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A “ solda” em eletrônica
Prof. Cristiano Torres

O termo “solda” é utilizado para denominar uma substância metálica e passível de fusão,
isto é, que pode ser derretida, para unir peças metálicas. Então, a solda é um importante
insumo da eletrônica, pois na montagem de circuitos eletrônicos necessitamos “unir” os
componentes em função de um determinado projeto, para que essas peças, em conjunto,
se transformem em equipamentos, tais como os rádios, televisores, etc.

A junção dos componentes eletrônicos é necessária, pois cada um desses possui uma
característica peculiar, e a sua utilização em conjunto pode apresentar um resultado que
varia de acordo com a combinação utilizada. Portanto, a solda necessita de uma atenção
especial do técnico em eletrônica, pois a sua utilização é necessária para a execução e
manutenção de circuitos eletrônicos. Logo, o técnico deve escolher sempre a melhor e
mais apropriada solda para o exercício de suas atividades profissionais.

A solda utilizada em eletrônica geralmente é composta de dois elementos: Estanho (Sn) e
Chumbo (Pb). Estes elementos não são ferrosos e por isso não enferrujam como outros
metais, sendo mais confiáveis para conexões de circuitos eletrônicos. O Estanho é mais
resistente que o Chumbo, no entanto, seu custo é mais elevado. Assim, combinamos um
elemento mais barato ao Estanho, com características semelhantes e que possa viabilizar
as soldagens em larga escala. Observe a Tabela 1 (abaixo) e verifique as características
das soldas mais utilizadas em eletrônica:

TABELA 1 – SOLDA ELETRÔNICA

Proporção (%)
Cor do Carretel

Estanho (Sn) Chumbo (Pb)

Ponto de Fusão
(º Célsius )

Potência do Ferro
de Solda (Watts)

Laranja 63 37 183 30
Azul 60 40 189 30
Amarelo 50 50 212 45
Verde 40 60 235 60
Marrom 25 75 267 60

Fonte: GONTIJO, 1993.

Para a soldagem de peças ou componentes grandes, sujeitos a vibrações e dispostos em
locais de temperaturas elevadas utilizamos a solda de carretel marrom, pois o seu ponto
de fusão (derretimento) é o maior, e a sua concentração de chumbo permite um pouco
mais de flexibilidade sem comprometer a conexão. Se o circuito exige uma conexão firme,
sem esquentar muito o componente ou peça utilizada (pois ele pode se queimar com o



2/3

excesso de temperatura), utilizamos a solda do carretel laranja, pois ela se funde a uma
temperatura mais baixa.

Para uma soldagem de modo eficaz, é necessário aquecer as superfícies metálicas que
se deseja unir até atingir o ponto de fusão da solda. Em seguida, deve-se alocar a
quantidade necessária de solda para que, após a fusão (derretimento), as superfícies
metálicas estejam totalmente cobertas de solda, formando um contato único. Assim, o
ponto de fusão ideal deve ser respeitado, conforme observado na Tabela 1, de maneira
que este não esteja acima e nem abaixo do previsto. A Figura 1 apresenta os carreteis,
tubos, rolos e barras de solda mais comercializados no país:

Figura 1: Carreteis, rolos, tubos e barras de solda mais utilizados em eletrônica.
Fonte: Adaptado da página www.emetal.com.br e www.cobix.com.br.

Durante a soldagem, se a temperatura estiver acima do previsto, o Estanho deverá passar
por um processo de sublimação, ou seja, deixa de ser sólido e transforma-se em vapor.
Esse vapor pode ser observado na fumaça emitida durante a soldagem, que corresponde
ao Estanho e possíveis impurezas que integram a solda. Além disso, poderão ocorrer os
escorrimentos ou respingos de solda, pois o contato da solda com a superfície
extremamente quente ocorrerá de modo abrupto. Se a temperatura de soldagem for
menor que a prevista, a solda ficará quebradiça, provocando contatos de péssima
qualidade, sendo conhecida pelo apelido de “solda fria”. A Figura 2 apresenta os
modelos de ferro de solda mais comuns no mercado nacional, bem como as “ estações
de solda” e “ pistolas de solda” que permitem o controle adequado da temperatura de
operação durante a soldagem:

Figura 2: Ferros de solda, Estação de solda e pistola de solda respectivamente.
Fonte: Adaptado das páginas www.eltronics.com.br e http://www.cooperhandtools.com.

http://www.emetal.com.br
http://www.cobix.com.br.
http://www.eltronics.com.br
http://www.cooperhandtools.com.
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Existem ainda soldas especiais, que levam em sua composição outros elementos, que
podem aumentar a resistência e durabilidade da superfície soldada. As soldas especiais
mais comuns são as soldas de “trinúcleo” , isto é, que possuem um terceiro componente
utilizado em sua fabricação. Neste caso, são resinas que podem ajudar no acabamento
da soldagem ou elevar o ponto de fusão da solda. Normalmente, as indústrias não
revelam a composição destas resinas, alegando que se trata de um segredo industrial. As
soldas especiais podem apresentar-se ainda em um estado pastoso. A solda em pasta ao
ser submetida à um aquecimento apropriado atinge a fusão e após o resfriamento se
solidifica. Esse tipo de montagem ocorre em áreas de superfície reduzida, e que exigem
componentes e solda em pequenas quantidades. A Figura 3 apresenta duas estações de
solda para componentes pequenos que são montados em superfície (Surface Mounted
Device – SMD), ou seja diretamente nas trilhas da Placa de Circuito Impresso (PCI). A
primeira estação utiliza a emissão de ar quente para a soldagem e dessolda (Figura 3 –
“a”), possuindo controles de temperatura e pressão do ar; e a outra, por contato entre a
placa e o componente (Figura 3 – “b”):

Figura 3: a) Estação de solda de ar quente; b) Estação de aquecimento de placa.
Fonte: Adaptado das páginas www.eletronics.com.br e www.matroneletron.com.br.

Portanto, o técnico será responsável pelo emprego adequado da solda utilizada nas
montagens eletrônicas que venha executar. Ele deve ficar atento ao emprego correto do
ferro de solda, bem como da escolha da solda apropriada, observando as diretrizes
propostas no projeto ou na manutenção que está realizando.
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