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RESUMO 
 
 

O progresso tecnológico de soldagem aliado as grandes necessidades de produção com 
qualidade tem avançado os desenvolvimentos dos processos de automação de solda. Neste 
trabalho de revisão bibliográfica veremos os modelos e tendências de automação que alguns 
autores e pesquisadores têm trabalhado. Fatores como rapidez, versatilidade, aumento de 
produtividade e reduções de riscos ocupacionais aos operadores são motivadores da 
implantação de processos automáticos, sendo estes definidos em sua classificação ao sistema 
de automação e quanto ao tipo de operação, este o qual o referido trabalho visa identificar na 
forma prática a diferença de parâmetros de soldagem e resultados esperados em processo 
manual e processo de automação por mecanização. Este é considerado um dos processos 
mais simples e fáceis de ser implantado pela quantidade de graus de liberdade inerente a este 
e por consequência o mais viável às pequenas, médias e grandes empresas que tem por 
intenção automatizar algum processo de solda, as atividades citadas serão realizadas por um 
operador manualmente, porém o movimento entre a tocha e a peça a ser soldada terá algum 
tipo de movimento mecânico. O projeto de pesquisa foca-se a partir de então em estabelecer 
as vantagens e desvantagens de um processo de mecanização de solda em comparação a um 
processo manual, sob os mesmos parâmetros possíveis, com o propósito de estabelecer as 
relações de custos entre os dois métodos, as dificuldades processuais entre estes e as 
diferenças de produto final das soldas obtidas. O processo de execução e análise foram 
realizados no laboratório de soldagem da UNITAU com corpos de prova de aço 1020 no 
processo manual de solda MAG em cordões de extensão de 100 mm com o tempo 
cronometrado de realização deste. Após a realização de alguns cordões, calculou a média de 
tempo da realização e por esta média estima-se uma velocidade a ser introduzida na tartaruga 
de solda mecanizada e de igual forma realizam-se cordões de 100 mm através do processo 
mecanizado. Para conclusão das vantagens e desvantagens de ambos os processos como, 
volume de solda, alinhamento do cordão, possíveis descontinuidades e finalmente as 
vantagens e desvantagens frente a um possível investimento para o processo de automação 
mecanizada. Em algumas aplicações de automatização vão facilitar a vida do operador tornado 
o processo mais justo e viável do ponto de vista ocupacional e operacional, porém em algumas 
aplicações a decisão é tão somente financeira onde retira-se o ser humano em troca de uma 
máquina. Após a realização dos CDP's, far-se-á a analise dos dados e espera-se a 
comprovação dos melhores resultados do método de mecanização frente ao manual tanto do 
ponto de vista de custos quanto da qualidade do cordão, obviamente frente a uma quantidade 
mínima de soldas a serem realizadas pelo método de mecanização que justifiquem tal 
investimento e tragam um payback ao usuário e sponsor do projeto a ser implantado. 


