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CURSO: 

Carga 
Horária: 50 horas Área de Formação: 521 

Designação: Iniciação à Soldadura Tungsteen Inert Gas (TIG)  

Local: A definir 

PÚBLICO-ALVO: 

Este curso é destinado a todos os formandos que querem iniciar uma carreira como soldador no 
processo de soldadura TIG. 

OBJETIVOS GERAIS: 

No final do curso o formando deverá ter noções teóricas e competências práticas para aplicação 
dos processos de soldadura TIG - ângulo em chapa nas posições PA, PB, PC, PD e PF. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

No final da ação de formação o formando deverá: 

 Identificar os princípios básicos de funcionamento e a técnica dos processos de soldadura 
TIG; 

 Proceder à soldadura TIG Topo-a-topo, de canto e de ângulo em chapas nas posições PA, 
PB, PC, PD e PF de acordo com as especificações, normas e diretivas EWF/IIW aplicáveis. 

 Identificar os principais símbolos de soldadura e saber diferenciar os vários tipos de juntas; 
 Enumerar as principais posições de soldadura de acordo com o referencial normativo EN 

ISO 6947; 
 Identificar e caracterizar os principais parâmetros de soldadura e sua influência; 
 Conhecer as regras de higiene e segurança e os equipamentos de proteção individual a 

utilizar no corte e soldadura; 
 Conhecer os principais ensaios aplicados no controlo de qualidade de juntas e que tipo de 

defeitos a detetar. 
 Saber interpretar a norma de qualificação de soldadores de acordo com a norma EN ISO 

9606-1; 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

Processos de soldadura TIG: 

 Princípios básicos de funcionamento e a técnica dos processos de soldadura TIG; 
 Equipamentos, acessórios e cuidados a ter durante a sua utilização. 
 Preparação de juntas e das peças a soldar; 
 Fonte de potência – Regulação e controlo; 
 Consumíveis de soldadura utilizados; 

 

Execução prática de soldadura topo-a-topo e de canto de acordo com as especificações de 
procedimento de soldadura; 

Demonstração e prática de execução de soldadura de ângulo em chapas nas posições PA, PB, 
PC, PD e PF: 

 Soldadura de linha de fusão com espessura limitada sobre a chapa nas posições PA, PC e 
PF. 

 Soldadura de ângulo junta em “T” com t>1 na posição PA. 
 Soldadura de ângulo junta em “T” com t>1 na posição PB. 
 Soldadura de ângulo junta em “T” com t>1 na posição PD. 
 Soldadura de ângulo junta em “T” com t>1 na posição PF. 
 Soldadura de ângulo exterior em junta de canto com t>1 nas posições PA, PC e PF com 

penetração total. 
 Normas e diretivas aplicáveis. 

 

Simbologia, Posições e Juntas de Soldadura: 

 Sistemas e métodos de representação; 
 Principais posições de soldadura; 
 Indicação dos tipos de juntas e fatores que influenciam a preparação destas; 
 Terminologia de preparação de juntas e da soldadura executada; 
 Limpeza dos materiais; 

 

Manuseamento de equipamentos de corte soldadura e respetiva segurança: 

 Higiene e segurança no trabalho; 
 Equipamentos de proteção individual, aplicados as máquinas de preparação de bordos e à 

soldadura TIG; 
 Riscos e respetiva prevenção no manuseamento de equipamentos de preparação de bordos 

e nos processos de soldadura; 
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Ensaio não destrutivos e destrutivos aplicáveis neste caso prático do curso. 

 Princípios gerais do funcionamento de ensaios não destrutivos; 
o Inspeção Visual  
o Líquidos Penetrantes  

 Princípios gerais do funcionamento de ensaios destrutivos; 
o Macrografia  
o Dobragem 

 

Qualificação dos Soldadores (EN ISO 9606-1): 

 Apresentação da EN ISO 9606-1:2013; 
 Definição das variáveis essenciais na certificação dos soldadores; 
 Discussão de aspetos importantes da norma; – gama de validade; 
 Identificação dos ensaios de validação dos exames de certificação dos soldadores; 
 Renovação da certificação; 

 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER: 

 No final da ação os formandos deverão saber utilizar técnicas de: 

 Limpeza de materiais  
 Preparação de peças 
 Analise e caracterização das amperagens de soldadura mediante a espessura a soldar 
 Morfologia do cordão a soldar  
 Análise de acabamento final. 

Aplicar as técnicas mais adequadas a cada processo executando um corpo de prova de acordo 
com a EN ISSO 9606-1 e de acordo com a as especificações de cada processo: 

 Processo TIG_ Soldar em Posição PB  
 Processo TIG_ Soldar em Posição PD 
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REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A FREQUÊNCIA DA AÇÃO DE FORMAÇÃO: 

Não são requeridos outros requisitos específicos adicionais além dos definidos no Regulamento da 
Formação. 

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: 

Iniciação X Aperfeiçoamento ☐ 

FORMA(S) DE ORGANIZAÇÃO: 

METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

1. Reação à formação (Nível I) 

Questionário de Satisfação do Formando; 

Relatório de Avaliação do Formador; 

Relatório de Avaliação do Coordenador Pedagógico. 

2. Avaliação da Aprendizagem (Nível II) 

Ficha de diagnóstico ☐ Ficha de avaliação sumativa ☐ 

Avaliação Prática X Avaliação formativa ☐ 

2.1. Instrumentos e momentos de avaliação:  

A avaliação prática é feita em dois momentos distintos: 

 

 Avaliação intermédia realizado após 30 horas: 
Os formandos executarão corpos de prova nas posições PB_ Chapa Tubo e de acordo com 
o definido na norma EN ISO 9606-1 onde são definidos critérios de avaliação de acordo com 
o sistema aprovado/não aprovado. 

Critérios de avaliação:  

o Limpeza  

o Preparação  

o Ensaios não destrutivos (Líquidos penetrantes) 

o Morfologia do Cordão 

Presencial: 
 
Formação em sala (teórica e prática)  X      

  
 
Formação em posto de trabalho    ☐ 
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o Acabamento  

 

 Avaliação final será realizado no final do curso no final do curso: 
Os formandos executarão coros de prova nas posições PD_ Chapa Tubo. 

o Exame Visual: Avaliar a morfologia do cordão de soldadura (aprovado / não 
aprovado); 

o Exame Macrográfico (ensaio destrutivo): Avaliar o interior da soldadura “Defeitos” 
(aprovado / não aprovado); 

 

3. Avaliação da Eficácia (Nível III) 

Avaliação da Eficácia – Formando X 

Avaliação da Eficácia – Chefia X 

PLANO CURRICULAR/ UNIDADES TEMÁTICAS: 

Designação:  Duração: 

 
Processos de soldadura TIG                                                                                                                              
 
Execução prática de soldadura topo-a-topo e de canto de acordo com 
as especificações dos procedimentos de soldadura;                                                                          
Demonstração e prática de execução de soldadura de ângulo em chapas 
nas posições PA, PB, PC, PD e PF. 
 
Avaliação com corpos de prova PB_ Chapa Tubo  
 
Simbologia, posições e juntas de soldadura 
 
Manuseamento de equipamento de corte, de soldadura e respetiva 
segurança. 
 
Ensaios aplicados à soldadura (destrutivos/ não destrutivos) 
 
Qualificação de soldadores (EN ISO 9606-1)                                                                                                                  
 
Exame final de soldadores com coros de prova nas PD_ Chapa Tubo.                    

      

     8 horas  

 

    22 horas 

 

      

     2 horas 

     

     4 horas 

     

     4 horas 

 

     3 horas 

 
     3 horas 
 
     4 horas 
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CRONOGRAMA: 

Sessão Data da Sessão Hora de Início 
Hora de 
Término 

1 - Processo de soldadura TIG 
(teórica)                                                                                          

Sábado 9:00 18:00 

 
2 - Soldadura topo-a-topo e de 
canto de acordo com as 
especificações dos procedimentos 
de soldadura. 
-Execução prática de soldadura de 
linha de fusão com espessura 
limitada sobre a chapa nas 
posições PA, PC e PF 

Sábado 9:00 18:00 

 
3 - Execução prática de soldadura 
de ângulo junta em “T” com t>1 
nas posições PA, PB, PD E PF 

Sábado 9:00 18:00 

 
4 - Execução prática de soldadura 
de ângulo exterior em junta de 
canto com t>1 nas posições PA, 
PC e PF com penetração total. 
- Normas e diretivas aplicáveis. 
- Avaliação com corpos de prova 
PB_ Chapa Tubo 
 

Sábado 9:00 18:00 

5 - Simbologia, juntas e posições 
de soldadura 
- Principais parâmetros de 
soldadura e sua influência; 
- Manuseamento de equipamento 
de corte, de soldadura e respetiva 
segurança; 
- Higiene, segurança e EPI’s a 
utilizar no corte e soldadura. 
 

Sábado 9:00 18:00 

6 - Ensaios não destrutivos e 
destrutivos aplicados a este curso; 

- Norma EN ISO 9606-1. 
Sábado 9:00 17:00 

 

7 - Exame de qualificações no 
processo de soldadura TIG. 

Sábado 9:00 13:00 
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RECURSOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS: 

Recursos Quantidades Especificações 

Sala 1 Não aplicável  

Computador 1 Não aplicável  

Vídeo-projetor 1 Não aplicável  

Máquina de Soldar Tig 8 ESAB 

Varetas aço carbono 1,6; 2.0;2.4 8  Kg  

Chapas 200x30x1.5 2000 Aço Carbono 

Tubos 50 Ø 50mm esp. 1,5 160 Aço Carbono 

Discos de corte finos 40 Aço Carbono 

Chapas 150x150x1,5 160 Aço Carbono 

Tubos 50 Ø 150mm esp. 1,5 160 Aço Inox 

Chapas 150x150x2 160 Aço Inox 

Cerâmicas n.º 5; n.º 6 e n.º8 24  Não aplicável 

Caixa de Tungesténio 2.4 e 2.0 Tório 24 Não aplicável 

Pinças 2.0 e 2.4 16 Não aplicável 

Suporte pinças 2.0 e 2.4 8 Não aplicável 

Chapas com corte 30º esp. 10mm 48 Aço Carbono 

Tubo redondo inox 1,5 mm esp. Ø 50mm 
com 125 comp.  

160 Aço Inox 

Tubo redondo aço carbono 1,5 mm esp. Ø 
50mm com 125 comp. 

160 Aço Carbono 

Discos de corte 115x3 24 Aço Carbono 

Discos de rebarbar Aço Carbono 115x5 16 Cubitron 

Discos de Lamela 32 Não aplicável 

Lamela com haste 2 Não aplicável 

Máquina de Rebolo  1 Não aplicável 

Máscaras Soldar  8 Não aplicável  

Luvas Soldador  8 Pele de carneiro  
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BIBLIOGRAFIA: 

1. Manual fornecido pelo formador  
2. EN ISO 6947; 
3. EN ISO 9606-1; 
4. Documentação técnica dos fabricantes dos materiais e equipamentos 
5. Normas e Diretivas EWF/IIW aplicáveis  

EQUIPA TÉCNICO-PEDAGÓGICA: 

Coordenação pedagógica: Fátima Martins 

Formador(es):  
 

 


