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1. RESUMO

Ferramentas da qualidade são técnicas que deverão ser utilizadas com a finalidade 

de definir, avaliar, medir e propor soluções para problemas como desenvolvimento 

de projetos e processo de fabricação de equipamentos sob encomenda como vasos 

de  pressão  e  tanques  de  estocagem  que  eventualmente  são  encontradas  e 

intrometem-se no bom desempenho de processos de trabalho. Essas ferramentas 

da qualidade serão atribuídas basicamente nos conceitos e práticas já existentes. 

Utilizando o diagrama de Ishikawa como uso de ferramenta será de grande ajuda 

para os sistemas de gestão de projetos e processo produtivo, que é uma ferramenta 

de estatísticas de uso consagrado para melhoria de produtos, serviços e processos. 

2. INTRODUÇÃO

A soldagem é o  processo de união mais  utilizado  na fabricação  de equipamentos  pela 

indústria  mecânica.  Devido  à  introdução  de  calor  durante  o  processo  de  soldagem, 

dependente  do  posicionamento  da  tocha  e  consequentemente  do  tempo,  dilatações  e 

contrações não uniformes produzem tensões térmicas no componente em questão, as quais 

permanecem como residuais  ao  final  do  processo,  ao  se  atingir  o  equilíbrio  térmico.  O 

entendimento da formação e comportamento destas tensões se torna importante, pois na 

presença de carregamentos externos, a integridade estrutural do elemento mecânico pode 

ser  comprometida.  Portanto,  este estudo visa analisar  o comportamento destas tensões 

residuais,  tendo  como  ferramenta  o  método  dos  elementos  finitos.  Inicialmente  são 

apresentados os principais processos de soldagem envolvendo a fusão de materiais por 

meio de  arco elétrico, sendo possível com base em uma explicação teórica, observar e 

entender a formação das tensões oriundas destes processos. Na sequência uma revisão 

bibliográfica contendo as principais técnicas para modelamento deste problema pelo método 

dos  elementos  finitos  é  apresentada,  navegando  por  conceitos  da  análise  térmica,  que 

envolve o estudo das temperaturas e mecânica, a qual avalia as tensões formadas. Com 

toda parte teórica consolidada, um caso exemplo é analisado, simulando desta maneira um 

processo  GTAW  pelo  programa  computacional  ANSYS,  e  comparando  os  resultados 

numéricos com os dados experimentais e numéricos obtidos na literatura.

Ao  final  da  simulação  concluiremos  que  o  modelo  analisado  reproduzirá  fielmente  a 

distribuição de temperaturas durante o processo e também estima corretamente as tensões 

residuais  na  chapa  soldada,  mostrando  que  a  simulação  de  processos  de  soldagem 

utilizando o método dos elementos finitos se apresenta como uma ferramenta alternativa a 



indústria  no  aprimoramento  de  processos  existentes  ou  desenvolvimento  de  novos 

processos. Barban, Leonardo Manesco (catálogo USP) 

3. OBJETIVO

Utilização do diagrama de Ishikawa em uma empresa do segmento de caldeiraria 

para otimização do processo de soldagem e projeto.

O diagrama de Ishikawa permitira identificar as descontinuidades geométricas que 

são geradas nas etapas de montagem e de soldagem: 

Os exemplos mais comuns na soldagem são: falta de fusão, falta de penetração, e 

mordedura.  Podemos  citar  também  desalinhamento,  sobreposição,  falta  de 

deposição e porosidade.

4. METODOLOGIA

4.1- Como o problema foi identificado.

Através do processo de ensaio visual de soldagem e ensaio por líquido penetrante.

4.2- Qual ação a ser tomada para a resolução do problema.

Através do desenvolvimento do digrama de Ishikawa como ferramenta de qualidade.

5. DESENVOLVIMENTO

5.1 COMO FAZER UM DIAGRAMA DE ISHIKAWA?

Antes  de  começar  a  desenhar  o  diagrama,  os  seguintes  passos  devem  ser 

cumpridos: Determine o problema que será analisado no diagrama e o objetivo que 

se espera alcançar. No entanto, palavras abstratas e vagas devem ser evitadas;

Junte informação a respeito do problema em questão;

Reúna um grupo que possa ajudar na criação do diagrama, e depois de apresentar 

as devidas informações, promova uma sessão de brainstorming sobre o problema;

Ordene  todas  as  informações  de  forma  sucinta,  aponte  as  principais  causas  e 

elimine informação dispensável;

Desenhe o diagrama tendo em conta as causas que devem estar de acordo com os 

6 M’s (máquina, método, mão de obra, matéria prima, meio ambiente, medição).



Um diagrama de Ishikawa deve conter os seguintes componentes:

Efeito: Deve conter o indicador de qualidade e o problema a ser analisado. O efeito 

normalmente ocupa o lado direito da folha.

Eixo central: Representado por uma flecha horizontal, aponta o efeito e é uma linha 

horizontal no meio da folha.

Categoria: Indica os grupos de fatores mais importantes relacionados com o efeito. 

Neste caso as flechas partem do eixo central e são inclinadas.

Causa: Causa potencial pertencente a uma categoria que podem colaborar com o 

efeito.   As  flechas  constituem linhas horizontais,  que apontam para  a  flecha  da 

categoria.

Sub-causa: Causa potencial  que pode contribuir  com uma causa especifica.  São 

derivações de uma causa.

5.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA



6. RESULTADOS PRELIMINARES

   

NOMES DOS DEFEITOS

Defeito Plano

(FDF) Falta de Fusão

(FDP) Falta de Penetração

Trincas

Defeito Volumétrico

       Poro

        Inclusão de Escória

        Inclusão de Tungstênio

       Mordedura

TIPOS DE DEFEITOS POR PROCESSO

Processo de 
Soldagem

FDF FDP Trincas Poro
Inclusão de 
Escória

Inclusão de 
Tungstênio

Eletroldo 
Revestido

X X X X X N/A

Tig X X X X N/A X
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