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(*) 2010-09-08   Criação de UFCD. 

Detalhe da UFCD

Objectivos

Identificar e caracterizar as diversas ferramentas manuais, e equipamentos utilizados nas 

construções metálicas, manipulá-las e operá-las. 

•

Executar peças simples envolvendo operações elementares de serralharia civil (perfis), soldadura e 

oxicorte, corte e quinagem de chapa. 

•

Conteúdos

Operações elementares em construção metálica •

Introdução ◦

Identificação e caracterização de ferramentas e posto de trabalho ◦

Normas de segurança, precaução e manutenção dos equipamentos ◦

Operações elementares em construção metálica: Traçagem, limagem, corte, furação e 
roscagem; Corte com tesoura manual e com tesoura de alavanca; Corte com escopro e 
buril; Brasagem a estanho; Esmerilagem; Rebarbagem; Serragem de perfilados com 
topos de ângulos variados; Rebitagem manual 

◦

Noção de processos de ligação de peças ◦

Medição, verificação e controlo das peças ◦

Serralharia civil. Perfis e chapa •

Identificação e caracterização dos perfis e chapas mais utilizados em construção 
metálica 

◦

Noções dos processos de ligação de peças: por rebites, por parafusos, por soldadura ◦

Traçagens e medições ◦

Tecnologia, técnicas de corte e conformação da chapa: Guilhotinagem de chapas e 
perfilados; Corte e quinagem de chapa fina. Quinagem manual. Quinagem mecânica; 
Dobragem e encurvamento de chapas e perfilados; Processos de entalhar chaps e 
perfilados; Desenvolvimento de chapas. Planificações e intersecções simples 

◦

Técnicas de desempeno, de rebarbagem, e limagem ◦

Prática de execução de conjuntos simples com perfilados e chapa ◦

Soldadura e oxicorte •

Generalidades. Tecnologia da soldadura ◦

Processos e equipamentos ◦

Constituição do posto de trabalho ◦

Máquinas de soldadura: fonte de energia, acessórios, gases utilizados, características 
das máquinas 

◦

Constituição do conjunto oxi-acetilénico: maçaricos - tipo, manómetros, mangueiras, 
sistemas de segurança 

◦

Cuidados com a manutenção e manuseamento. Normas de segurança ◦

Corte com maçarico ◦

Prática de execução de peças simples envolvendo operações elementares de soldadura 
e oxicorte 

◦

Referenciais de Formação

521051 - Técnico/a de Manutenção Industrial de Metalurgia e Metalomecânica 

521052 - Técnico/a de Maquinação e Programação CNC 
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