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RESUMO 
 
 

Desde uma cadeira de mínima importância, até um avião transportando centenas de vidas, o 
processo de soldagem está presente em inúmeras aplicações e deve ser tratada de modo a 
atender os requisitos do projeto. A soldagem é um processo de fabricação usado para unir 
materiais, normalmente metais ou termoplásticos. Existem diversos métodos de soldagem, 
sendo o de eletrodo revestido um dos mais comuns devido à grande versatilidade do processo 
e ao baixo custo. É um processo a arco elétrico, onde a união é produzida pelo calor do arco 
criado entre um eletrodo revestido e a peça a ser soldada. Apesar de suas vantagens, a 
aplicação inadequada da operação ou ajuste incorreto dos parâmetros pode resultar em falhas, 
ou descontinuidades. Pode-se definir a descontinuidade como a interrupção das estruturas 
típicas da solda, no que se refere à homogeneidade de características físicas, mecânicas ou 
metalúrgicas. Uma descontinuidade em uma junta soldada pode comprometer diretamente a 
qualidade estrutural do produto, podendo até submeter indivíduos, desde fabricantes até 
consumidores finais do produto, a risco de vida, por isso a importância do seu estudo. Este 
trabalho tem como o objetivo apresentar as principais descontinuidades que podem ser 
encontradas no processo de soldagem por eletrodo revestido, assim como analisar suas 
possíveis causas e consequências. Para tanto, serão realizados cordões de solda, variando os 
parâmetros, de forma a simular diferentes descontinuidades. O processo de soldagem será 
feito com chapas de aço SAE-1020, e eletrodo revestido E-7018, de diâmetro igual a 3,5 mm e 
comprimento 350 mm. A indicação para este eletrodo é que a corrente seja mantida entre 110 
A e 150 A. Utilizando os equipamentos de proteção individuais necessários, serão realizados 
sete cordões de solda com um ou mais das seguintes alterações: eletrodo mal armazenado, 
velocidade de soldagem inadequada (ora rápida, ora baixa), limpeza incorreta de escória, 
limpeza incorreta do material base, variação na abertura do arco, ângulo de soldagem incorreto 
e desalinhamento das chapas. As amostras serão analisadas através de inspeção visual, 
líquido penetrante, macrografia e ultrassom, sendo registradas por fotografias e laudos. Os 
resultados esperados são descontinuidades dimensionais e estruturais, tais como, preparação 
incorreta da junta, através do desalinhamento das chapas; porosidade, devido ao eletrodo 
úmido; trincas, pelo resfriamento brusco da solda; respingos, devido à corrente alta; falta de 
penetração, devido à alta velocidade de soldagem; falta de fusão, devido à velocidade baixa; 
inclusão de escória, pela limpeza incorreta entre os passos, e mordedura, devido à velocidade 
baixa de soldagem.  


