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RESUMO 
 
 

Com o passar dos anos a falta de profissionais nessa área vem prejudicando o mercado, por 
isso será demonstrado todos os parâmetros relacionados a esse processo, fazendo com que o 
leitor fique cada vez mais interessado pelo assunto e conheça um pouco sobre ele. Serão 
procedidos experimentos para a visualização das variáveis na execução e finalização do ato, 
tais como: altura do arco, tensão, corrente, poça de fusão e inclusão de escória. Essas 
variáveis irão afetar a qualidade da solda e a corrente que será utilizada no processo. Fatores 
adjacentes como a posição do eletrodo em relação à peça, velocidade de soldagem, ângulo de 
soldagem e umidade relativa da atmosfera no ambiente foram considerados na elaboração 
deste trabalho. O material base utilizado foi uma chapa ASTM A-36 de ¼” (6,35mm) de baixo 
teor de carbono, tenaz, resistente a corrosão, com limite de escoamento igual a 250 Mpa e de 
boa soldabilidade. Para tal estudo, foi escolhido o eletrodo E 7018 de 2,5mm de diâmetro, o 
qual suas propriedades são compatíveis com o aço selecionado. O eletrodo em questão é 
constituído por uma alma metálica central, que tem como função adicionar material à junta e 
conduzir eletricidade. O eletrodo em questão é envolto com um revestimento que protege a 
alma, diminuindo a velocidade de resfriamento e formando uma proteção que se transforma em 
escória. Ao se produzir o eletrodo revestido, deve-se realizar a extrusão de modo a uniformizar 
a concentricidade, ocorrendo uma má penetração do metal de adição. Para a escolha do 
eletrodo foi utilizado um sistema de classificação, formado de letras e números, os quais 
servem para identificar o eletrodo. Assim, garante-se a escolha do melhor para cada 
procedimento e funcionabilidade. Tal classificação leva em conta a posição de soldagem, 
características operacionais, limite de resistência e composição química. O eletrodo tem uma 
de suas extremidades sem revestimento, a qual é conectada à fonte. A extremidade que 
contém revestimento entra em contato com o material a ser soldado, para que assim o 
revestimento se rompa e a alma metálica o toque, abrindo-se assim o arco. A fonte deve ser 
escolhida conforme parâmetros e fatores pré-estabelecidos pelo fabricante do eletrodo, o 
material base deve se levar em conta. No caso em questão foi escolhida uma fonte CC+. 
Conclui-se, através do exposto, que tal processo é de simples execução, contudo existam 
desvantagens tais como uma menor taxa de deposição, pontos positivos como baixo custo são 
preponderantes na maioria dos casos de aplicação prática. 


