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Resumo 

 

Esse artigo apresenta os resultados preliminares do desenvolvimento do processo de produção de eletrodo com 

revestimento impermeável para soldagem. No processo convencional de produção de eletrodos revestidos, após 

a conformação do eletrodo, se esse for do tipo rutílico, são secos em estufas a gás, a 150º C por 2 horas e se 

forem do tipo básico, além dessa secagem, são levados ao forno para uma secagem final a 400º C por mais 9 

horas. Depois disso, são deixados ao ar para esfriar e embalados. Recomenda-se ainda aos usuários armazená-

los em estufas e antes do uso ressecá-los. O diferencial na fabricação do eletrodo em desenvolvimento em 

relação ao processo convencional é o uso de polímeros como aglomerante, resultando na eliminação do 

processo de secagem em estufas e fornos e, consequentemente, do processo de re-secagem e armazenamento em 

estufa na aplicação em campo, visto que o eletrodo proposto é impermeável. Para testar essas características, 

eletrodos foram produzidos em laboratório e avaliados quanto à absorção de água. O que apresentou melhor 

resultado foi reproduzido em fábrica e avaliado a soldagem em lâmina d’água. Variações na formulação foram 

realizadas e um fenômeno ainda sem explicação foi observado: soldagens com boa estabilidade do arco foram 

realizadas produzindo cordões com baixa quantidade de mordedura e microestruturas de ferrita acicular no 

metal de solda em grandes quantidades. 

 

Palavras Chave: Eletrodo Revestido, Eletrodo Impermeável, Ferrita Acicular, Secagem de Eletrodos. 

 

Abstract: 

This article presents the preliminary results of the process development to produce waterproof coated electrode 

for welding. In the conventional production process, after the extrusion step, if the electrodes are rutile type 

coated, they are dried in an oven at 150° C for 2 hours. However, if they are electrodes with basic type coating, 

after the first drying, they are even more dried in an oven to a final drying at 400°C for 9 hours. After that, they 

are all cooled down in air and packaged. Additionally, the manufacturer also recommended to the users to store 

them in kiln-drying and re-dry them before use. The differential in the manufacture of the developed electrode 

regarding to the conventional process is the use of polymers as binders. This will result in the elimination of the 

drying processes in ovens and kilns, and consequently the process of re-drying and storage in kiln-drying in 

field. The resultant electrode is completely waterproof. To test these characteristics, electrodes were produced in 

the laboratory and evaluated regarding to water absorption. The best electrode was manufactured in plant and 

evaluated in welding at 0.5 meters depth of water. Changes in formulation were made and welding with good 

arc stability were performed producing good welds with low amount of undercutting, however with an 

unexpected large quantities of acicular ferrite in the weld metal microstructure. This is a still unexplained 

phenomenon. 
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1. Introdução 

 

O processo de soldagem por arco elétrico com eletrodo revestido (SMAW – Shielded Metal Arc Welding) 

consiste, basicamente, na abertura e manutenção de um arco elétrico entre a alma metálica do eletrodo e a peça a 

ser soldada [1]. No atual estado da técnica de fabricação de eletrodos revestidos, o processo convencional se 

baseia na sequência representada na Figura 1. Primeiro, ocorre a pesagem das diversas matérias primas 

(ingredientes), de acordo com formulação, que são introduzidas no misturador para se obter a homogeneização 

da mistura seca. Em seguida, essa mistura é levada ao misturador secundário, onde é adicionado um ligante 

(silicato de sódio ou de potássio ou uma mistura dos dois) e ocorre a homogeneização da mistura úmida. A 

massa resultante é comprimida para formar briquetes que irão alimentar uma prensa extrusora. Nessa prensa, o 

arame é alimentado a uma velocidade sincronizada com a extrusão da massa, de forma a obter uma superfície 

lisa e uma massa concêntrica em relação ao arame. Em seguida, os eletrodos conformados (arame mais massa, 

que passa a se chamar eletrodo revestido) são colocados em grades próprias e deixados ao ar livre para perder o 

excesso de umidade e adquirir consistência ideal para a secagem, que varia em função do tipo de revestimento: 

rutílico ou básico [2].  

 

 
Figura 1. Sequência esquemática de fabricação de eletrodos revestidos. 

 

Os eletrodos rutílicos são secos em estufas a gás, a 150º C por 2 horas e depois deixados ao ar para esfriar, 

sendo posteriormente embalados em latas metálicas ou em maletas plásticas. Os eletrodos básicos também 

passam por uma secagem em estufas a gás, a 150º C por 2 horas e depois são deixados ao ar para esfriar. Porém, 

em seguida são colocados em cavaletes, formando pacotes de 1000 Kg, e levados ao forno para uma secagem 

final a 400º C por 9 horas. Depois dessa secagem, os eletrodos são deixados ao ar para esfriar e embalados em 

latas metálicas, a vácuo ou em maletas plásticas. 

Aos eletrodos assim produzidos (denominado nesse artigo como eletrodos convencionais), ainda se 

recomenda aos usuários armazená-los em estufas e antes do uso, fazer o processo de re-secagem adequado a 

cada tipo. No caso dos eletrodos básicos, essa re-secagem é feita a 275º C com controle do número de re-

secagens realizadas sendo permitidas no máximo duas. Tem-se ainda que eletrodos convencionais não podem ser 

utilizados debaixo de chuvas intensas.  

Visando otimizar o tempo de fabricação e uso de eletrodos revestidos, idealizou-se uma produção que 

eliminasse totalmente a necessidade de secagem entre as etapas de fabricação, economizando insumos (GLP e 

tempo) e que tornasse desnecessário qualquer cuidado quanto às re-secagens e preservação em estufas. Em 

outras palavras, idealizou-se eletrodos impermeáveis. Esse artigo descreve os passos iniciais do desenvolvimento 

e os primeiros resultados obtidos de soldas realizadas debaixo d’água. Destaca-se que a formulação base 

escolhida foi a do eletrodo rutílico E6013 e que a soldagem dentro d’água é uma situação, sem dúvida, extrema, 

porém que conduz a excelentes resultados até fora d’água.  



 

2. Metodologia 

 

O diferencial do eletrodo em estudo em relação aos convencionais é o uso de “polímeros” na formulação. 

Esse uso elimina o processo de secagem e re-secagem em estufas e fornos, economizando insumos (GLP) e 

tempo, tanto durante a fabricação quanto na aplicação. 

O presente trabalho foi dividido em 2 etapas. Na primeira, eletrodos com diferentes porcentagens de 

polímeros dissolvidos em 2 tipos de solventes: clorado (Solvente A) e aromático (Solvente B) foram fabricados 

em laboratório utilizando uma pequena máquina de compressão, especialmente desenvolvida para essa 

aplicação. A Figura 2 apresenta a máquina de fabricação de eletrodos e alguns eletrodos produzidos.  

 

      
Figura 2. Máquina usada em laboratório para fabricação de eletrodos e exemplos de eletrodos fabricados. 

 

O objetivo dessa etapa foi definir a melhor proporção de polímero na massa do revestimento (mistura seca), a 

menor quantidade de solvente em relação à proporção de polímero necessária para impermeabilizar e aglomerar 

a massa do revestimento, além de comparar a eficiência dos solventes A e B. Os eletrodos assim produzidos 

foram avaliados quanto à absorção de umidade. Essa avaliação consistiu em imergir os eletrodos em água por 

um período de 30 minutos e, posteriormente, comparar o peso anterior e posterior à imersão.  

A segunda etapa desse trabalho consistiu em reproduzir em fábrica um lote de eletrodo impermeável da 

melhor formulação obtida na primeira etapa (denominada de eletrodo P1). Com esses eletrodos foram realizados 

testes de soldagem variando corrente, ângulo de ataque e polaridade. Com base na formulação do eletrodo P1, 

diferentes eletrodos foram produzidos em fábrica variando a relação polímero/massa para ainda verificar a 

impermeabilidade, variando a porcentagem de celulose e diâmetro do eletrodo para verificar o efeito no jato de 

plasma e estabilidade do arco e variando a quantidade de silicato e até substituindo-o por pó de vidro para 

verificar o efeito da higroscopicidade. Todos os testes de soldagem com os eletrodos impermeáveis foram 

realizados sobre chapa em lâmina d’água utilizando um aquário e o dispositivo de soldagem por gravidade 

apresentado na Figura 3, e durante a soldagem, corrente e tensão foram monitoradas e análise visual, macro e 

micrografias foram realizadas da superfície soldada.  

 

 
Figura 3. Dispositivo de soldagem por gravidade. 



 

3. Resultados e Discussão 

 

A Tabela 1 apresenta as variações na proporção de polímero no revestimento que foram testadas. Para cada 

quantidade de massa pré-estabelecida foram acrescidas a quantidade proporcional de polímero e a quantidade 

mínima necessária de solvente para aglomerar a massa e permitir a fabricação dos eletrodos impermeáveis em 

laboratório. Os resultados relativos ao teste de absorção de umidade realizados nesses eletrodos são apresentados 

na Tabela 2 e na Figura 4. 

Destaca-se que os eletrodos produzidos com 2% de polímero, independente do tipo de solvente, tiveram o 

revestimento dissolvido durante a imersão na água. Por outro lado, os demais eletrodos absorveram muito pouca 

água ficando na faixa de 0,08 a 0,10 % com ambos os solventes, demonstrando a impermeabilidade do eletrodo 

proposto.  

Em função da proximidade dos resultados obtidos, optou-se em continuar as pesquisas com os eletrodos 

fabricados com o solvente B, por ser mais barato e menos volátil que o solvente A. Além disso, testes de 

soldagem, para verificar o desempenho dos eletrodos, foram realizados. Os eletrodos produzidos com 4 % de 

polímero com solvente B foram os que apresentaram arco mais estável e com menor geração de fumaça, e por 

isso foram escolhidos para ser o eletrodo P1 reproduzido em fábrica. 

 

Tabela 1. Variações na proporção de polímero no revestimento. 

SOLVENTE A 

%polímero no 

revestimento 

Massa 

(g) 

Polímero 

(g) 

Solvente 

(g) 

Massa/solução 

(%) 

Solvente/ 

polímero (%) 

2 30 0,60 13,19 2,18 21,98 

4 25 1,00 11,23 2,04 11,23 

6 30 1,80 13,16 2,01 7,31 

8 30 2,40 13,08 1,94 5,45 

10 30 3,00 12,96 1,88 4,32 

SOLVENTE B 

%polímero no 

revestimento 

Massa 

(g) 

Polímero 

(g) 

Solvente 

(g) 

Massa/solução 

(%) 

Solvente/ 

polímero (%) 

2 25,00 0,50 6,29 3,68 12,58 

4 16,42 0,66 3,30 4,15 5,00 

6 21,38 1,28 3,85 4,17 3,00 

8 20,75 1,66 4,15 3,57 2,50 

10 25,00 2,50 5,68 3,06 2,27 

 

 

Tabela 2. Resultados do teste de absorção de água 

SOLVENTE A 

%polímero no 

revestimento 

Massa 

inicial 
Massa 

final 
 Massa % água absorvida 

em 30 min 

Média da % de 

água absorvida 

4 
10,2839 10,2952 0,0113 0,1099 

0,1099 
- - - - 

6 
10,5896 10,6019 0,0123 0,1162 

0,1037 
10,4195 10,4290 0,0095 0,0912 

8 
10,6604 10,6701 0,0097 0,0910 

0,0876 
10,2184 10,2270 0,0086 0,0842 

10 
10,1316 10,1406 0,0090 0,0888 

0,0916 
10,3810 10,3908 0,0098 0,0944 

SOLVENTE B 

%polímero no 

revestimento 

Massa 

inicial 
Massa 

final 
 Massa % água absorvida 

em 30 min 

Média da % de  

água absorvida 

4 
10,5386 10,5506 0,0120 0,1139 

0,1107 
10,6903 10,7018 0,0115 0,1076 

6 
10,3015 10,3138 0,0123 0,1194 

0,1228 
10,4571 10,4703 0,0132 0,1262 

8 
10,3608 10,3740 0,0132 0,1274 

0,1278 
10,6026 10,6162 0,0136 0,1283 

10 
10,4401 10,4478 0,0077 0,0738 

0,0823 
10,5658 10,5754 0,0096 0,0909 



 

 
Figura 4. Relação entre a quantidade de água absorvida e a porcentagem de polímero no revestimento. 

 

Um lote de eletrodo P1 foi produzido em fábrica e soldas sobre chapa em lâmina d’água foram executadas 

variando corrente, ângulo de ataque e polaridade. Operacionalmente, o eletrodo P1 apresentou boa abertura de 

arco, independente da polaridade. Entretanto, na polaridade inversa, a quantidade de respingos foi menor, o 

cordão de solda apresentou visualmente melhor, com pouca mordedura e a remoção da escória foi mais fácil, 

para uma mesma corrente e ângulo de ataque. A Figura 5 apresenta uma tabela mostrando um sumário dos testes 

realizados e um exemplo de oscilograma de tensão. Foi possível observar baixos desvios entre os valores 

monitorados de tensão, o que pode ser uma indicação de transferência globular com gotas pequenas e uma 

indicação de baixa porosidade, apesar de a soldagem ter sido realizada debaixo d’água. 

 

  
 

  
Figura 5. Parâmetros de soldagem usados com eletrodo P1 e exemplo de oscilograma de tensão de soldagem. 

 

A Figura 6 apresenta os cordões de solda resultantes dos testes descritos na Tabela 1. Observa-se que os 

cordões apresentam mordeduras e irregularidades superficiais, resultado talvez da instabilidade do arco e do forte 

jato de plasma. Na Figura 7 são apresentadas micrografias do cordão produzido com o eletrodo P1 (Teste 7). Um 

fato inusitado foi observado em relação à microestrutura. Apesar da solda ter sido realizada debaixo d’água, o 

cordão de solda apresentou uma grande região com grande quantidade de ferrita acicular, Figura 8. 

 



 

  
Figura 6. Cordões de solda depositados sobre chapa em lâmina d´água com eletrodo P1. Na foto é possível 

observar alguns dos parâmetros de soldagem usados tais como polaridade, corrente e inclinação do eletrodo. 

[-] = polaridade direta e [+] = polaridade inversa. 

 

 

 
Figura 7. Detalhe da microestrutura do cordão de solda produzido com o eletrodo P1.  

Polaridade: DCEN; ângulo do eletrodo: 70°; corrente de soldagem: 150 A; Ataque: Nital 2%; 100X. 

 

 

 
Figura 8. Detalhe da região marcada em amarelo na Figura 7, observando uma quantidade relativamente grande 

de ferrita acicular (FA), apesar da ferrita primária (FP) está presente. 
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A presença de ferrita acicular na microestrutura do metal de solda pode ser um sinal positivo do uso do 

polímero, preservando a integridade dos ingredientes do revestimento até sua decomposição no arco elétrico, 

garantindo uma nucleação homogênea de grãos finos, levando a formação de ferrita acicular [3]. 

A partir dos resultados obtidos com o eletrodo P1, diferentes eletrodos foram produzidos em fábrica variando 

a relação polímero/massa, a porcentagem de celulose e silicato e o diâmetro do eletrodo, Tabela 3. 

 

Tabela 3. Variações realizadas nos eletrodos experimentais fabricados 

Código 

eletrodo 
Polímero/Massa Celulose 

Silicato de 

potássio 

Diâmetro do 

revestimento 

P1 4,04% 7% grosso 5 mm 

P2 2,51% 0% grosso 5 mm 

P3 3,92% 0% fino 5 mm 

P4 3,92% 7% fino 5 mm 

P5 3,92% 7% Pó de vidro 5 mm 

P6 6,92% 4% grosso 6 mm 

P7 4,07% 7% grosso 6 mm 

 

A primeira variação realizada foi à remoção da celulose. Para compensar essa remoção foi necessária uma 

redução significativa na relação polímero/massa para viabilizar a fabricação desse eletrodo, P2. Essa variação 

resultou em uma redução significativa das mordeduras e uma melhora, também significativa, da estabilidade do 

arco, Figura 9. Na microestrutura, por outro lado, ocorreu à formação, em grandes quantidades de ferrita 

primária, em detrimento da ferrita acicular observada na solda do eletrodo P1.  

 

 
Figura 9. Cordões de solda realizados com o eletrodo P2. 

 

A segunda variação foi manter a remoção de celulose e reduzir o tamanho das partículas do silicato, que foi 

usado seco, P3. Essa variação resultou em um aumento na relação de polímero/massa, quase nos níveis obtidos 

no eletrodo P1. Entretanto, a ocorrência de mordedura aumentou e a microestrutura ficou ainda mais composta 

de ferrita primaria, diminuindo significativamente a quantidade de ferritas aciculares observadas na solda feita 

com o eletrodo P1. A Figura 10 apresenta a macrografia da seção transversal do cordão de solda feito como o 

eletrodo P3. 

 

 
Figura 10. Macrografia do cordão de solda feito com o eletrodo P3.  

 

A terceira variação consistiu em retornar com a celulose e manter o tamanho reduzido das partículas do 

silicato, P4. O resultado ficou muito similar ao obtido com o eletrodo P3, tanto na relação polímero/massa 

quanto na quantidade de mordedura e ferrita primária, Figura 11.  

 



 

 
Figura 11. Macrografia do cordão de solda feito com o eletrodo P4. 

 

Na quarta variação manteve a celulose e substituiu o silicato de potássio por pó de vidro moído, P5. As 

mordeduras desapareceram por completo e observou um aumento na penetração, Figura 12. Por outro lado, o 

arco ficou mais instável e o fenômeno de formação de ferrita acicular não foi observado.  

 

 
Figura 12. Macrografia do cordão de solda feito com o eletrodo P5.  

 

A quinta variação consistiu em retornar o tamanho das partículas de silicato como o utilizado no P1, reduzir a 

porcentagem de celulose para 4 e aumentar o diâmetro do eletrodo para 6 mm. Com isso houve um aumento 

considerável na relação polímero/massa, P6. Os resultados não foram satisfatórios: correu um aumento 

significativo na mordedura e não foi possível observar ferrita acicular no metal de solda deste eletrodo. A Figura 

13 apresenta uma seção transversal do cordão de solda produzido com o eletrodo P6. 

 

 
Figura 13. Cordões de solda realizados com o eletrodo P6. 

 

A sexta variação consistiu em retornar a formulação do eletrodo P1, porém produzindo eletrodos com 

diâmetro maior, P7. Foi necessário um pequeno aumento na relação polímero/massa. O objetivo foi verificar se 

seria possível obter novamente a ferrita acicular e, tendo em vista que ela apareceu mais profundamente, talvez, 

aumentando o diâmetro, o fenômeno se repetiria em maior escala. Além disso, realizou uma bateria de testes 

similar aos realizados com o eletrodo P1. A Figura 14 apresenta uma tabela mostrando um sumário dos testes 

realizados e a Figura 15 apresenta os cordões de solda resultantes. 

 



 

.  

Figura 14. Parâmetros de soldagem usados com eletrodo P7. 

 

  
Figura 15 – Cordões de solda depositados sobre chapa em lâmina d´água com eletrodo P7. Na foto é possível 

observar alguns dos parâmetros de soldagem usados tais como polaridade, corrente e inclinação do eletrodo. 

[-] = polaridade direta e [+] = polaridade inversa. 

 

Observa-se uma redução significativa das mordeduras e dos respingos em relação aos resultados obtidos com 

o eletrodo P1, apesar das irregularidades superficiais persistirem. Dos testes realizados com o eletrodo P7, o 

cordão de solda que apresentou um aspecto visual melhor foi o referente ao Teste 6 (em destaque na Figura 15), 

que foi feito na polaridade positiva. Análise metalográfica dos cordões de solda referentes ao Teste 6 e 11 

(mesmos parâmetros de soldagem com polaridades diferentes) foram realizadas e os resultados são apresentados 

nas Figuras 16 e 17.  

 

   
Figura 16. Metalografia de cordão de solda feito com eletrodo P7 na polaridade positiva (Teste 6). 

 

   
Figura 17. Metalografia de cordão de solda feito com eletrodo P7 na polaridade negativa (Teste 11). 

 



 

Surpreendentemente, a diferença na quantidade de ferrita acicular apresentada na Figura 17 em relação à 

apresentada na Figura 16 e mesmo nas Figuras 7 e 8 é bastante expressiva. Não se tem ainda uma explicação 

plausível para o fato de aumentar o diâmetro do revestimento de 5 para 6 mm, mantendo os demais ingredientes 

constantes na fabricação do eletrodo e um pequeno aumento na corrente de soldagem de 150 A para 160 A 

resulte em um aumento da formação de ferrita acicular no metal de solda, como observado nos testes realizados 

com o eletrodo P1 (Teste 7, Figuras 6-8) e com o eletrodo P7 (Teste 6, Figura 16).  

Da mesma forma que não se tem ainda uma explicação plausível para o fato de alterar a polaridade da 

soldagem resulta em uma mudança tão significativa na microestrutura do metal de solda, conforme observa-se 

nos testes realizados com o P7: Teste 6, Figura 16 e Teste 11, Figura 17. Na Figura 18 são apresentadas 

micrografias do cordão produzido com o eletrodo P7 (Teste 11), confirmando a presença predominante de ferrita 

acicular em toda seção transversal do cordão de solda . 

 

 
Figura 18. Detalhe da microestrutura do cordão de solda produzido com o eletrodo P7. polaridade: DCEN, 

ângulo do eletrodo: 70°, corrente de soldagem: 160 A. Ataque: Nital 2%. 500X 

 

4 . Conclusões 

 

Nesse artigo foi apresentado o desenvolvimento de um procedimento de fabricação de eletrodos revestidos 

completamente novo. Com esse procedimento não haverá a necessidade de utilizar fornos para secagem e re-

secagem, economizando insumos na fabricação e aplicação do eletrodo.  

Com os testes de absorção de água foi confirmada a impermeabilidade do eletrodo. Foi possível realizar a 

produção de eletrodos em laboratório e, principalmente, em fábrica, mostrando que a formulação básica do 

estudo é viável de fabricação industrial. 

Apesar dos resultados ainda serem exploratórios, o fato de obter ferrita acicular em grande quantidade no 

metal de solda subaquática é bastante promissor e encorajador para a continuidade das pesquisas. 
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