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Introdução  
  
  A indústria moderna, sempre em busca da competitividade, está 
continuamente evoluindo seus métodos e processos de fabricação.  

  O processo de solda a ponto plasma é um dos processos inovadores que 
traz maior versatilidade ás etapas de fabricação industrial, principalmente na 
área de carrocerias leves, automotiva e aeroespacial.  

  A possibilidade de executar soldas de alta qualidade em chapas 
sobreposta com acesso por um só lado, possibilita a elaboração de projetos 
com a diminuição da massa de veículos, melhorando aspectos econômicos, 
físicos e de impacto ambiental dos produtos fabricados.    
  

Histórico do plasma  
  

  Em 1830, Michael Faraday, físico britânico, realizou estudos sobre 
descargas elétricas na atmosfera. Na realização de seu experimento constatou 
a presença de extruturas luminosas que ele identificou como possível novo 
estado da matéria.  

A partir da década de 1930, o plasma foi estudado mais profundamente 
pela ciência e seus fundamentos teóricos foram edificados por Alfven, Appleton, 
Chandrasekhar, Chapman, Cawling, Saha e Spitzer.  

Nas décadas de 1950 e 1960, surgiram os primeiros conceitos bem 
sucedidos de confinamento magnético do plasma.  

O processo de corte a plasma tornou-se muito utilizado na indústria 
devido sua capacidade de cortar qualquer metal condutor de eletricidade 
principalmente os metais não ferrosos que não podem ser cortados pelo 
tradicional processo oxi-corte.  

No ano de 1958 a primeira patente para o processo de soldagem Plasma-
MIG foi registrada, em 1971, ele foi reavaliada e aperfeiçoada (Mattles at al, 
2006), contudo, não ocupou um lugar significativo entre os processos de 
soldagem mais utilizados pela indústria, possivelmente devido a sua 
complexidade para a época.  
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Atualmente o plasma é utilizado em tecnologias de alta desempenho, 
possibilitando o desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos industriais 
com alta competitividade, tornando-se cada vez mais popular no mercado.  

 
Definições do processo  
  
Aspectos gerais do processo de solda a plasma  
  

 
  

 A figura acima ilustra de maneira esquemática e simplificada os detalhes de 
funcionamento do processo plasma sem adição de material 

Adaptado de: http://wwwo.metalica.com.br/as-vantagens-e-os-limites-atuais-da-solda-a-plasma  

  

O gás de plasma (geralmente argônio) é alimentado com uma pequena 
vazão entre o eletrodo e o bocal constritor saindo pelo orifício deste para formar 
a chama de plasma.   

A proteção do plasma e da poça de fusão é feita por um gás 
(normalmente argônio ou hélio) fornecido pelo bocal externo.   

O arco de soldagem é iniciado com o auxílio de um arco piloto de baixa 
corrente mantido entre o eletrodo e o bocal  

No processo PAW, metal de adição, quando utilizado, é fornecido de 
forma similar ao processo GTAW. O processo pode ser ou não autógeno.  

As altíssimas temperaturas geradas pelo arco de plasma, assim como a 
possibilidade de alta penetração gerada pela influência mecânica do fluxo 
constrito de gás, dão características únicas ao processo.  

Este processo pode ser empregado para unir a maioria dos metais em 
todas as posições. Ele fornece um melhor controle direcional do arco e as 
menores zonas termicamente afetadas, se comparado com o GTAW. O maior 
problema é o custo relativamente alto dos equipamentos de controle, e um 
treinamento mais consistente do operador.  

O processo de soldagem a arco com plasma é basicamente uma 
extensão do processo GTAW. Entretanto, tem maior densidade energética do 
arco e maior velocidade do gás de plasma em virtude do plasma ser forçado 
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através o bocal de constrição causando um aumento significativo da 
temperatura no plasma.  

  
 
Arco transferido e não transferido  
  

O processo de soldagem a arco com Plasma (PAW)  produz a 
coalescência dos metais, pelo aquecimento com um arco constrito entre o 
eletrodo e a peça de trabalho (arco transferido) ou entre o eletrodo e o bocal 
constrito da tocha (arco não transferido).   

  

A B 
  

Imagens esquemáticas  da variações da soldagem a arco plasma: 

(a) arco transferido, (b) não transferido 

Fonte: Soldagem fundamento e Tecnologia, Editora UFMG, Belo Horizonte/MG 

  

O arco transferido é utilizado para a soldagem, devido à maior energia 
transferida para a peça.  

No arco não transferido o calor necessário para fusão é transmitido às 
peças somente pelo gás, podendo ser usado na união de materiais não 
metálicos.  

  

     
Abertura do Arco Plasma  
  

Devido ao fato do eletrodo ficar no interior do bocal constritor da tocha 
PLASMA, impedindo o seu contato com a peça, para a abertura do arco elétrico 
é utilizado um sistema de alta freqüência, que impõe picos de alta tensão que 
causam centelhamento entre o eletrodo e o bocal constritor, iniciando desta 
forma um arco entre estes. Este arco, chamado de arco piloto, é mantido 
durante toda a operação de deposição e também durante o posicionamento da 
tocha, de maneira que não seja necessária sua reignição.   
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O arco principal é iniciado quando se aplica a corrente de soldagem e o 
circuito eletrodo-peça se fecha. Por necessitar de dois arcos, a fonte de energia 
utilizada pelo processo é composta de dois circuitos de alimentação, sendo um 
responsável pelo controle e manutenção do arco principal, arco este que é 
transferido, e o outro responsável pelo controle e manutenção do arco piloto, 
este sendo não-transferido. O circuito do arco principal, o qual pode ser de 
corrente contínua constante (CC), corrente alternada (CA) ou de corrente 
contínua pulsada, é conectado ao eletrodo de tungstênio e a peça. O circuito do 
arco piloto conecta o eletrodo de tungstênio e o bocal constritor, e é 
obrigatoriamente CC. Este arco não transferido serve como um arco piloto para 
o início do arco transferido.  

 

Modos operacionais e corrente  
  

A soldagem a plasma pode utilizar três modos operacionais, devem ser 
selecionadas de acordo com a aplicação, dependendo principalmente da espessura da 
chapa e consequentemente a intensidade da corrente utilizada.  

  
Micro Plasma  

A faixa de corrente utilizada situa-se entre 0,1 e 15 Ampères.  
  

O arco do Micro Plasma pode ser operado com baixas correntes de soldagem. A 
coluna do arco permanece estável mesmo quando o comprimento do arco é variado até 
20mm.  
  
Plasma de média corrente (melt-in)  

A faixa de corrente utilizada situa-se entre 15 e 200 Ampères.  
  

Ampères. Suas características de processos são bem similares ao processo GTAW.  
  
Processo Keyhole  

A faixa de corrente utilizada é acima de 100Amperes.  
  

O processo PAW é um dos processos de soldagem com proteção gasosa operado 
com a formação de Keyhole (cratera). Este tipo de poça é característico do processo PAW. 
Ela é obtida na posição vertical, em materiais de espessura variando de 1/16 a 3/8 in.(1.6 a 
9.5mm). Na operação, o metal fundido é deslocado para superfície da poça pelo fluxo do 
plasma para formar a cratera.   

Através do incremento da corrente de soldagem e do fluxo de gás para geração do 
Plasma, um poderoso jato de Plasma é criado e este pode alcançar penetração total em um 
material com o metal fundido fluindo para trás de si para formar a junta soldada. Este 
processo pode ser utilizado para soldar materiais em um único passe. 
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Fonte: Soldagem fundamento e Tecnologia, Editora UFMG, Belo Horizonte/MG  

   
  
Consumíveis  
  
Gases  
  

Gás plasma  
  

  O gás de plasma é o veículo responsável pela formação do arco plasma.  

 O argônio é o gás mais utilizado para esta função por ser um gás inerte, porém 

misturas de hélio e hidrogênio podem ser utilizadas para aumentar a deposição 

térmica, alterar a penetração e acabamento da solda.  

  
As imagens acima ilustram a diferença no cordão, com a variação do gás plasma. 

Fonte: Reis, Ruhan Pablo, Fundamentos e Prática de Soldagem a Plasma, Artliber Editora, 2007. 

  

A vazão do gás de plasma está estreitamente relacionada com o 
comportamento da poça de fusão, qualidade e aspecto do depósito e velocidade 
de soldagem. Um aumento na vazão de gás de plasma resulta no aumento da 
velocidade e rigidez do jato de plasma e também na pressão do arco sobre a 
poça de fusão.  

      
  
  

       

            Faixas Típicas de  O peração                                           Esquema dos modos operacionais   
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Vazões excessivas causam penetração excessiva, imperfeições 
superficiais, tais como poros, enquanto que vazões insuficientes causam a 
instabilidade do arco, poros e desgaste excessivo do eletrodo  

  

Gás de proteção  
  

Nas aplicações em soldagem e deposição por plasma, o gás de proteção 
é frequentemente o mesmo utilizado como gás de plasma, devido à praticidade, 
custo e a não necessidade de equipamentos para mistura de gases. 
Tradicionalmente, o uso de argônio puro apresenta pouca fluidez da poça 
fundida, o que pode acarretar na deposição de cordões com falta de 
molhabilidade, que apresentam uma série de desvantagens tais como 
concentração de tensões e dificuldades na deposição de cordões sucessivos, 
devido a geometria desfavorável do depósito.  

A utilização de misturas Argônio/CO2 apresenta algumas vantagens em 
relação à utilização de Argônio puro, sendo a mais importante o incremento da 
molhabilidade do depósito, a qual faz com que o cordão tenha uma convexidade 
adequada, assim como acontece no processo MIG.  

 

Eletrodo não consumível  
  

O processo de soldagem a arco com Plasma, assim como o processo 
GTAW, usa eletrodo não consumível. A tocha tem um bocal que cria uma 
câmara de gás ao redor do eletrodo. O arco aquece o gás na câmara até uma 
temperatura em que se torna ionizado e conduz eletricidade. Este gás ionizado 
é definido como o Plasma, que sai do orifício do bocal a uma temperatura 
próxima de 16700 °C.  

  

  
A figura mostra uma comparação entre os níveis de temperatura alcançados na 
coluna de plasma dos processos GTAW e PAW.  

Fonte: IMC Soldagem (2011)  

  



7  
  

  Apesar de não serem fundidos para fazer parte do cordão de solda, os 
eletrodos utilizados na solda plasma sofrem desgaste.   

Os eletrodos são os mesmos utilizados no processo TIG, para melhorar 
seu desempenho, eletrodos podem ser ligados com diversas substâncias, as 
especificações destes são definidas por normas como a ISSO 6848, JIS Z 3233 
e a ANSI/AWS A5.12.  

  

 

 
 
Aplicações da solda plasma  
  

  Além dos processos autógenos de solda a plasma, com peculiaridades 
singulares, a indústria criou diversas aplicações para o plasma em seus 
processo tradicionais.  

  Da procura por processos com maior capacidade de produção e 
produtividade, surgiram os chamados “Processos Híbridos de Soldagem”. Trata-
se da associação física de dois processos, como o MIG-Laser, TIGLaser, 
Plasma-Laser, TIG-MIG, Plasma-MIG, dentre outros, com o intuito de aproveitar 
as características mais atrativas de cada processo individualmente.   O 
processo Plasma-MIG agrega características únicas como a capacidade de 
preaquecimento sem a deposição de material, inexistência de defeitos de 
soldagem, além de maiores velocidades de soldagem, possibilitando uma maior 
produtividade.   

O processo Plasma-MIG pode então oferecer benefícios em relação ao 
processo MIG convencional como:   

- Maiores Velocidades de Soldagem   

- Peças com menos distorções, por causa de uma menor Zona Afetada 
pelo Calor   

- Soldas limpas com menos respingos   

- Cordões de solda com maiores penetrações   

- Utilização em robôs industriais de soldagem, que possibilitam 
operações em altas velocidades em peças de geometria relativamente 
complexa   

  

    

Solda Ponto Plasma  
  

   A soldagem a ponto por plasma consiste na fusão pontual de duas 
chapas ou chapa/tubo, através de um arco plasma mantido por um curto 
período de tempo. Esse processo pode ser autógeno quando os metais de base 
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estão encostados, ou com adição de material quando existe um espaçamento 
entre as chapas.   

A principal vantagem deste processo é a capacidade de executar pontos 
de solda com acesso por apenas um dos lados da junta.  

  

Opções de aplicação de soldagem por um lado  

  
 

Além disso, a baixa divergência e elevadas densidades energia do arco plasma, 
gera baixas deformações e pequenas zonas afetadas pelo calor, gerando soldas mais 
resistentes à fadiga.  

  

Aplicação  
Normalmente a aplicação industrial da solda a ponto plasma destina-se a 

soldagem de chapas finas, de 0,3 à 2,5 mm.  Podendo apresentar juntas sobrepostas 
de 2 ou mais chapas.  

  Diversos materiais podem ser soldados por este processo, como aços carbono e 
ligas, alumínio e ligas.  

  
Solda de chapas sobrepostas   

Fonte: SBI Internacional, Thomas Seidl –Stavanger, 2010  
 
Ciclo de soldagem  
  

  O funcionamento do processo de solda a ponto plasma e bastante similar ao 
processo de soldagem plasma tradicional, porém é necessário controlar os tempos, 
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principalmente de soldagem, para a correta formação do ponto fundido e o tempo do 
pós-gás que protegerá o ponto durante o resfriamento.  

 As etapas básicas são:  

- Posicionamento peças / tocha;  

- Formação de atmosfera protetora pelo gás de proteção;  

- Abertura do arco plasma;  

- Abertura do orifício fundido (keyhole);  

- Adição de metal, quando necessário;  

- Arco em baixa corrente para suavização da superfície soldada;  

- Gás de proteção pós-solda, protegendo a poça de fusão durante o resfriamento.  

  

O desenho ilustrativo abaixo descreve o processo com adição de material: 
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Comparativo entre processos de solda a ponto 
“one side” 
 

  
 

 

 
 

Conclusão 
 

 Atrás da tecnologia de solda a ponto plasma, é possível alcançar as 
necessidades de projetos para a redução de volume e massa dos produtos 
finais e diminuir os custos de produção. 

 Com esta opção de processo, é possível executar aplicações manuais ou 
automatizadas. 

 A solda a plasma apresenta diversas variáveis que demandam de 
conhecimentos técnicos específicos, porém a correta implementação e 
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configuração do processo resultará em uma soldagem de alta qualidade e 
produtividade, garantindo maior competitividade à diversas áreas da indústria. 
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