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Antes de abordamos sobre descontinuidades, é conveniente que seja definida as três 
palavras seguintes: 
 
- Indicação: evidencia que requer interpretação para determinar o seu 

significado 
 
- Descontinuidade significa a interrupção da estrutura típica de uma 

peça, no que se refere à homogeneidade de características físicas, 
mecânicas ou metalúrgicas.  

 
- Defeito significa uma descontinuidade que, por sua natureza, tipo, 

dimensões, localização ou efeito acumulado, torna a peça imprópria 
para uso por não satisfazer  os requisitos mínimos de aceitação da 
norma ou especificação aplicável.  

 
Das definições podemos concluir que: 
 
a) As soldas não são totalmente isentas de descontinuidades, podendo apresentar-se 

em diferentes condições: 
 
b) Um defeito é sempre rejeitável; 
 
c) Uma descontinuidade só pode ser chamada de defeito quando a mesma exceder o 

padrão de aceitação das normas especificações. 
 

 
1. Descontinuidades - Introdução:  
 
Designa-se como descontinuidade a qualquer interrupção da estrutura típica (ou esperada) 
de uma junta solda. Neste sentido, pode-se considerar, como descontinuidade, a falta de 
homogeneidade de características físicas, mecânicas ou metalúrgicas do material ou da 
solda. A existência de descontinuidades em uma junta não significa necessariamente que a 
mesma seja defeituosa. Esta condição depende da aplicação a que se destina o 
componente e é, em geral, caracterizada pela comparação das descontinuidades 
observadas ou propriedades medidas com níveis estabelecidos em um código, projeto ou 
contrato pertinente. Assim, considera-se uma junta soldada contém defeitos quando esta 
apresenta descontinuidades ou propriedades (neste caso, defeitos) que não atendam ao 
exigido, por exemplo, por um dado código. Juntas defeituosas precisam, em geral, ser 
reparadas ou, mesmo, substituídas. Existem quatro tipos gerais de descontinuidades: (a) 
descontinuidades dimensionais, (b) descontinuidades estruturais, (c) descontinuidades 
relacionadas com propriedades indesejáveis da região da solda e (d) descontinuidades 
relacionadas com as propriedades do metal de base. 
 
 
2. Descontinuidades Dimensionais  
 
Para a fabricação de uma estrutura soldada, é necessário que tanto a estrutura como as 
suas soldas tenham dimensões e formas similares (dentro das tolerâncias exigidas) às 
indicadas em desenhos, projetos ou contratos. Uma junta que não atenda a esta exigência 
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pode ser considerada defeituosa, sendo necessário a sua correção antes da aceitação final 
da estrutura. As principais descontinuidades estruturais são:  
 
2.1. Distorção:  
É a mudança de forma da peça soldada devido às deformações térmicas do 
material durante a soldagem. Problemas de distorção são controlados ou corrigidos 
por medidas como: (1) projeto cuidadoso da peça ou estrutura, (2) planejamento da 
seqüência da deposição das soldas, (3) projeto adequado do chanfro, (4) adoção 
de técnicas especiais para a deposição da solda, (5) desempeno, com ou sem a 
aplicação de calor, da junta soldada e (6) remoção e correção de soldas 
problemáticas. A forma usada de correção depende do código ou especificação 
considerados, de acordo entre o fabricante e cliente ou, mesmo, dos equipamentos 
disponíveis.  
 
2.2. Preparação Incorreta da Junta:  
Inclui a falha em produzir um chanfro com as dimensões ou forma especificadas, por 
exemplo, em um desenho e adequadas para a espessura do material e para processo de 
soldagem a ser usado. Uma falha deste tipo pode aumentar a tendência para a formação de 
descontinuidades estruturais (item 2) na solda, necessitando, de correção antes da 
soldagem.  
 
2.3. Dimensão Incorreta da Solda:  
As dimensões (figura 1) de uma solda são especificadas para atender algum requisito como 
um nível de resistência mecânica adequado. Soldas com dimensões fora do especificado 
podem ser consideradas como defeituosas uma vez que deixam de atender a estes 
requisitos ou, no caso de soldas, cujas dimensões ficam maiores que as especificadas, 
levam ao desperdício de material ou aumentam a chance de distorção e outros problemas. 
As dimensões de uma solda podem ser verificadas por meio de gabaritos.  
 
 

     
   a)      b) 
 
Figura 1 - Perfis adequados de soldas de filete e suas dimensões: P1 e P2 - pernas e g - garganta. 

Cordão côncavo (a) e convexo (b). 
 
 
2.4. Perfil Incorreto da Solda:  
o perfil de uma solda é importante pois variações geométricas bruscas agem como 
concentradores de tensão, facilitando o aparecimento de trincas. O perfil do cordão 
pode também ser considerado como inadequado quando (i) facilitar o aprisionamento 
escória entre passes de soldagem, (ii) levar ao acúmulo de resíduos e, assim, prejudicar 
a resistência à corrosão da estrutura ou (iii) fazer com que a solda tenha, em alguns 
locais, dimensões incorretas. Esta forma de descontinuidade está, em geral, associada 
com problemas operacionais (manipulação incorreta do eletrodo, parâmetros incorretos 
de soldagem, instabilidade do processo, etc.). A figura 2 ilustra exemplos de perfis 
inadequados de soldas 
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Figura 2 - Exemplos de perfis inadequados de soldas de filete. 

 
 
2.5. Formato Incorreto da Junta:  
O posicionamento ou o dimensionamento inadequado das peças pode levar a problemas 
como o desalinhamento em juntas de topo (figura 3). Problemas de distorção podem 
também ser um importante fator para a obtenção de juntas soldas com um formato incorreto 
 

 
Figura 3 – Desalinhamento em junta de topo. 

 
 
3. Descontinuidades Estruturais em Soldas por Fusão   
3.1 Porosidade:  
Porosidade é formada pela evolução de gases, na parte posterior da poça de fusão, durante 
a solidificação da solda. Os poros têm usualmente um formato esférico, embora poros 
alongados (porosidade vermiforme) possam ser formados, em geral, associados com o 
hidrogênio.  
 
As principais causas operacionais da formação de porosidade estão relacionadas com 
contaminações de sujeira, oxidação e umidade na superfície do metal de base, de 
consumíveis de soldagem ou no equipamento de soldagem (como no sistema de 
refrigeração e em roletes tracionadores de arames) ou por perturbações na proteção 
(turbulência no gás proteção devido a uma vazão muito elevada ou a problemas no 
equipamento ou por efeito de correntes de ar). Parâmetros inadequados de soldagem como 
corrente excessiva e um arco muito longo podem, também, causar a formação de 
porosidade, particularmente, na soldagem SMAW. Neste processo, estas condições 
favorecem a degradação do revestimento ou o consumo excessivo de desoxidantes, 
propiciando a evolução de CO na poça de fusão e a formação de porosidade. Quanto à sua 
distribuição na solda, a porosidade pode ser dividida em: (a) uniformemente distribuída, (b) 
agrupada (associada, em geral, com pontos de abertura ou de interrupção do arco) e (c) 
alinhada (que ocorre, em geral, no passe de raiz), figura 4. 
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Figura 4 - Esquema dos tipos de distribuição de porosidade: (a) distribuída, (b) 

agrupada e (c) alinhada (radiografia esquemática).  
 
 
3.2. Inclusões de Escória:  
Este termo é usado para descrever partículas de óxido e outros sólidos não-metálicos 
aprisionados entre passes de solda ou entre a solda e o metal de base (figura 5). Em vários 
processos de soldagem, uma escória é formada por materiais pouco solúveis no metal 
fundido e que tendem a sobrenadar na superfície da poça de fusão devido à sua menor 
densidade. Uma manipulação inadequada do eletrodo durante a soldagem pode fazer com 
que parte da escória escoe a frente da poça de fusão aprisionando-a sob o cordão. 
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 5 - Inclusão de escória 

 
 
3.3. Inclusão de Tungstênio:  
Este tipo de inclusão pode ocorrer na soldagem GTA W caso o eletrodo toque a peça ou a 
poça de fusão, ocorrendo a transferência de partículas de tungstênio para a solda.  
 
3.4. Falta de Fusão:  
Este termo refere-se à ausência de união por fusão entre passes adjacentes de solda ou 
entre a solda e o metal de base (figura 6). A falta de fusão é causada por um aquecimento 
inadequado do material sendo soldado como resultado de uma manipulação inadequada do 
eletrodo, do uso de uma energia de soldagem muito baixa, da soldagem em chanfros muito 
fechados ou, mesmo, da falta de limpeza da junta. Esta descontinuidade é um concentrador 
de tensões severo, podendo facilitar a iniciação de trincas, além de reduzir a seção efetiva 
da solda para resistir a esforços mecânicos 
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Figura 6 - Falta de fusão 

 
3.5. Falta de Penetração:  
o termo refere-se à falha em se fundir e encher completamente a raiz da junta (figura 2 
e 7). A falta de penetração é causada por diversos fatores, destacando-se a 
manipulação incorreta do eletrodo, um projeto inadequado da junta (ângulo de chanfro 
ou abertura da raiz pequenos) ou, alternativamente, a escolha de um eletrodo muito 
grande para um dado chanfro (em ambos os casos, toma-se difícil, ou impossível, 
direcionar o arco para a raiz da junta) e o uso de uma baixa energia de soldagem. Falta 
de penetração causa uma redução da seção útil da solda além de ser um concentrador 
de tensões. Deve-se ressaltar que, freqüentemente, juntas são especificadas para 
terem penetração parcial Nesses casos, a falta de penetração, desde que mantida nos 
limites especificados não é considerada como um defeito de soldagem 

 
Figura 7 - Falta de penetração 

 
3.6. Mordedura:  
Este termo é usado para descrever reentrâncias agudas formadas pela ação da fonte de 
calor do arco entre um passe de solda e o metal de base ou outro passe adjacente. Quando 
formada na última camada do cordão, a mordedura causa uma redução da espessura da 
junta e atuar como um concentrador de tensões (figura 2 e 8). Quando formada no interior 
da solda, ela pode ocasionar a formação de uma falta de fusão ou de inclusão de escória. 
Mordeduras são causadas por manipulação inadequada do eletrodo, comprimento 
excessivo do arco e por corrente ou velocidade de soldagem elevadas. A tendência à 
formação desta descontinuidade depende também do tipo de consumível (eletrodo, fluxo ou 
gás de proteção) usado.  
 

 
Figura 8 - Mordeduras 

 
3.7. Trincas:  
São consideradas, em geral, as descontinuidades mais graves em uma junta soldada por 
serem fortes concentradores de tensão. Trincas resultam da atuação de tensões de tração 
(tensões transientes, residuais ou externas) sobre um material incapaz de resistir a elas, em 
geral, devido a algum problema de fragilização. Elas podem se formar durante, logo após a 
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soldagem, em outras operações de fabricação subseqüentes à soldagem ou durante o uso 
do equipamento ou estrutura soldada. A figura 9 mostra uma trinca formada na solidificação 
do cordão de solda.  
 
A figura 10 ilustra diversas descontinuidades estruturais observadas na seção transversal de 
uma solda (a arco) em aço.  
 

 
 

Figura 9 - Trinca no centro do cordão formada entre uma chapa de aço baixo carbono de 9 mm de 
espessura e um pino de aço SAE 1045. Ataque: Nital 10%.  

 

 
 

Figura 10 - Descontinuidades diversas em uma solda em aço estrutural. Ataque: Nital 10%. 
 
 
4. Propriedades Inadequadas  
Soldas depositadas em uma peça ou estrutura devem possuir propriedades (mecânicas, 
químicas, etc.) adequadas para a aplicação pretendida. Estas propriedades são, em geral, 
especificadas em normas, especificações, projeto ou em contrato e verificadas em testes de 
qualificação ou em amostras retiradas de um lote da produção. Propriedades mecânicas 
freqüentemente avaliadas incluem o limite de resistência à tração, limite de escoamento, 
ductilidade e tenacidade do metal de base e da junta soldada. Propriedades ou 
características químicas de interesse podem incluir a composição química e a resistência a 
diferentes tipos de corrosão.  
 
Segundo a Norma N-1738-97 
 
- Abertura de arco 
- Ângulo excessivo de reforço 
- Cavidade alongada 
 a) na solda 
 b) na raiz da solda 
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- Concavidade 
 a) na solda 
 b) na raiz da solda 
 
- Concavidade excessiva 
- Convexidade excessiva 
- Deformação angular 
- Deposição insuficiente 
- Desalinhamento 
- Embicamento 
- Falta de penetração 
- Fissura 
- Inclusão metálica 
- Inclusão de escória 
 a) Alinhada 
 b) isolada 
 c) Agrupada 
 
- Mircro-trinca 
- Mordedura 
- Mordedura na raiz 
- Penetração excessiva 
- Perfuração 
- Poro 
- Poro superficial 
- Porosidade agrupada 
- Porosidade alinhada 
- Porosidade vermiforme 
- Rachadura 
- Rechupe de cratera 
- Rechupe interdentritico – vazio alongado situado entre as dentritas da zona fundida 
- Reforço excessivo 
- Respingos 
- Sobreposição 
- Solda em ângulo assimétrica 
- Trinca  
- Trinca de cratera 
- Trinca em estrela 
- Trinca interlamelar 
- Trinca irradiante – partem do mesmo ponto 
 a) na zona fundida 
 b) na zona afetada 
 c) no metal de base 
 
- Trinca longitudinal 
 a) na zona fundida 
 b na zona de ligação 
 c) na zona afetada termicamente 
 d) no metal de base 
 
- Trinca de margem 
- Trinca na raiz 
- Trinca ramificada 
- Trinca sob cordão 
- Trinca transversal 
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CAUSA DAS DESCONTINUIDADES SÃO 
 
Segundo o site http://www.infosolda.com.br as causas para descontinuidades na soldagem 
são:  
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Alguns tipos de descontinuidades em juntas soldadas: 
 

Cordão de solda aspecto de porosidade 

   
 
 

Cordão de solda com aspecto de inclusão de escória 

   
 
 

Cordão de solda com aspecto de mordedura 

   
 
 

Cordão de solda com aspecto de falta de fusão e penetração 
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Cordão de solda com aspecto de trinca 
 

  
 

 
 
 
Cordão de solda com aspecto de excesso de respingos 
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5. Descontinuidades em Outros Tipos de Solda  
Diferentes processos de soldagem podem gerar descontinuidades diferentes das 
usualmente consideradas para soldas por fusão. Em processos de soldagem de resistência 
por ponto e costura, aspectos importantes para a qualidade da solda incluem:  
• Aparência superficial (profundidade de penetração do eletrodo nas peças, fusão da 

superfície, formato irregular da solda, deposição de material do eletrodo nas peças, 
trincas e cavidades).  

• Dimensões da solda.  
• Resistência e ductilidade da junta.  
• Descontinuidades internas (trincas, porosidade, cavidades de contração, etc.).  
• Separação das peças e expulsão de metal fundido.  
• Variabilidade das características de um conjunto de soldas (por exemplo, como 

resultado do desgaste dos eletrodos).  
 
Em processos de soldagem de resistência de topo, por centelhamento e outros processos 
no estado sólido, algumas descontinuidades comuns são:  
• Desalinhamento.  
• Rebarba excessiva ou insuficiente.  
• Falta de união na linha da solda.  
• Trincas.  
• Oxidação dos contornos de grão.  
• Descarbonetação.  
• Vazios.  
• Inclusões.  
• Mudança na linhas de fluxo do material  
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Descontinuidades comuns em juntas brasadas incluem:  
• Falta de enchimento da junta pelo metal de brasagem.  
• Aprisionamento de fluxo.  
• Erosão do metal base.  
• Trincas.  
• Aparência superficial inadequada.  
• Variação dimensional  
 
Como já discutido, dependendo da exigência da aplicação específicas, diferentes das 
descontinuidades listadas, com diferentes graus de severidade podem ser, ou não, 
aceitáveis.  
 

 
 

DESCONTINUIDADES PRÁTICAS 
 

- Junta em ângulo sem defeito 
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FALTA DE FUSÃO – Junta de topo 

 
 
 
POROSIDADE – Junta em ângulo 

 
 
 
INCLUSÃO DE ESCORIA – Junta de topo 

 
 
 
 
 



 
16 

FALTA DE PENETRAÇÃO – Junta de topo 

 
 
 
FALTA DE PENETRAÇÃO – Junta EM ANGULO 

 
 
 
DESALINHAMENTO – Junta de topo 
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MORDEDURA – Junta em angulo 

 
 
 
PERFURAÇÃO – Junta de topo 

 
 
 
SOBREPOSIÇÃO – Junta em angulo 
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TRINCA – Junta em angulo 

 
 
 
 

DESCONTINUIDADES  
 
 
REFERÊNCIAS 
 

 
 


