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Figura 1. Macrografia da soldagem de um aço carbono  A 36 com eletrodo revestido. Ataque nital 5% 

 

INTRODUÇÃO 

Como certificar-se de que a 

temperatura de preaquecimento está 

correta para evitar formação de trinca? 

Preaquecimento é frequentemente 

requerido para soldagem de partes 

metálicas ou estruturas a serem utilizadas 

em equipamentos da indústria de energia 

elétrica. A maior parte das equações 

determina a temperatura do material a ser 

soldado, para certificar-se de que o nível 

recomendado de preaquecimento tenha 

sido atingido. Os soldadores sabem, e o 

código ASME reforça, a necessidade de 

preaquecimento para muitos metais 

ferrosos antes da soldagem. 



 

 
2 

 
www.infosolda.com.br Dezembro de 2012 

Uma solda bem sucedida une o metal 

de adição e o metal de base transformando-

os em um só. Uma solda boa é pelo menos 

tão resistente quanto o material de base a 

ser soldado. Para muitos materiais, levando 

o metal base "até a temperatura" antes da 

soldagem aumentam-se as chances de 

conseguir uma solda bem sucedida, 

reduzindo o perigo de formação de trincas e 

outros problemas. Como resultado, haverá 

menos necessidade de retrabalho na 

fábrica, e a peça acabada terá um melhor 

desempenho na sua real aplicação. 

Soldas boas aumentam o tempo de 

vida dos componentes utilizados na 

indústria de energia, e os indicadores de 

temperatura de superfície são parte critica 

no controle adequado da temperatura 

preaquecimento. 

TRINCAS, E SEUS MECANISMOS DE 

FORMAÇÃO 

Pode ocorrer trinca na solda devido a 

tensões térmicas impostas no metal de 

solda e adjacente a zona afetada pelo calor. 

Quando da soldagem de aços-carbono e 

aços-ligados, frequentemente ocorrem 

trincas em conjunto com a formação de 

área endurecidas, áreas estas que são 

frágeis devido ao rápido resfriamento 

durante a soldagem, e na presença de 

hidrogênio. 

O metal de solda contrai quando 

resfriado, e gera tensões quando a 

contração é contida pelo metal mais frio ao 

redor da solda. Além disso, o calor é 

enviado para longe da zona de solda pelo 

metal mais frio ao redor. A taxa de fluxo de 

calor para longe da solda é maior durante a 

soldagem de seções espessas e nos metais 

que são susceptíveis a endurecimento por 

têmpera, assim como aços de alto carbono 

e aços-ligados, a rápida condução do calor 

vindo da região soldada pode resultar no 

aumento da dureza, gerando as regiões 

frágeis. 

O preaquecimento pode ajudar a 

minimizar o gradiente térmico na área 

soldada, reduzindo assim, a ocorrência de 

tensão térmica. Além de reduzir a taxa de 

resfriamento, o preaquecimento pode 

prevenir ou minimizar o aumento de dureza, 

e consequentemente a formação de regiões 

frágeis durante soldagem de alguns tipos de 

aços. 

Controlando o preaquecimento temos 

uma solução simples e bem conhecida para 

os problemas de soldagem que podem 

ocorrer como resultado de um resfriamento 

rápido após a soldagem. As temperaturas 

de preaquecimento baseiam-se no tipo e 

composição do metal a ser soldado, e de 

modo a serem eficazes, as temperaturas de 

preaquecimento devem ser adequadamente 

controladas. 
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O PROBLEMA COM O HIDROGÊNIO 

A presença de hidrogênio aumenta a 

possibilidade de trincas, no metal de solda 

ou zona afetada pelo calor, na soldagem de 

aços-carbono e aços-ligados. Trincas na 

raiz (root cracks), trincas no pé da solda 

(toe cracks), trincas em baixo do cordão de 

solda (underbead crack) e trincas 

transversais (transverse cracks) são 

comuns, dado a tensão térmica na presença 

do hidrogênio. 

Durante a soldagem desses 

materiais, é importante manter o hidrogênio 

longe da área de solda. O hidrogênio pode 

vir do revestimento dos eletrodos, do fluxo, 

do metal de base contaminado, ou mesmo 

da atmosfera, e, no caso de uma solda de 

reparo, dos materiais que foram 

contaminados ou manipulados pelo 

equipamento a ser reparado. 

O preaquecimento pode ser muito útil 

na prevenção da absorção do hidrogênio, 

porque ele permite a difusão do hidrogênio 

para fora do material. 

Ele também é muito importante para 

eliminar a umidade durante a soldagem, 

que ao ar livre (campo) está sempre 

presente e mesmo em ambiente fechado 

(fabrica) é um problema devido à 

condensação, principalmente sobre o metal 

frio. 

Altas temperaturas de soldagem iram 

vaporizar qualquer umidade da superfície, o 

vapor pode penetrar na poça de fusão, 

causando porosidade na soldada acabada, 

esta qual reduz a resistência e a ductilidade 

da solda. 

Novamente, o preaquecimento é 

benéfico. Ele evita a condensação sobre o 

material. E também vaporiza qualquer 

umidade já existente antes do início do 

processo de soldagem, assim, ele não será 

vaporizado pelo calor da solda e não será 

absorvido pela poça de fusão. 

Os indicadores de temperatura mais 

comuns para soldagem são o lápis térmico, 

o termômetro de contato e o termômetro de 

radiação com mira LASER. O lápis térmico, 

que é usualmente feito com materiais de 

ponto de fusão calibrado, é aplicado sobre a 

peça no início ou nos intervalos da solda e 

quando a faixa temperatura é atingida, o 

mesmo se funde sobre a peça. Já o 

termômetro de contato e o termômetro de 

radiação com mira LASER, são 

equipamentos digitais é indicam qualquer 

temperatura (dentro de uma faixa) com boa 

precisão. 

RESFRIAMENTO LENTO 

O preaquecimento reduz a taxa de 

fluxo de calor disperso durante a solda. Isto 

permite maior tempo para redistribuição das 

tensões térmica, reduzindo assim a 
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tendência de ocorrência de trincas. Em 

alguns aços ajuda a minimizar a formação 

de regiões endurecidas, que são áreas 

frágeis na solda e na zona afetada pelo 

calor, promovendo assim ductilidade e 

diminuindo o risco de ocorrência de trincas. 

O PREAQUECIMENTO É SEMPRE 

NECESSÁRIO? 

A necessidade de preaquecimento 

aumenta com estes fatores: 

1. Espessuras das partes a serem 

soldadas; 

2. Baixas temperaturas das peças a serem 

soldadas; 

3. Baixa temperatura atmosférica; 

4. Baixo aporte de energia; 

5. Alta velocidade de soldagem; 

6. Aços contendo alto teor de carbono; 

7. Aços contendo alto teror de elementos 

de liga; 

8. Diferença de volume entre os materiais a 

serem soldadas; 

9. Perfis complicados ou partes 

seccionadas. 

ASME B31-1 lista os requisitos de 

preaquecimento para tubulações de 

energia. Em geral, como nota-se acima, 

maiores espessuras necessitam de 

preaquecimento. Em alguns casos, a 

temperatura de preaquecimento é somente 

10°C ( 50°F ), mínimo considerado para 

aplicações em campo, mas usualmente não 

relevante em aplicações dentro da fabrica. 

Em muitos casos, entretanto, a faixa de 

temperatura de preaquecimento 

aconselhável vai de 80°C ( 175°F ) até 205°C 

(400°F ). 

ASME B31.3 lista os requisitos para 

tubulações de plantas químicas e refinarias 

de petróleo. A recomendação mínima da 

faixa de temperatura de preaquecimento 

requerida vai de 10°C ( 50°F ) até 150°C 

(300°F ). 

Preaquecimento não é necessário 

para aços inoxidáveis cromo-níquel, nem 

para metais não ferrosos, como níquel e 

ligas de níquel (Monel, Inconel), nem para 

alumínio e ligas de cobre. Entretanto, 

preaquecimento acima de 95°C ( 200°F ) 

pode ser desejável para remover a 

umidade. Preaquecimento pode ser 

desejável para seções espessas de metais 

de alta condutibilidade com alumínio e 

cobre. 

COMO PREAQUECER? 

Preaquecimento é mais comumente 

feito usando tochas a gás oxi-combustíveis. 

Onde, o controle de temperatura de 

preaquecimento, mais preciso, é 

necessário, forno de aquecimento ou 

mantas de resistência elétrica de 

aquecimento, ou bobinas de indução, 

podem ser empregadas. 
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Com a tocha de aquecimento 

localizado ou outros meios de aquecimento 

rápidos, é importante prevenir o 

superaquecimento, e é necessário que haja 

tempo suficiente para alcançar a 

temperatura desejada uniformemente em 

toda a espessura do metal a ser soldado. 

Além disso, quando utilizadas tochas a gás 

é importante prevenir o deposito de 

produtos de combustão incompleta nas 

faces da junta ou áreas adjacentes. 

Indicadores de temperatura de 

mudanças de fase são preferidos para 

dispositivos mais sofisticados por que eles 

são mais precisos, fáceis de usar, baixo 

custo e alcança equilíbrio térmico com a 

superfície da peça de trabalho. 

DETERMINANDO A TEMPERATURA 

ADEQUADA 

O método preferido para determinar 

se uma junta atingiu a temperatura de 

preaquecimento desejada é simples: 

Utilizando indicadores de temperatura feitos 

de materiais com pontos de fusão com uma 

precisão de 1%. 

O indicador de temperatura mais 

comum para fins de soldagem é o lápis 

térmico, que é geralmente fornecido em um 

suporte ajustável com clipe de bolso, como 

um lápis mecânico. 

Indicadores de temperatura são feitos 

de materiais com ponto de fusão calibrado. 

Um indicador é traçado sobre a peça e 

quando a temperatura é atingida, o traçado 

passa por mudança de fase de opaca e 

seca para fundida e visível. Exemplo da 

aplicação na figura 2 abaixo. 

 
Figura 2. Aplicando o indicador de temperatura 

PRECISÃO DE MUDANÇA DE FASE 

Uma ampla variedade de 

instrumentos elétricos, eletrônicos, 

infravermelho, e outros estão disponíveis 

para determinação da temperatura. 

Entretanto, nenhum destes métodos é 

amplamente empregado na soldagem. 

Indicadores de mudança de fase são 

preferíveis porque eles são precisos, fáceis 

de utilizar, baratos e possuem um bom 

equilíbrio térmico com a superfície a qual 

estão em contato. 

Ponto de fusão, a temperatura onde 

ocorre a mudança de fase, é uma 

propriedade física da matéria prima. Este, 

não é influenciado pela eletricidade estática, 

ar ionizado, umidade, nem por quedas – 

fatores estes que podem afetar os 

instrumentos de medição elétricos e 

eletrônicos. Nenhum tempo de ajuste, 
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calibração e recalibração são requeridos, e 

nenhum treinamento ou experiência do 

operador é necessária. Tudo que os 

operadores devem fazer é observar se a 

marcação se fundiu. Os indicadores 

possuem uma precisão de 1% da 

temperatura medida de acordo com MTL-

STD-45662. Os materiais utilizados, são 

calibrados em aparelhos rastreáveis. 

CONCLUSÃO 

Muitos profissionais consideram 

ciência de soldagem como uma arte. Duas 

ou mais peças de metal são unidas, com 

uma ligação que é tão forte quanto ou mais 

do que os materiais empregados. Mas, para 

esse efeito, a qualidade da solda deve ser 

boa.  

Portanto com preaquecimento que 

muitas vezes é necessário e com a pronta 

disponibilidade de indicadores de 

temperatura precisos e de baixo custo, a 

temperatura de preaquecimento correta 

pode ser facilmente assegurada. 

SERVIÇOS 

Para qualificação de procedimento de 

soldagem, certificação de soldadores, 

calibração de máquinas de soldagem e/ou 

dúvidas contate: 

Telefone: +55 11 3763 6270/6271 

E-mail: infosolda@infosolda.com.br 


