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ATIVIDADES REALIZADAS NO LABORATÓRIO 
 

O laboratório de Soldagem faz parte dos cursos de Engenharia Metalúrgica, Engenharia 

Mecânica e Técnico em Mecânica. Para o curso de Engenharia Metalúrgica faz-se uso durante as 

disciplinas de processos de soldagem e metalurgia da soldagem. Já os cursos de Engenharia 

Mecânica e Técnico em Mecânica apresentam respectivamente as disciplinas de processos de 

fabricação II e soldagem que utilizam as instalações dos laboratório. Além disso, os laboratórios 

dão suporte às equipes de competição da instituição como, por exemplo, Equipe Baja dos Reis 

(veículo off Road), Reis do Sol (barco solar), e Stardust (drone não tripulado). O laboratório 

também é utilizado no suporte de pesquisas de Iniciação Científica e Trabalhos de Conclusão de 

Curso. 

 

REGRAS DO LABORATÓRIO 
 

 É proibido fumar no local;  

 É proibido comer ou beber no local;  

 Após o trabalho, limpar e organizar os equipamentos utilizados;  

 Ao sair, desligar todos os equipamentos/máquinas.  

 A operação de qualquer equipamento deve ocorrer na presença de um professor, técnico e/ou 

estagiário que tenha conhecimento do uso do equipamento;  

 A operação de qualquer máquina deve ser autorizada pelo coordenador do laboratório;  

 Ao operar qualquer máquina, deve-se preencher a ficha de identificação e uso;  

 Deve-se manter uma área de segurança quando for utilizada para fins didáticos.  

 É obrigatório o uso de EPI’s neste laboratório.  
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Descrição

Riscos Físicos
Ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões 
anormais, umidade.

Riscos Químicos
Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias, compostos ou produtos 
químicos.

Riscos Biológicos Vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos.

Riscos Ergonômicos

Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura 
inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em 
turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, outras situações 
causadoras de stress físico e/ou psíquico.

Riscos de Acidentes

Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas 
ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, 
armazenamento inadequado, animais peçonhentos, outras situações de risco que poderão 
contribuir para a ocorrência de acidentes.

                           Risco Pequeno

Grupo de Risco Intensidade dos Riscos

Risco Grande

Risco Médio

Número de pessoas expostas 
ao risco

Escala: sem escala

Elaborado em: outubro / 2019

Elaborado por: 

Seção de Saúde e Segurança 
do Trabalhador - SESST
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EQUIPAMENTOS 
 

INVERSORA DE SOLDA 

 

Com equipamento de soldagem por eletrodo 
revestido é possível realizar soldagem de peças  
utilizadas por equipes de competição do 
CEFET/RJ – Angra dos Reis, bem como utilizadas 
em aula para o aprendizado prático pelos alunos 
da disciplina de Processos de Soldagem, 
Metalurgia da Soldagem, processos de fabricação 
II e Soldagem 

 

 

CONJUNTO DE SOLDA OXI-ACETILENO 

 

Com equipamento de soldagem oxiacetileno é 
possível realizar soldagem de peças utilizadas   
por equipes de competição do CEFET/RJ – Angra 
dos Reis, bem como utilizadas em aula para o 
aprendizado prático pelos alunos da disciplina de 
Processos de Soldagem, Metalurgia da Soldagem, 
processos de fabricação II e Soldagem 

 

 

EQUIPAMENTO SIMULADOR DE SOLDA 
3D 

 

No simulador é possível simular processos 
soldagens (MIG/MAG, TIG e Eletrodo) em 
realidade aumentada. O simulador permite o 
aprendizado das posições, velocidade e controle de 
parâmetros corretos para a realização da soldagem. 

 

 


