
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, 
2019 

WALLACY DA SILVA CABRAL  

 

 

 

 

 

ESTUDOS DAS DESCONTINUIDADES DECORRENTES DO 
PROCESSO DE SOLDAGEM POR ELETRODO REVESTIDO: 

CARACTERÍSTICAS E PREVENÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Niterói, 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDOS DAS DESCONTINUIDADES DECORRENTES DO 
PROCESSO DE SOLDAGEM POR ELETRODO REVESTIDO: 

CARACTERÍSTICAS E PREVENÇÃO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Centro Universitário Anhanguera de Niterói,  
como requisito parcial para a obtenção do título 
de graduado em Engenharia Mecânica.   

Orientador: Laerte Corrêa 

 

 

 

WALLACY DA SILVA CABRAL 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

WALLACY DA SILVA CABRAL 

 

 

ESTUDOS DAS DESCONTINUIDADES DECORRENTES DO 
PROCESSO DE SOLDAGEM POR ELETRODO REVESTIDO: 

CARACTERÍSTICAS E PREVENÇÃO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Centro Universitário Anhanguera de Niterói, 
como requisito parcial para a obtenção do título 
de graduado em Engenharia Mecânica.   

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Niterói, 18 de Junho de 2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho... 

A Deus, familiares, esposa e amigos, que 

sempre me serviu de apoio para encarar todas 

as dificuldades. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, por me dar saúde e perseverança para 

concluir esta faculdade, aos meus pais por seus ensinamentos, a minha esposa pela 

paciência, aos amigos que sempre me ajudaram, e aos grandiosos profissionais com 

quem tive o imenso prazer de aprender e conviver durante longos anos, como o 

saudoso Alvanir França grande profissional e amigo que sempre estará presente em 

minha memória. 



CABRAL, Wallacy da Silva. Estudo das Descontinuidades Decorrentes do 
Processo de Soldagem por Eletrodo Revestido; Características e Prevenção. 
2019. 36 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Engenharia 
Mecânica - Centro Universitário Anhanguera de Niterói - UNIAN, Niterói, 2019. 

 

RESUMO 

 

A soldagem é o mais importante processo de fabricação para união de materiais, 
tendo um grande valor dentro da indústria mundial, e a solda por eletrodo revestido 
está entre o processo mais utilizado nas indústrias em geral. A qual se constitui na 
abertura e manutenção de um arco elétrico entre o eletrodo e o metal de base a ser 
soldado, de modo a fundir ambos ao mesmo tempo. Para que uma solda seja 
considerada aprovada e de qualidade, ela deve seguir as etapas e especificações 
em seu processo de execução, quando isso não ocorre acarreta em aparecimento 
das descontinuidades. As descontinuidades em juntas soldadas são resultado de 
diversos fatores relacionados a equipamentos, tipos de consumíveis, ambiente de 
trabalho, manuseio da máquina entre outros. Para que não ocorra as 
descontinuidades ou que o aparecimento seja minimizado, esse estudo terá como 
meta, levantar as características da solda de eletrodo revestido, as possíveis 
descontinuidades que possam surgir nesse processo e os meios de prevenção. 
 
Palavras-chave: Descontinuidade; Solda; Eletrodo; Revestido. 

  



CABRAL, Wallacy da Silva. Study of the Discontinuities Due to the Coated 
Electrode Welding Process: Features and Prevention. 2019. 36 folhas. Trabalho de 
Conclusão de Curso Graduação em Engenharia Mecânica - Centro Universitário 
Anhanguera de Niterói - UNIAN, Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

Welding is the most important manufacturing process for bonding materials, having 
great value within the industry worldwide, and electrode welding is among the most 
commonly used process in the industries in general.  Basically this process is 
summarized in the opening and maintenance of an electric arc between the electrode 
and the base metal to be welded, so as to fuse both at the same time.  In order for a 
solder to be considered approved and of quality, it must follow the steps and 
specifications in its execution process, when this does not occur in appearance of the 
discontinuities.  The discontinuities in welded joints are the result of several factors 
related to equipment, types of consumables, work environment, machine handling 
and others.  In order to avoid discontinuities or to minimize appearance, this study 
will have as a goal, to raise the characteristics of welding with electrode, possible 
discontinuities that may arise in this process and means of prevention. 
 
Key-words: Discontinuity; Welding; Electrode; Coated.  
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1. INTRODUÇÃO 

A história da soldagem é muito antiga, muitos objetos encontrados foram 

concebidos a partir de recursos de brasagem e datam de mais de 4000 anos, assim 

como a brasagem, a soldagem por forjamento existe a mais de 3000 anos. Nesta 

época existiam técnicas e processos mais usuais, sendo a soldagem mantida como 

um processo de fabricação secundaria, em reparos e pequenas aplicações. O 

surgimento da soldagem moderna começou a se lapidar com a descoberta do 

acetileno e o aparecimento das primeiras fontes produtoras de energia elétrica o que 

possibilitou a soldagem por fusão e assim, permitindo a partir daí, que começassem 

a aparecer alguns processos de fabricação de peças, empregando estes novos 

meios. Com isso, a partir destas descobertas, muitas outras técnicas começaram a 

aparecer, mas foi com o surgimento da Primeira Guerra Mundial, que a técnica da 

soldagem começou a ser mais empregada nos processos de fabricação, devido a 

sua necessidade passou a ser utilizada intensamente por ter um fácil manuseio e um 

bom desempenho; a Segunda Guerra Mundial teve um grande impacto na 

tecnologia de soldagem, além de desenvolver novos processos, aperfeiçoou os já 

existentes. Com o avanço tecnológico, surgiram novas variações e técnicas de 

soldagem, novos equipamentos com precisão e controle sobre a solda, vão 

assegurando uma maior qualidade dos produtos. Estima-se que no mundo tenha 

aproximadamente mais de 70 processos de soldagem sendo utilizados. Devido a 

constante evolução, em níveis de pesquisa e desenvolvimento, este número passa a 

ser dinâmico, visando em breve, novas modificações no mercado de soldagem. 

Em um ambiente assim a necessidade de estudo de processos de soldagem 

correto pode ser crucial para sua eficiência técnica e produtiva. A desconsideração 

ou o desconhecimento das características destes processos pelas indústrias, podem 

refletir no aparecimento das descontinuidades, que são interrupções da estrutura 

típica da solda. Este fator impossibilita que a solda seja aprovada, acarretando em 

atrasos no prazo, como em gastos inusitados e assim problemas de grande 

repercussão tanto financeiro como operacional.  

Com tantas variáveis existentes no processo de soldagem por eletrodo 

revestido, como consumíveis, desempenho do soldador, qualidade do metal, 

processos de limpeza. Fica a seguinte pergunta a ser respondida neste trabalho: 
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“Como diminuir a frequência de descontinuidades nas soldas por eletrodo 

revestido?”. 

O objetivo geral deste trabalho é fazer uma exposição de fatores que podem 

influenciar negativamente a integridade da solda por eletrodo revestido, avaliando 

uma série de possíveis medidas de controle e recomendações concebidas com o 

intuito de minimizar ou mitigar os riscos identificados. 

Já como objetivos específicos destacou-se: 

 Propor melhorias nos processos de soldagem. 

 Expor fatores que influenciem diretamente na vida útil da solda. 

 Estabelecer processos para minimizar as descontinuidades. 

 

O presente trabalho abordou como metodologia a revisão de literatura, sendo 

realizada através de uma análise crítica, tendo como fonte de pesquisa uma 

variedade literária pertinente à temática em estudo, tais como: Descontinuidades e 

Inspeção em Juntas Soldadas, Paulo José Modenesi. 

O período dos artigos pesquisados foi entre 1979 e 2019. 

As palavras chave para realização da pesquisa foram: descontinuidades, 

solda, eletrodo, revestido. 
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2. CARATERÍSTICAS DO PROCESSO DE SOLDAGEM POR ELETRODO 

REVESTIDO 

2.1. PROCESSO ELETRODO REVESTIDO 

Soldagem com eletrodo revestido que também conhecida como soldagem 

manual a arco elétrico, é considerado o processo mais utilizado nas indústrias em 

geral. Consiste na abertura e manutenção de um arco elétrico entre o eletrodo 

revestido e o metal de base a ser soldado, de modo a fundir ambos ao mesmo 

tempo. O metal fundido do eletrodo é transferido para o metal de base, formando 

uma poça de metal fundido (como mostra figura 1), sendo protegido da atmosfera 

pelos gases de combustão do eletrodo e elementos geradores de escoria presentes 

no revestimento. 

A escoria é formada por impurezas e do revestimento do eletrodo. Ela aflora 

até a base da superfície da poça de fusão, por ser menos densa que o metal liquido. 

Tem a função de proteger o metal de solda da contaminação do ar atmosférico, 

assim como, controlar o seu resfriamento depois de solidificado (ESAB, 2005). 

É através da corrente elétrica que passa do eletrodo para peça, que se criara 

o calor essencial para fusão do eletrodo e do metal base. O eletrodo é constituído da 

alma metálica (material de adição) e do revestimento que podem ser de vários tipos, 

como elementos de liga e pó de ferro.  

 

Figura 1 - Processo de Soldagem com Eletrodo Revestido 

 

Fonte: Marques; Mondesi; Bracarense (2011) 
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2.2. EQUIPAMENTOS 

As fontes de energia, fazem o fornecimento de corrente continua (CC), 

através de geradores ou retificadores, ou corrente alternada (CA), através de 

transformadores, ou ambas. Assim, em função da polaridade pode ocorrer, 

polaridade direta, onde o eletrodo é o catodo (polo negativo) e a peça é o anodo 

(CCˉ); quando o eletrodo é o anodo (polo positivo) e a peça o catodo, a polaridade é 

dita inversa (CC+), são utilizados de acordo com os requisitos do trabalho 

(MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011). 

Os cabos de soldagem, são conectores flexíveis e de fácil manuseio, fazem a 

ligação entre o porta eletrodo e o grampo até a fonte. Integrados por diversos fios de 

cobre que enrolados juntos são protegidos por revestimento flexível e isolante, feitos 

geralmente de borracha sintética (OKUMURA; TANIGUCHI, 1982). Um dos 

procedimentos na sua utilização e deixar os cabos desenrolados para evitar queda 

de tensão, e resistência por efeito jaule. 

O porta eletrodo, fixa o eletrodo através de suas garras e conduzir a corrente 

elétrica (conforme figura 2). Já os grampos ou pinças (Conector de Terra), conectam 

o cabo terra ao material a ser soldado.   

 

Figura 2 - Equipamentos para Soldagem Eletrodo Revestido 

 

Fonte: Peixoto (2012) 
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2.3. CONSUMÍVEIS 

O eletrodo revestido é um metal de adição composto, que consiste de uma 

alma do eletrodo na qual um revestimento é aplicado, suficientemente para produzir 

uma camada de escoria no metal de solda. O revestimento pode conter materiais 

que formam uma atmosfera protetora que desoxida o banho, estabiliza o arco e que 

serve de fonte de adições metálicas à solda. Didaticamente pode-se classificá-las 

em funções elétricas, físicas mecânicas e metalúrgicas. Já a alma metálica tem 

como principais funções, conduzir a corrente elétrica e fornecer metal de adição para 

a junta (ESAB, 2005). 

Os primeiros eletrodos consumíveis para soldagem elétrica não possuíam 

revestimento (eletrodos nus figura 3). Este fato dificultava muito a qualidade e o 

aspecto visual do cordão de solda, isto se deve à falta de proteção gasosa, que no 

caso dos eletrodos revestidos (figura 3) é obtida pelo revestimento derretido que 

forma uma cúpula gasosa ao redor da poça de fusão, evitando assim a penetração 

do ar ambiente. 

 

Figura 3 – Eletrodo nu (a) eletrodo revestido (b). 

 

(a)                                                            (b) 

            Fonte: SENAI, 2001. 

 

Nas funções elétricas de isolamento e ionização, o revestimento atua no 

isolamento como um mal condutor, de modo que a alma não causara curto circuito 

durante a soldagem de chanfros profundos, impedindo aberturas de arco laterais e 

conduzindo o arco para locais importantes. Conforme Esab (2005), devido a ação 

ionizante dos silicatos contidos nos revestimentos, a passagem da corrente 
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alternada é especialmente facilitada entre o eletrodo e o metal de base, originando 

um arco estável. 

Nas funções físicas e mecânicas, são produzidos gases que oferecem uma 

atmosfera protetora para as gotículas do metal contra os efeitos do hidrogênio 

presentes na atmosfera (MACHADO, 1996). O revestimento depois de fundido, 

transforma-se em escoria depois de solidificado. Este material não metálico, se 

deposita em cima do cordão de solda, fazendo sua proteção contra oxidação pela 

atmosfera presente, além de fornecer o controle da taxa de resfriamento, contribui 

no acabamento do cordão de solda. 

As funções metalúrgicas, contribuem com elementos de liga, assim alterando 

as propriedades da solda. A especificação do eletrodo revestido tem sua 

classificação de acordo com a AWS (American Welding Society). Especificações 

comerciais para eletrodos revestidos podem ser encontradas nas especificações 

AWS da série AWS A5 (Ex.: AWS A5.1). 

 

2.4. TIPOS DE REVESTIMENTOS 

Conforme Wainer, Brandi e Mello (2008), os revestimentos após sofrerem o 

aumento da temperatura formam escorias e liberam gases de proteção e em função 

da sua constituição química pode-se distinguir os principais tipos de eletrodos 

revestidos: celulósico, ácido, rutílico e básico. 

O revestimento celulósico é formado por matérias orgânicas, especialmente 

celulose, são muito utilizados em todas as posições, em especial na vertical 

descendente. Desta maneira se tem uma profunda penetração, com alta 

soldabilidade operatória, além de uma fina escória de fácil (MARQUES; MODENESI; 

BRACARENSE, 2011). De acordo com estas características é o preferido em soldas 

de gasodutos e oleodutos. 

O revestimento ácido, que é formado principalmente por óxido de ferro, 

manganês e silício, tem sua escoria e porosa, acida e abundante, sendo facilmente 

removível. Seu rendimento pode ser ampliado incluído pó de ferro em sua estrutura 

(MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011). A soldagem com estes eletrodos 

em aços de qualidade, mantém as propriedades mecânicas, sendo assim não estão 

sujeitos a trincas. Nas posições horizontal e plana são de fácil manuseio, 

apresentam penetração média e alta taxa de fusão. 



 

 

18 

No revestimento rutílico tem-se grandes quantidades rutilo (TiO –óxido de 

titânio), sua escoria e abundante, densa e de rápida solidificação e fácil remoção. 

Possui características de fácil manuseio, sendo utilizados em qualquer posição, com 

exceção em casos que contenham elevado teor de pó (MARQUES; MODENESI; 

BRACARENSE, 2011). Produzem um bom cordão de solda utilizando corrente 

continua ou alternada, porém com penetração média ou baixa, são considerados 

versáteis e de uso geral. 

No revestimento básico existem grandes quantidades de carbonato de cálcio 

ou de outro material e fluorita, sendo estes elementos responsáveis pela geração de 

escoria, que em adição com dióxido de carbono, protege a solda do contado com o 

ar atmosférico. Segundo Marques, Mondenesi e Bracarense (2011), a penetração 

media o cordão apresenta boas propriedades mecânicas, particularmente em 

relação a tenacidade, os eletrodos com este revestimento são indicados para 

aplicações de alta responsabilidade, grandes espessuras e de elevado grau de 

travamento, requerendo cuidados especiais com armazenamento e manuseio devido 

seu revestimento higroscópio (absorve a umidade do ambiente com facilidade). 

Quanto a posição este eletrodo consegue soldar em todas elas, porém 

exclusivamente em corrente contínua polaridade reversa. 

 

2.5. TERMINOLOGIA USUAIS EM SOLDAGEM 

A soldagem é o processo de união de materiais onde são preservadas as 

características físicas e químicas da junta soldada. A solda é o resultado do 

processo de soldagem. 

A penetração é a distância da superfície original do metal de base ao ponto 

em que termina a fusão, medida perpendicularmente à mesma. 

O arco elétrico é a passagem de corrente elétrica através de uma atmosfera 

ionizada. 

A fusão é o processo de mudança de estado físico. A poça de Fusão é a 

região em fusão, a cada instante, durante uma soldagem. 

O metal de base é o material da peça que sofre processo de soldagem. Já o 

metal de adição, é o material adicionado no estado liquido durante uma soldagem, 

existem quatro tipos de material de adição: eletrodo revestido; eletrodo de 

tungstênio; eletrodo tubular e eletrodo de carvão. 
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O eletrodo revestido é um eletrodo metálico consumível revestido por um 

composto de matérias orgânicas e/ou minerais, com dosagens bem definidas; 

O eletrodo de tungstênio é um eletrodo não consumível, usado em soldagem 

ou corte a arco elétrico, feito principalmente de tungstênio; 

O eletrodo tubular é um metal de adição composto, constituído de um tubo de 

metal ou outra configuração oca, contendo produtos químicos que formam uma 

atmosfera protetora, desoxidam o banho, estabilizam o arco, formam escoria ou que 

contribuam com elementos de liga para o metal de solda; 

O eletrodo de carvão é um eletrodo não consumível usado em corte ou 

soldagem a arco elétrico, consistindo de uma vareta de carbono ou grafite, que pode 

ser revestida com cobre ou outros revestimentos. 

Zona fundida (ZF) é a região onde na qual a temperatura de processamento é 

suficiente para fundir os materiais envolvidos, ou seja, parte de metal base 

juntamente com parte do metal de adição passam para forma liquida formando a 

poça de fusão (figura 4). 

Zona termicamente afetada (ZTA) Região de grande interesse, pois apesar de 

não haver temperatura suficiente para modicar o estado físico do material envolvido, 

ocorrem importantes transformações nas propriedades metalúrgicas no estado 

solido, ou seja, no de metal base (figura 4). 

 

Figura 4 – Diferentes regiões de uma junta 

 

                  Fonte: Marque; Mondenesi; Bracarense (2011) 

 

2.6. CHANFRO 

Os chanfros são sulcos nas partes a serem unidas que determinam o espaço 

para conter a solda. São escolhidos (conforme tipos mencionados na figura 5) em 
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função do processo de soldagem, espessura nas peças e suas dimensões e 

facilidade de acesso à região da junta.  

 

Figura 5 – Tipos de Chanfro 

 

Fonte: Marque; Mondenesi; Bracarense (2011) 

 

Tem-se como principais elementos de um chanfro: Face da raiz ou nariz (s); 

abertura da raiz fresta ou folga (f); ângulo de abertura da junta ou ângulo de bisel (β) 

e Ângulo de chanfro (α). 

A face da raiz ou nariz (s) é a parte não chanfrada de um componente da 

junta; já a abertura da raiz fresta ou folga (f), é a menor distância entre as peças a 

soldar;  

O ângulo de abertura da junta ou ângulo de bisel (β), é o ângulo da parte 

chanfrada de um dos elementos da junta e o ângulo de chanfro (α), é a soma dos 

ângulos de bisel dos componentes da junta (como mostra a figura 6). 

 

Figura 6 - Parâmetros do chanfro 

 

                   Fonte: Marque; Mondenesi; Bracarense (2011) 

 

2.7. PASSE 

É o deposito do material de adição, pela progressão sucessiva de uma poça 

de fusão através do processo de soldagem, podendo ser feita em uma ou várias 

vezes (camada). Os principais elementos de um Passe são: raiz de passe; face; 

camada; reforço e margem (como ilustra a figura 7). 

A raiz passe é a região mais propensa a descontinuidades na soldagem, onde 
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e dado o primeiro passe na camada mais profunda da junta; 

A face a superfície oposta a raiz da solda; 

A Camada é conjunto de passes realizados em uma mesma altura em um 

chanfro; 

O Reforço é a altura máxima alcançada pelo excesso de metal de adição 

medido a partir da superfície do metal a ser soldado; 

A Margem é a linha de encontro entre a face da solda e a superfície do metal 

de base. 

 

Figura 7 – Elementos do passe de solda 

 

 Fonte: Marque; Mondenesi; Bracarense (2011) 

 

2.8. POSIÇÃO DE SOLDAGEM 

A determinação da posição de soldagem é uma questão importante para 

definição dos parâmetros e procedimentos de soldagem, assim como, na 

qualificação dos soldadores. As principais posições básicas são: posição plana; 

posição horizontal; posição vertical e posição sobre cabeça (figura 8). 

Na posição plana, a soldagem é feita no lado superior de uma junta e a face 

da solda é aproximadamente horizontal. 

Na posição horizontal, o eixo da solda é aproximadamente horizontal, mas a 

sua face é inclinada. 

Na posição vertical eixo da solda é aproximadamente vertical. A soldagem 

pode ser “para cima” (vertical-up) ou “para baixo” (vertical-down). 

Na posição sobre cabeça, a soldagem é feita do lado inferior de uma solda de 

eixo aproximadamente horizontal. 
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Figura 8 – Posições de Soldagem 

 

Fonte: Marque; Mondenesi; Bracarense (2011) 

 

2.9. SOLDABILIDADE 

É a capacidade que um material apresenta de ser soldado, sob a imposição 

de códigos e normas de fabricação para uma estrutura específica e de forma 

aceitável e com desempenho satisfatório nos serviços pretendidos, (AWS,1998). 

A maioria das ligas metálicas e soldável, no entanto algumas ligas são mais 

difíceis que outras, dependendo do processo utilizado. Além disso, o desempenho 

esperado para uma junta soldada depende fundamentalmente da aplicação 

destinada o processo utilizado. Assim, para determinar a soldabilidade de um 

material, é necessário considerar o processo e procedimento de soldagem e sua 

aplicação. Também é fundamental conhecer bem o material que será soldado, o tipo 

da solda e da estrutura e os requerimentos de serviço, como cargas, ambiente, etc. 

(MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011). 

A soldabilidade dos aços carbono depende dos seus teores de C Mn e dos 

níveis de impurezas. Os aços carbonos com percentual de carbono de 0,15% 

possuem excelente soldabilidade por não serem temperados. Aços com percentual 

de carbono entre 0,15% e 0,30% possuem boa solubilidade, entretanto, existe a 

possibilidade de endurecimento e algumas precauções devem ser tomadas 

(MOREIRA, 2008). 

Se o material a ser soldado exigir muitos cuidados, tais como, controle de 

temperatura de aquecimento e de interpasse, ou tratamento térmico após a 

soldagem, por exemplo, diz-se que o material tem baixa soldabilidade. Por outro 
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lado, se o material exigir poucos cuidados, diz-se que o material tem boa 

soldabilidade. A tabela a seguir mostra a soldabilidade de alguns materiais. 

Quadro 1 - Soldabilidade dos materiais

 

    Fonte: Aventa (2017) 

 

2.10. DESCONTINUIDADES 

As descontinuidades é uma interrupção da estrutura típica da solda, causada 

em um material, tal como homogeneidade nas suas características mecânicas, 

metalúrgicas e físicas. As descontinuidades são detectadas por ensaios não 

destrutivos após a soldagem. A escolha dos ensaios não destrutivos está 

relacionada às características das descontinuidades. Assim, uma descontinuidade 

volumétrica pode ser melhor detectada por um ensaio radiográfico, enquanto que 

para uma descontinuidade plana prefere-se o ensaio ultra-sônico. Descontinuidades 

que atingem um tamanho crítico determinado pela norma de inspeção são 

consideradas defeitos e devem ser reparadas.  

As descontinuidades mais comuns são: porosidade, inclusão de escórias, 

mordeduras, trincas, falta de fusão, falta de penetração e respingos. No próximo 

capítulo estarei apresentando as características e possíveis causas do aparecimento 

de cada uma dessas descontinuidades. 
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3. CARACTERÍSTICAS DAS DESCONTINUIDADES EM JUNTAS SOLDADAS 

POR ELETRODO REVESTIDO 

3.1. POROSIDADE  

Porosidade no metal de solda se faz na evolução dos gases aprisionados no 

período de solidificação da solda durante o deslocamento da poça de fusão em sua 

parte posterior (Paulo Modenesi, 2001). Podendo ter a forma uniformemente 

distribuídos, agrupados, alinhados ou como porosidade vermiforme (como mostra a 

Figura 9), em geral, associados com o hidrogênio. As causas mais comuns de seu 

aparecimento são umidade ou contaminações como graxa, tinta, ferrugem, matéria 

orgânica presentes tanto na região de soldagem como no eletrodo, fluxo ou gás de 

proteção úmidos tanto como correntes de ar durante a soldagem. Outros causadores 

de porosidades comuns são: corrente ou tensão de soldagem excessiva, metal base 

com impurezas, metal base com alto teor de enxofre, eletrodo distante da poça de 

fusão, velocidade de soldagem; quando o operador faz o passe com muita rapidez o 

metal acaba não fundindo uniformemente. 

 

Figura 9 – Esquema de tipos de porosidade (a) distribuída, (b) agrupada, (c) 

alinhada, (d) vermiforme (radiografia esquemática). 

 

                    (a)                                          (b)                                         (c) 

  

(d) 

        Fonte: Paulo Modenesi, 2001. 
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3.2. INCLUSÃO DE ESCÓRIAS 

Inclusão de escória se faz quando partículas de óxido e outros sólidos não 

metálicos são aprisionados entre passes de solda ou entre o metal base (como 

mostra a Figura 10). Uma escória é formada por materiais poucos solúveis no metal 

fundido e tendem a sobrenadar na superfície da poça de fusão devido à sua menor 

densidade. Uma manipulação inadequada de eletrodo durante a soldagem pode 

fazer com que parte de escória escoa a frente da poça de fusão aprisionando-a sob 

o cordão. Outro fator que contribui para o aparecimento da inclusão de escória é o 

rápido resfriamento do cordão de solda, pois não tem tempo suficiente para a 

escória subir a superfície do metal. Adicionalmente, na soldagem, com vários 

passes, parte da escória depositada com um passe pode ser inadequadamente 

removida e não ser refundida pelo passe seguinte ficando aprisionada sob este 

passe. Diversos fatores podem dificultar a remoção da escória, incluindo, a formação 

de um cordão irregular ou o uso de um chanfro muito fechado. Este tipo de 

descontinuidade aparece, em geral, com uma forma alongada em radiografias. 

Inclusões de escória podem agir como concentradores de tensão favorecendo a 

iniciação de trincas. 

 

Figura 10 – Inclusão de escória na solda. 

 

                                       Fonte: Paulo Modenesi, 2001. 

 
3.3. MORDEDURAS 

Esta descontinuidade descreve o processo de concavidades agudas, 

formadas pela ação da alta temperatura do arco durante os passes de solda. Isso 

ocorre devido à manipulação incorreta do eletrodo, do comprimento excessivo de 

arco e/ou corrente, do diâmetro do eletrodo muito grande, de eletrodos com umidade 

assim como a velocidade de soldagem. Isso traz a redução da área útil e 

concentração de tensões, além de reduzir a resistência à fadiga.  
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A mordedura aparece como um entalhe no metal base ao longo das bordas 

do condão de solda (como mostra a figura 11) ela é um defeito de grande atenção, 

pois nesses pontos podem se iniciar trincas e corrosão (ferrugem), tornando a 

ligação menos resistente do que o especificado em projeto. 

 

Figura 11 – Mordedura na solda. 

 

                                         Fonte: Paulo Modenesi, 2001. 

 

3.4. TRINCAS 

Essa forma de descontinuidades é considerada um dos maiores problemas na 

solda. Formam-se quando tensões de tração se desenvolvem em um material 

fragilizado, incapaz de se deformar plasticamente para absorver as tensões. As 

trincas podem ser superficiais ou internas, e detectadas visualmente ou em ensaios 

não destrutivos como; líquido penetrante, raio x, ultrassom e partícula magnética. A 

formação das trincas pode ocorrer durante o processo de soldagem, no resfriamento 

do cordão ou até mesmo após a solda concluída. Os fatores que influenciam no 

aparecimento de trinca são: hidrogênio introduzido na poça de fusão ou do metal 

base, alta velocidade de soldagem, composição química do metal, espessuras das 

chapas baixa temperatura da peça a ser soldada, metal de adição não compatível 

com o metal de base. A figura 12 mostra um exemplo de trinca. 

 

Figura 12 – Trinca na solda. 

 

                                            Fonte: Paulo Modenesi, 2001 
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3.5. FALTA DE FUSÃO 

A falta de fusão é caracterizada por uma fusão incompleta entre a zona 

fundida e o material de base (como mostra a figura 13). As causas mais comuns são 

correntes de soldagem baixa (amperagem) e velocidade de solda inadequada. 

Assim como; eletrodo mal manipulado, limpeza da região a ser soldada deficiente, 

abertura excessiva da raiz, aquecimento inadequado do metal a ser soldado. 

Essa descontinuidade concentra tensões elevadas, assim podendo originar 

trincas, diminuir a capacidade de a solda resistir a esforços. A falta de fusão também 

pode ocasionar em falta de estanqueidade, pois por ser incompleta pode ser canal 

para passagem de líquidos. 

 

Figura 13 – Falta de fusão na solda. 

 

Fonte: Paulo Modenesi, 2001. 

 

3.6. FALTA DE PENETRAÇÃO 

A falta de penetração é uma descontinuidade que se caracteriza quando a 

solda não atinge (fundi, preenche) a raiz total das peças soldadas. A formação pode 

ocorrer devido a corrente de soldagem baixa (amperagem), abertura excessiva da 

raiz, velocidade da solda muito rápida, diâmetro do eletrodo muito grande, 

manipulação incorreta do eletrodo.  

Essa descontinuidade gera concentração de tensões, assim podendo causar 

trincas e falta de estanqueidade. A figura 14 ilustra um cordão de solda com falta de 

penetração. 
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Figura 14 – Falta de Penetração na solda. 

 

                                          Fonte: Paulo Modenesi, 2001 

 

3.7. RESPINGOS 

Garcia e Scotti (2009) afirmam que respingos são desperdício de material que 

poderia ter sido depositado na junta e fazem com que seja gasto tempo de trabalho 

em limpeza e a adesão dos mesmos à peça soldada geram uma dificuldade 

operacional à parede do bocal prejudicando a saída do gás de proteção. Dantas e 

Costa (2004) relatam que a geração de respingos tem grande influência na 

qualidade e produtividade final da solda. 

Segundo o tópico 5.15, parte 2, capítulo 4, seção 1 da norma Rules for 

Materials and Welding ABS (2014) a superfície dos cordões de solda e arredores 

devem estar livres de respingos. A presença desta descontinuidade geralmente gera 

reprovação na norma IACS 47 e a remoção é exigida em etapa anterior ao 

jateamento. Na prática há casos onde essa descontinuidade não é uma falha, como 

em locais de difícil acesso onde não estão muito aparentes. A Figura 15 ilustra um 

padrão de respingo proposto pela IACS (2013), o perfil de respingo ilustrado na 

parte superior é considerado uma falha. A interpretação da norma propõe que os 

respingos devem ser removidos antes do jateamento com piqueta, espátula ou 

escova rotativa. Caso sejam encontrados respingos após o jateamento, estes devem 

ser removidos da mesma forma citada acima. Caso as ferramentas propostas para 

remoção não consigam retirar a descontinuidade, deve-se esmerilhar os ângulos a 

fim de deixá-los obtusos como na parte inferior da figura. 

 

Figura 15 – Padrão de respingo proposto pela IACS (2013) 

 

                                                  Fonte: IACS, 2013 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FiJcNw8v-kQJ:https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/157323/TCC%252024%252012.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br#26
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4. PREVENÇÃO A DESCONTINUIDADES EM JUNTAS SOLDADAS POR 

ELETRODO REVESTIDO 

 

4.1. ALINHAMENTO 

Deverão ser promovidos meios para manter as partes a serem soldadas em 

posição de alinhamento corretos durante a operação de soldagem. De modo geral, 

“cachorros” (figura 16) ou outros dispositivos usados para este fim deverão ser 

dispostos de maneira a permitir a expansão e contração durante a soldagem de 

produção.  

 

Figura 16 – Alinhamento de chapas 

 

                                     Fonte: Silvio campo, 2009 

 

4.2. LIMPEZA 

A limpeza é fundamental para uma solda sem descontinuidades. Para que 

haja uma boa limpeza, todas as superfícies a serem soldadas deverão estar isentas 

de umidade, graxa, carepa solta, ferrugem ou pinturas excessivas. Camadas de 

pintura de base com espessuras normais, camadas finas de óleo de linhaça ou 

revestimento equivalente poderão ser usados, desde que seja demostrado que o 

seu uso não acarrete efeitos prejudiciais sobre a produção de soldas satisfatórias. 

Escórias e camada de ferrugem deverão ser removidas não somente das arestas a 

serem soldadas, como também de cada passe ou camada antes da deposição dos 

passes ou camadas subsequentes. Juntas preparadas pela remoção a ar-arco 

poderão necessitar de preparação adicional por meio de esmerilhamento (figura 17 

(a)) ou remoção por picadeira e limpeza por escova de aço (figura 17 (b)) para 

“CACHORROS” 
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minimizar a possibilidade de quantidades excessivas de carbono nas superfícies 

escavadas. 

 

Figura 17 – Esmerilhamento e limpeza da solda. 

 

                           (a)                                                     (b)           

    Fonte: Silvio campo, 2009 

 

4.3. AMBIENTE 

Precauções apropriadas deverão ser tomadas para garantir que toda a 

soldagem seja feita sob condições em que o local de soldagem esteja protegido 

contra efeitos prejudiciais de umidade, vento e frio intenso.  

Os biombos em painéis para solda (figura 18) são muito utilizados para 

isolamento de áreas de soldagem de agente externos, entre eles o vento, um dos 

principais causadores de porosidade na solda. 

 

Figura 18 – Biombo para solda 

 

                            Fonte: Iuri Carrera, 2014 

 

 



 

 

31 

4.4. ARMAZENAMENTO DE ELETRODOS 

Os eletrodos com baixo teor de hidrogênio, necessitam de atenção quando 

diz respeito ao armazenamento, pois são muitos higroscópios. Um eletrodo úmido 

pode causar diversas descontinuidades na solda: trincas, porosidade, respingos. É 

muito importante que após a abertura das latas de eletrodos, que eles sejam 

armazenados em estufas adequadas. Devem ser guardados na posição vertical, 

com as pontas para baixo de maneira a preservar a ponta de arco. As condições de 

armazenagem recomendadas para os eletrodos revestidos variam. Umidade relativa 

Temperatura Celulósicos 70% máx. +18 °C a +50 °C Demais tipos 50% máx. +18 °C 

mín.  

 

Figura 19 – Estufa de eletrodos 

 

                                   Fonte: Mauro Lima, 2014 

 

4.5. PREAQUECIMENTO 

O uso de preaquecimento deverá ser considerado por ocasião da soldagem 

de aços de alta resistência, materiais de grande espessura, materiais sujeitos a 

fortes vibrações por parte da estrutura adjacente e quando a soldagem for 

executada sob condições de elevada umidade ou quando a temperatura for inferior a 

0ºC. O controle de temperatura entre esses passes deverá ser considerados 

especialmente a soldar aços de alta resistência temperados e revenidos. Quando for 

usado o preaquecimento, a temperatura deverá estar acordo com o procedimento de 

soldagem. 

Em todos os casos qualquer processo de preaquecimento usado deverá 

assegurar que as superfícies a serem soldadas estejam secas e livres de 

condensação e umidade. 
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4.6. REMOÇÃO DE MATERIAL NA RAIZ 

Remoção de material na raiz por meio de picadeira, de esmerilhamento, de 

chanframento a ar-arco ou por outro meio apropriado, deverá ser empregada, na raiz 

ou no lado de baixo da solda, para conseguir material isentos falhas antes de 

depositar as camadas subsequentes em todas as soldas de penetração completa. 

Quando for utilizado chanframento a ar-arco, uma técnica selecionada deverá ser 

usada de modo que a formação de carbono e queima da solda ou metal base seja 

minimizadas. Aços temperados e revenidos não poderão ser chanfrados com uso de 

chama. 

 

4.7. SELEÇÃO DO ELETRODO ADEQUADO 

Diversos aspectos precisam ser vistos quando se seleciona o eletrodo 

apropriado para uma determinada junta de solda. Os itens a serem analisados são:  

 tipo do metal de base - a composição química do metal de base é 

importante para a soldagem,  pois quando há divergência química 

entre o metal de solda e o metal de base pode comprometer a 

qualidade da solda.  

 posição de soldagem – Conforme Wainer, Brandi e Mello (2008), neste 

processo a soldagem pode ser realizada em todas as posições, porém 

é necessário a escolha correta do eletrodo a ser utilizado, sendo assim, 

tem-se: o celulósico, ideal para soldas fora de posição plana; rutílico e 

básico para todas as posições. 

 equipamento - a escolha do eletrodo dependerá dos equipamentos CA 

ou CC disponíveis. Se ambos os equipamentos estiverem disponíveis, 

considere os seguintes fatos gerais: - para uma penetração mais 

profunda empregue CC+ - para uma penetração menos profunda e 

maior taxa de deposição empregue CC- - para ficar livre de sopro 

magnético aplique CA.  

 espessura da chapa - durante a soldagem de chapas finas devem ser 

empregados eletrodos de baixa penetração. Chapas mais espessas 

podem necessitar de um eletrodo com penetração profunda. Muitas 
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chapas grossas podem necessitar de eletrodos de penetração 

profunda para o passe de raiz, e de um eletrodo de mais alta taxa de 

deposição para os passes subsequentes. 

 montagem - alguns eletrodos são mais adequados que outros no 

fechamento de aberturas das peças a serem soldadas. Alguns 

fabricantes de eletrodos produzem consumíveis especialmente 

formulados para montagens deficientes. 

 

4.8. USOS TÍPICOS DOS ELETRODOS PELA SUA CLASSIFICAÇÃO 

 Eletrodos classe E6010 e E6011: aplicados de preferencia em juntas 

de aço doce na posição vertical e raiz. 

 Eletrodos classe E6012: podem ser utilizados em soldas em aço 

carbono que apresentam oxidação, também empregados em grandes 

aberturas. 

 Eletrodos classe E6013: são desenvolvidos para juntas planas e de 

baixa penetração. Também podem ser utilizados para soldas em 

chapas finas. Esse tipo de eletrodo proporciona um cordão mais 

uniforme e com menos respingos. 

 Eletrodos classe E7014: possui pó de ferro na composição do 

revestimento do eletrodo, o que permite que a soldagem ocorra em 

altas correntes. Proporcionando assim uma boa eficiência.  

 Eletrodos classe E7016: Eletrodos de baixo hidrogênio, indicado para 

solda de aço com grande teor de carbono e aços de baixa liga. 

 Eletrodos classe E7018: Assim como o eletrodo classe E7014, possui 

adição de ferro na composição de seu revestimento, permitindo assim 

soldas em correntes elevadas. Deve ser armazenado em local seco, 

pois absorvem humidade com facilidade. 

 Eletrodos classe E7024: Utilizados apenas em posições planas e 

horizontais em ângulo. Possuem altas taxas de eficiência e deposição. 

Seu revestimento é composto por cerca de 50% de pó de ferro. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando-se em consideração um mercado cada vez mais competitivo, onde a 

exigência de soldas de boa qualidade, com alta produtividade são essenciais para 

sobrevivência de uma empresa. A solda por eletrodo revestido tem as suas 

vantagens uma delas é o seu equipamento, por ser simples, barato e portátil, sendo 

constituído basicamente de uma fonte, cabos, porta eletrodo e o consumível, deste 

modo é bem versátil, sendo usado em soldagens de grandes estruturas metálicas, 

construção civil, locais de difícil acesso e trabalhos de manutenção em campo. 

Seguir as normas e procedimentos são de suma importância para uma boa 

qualidade de solda. Quando isso não acontece às descontinuidades aparecem e 

acarretam em grandes prejuízos. Fatores como; preparação da peça, limpeza, 

alinhamento, equipamento, eletrodos fazem diferença quando feitos e escolhidos da 

forma correta. 

Visto que esse processo tem seus prós e contras, fica a critério da 

necessidade de cada empresa. Deste modo, a necessidade de estudos sobre estas 

tecnologias são primordiais, pois, pesquisas deste tipo, criam subsídios tanto 

tecnológicos, como científicos para novos avanços no mercado em geral. 

 

 

 

. 
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