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Capítulo – 13.4 
 
Soldagem das barras de reforço de estruturas de concretos. 
 

Construções de concreto possuem baixa resistência a tração, o que faz com que 
elementos de concreto que são submetidos a aprecíaveis cargas de tençãosejam 
usualmente reforçados com barras ou malhas de aço. Nestas construções compostas, a 
carga de tração é assumida pelo aço, enquanto o concreto suporta as cargas de 
compressão. A quantidade de aço necessária para um adequado reforço varia cerca de 1% 
para vigas e lages e até cerca de 6% para algumas colunas (pilares). 

Para assegurar a aderência entre o concreto e as barras de reforço, as barras são 
fabricadas com pequenas saliências, formando veios ou superfícies corrugadas. Estas 
deformações superficiais variam dentre os fabricantes, porémtodos tem que atander os 
requisitos da norma ASTM. 

Uma vez que os coeficientes de dilatação térmica do concreto e aço são  da mesma 
ordem, variações de temperatura não causam apreciavel tensão entre os dois materiais. 

A maioria das construções reforçadas requerem que as barras sejam soldadas topo 
a topo. O boletim D 12.1 da Sociedade Americana de Soldagem (A.W.S.)descreve os 
procedimentos recomendados para a solda das barras de reforço. 

As barras de reforço de aço estão disponíveis nas bitólas desde o nº 3, cujo diametro 
é 3/8” até o nº 18 (tamanho especial for a do padrão comercial) de aproximadamente 2 ¼” 
de diametro. Todas são barras encruadas. Isto é, elas tem saliências orelhas ou 
deformações em forma de canaís sobre a superfície para promover o engripamento 
(aderência) com o concreto. Os números designados para as barras representam frações de 
1/8 de polegadas (o nº 6, por exemplo, tem ¾” de diâmetro equivalente a 19 cm ). Os 
números normalmente utilizados para as dimensões das barras de tração (reforço) 
juntamente com as dimensões e pesos estão listadas na tabela 13-15 
 
Tabela 13-15 -  Tamanhos usuais de barras de aço encruadas 
Num. Ø pol Ø cm Área 

pol ² 
Área 
cm ² 

Perímetro 
polegada 

Perímetro 
centímetro 

Peso 
Lib/pé 

Peso 
kg/m 

3 0,375 9,5 0,11 2,8 1,178 29,92 0,376 0,17 
4 0,500 12,7 0,20 5,1 1,571 39,90 0,668 0,30 
5 0,625 15,9 0,31 7,9 1,963 49,86 1,043 0,47 
6 0,750 19,1 0,44 11,2 2,356 59,84 1,502 0,68 
7 0,875 22,2 0,60 15,2 2,749 69,82 2,044 0,93 
8 1,000 25,4 0,79 20,1 3,142 79,81 2,670 1,21 
9 1,128 28,7 1,00 25,4 3,544 90,02 3,400 1,54 
10 1,270 32,3 1,27 32,3 3,990 101,35 4,303 1,95 
11 1,410 35,8 1,56 39,6 4,430 112,52 5,313 2,41 
14 1,693 43,0 2,25 57,2 5,320 135,13 7,650 3,47 
18 2,257 57,3 4,00 101,6 7,000 177,80 13,600 6,17 
*1 Linha comercial encontrada no Brasil – Aço CA – 50 A ou B: 
Linha A encruada a quente. 
Linha B encruada a frio. 
Tensão de escoamento 5000 kgf/cm². 
*2Algumas bitolas são encontradas também na série CA – 60. 
 
* Nota Tradutor 
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Aços para as barras de reforço 
 

O aço utilizado para a fabricação das barras de reforço provem de fontes diversas, 
sendo a unica restrição imposta pelas especificações da ASTM é quanto a sua composição 
química, onde o percentual de fósforo não pode ultrapassar 0,05%. Caso requerido pelo 
comprador, uma análise de cada lote pode ser informado ao comprador, porém não existe 
outra restrição senão ao teor de fósforo. 

As especificações da ASTM determinam claramente que a soldabilidade do aço não 
faz parte das especificações tratadas no código, porém permite acordo entre o fornecedor 
em questão e o usuário. Se as barras serão emendadas por soldagem, é aconselhavel que 
haja uma concordância quanto a soldabilidade. 

O ASTM A 615-68 especifica o lingote de aço fabricado pelo processo (eletric 
fornace) “fornalha elétrica”. Muitas das barras de aço do mercado provém da relaminação de 
trilhos de aço carbono, onde as especificações seguem a norma de materiais de ferrovia. O 
ASTM A 617-68 específica as barras fabricadas a partir de eixo de aço carbono para carros 
e locomotivas dentro de uma certa lista de dimensões. A tabela 13-16 lista tamanhos e 
tensões requeridos para as barras padrões. 
 
Tabela 13-16 Barras encruadas para reforço do concreto. 
Especificação 

ASTM 
Origem 
do aço 

Variações 
tamanho Grau Limite de escoamento 

mínimo (psi) 
Tensão de tração 

mínimo (psi) 

A 615 – 68 Lingotes 3 – 18 
40 
60 
75 

40000 
60000 
75000 

70000 
90000 
100000 

A 616 – 68 Trilho T 3 – 11 50 
60 

50000 
60000 

80000 
30000 

A 617 – 68 Eixos de 
aço 3 – 11 40 

60 
40000 
60000 

70000 
90000 

  
 
Tabela 13-17 Principais juntas para emendas por arco elétrico das barras de reforço. 

Tamanho da barra Tipo da junta recomendável 

Nº 6 e menores 
Ponta com corte reto e tira 
de chapa ou cantoneira de 

mata-junta 

 

Nº 5 ao 9 
Ponta com chanfro 

simples e tira de chapa ou 
cantoneira de mata-junta 

 

Nº 5 ao 9 Ponta com chanfro 
simples sem mata-junta 

 

Nº 8 ao 18 Ponta com chanfro duplo 
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Nº 8 ao 18 Duplo chanfro barras 
verticais 

 

Nºs 11, 14 e 18 
Luva, barras verticais. 

Junta utilizada somente 
em caso de compressão. 

 
 
 
Projeto de junta 
 

O projeto de junta e normalmente determinado pelo tamanho da barra e em menor 
grau, pela posição (horizontal ou vertical) e pela acessibilidade a junta. Juntas soldadas 
diretamente nas extremidades são preferidas a qualquer outro tipo de junta a arco elétrico, 
desde que a tensão seja transferida através da junta de forma direta e concentrica. Com  a 
utilização de eletrodos apropriados, as juntas de topo podem transferir 100% das tensões de 
traços especificados para cada barra. 

Já para as barras de menor dimensão, as juntas soldadas na ponta são muito lentas 
ou dificeis de executar. A tabela 13-17 mostra os tipos de juntas mais recomendável para 
cada tipo de barra. A figura 13-18 mostra uma emenda indireta com chapas para barras de 
tamanho nº6 ou menores, utilizando uma pequena chapa ou cantoneira. 
 
 

                         
Fig 13-18 união indireta de topo para barras de aço de pequeno diâmetro (nº6 e menores) 
incorporando chapa ou cantoneira de reforço. 
 
 
 



Folha 4 

Para barras de nº5 até nº9, a ponta da barra é chanfrada e a ponta soldada através 
da cantoneira mostrado na figura 13-19 ou com uma pequena chapa conforme figura 13-20. 
Outra forma de executar a união de pontas para as barras de reforçocom um 
emolduramento é mostrado na figura 13-21. A chapa de envoltura com cerca de 1/8” de 
espessura é preliminarmente ponteada na ponta de junta. Após a execução de uma parte do 
cordão de solda a chapa é aquecida até ficar vermelha e pode ser facilmente enrrolada em 
torno da barra pelo soldador com um picador. As vezes, barras de nº5 ao 9 são emendadas 
com solda de topo com um simples chanfro sem o encapamento, conforme mostra figura 13-
22. 
 
 

                            
Fig. 13-19 junta de topo com contorno de mata-juntas. Para barras com tamanhos 
intermediarios. 

                            
Fig. 13-20 Junta de topo com tira de chapa de mata-juntas. Para barras de tamanho 
intermediario. 
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Fig. 13-21 Junta de topo com chapa de reforço envolvendo a união. A tira é ponteada na 
junta (a), então vai se envolvendo a barra (b) a medida que a solda é executada. A 
soldagem completa é mostrada no item (d). 
 
 

Barras de tamanho nº8 ou maiores podem ser preparadas tanto com chanfro simples 
V (fig. 13-22) como com chanfro duplo V (fig. 13-23). Quando as barras estão na vertical, a 
barra se situa embaixo recebe um corte reto e a barra superior é chanfrada com um chanfro 
único ou com um chanfro duplo, dependendo da acessibilidade da junta (fig. 13-24 e 13-25). 
 Para colunas com grande carregamento onde a tensão é sempre de compressão, a 
junta tipo luva (fig. 13-26) eventualmente é utilizada. 
 
 

                                 
Fig. 13-22 – Chanfro simples V, para uniões de barras nº 8 ou maiores 
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Fig. 13-23 – Juntas com duplo V no topo, para barras de nº8 ou maiores 
 
 

                                  
Fig. 13-24- Projeto de junta para solda de topo em barras verticais. Projeto depende da 
acessibilidade à junta durante a soldagem. 
 

                                      
Fig. 13-25 - Soldagem de barras de reforço na posição vertical. É utilizado chanfro duplo, 
pois é acessível de ambos os lados. 
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Fig. 13-26 –Junta tipo luva para barras com esforço de compressão 
 
 

A união de volta simples (emenda por transpasse) fig. 13-27 é restrito para tensões 
que provoquem dobramento (flexão) quando o carregamento é aplicado porque as barras 
não se encontram no mesmo eixo (alinhadas). Este tipo de união não pode ser empregado 
em barras longas e para barras curtas somente após a aplicação ter sido cuidadosamente 
analizado. A melhor emenda para duas barras curtas unidas conforme fig. 13-28, porem é 
mais trabalhosa. 
                                  

 
Fig. 13-27 – cordão volta simples, para emendas de pequeno carregamento. 
 

     
Fig. 13-28 – Junta com cordão duplo com barra de união. 
 
 
Procedimentos de Soldagem 
 
 Quando tiras de chapas, cantoneiras ou barras são usadas para reforços de barras, 
sempre ha uma abartura na raiz da junção, causada pela deformação padrão nas barras. 
Por esta condição , Soldadores precisam adquirir uma habilidade específica, para realizar a 
soldagem das barras com qualidade. 
 Soldagem com eletrodo revestido, devem atender as especificações da AWS sendo 
tipo baixo-hidrogênio (EXX18) e de resistência suficiente para igualar com as barras de 
reforço a serem soldadas. 
 É importante conhecer a composição do material a ser soldado antes de iniciar a 
soldagem. Esta informação deve ser obtida do fabricante ou fornecedor que satisfaça as 
barras de reforço. Desde que a composição possa variar amplamente, é importante testar as 
amostras das juntas minuciosamente para confirmar se o eletrodo e a habilidade do 
soldador são apropriados antes de começar o serviço. 
 Procedimentos de soldagens específicas podem ser extrapolados dos procedimentos 
de soldagem eletrodo revestido de uma junta similar com eletrodos de baixo-hidrogênio. 
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Geralmente as técnicas são as mesmas, mas o diâmetro do eletrodo é menor  do que 
procedimentos para chapas de aço. 
 Outra consideração para processos de eletrodo revestido, barras de reforço também 
podem ser soldadas com processo de soldagem com proteção gasosa (MIG / MAG), e 
processos arâme tubular auto-protegido. Soldagens em barras de reforço, quase sempre 
são feitas em campo, então quando usado qualquer processo com gas protetor, o local da 
soldagem deve ser protegido do vento. Procedimentos tipicos para soldagem com proteção 
gasosa são dados na tabela 13-19. As juntas devem ter chanfro simples ou duplo (usar 
3/32” de espaço entre as barras),e mesmo tipo de junta é usado em ambas barras 
horizontais e verticais. O mesmo pré aquecimento e temperatura de interpasse deve ser 
impregado dados na tabela 13-18 para utilização de eletrodos baixo-hidrogênio. Para  
assegurar boa aderência no metal base, barras largas (14 a 18)” devem ser pre aquecidas 
sem considerar a temperatura ambiente. 
 
Tabela 13-18 – Pre-aquecimento e temperatura de interpasse para soldagem de barras de 
reforço 
Composição (%) Eletrodo 
Carbono Manganês Baixo-

hidrogênio 
Outro com baixo 
hidrogênio 

Temperatura de pré-
aquecimento (°C) 

Até 0,30 Até 0,60 --- E60XX ou E70XX 20 se menor que 0 
nenhum se maior 0 

E70XX --- 40 se menor que 0 
nenhum se maior 0 

0,31…0,35 Até 0,90 

--- E60XX ou E70XX 40 
0,36…0,50 Até 1,30 E70XX Não recomendado 100 
0,41…0,50 Até 1,30 E70XX Não recomendado 200 
0,51…0,80 Até 1,30 Tipos de alta 

tensão 
Não recomendado Procedimento 

sujeito a qualificação 
e teste 

Tabela 13-18 – Lista de recomendação para pre-aquecimento e temperatura de interpasse 
para barras de aço com variação de carbono e manganês. 
 
Tabela 13-19 – Soldagem de barras de reforço com procedimentos de proteção gasosa. 
Tamanho da barra Corrente de soldagem (A) Tensão do arco (V) 

Até 8 120 20 
9…11 150 22 
14…18 160 22 

Procedimento usado para juntas horizontais ou verticais usando CO2 a 15cfh, e com 
eletrodo com Ø 0,035”. 
 



Folha 9 

Controle para facilitar lançamento de foguete. Soldagem de reforço de barras de aço feitas 
para concreto. 


