposição 
maiores. 

 
3. CUSTOS NA SOLDAGEM 
 
Os custos na soldagem são determinados para elaboração de orçamentos, 
participação em concorrências, estimativas para comparação entre processos de 
soldagem e fabricação alternativos e também para determinar a quantidade de 
consumíveis necessária para executar um trabalho. A determinação dos custos de 



soldagem pode ser através de uma planilha de custos ou método detalhado item por 
item através de fórmulas matemáticas ou softwares específicos. 
 
O primeiro passo para o cálculo do custo é calcular uma junta soldada, mas existem 

muitos outros fatores que precisam ser considerados, mas que estão fora do âmbito 

deste artigo e que vão ser tratados de forma mais singular 

O mais importante desses custos é a Mão-de-obra, o custo de funcionamento da 

Fábrica ou local considerado, e os custos de gestão e funcionamento da fábrica. 

Estes custos são dependentes das práticas contábeis da organização. Podem incluir 

fatores como aluguel, taxas, juros bancários, o custo dos trabalhadores indiretos, ou 

seja, aqueles que não estão diretamente envolvidos na fabricação, como a 

depreciação de instalações, etc. Além disso, outras decisões contábeis (por 

exemplo, onde os custos de usinagem e montagem são absorvidas) podem afetar as 

decisões sobre o qual é o método mais rentável pelo método custo-benefício. 

Um dos custos mais significativos é a da mão-de-obra e isso, inevitavelmente, varia 

com a indústria, a localidade e época. As despesas acima mencionadas geralmente 

não podem ser influenciadas pelas decisões tomadas por um Tecnólogo ou 

Engenheiro de soldagem. Este artigo, portanto, vai se concentrar nos aspectos das 

atividades soldagem e não nos aspectos contábeis, ou custos da mão-de-obra. 

Existem muitos custos indiretos, mas o custo do metal de solda depositado é que 

influencia diretamente no preço de uma junta soldada  

O trabalho feito pelo projetista na concepção do conjunto mais rentável em um item 

que pode ser colocado na posição mais vantajosa para a soldagem terá grande 

efeito sobre os custos. Por exemplo, um fator decisivo é a escolha do tipo de 

preparação de uma junta, a projetista pode escolher, um chanfro com V simples ou 

duplo V, a preparação pode ser feita com corte a chama ou por Plasma, um chanfro 

em J deve ser preparado por usinagem e é geralmente muito mais caro. O chanfro 

em J, no entanto, podem ter menos volume do que um chanfro simples V, 

dependendo da espessura; terão quer ser mais precisos e, portanto, mais rápido 

para montagem e dentro da tolerância, podendo resultar em uma menor taxa de 

reparo levando a um custo menor do que a preparação em V. 

Além do cálculo do custo do depósito de metal de solda outros fatores são 

diretamente afetados pelas decisões de engenharia de soldagem, são, portanto, 

tempo de montagem de preparação da junta, que inclui o posicionamento da peça 

ou em qualquer sistema de apoio ou dispositivo, limpeza e acabamento da solda, 

remoção de dispositivos, tratamento térmico pós soldagem, os custos dos testes 

não-destrutivos e custo dos reparos. 

A quantidade de metal de solda depositada raramente é a mesma que a quantidade 

de metal de solda comprada. Este é o resultado de perdas, quando, por exemplo, o 

arame de soldagem MIG / MAG ou arco submerso é cortado para ter a ponta de 



contato restaurada, quando a bobina de arame acaba e o comprimento do arame 

entre o rolo e a ponta de contato é insuficiente para ser tracionada ou o arame 

enrosca no conduite da tocha. 

Essas perdas tendem a ser bastante pequenas, mas este não é o caso com 

eletrodos revestidos. Tais como revestimentos danificados ou armazenados 

incorretamente, as pontas de eletrodos revestidos que sobram no porta alicate e é 

descartada pelo soldador, tudo isso gira em torno de algo como um terço do peso 

adquirido de eletrodos revestido que são perdidos. 

Para ajudar no cálculo da quantidade de consumíveis de soldagem a ser comparada 

na Tabela 1, apresento alguns fatores de multiplicação para os processos de 

soldagem a arco mais comuns. O peso do metal de solda na junta devem ser 

multiplicados por este fator para fornecer a quantidade de solda consumida. Estes 

valores são indicados para fábricas com boa eficiência de chão de fábrica, em que 

os consumíveis que não são desperdiçados desnecessariamente. 

 

 

 

 

Tabela 1 - Fator de multiplicação do Peso do metal de solda comprado 

necessário para o metal de solda depositado. 

 

Processo de Soldagem Fator Multiplicador 

Eletrodo Revestido 1.5 

TIG 1.1 

MIG/MAG 1.05 

Arco Submerso 1.02 

Arame Tubular 1.2 

Metal Cored               1.1 



 

 

 

 

Os outros consumíveis utilizados são os custos de proteção da poça de fusão ou 

fluxo de gases. 

O cilindro normal de gás contém aproximadamente 10.000 litros de gás de proteção 

a uma pressão de 200bar. Como as taxas de vazão de gás normalmente utilizado na 

produção é cerca de 12 a 15 litros por minuto, o cilindro deve fornecer normalmente 

de 10 a 12 horas de tempo de soldagem. 

A taxa de consumo de fluxo de solda para o arco submerso é de cerca de 1 kg de 

fluxo para cada 1 kg de metal de solda depositado. Isso pressupõe boa gestão e um 

eficiente sistema de recirculação de fluxo. O Cálculo da quantidade necessária dos 

consumíveis é, portanto muito simples. 

O custo da quantidade de horas necessárias para um soldador executar uma junta 

não depende apenas da taxa de deposição do processo. Um fator mais importante 

para determinar o tempo necessário para o soldador é o que é conhecido como o 

"ciclo" ou "Fator de trabalho. Este é um valor percentual que dá a quantidade de 

tempo que o arco está aberto e metal de solda está sendo depositados em relação 

ao tempo total que o soldador está disponível na fábrica. 

 

A Tabela 2 apresenta alguns números para os mais comuns dos processos de 

solda. 

Note-se que estas não incluem os tempos de posicionamento ou o tempo de 

montagem, circunstâncias individuais podem aumentar ou diminuir estes números. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 2 - Ciclo de Trabalho para Processos de Soldagem a arco 

Processo de Soldagem a Arco Ciclo de Trabalho % 

Eletrodo Revestido 15 - 30 

TIG 25 - 40 

TIG Orbital 80 - 90 

MIG/MAG 30 - 45 

MIG/MAG Robotizada 80 - 90 

Arco Submerso 80 - 95 

Arame Tubular 25 - 45 

Arame Tubular Mecanizada 70 - 85 

Metal Cored 30 - 45 

 

O tempo perdido pode ser explicada por considerar todas as outras atividades que o 

soldador executa. Na soldagem com Eletrodo Revestido, por exemplo, o tempo 

necessário para remover a escória e a limpeza entre um passe de solda e outro, 

troca de eletrodos, pausa para descanso e para a retirada de uma peça de um 

dispositivo. Certas atividades não são similares entre processos de soldagem e 

precisam ser avaliadas caso a caso. 

Aumentar o ciclo é, portanto, um método de aumento da produtividade, quer pela 

organização do chão de fábrica como a redução de tempos perdido, ou pelo uso de 

um processo com maior ciclo de trabalho. No entanto, lembre-se que o tempo de 

arco pode ser apenas uma parte muito pequena do tempo total de fabricação, e 



deve-se prestar atenção a outros aspectos do ciclo de produção, dessas maneira 

pode-se dar um melhor retorno do que simplesmente aumentar o ciclo de soldagem. 

A mecanização e robotização referenciada na Tabela 2 sugerem uma maneira para 

aumentar o ciclo de trabalho. Cuidado deve ser tomado, no entanto, pois outras 

variáveis como lotes pequenos por vezes não são vantajosos, pois o tempo 

necessário para preparar e estabelecer um sistema mecanizado para soldar um item 

pode ser maior do que a utilização de solda com processo manual. Note também 

que, se um sistema mecanizado é utilizado, o ciclo pode diminuir bastante, como a 

velocidade de soldagem é aumentada a solda é concluído em menos tempo, lembre-

se que o número de itens soldados por dia irá aumentar. Por conseguinte, é 

essencial considerar o ciclo completo de produção para atingir a solução mais 

rentável. 

O passo final do custeio de uma solda é determinar o tempo para depositar esse 

peso do metal de solda. Esta é obviamente uma função da taxa de deposição do 

processo. A taxa de deposição é geralmente expressa como kg / hr depositado em 

uma determinada corrente de soldagem, válido para uma solda contínua e sem 

interrupções tais como para mudança do eletrodo ou limpeza de escória. 

A taxa de deposição será afetada por muitos fatores e não será possível dentro das 

limitações desses artigos listar todas as taxas de deposição de nenhum processo 

específico ou corrente de soldagem. Os intervalos das taxas de deposição 

aproximada para os processos de soldagem de arco estão listadas na Tabela 3. 

Tabela 3 Taxas de Deposição 

Processo de Soldagem 

Taxe de Deposição kg/h 

mínima máxima 

Eletrodo Revestido 0.4 5.5 

MAG 0.6 12 

Arame Tubular 1.0 15 

Arco Submerso 3 16 

 

 



Para obter um valor exato dos parâmetros específicos para ser usado é uma tarefa 

relativamente simples. Pesa-se uma peça antes, faz-se o deposito do metal de solda 

utilizando os parâmetros por um tempo fixo e, em seguida, faz-se a re-pesagem da 

peça dessa forma obtém um valor bem próximo ao real que pode ser usado para 

estimar os custos. 

 
 
4. PRODUTIVIDADE NA SOLDAGEM 
 

Uma questão muito comum entre os técnicos é quanto que eu vou gastar em 
insumos de soldagem, tais como eletrodo, varetas, gases, etc. Vou dar um exemplo 
prático, em uma fábrica teremos que fazer 1.000 metros de filete de solda com 5 mm 
de cateto ou perna, quanto irá gastar de arame de soldagem e quantos cilindros de 
gás serão necessários. 

Nós temos duas importantes questões, a serem resolvidas as quais são as principais 
perguntas de um gerente de fabrica, qual o cateto de solda e o comprimento do 
cordão de solda. Também deve ser considerar os custos com o consumo de gás de 
proteção, e que muitos nem lembram na hora de fazer o levantamento de custo, 
sendo seu levantamento um processo muito simples. Abaixo iremos mostrar de 
modo simples e rápido como fazer esses cálculos, das quantidade de metal de solda 
empregado e do gás utilizado para fazer o serviço. 

Quanto de Material de Solda irei precisar?  
O cálculo de quantos Quilos de arame de solda irá necessitar mostramos abaixo:  

Qtd de Arame de Solda = (Peso de metal de solda por metro x qtd metros de 
solda) 

Exemplo de Calculo (1) 

Quantidade de Quilos de arame de solda necessário para 1.000 m de solda com 
uma perna de 5mm, considerando a face da solda plana na Tabela 4.  O cateto ou 
perna com perfil plano mais próximo será 4,76mm então temos: 

Kg de Arame sólido = 0,129 Kg/m x 1000m = 129 Kg de arame depositado 

 

 

 

 

 

 



TABELA 4. Peso de Metal de Solda de Aço para Perna de solda 

Tipo de perfil 

   

Tamanho(mm) Peso do metal (Kg/m) 

3.17 

4.76 

6.35 

0.047 

0.107 

0.191 

0.058 

0.129 

0.230 

0.055 

0.123 

0.218 

7.94 

9.52 

11.11 

0.299 

0.430 

0.586 

0.360 

0.519 

0.706 

0.342 

0.492 

0.671 

12.70 

14.28 

15.87 

0.764 

0.968 

1.196 

0.922 

1.168 

1.443 

0.876 

1.108 

1.369 

19.05 

22.22 

25.40 

1.726 

2.351 

3.065 

2.083 

2.827 

3.690 

1.964 

2.678 

3.512 

Nota: Valores são para tamanho de perna 10% maior, consiste como prática normal, 
fonte capitulo 12 lincoln electric. 

Conhecendo-se agora a quantidade de arame necessário para executar o serviço de 
solda, você pode comparar o custo com deferentes tipos de arame e bitolas. O 
Arame de soldagem é fornecido em diferentes embalagens, pode ser em bobinas ou 
em tambores por exemplo. 

Quanto vai gastar de gás?  

O gás de proteção pode ser calculado baseando-se na taxa de fluxo de gás ( 
Litros/min) durante o processo de soldagem baseado no tempo de arco aberto como 
segue: 

Litros de gás necessário = vazão de gás (l/min) x tempo de arco aberto (Horas) 



Exemplo de cálculo 2:  

Metros cúbicos de gás necessário= (15 l/min x 60 min x 44,5 horas de solda) 
/1000 = 40 metros cúbicos 

Considerando um típico cilindro industrial de capacidade de 10 m3, você deverá 
comprar 4 cilindros de mistura gasosa típica para essa aplicação com 80% Argônio e 
20 % de C02  para esse trabalho, para sabe como chegamos nesse valor necessário 
calcular a taxa de deposição usamos a  TABELA 5: 

TABELA 5 Taxas de deposição para alguns processos de Soldagem 

Ø 
(mm) 

Corren
te (A) 

TAXA DE DEPOSIÇÃO Kg/hora  
( Fator de Operação a  100% ) 
 

  GMAW 
CO2  

GMAW 
MISTU
RA 

FCAW GTAW 
(RAIZ) 

SAW 
(*) 

SMA
W 

0,8 100 0,9 1,3     

 200 3,1 3,4     

1,2 100 0,8 1,2     

 200 2,3 2,9 2,2    

 300 4,5 5,2 3,9    

1,6 150    0,4   

 200 2,2 2,5 2,4    

 300 4,0 4,5 3,6    

 400 6,5 6,3 5,2    

Escolhemos como base uma bitola de arame de 1,2 mm  com 200 Amperes de 
corrente de soldagem o q eu nos fornece 2,9 Kg/h 

Sabendo-se que iremos gastar 129 Kg de arame , divide-se pela taxa de deposição 
ficando o valor de : 

Qtde de horas = qtd de arame 129 kg / taxa de deposição 2,9 Kg/h = 44,5 horas 

Resultado 

Podemos rapidamente calcular os custos de soldagem com poucas tabelas e 
fórmulas simples, é claro que pode-se refinar bastante os cálculos colocá-los em 
planilhas eletrônicas, com a sistematização de cálculos e a armazenagem você 
poderá comparar cálculos com dados práticos e obter muitos dados para perfeiçoar 
seu processo de soldagem e sua produtividade na sua fabricação, economizando 
dinheiro e aumentando lucros.  

 

 



5. ANÁLISE GERENCIAL DOS CUSTOS 
 
Para a tomada de decisão é fundamental conhecer os números envolvidos no 
processo de fabricação. O objetivo da Empresa, o conceito econômico para empresa 
ou indústria é maximizar o lucro para os acionistas, ou proprietários. 
Há uma regra prática para minimizar o custo de uma solda e, embora isso possa 
parecer óbvio, vale a pena repetir: sempre faça a menor a quantidade de depósito 
possível com a mais alta qualidade do metal de solda, no menor tempo possível. Isto 
é, obviamente, o ideal e raramente pode ser alcançada na prática por causa das 
limitações de aporte térmico, acesso, posições, etc. 
 

As Consequências da aplicação da regra Prática são   

1. Para depositar a quantidade mínima de metal de solda o projetista, com o 
auxilio do Tecnólogo de soldagem, deve selecionar o menor chanfro de 
solda que é capaz de oferecer a qualidade necessária ao projeto. Se o 
ângulo formado é muito estreito, então pode ocorrer falta de fusão das 
paredes laterais do bisel, essas é uma possibilidade com consequências 
diretas nos custos de recuperação, um ângulo muito grande é um 
desperdício em termos de metal de solda depositado. Lembre-se, porém, 
que o custo de preparar um junta de solda seja ela á plasma, chama, 
usinagem também devem ser incluídos em qualquer análise pois interfere 
nos custos de montagem. Chanfro de solda Usinados são mais precisos 
do que biseis cortadas a chama ou com plasma e isso pode resultar em 
menores tempos de preparação e uma dessas formas obtém-se taxas 
menores de retrabalho. Sempre que possível utilize uma preparação de 
bisel reta usando as propriedades de penetração profunda de alguns dos 
processos de soldagem; feixe de elétrons e solda a laser são os melhores 
exemplos desta técnica. O Processo Plasma pode penetrar até 10 
milímetros em um único passe, a penetração com transferência spray na 
soldagem MIG pode penetrar até 6 milímetros e uma solda por arco 
submerso pode penetrar até 15mm. Há também mais um benefício 
quando se utiliza uma preparação reta sem chanfro, o consumo do metal 
de depositado é substancialmente reduzido. A última opção na redução de 
custos é o projetista especificar uma penetração parcial. A operação mais 
cara de uma soldagem em qualquer solda com penetração total é o passe 
de raiz e se este pode ser eliminado usando juntas de penetração parcial 
a economia pode se substancial. No entanto, a decisão de utilizar soldas 
de penetração parcial não deve ser tomada de qualquer jeito, mas apenas 
se as condições de serviço puderem ser realizadas tendo uma raiz da 
solda com abertura de raiz por exemplo. O Projetista, portanto, deve 
examinar se o conjunto sofrerá fadiga, corrosão, etc. Que são passíveis de 
ocorrer e devem ser claramente especificadas onde as juntas são 
solicitadas e da garganta de solda mínima aceitável. 

2. A melhor qualidade do depósito de solda infere diretamente na taxa de 
retrabalho podendo ser reduzida. Retrabalho do metal de solda é muito 
caro, sobretudo se os defeitos são inaceitáveis, geralmente são 
detectados no final do processo de fabricação, e algumas vezes, após a 
montagem final, onde o acesso é difícil ou após tratamento térmico após 



soldagem. Procure projetar soldas e preparações de acesso fácil para o 
soldador com as executadas na posição plana, procure treinar bem os 
soldadores, isso ajuda muito a minimizar a taxa de retrabalho. 

3. Depositando o metal de solda com maior bitola de eletrodo ou arame e na 
maior corrente irá, obviamente, dar a maior taxa de deposição de solda e 
consequentemente menor tempo de realização da junta. Os valores da 
taxa deposição na Tabela 1 fornecem as taxas de deposição mínima e 
máxima para correntes de soldagem mínima e máxima. Como exemplo, 
um arame de 1,2 mm de diâmetro no processo MIG com 120 ampères irá 
depositar cerca de 1,2 kg / h, em 380 ampères em torno de 8 kg / hr. Para 
permitir correntes de soldagem elevada coloque a peça na posição 
horizontal e com fácil acesso para o soldador. Uma vantagem de usar as 
correntes de solda mais altas é que o número de passes de solda para 
preencher o a junta será reduzida, o que, na maioria dos casos, irá 
resultar em menos distorção do que um grande número de passes em 
baixas correntes de soldagem.Os trabalhos para corrigir a distorção pode 
ser reduzida. Um benefício adicional pode ser empregado quando se 
solda de aços ferríticos, pois usa-se aporte de calor mais alto (alta 
corrente) e, portanto, pode-se permitir que em algumas situações o pré-
aquecimento pode ser reduzido ou eliminado completamente. 

4. No entanto, existem limitações para a melhoria da produtividade. Se quer 
atingir uma dureza elevada, então é provável que a entrada de calor terá 
de ser controlada durante a soldagem dos aços ferríticos, colocando um 
limite para a corrente de soldagem e velocidade de deslocamento. 
Correntes de solda altas implicam também uma grande poça de fusão e 
pode não ser possível controlar esta poça quando soldamos em outra que 
posição que não a plana, por exemplo, na soldagem MAG não pode ser 
realizada por meio de transferência spray (solda em alta corrente) na 
posição vertical devido à ausência de suporte para manter a poça 
solidificando com qualidade.  Usando um processo manual em correntes 
elevadas também resulta em aumento da fadiga do soldador, resultando 
em um ciclo de trabalho reduzido. Uma solução para este problema é a 
mecanização ou automatização do processo. 

Para alcançar a solução mais rentável para a produção de uma estrutura soldada é, 

portanto, não apenas aumentar o ciclo ou a taxa de deposição, mas considerar 

todos os aspectos da fabricação a partir da fase de concepção à inspeção final, 

envolvendo todos os membros da equipe do projetista ao soldador. 

 
6. CONCLUSÕES 
 
Determinar os custos na soldagem é um esforço das empresas para manter a 
competitividade na economia global. Cálculos simples ou através de softwares 
podem fazer esta tarefa simples e auxiliar a gerência na tomada de decisão. 
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