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RESUMO 
 
 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA SOLDA DE TOPO NO PROCESSO A ARCO 
ELÉTRICO COM ELETRODO REVESTIDO COM E SEM TECIMENTO O processo de 
soldagem ao arco elétrico com eletrodo revestido, também conhecido como SMAW (Shielded 
Metal Arc Welding), consiste na abertura e manutenção de um arco elétrico entre o eletrodo 
revestido e a peça a ser soldada, de forma que venha a fundir simultaneamente o eletrodo e a 
peça; o metal fundido do eletrodo é transferido para a peça, formando uma poça fundida que é 
protegida da atmosfera (O2 e N2) pelos gases de combustão do revestimento do eletrodo. O 
metal depositado e as gotas ejetadas do metal fundido recebem uma proteção adicional por 
meio do banho de escória, na qual é formada pela queima de alguns componentes do 
revestimento. A largura do cordão de solda formado em condições normais de soldagem em 
SMAW está entre 1,5 a 2,5 vezes diâmetro do eletrodo com uma boa penetração e passagem 
suave do metal depositado na superfície do metal base. Para realização de um cordão de 
solda, é necessário três movimentos, sendo eles o mergulho do eletrodo em direção a possa 
de fusão, o segundo movimento é o avanço (translação) do arco ao longo da junta e o terceiro 
movimento é a oscilação lateral ou movimentação de tecimento através do arco. A 
movimentação trançada ou tecimento durante a solda é usado quando é necessário um cordão 
espalhado ou trançado, e pode ser feito em vários padrões. O objetivo desse trabalho é 
apresentar a técnica de tecimento em “zig-zag”, apresentando em quais casos são mais 
indicadas a utilização da técnica e suas principais características. Pontos importantes como 
penetração do cordão de solda, pontos de concentração de tensão e conformidade os cordões 
serão verificados. Será analisado o comportamento do material base antes e após a solda 
trançada, com análise por meio da micrografia em prática no laboratório, debates com o 
professor, somando experiências com erros e acertos, pesquisa em indústrias tais como 
Confab, Pfaudler-Torin, BASF, DCTA entre livros e web sites. Assim no final da experiência 
teremos como resultado registros fotográficos e os corpos de prova para apresentação além da 
vasta experiência para a carreira profissional. Segue abaixo um breve planejamento de como 
será realizado. Atividades Datas Previstas Levantamento de dados técnicos 01/09/2014 à 
14/09/2014 Seleção de materiais utilizados 15/09/2014 à 17/09/2014 Execução prática no 
laboratório 18/09/2014 à 03/10/2014 Atividades complementares 04/10/2014 à 
13/10/2014 Elaboração e impressão do banner 13/10/2014 


