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Resumo do Trabalho: Nos últimos anos, o Brasil tem apresentado elevado custo na manutenção industrial devido à perda de metal nos equipamentos
através das severas condições de trabalho (altas pressões, elevadas temperaturas e meio corrosivo). Aumentar a confiabilidade, a vida útil dos equipamentos
e diminuir os gastos são as buscas mais frequentes no setor industrial. Com isso, a soldagem de revestimento tem ganhado forte influência no meio industrial,
por permitir que superfícies com propriedades anticorrosivas sejam obtidas a partir de materiais de baixo custo, como os aços carbono ou aços de baixa liga.
Na soldagem de revestimento é necessário um ajuste otimizado a partir de um bom controle de parâmetros para obter um cordão de solda com características
desejáveis. Dentre os vários processos de soldagem utilizados para aplicação de revestimentos destacam-se: GMAW, FCAW, GTAW e PTAW. O processo
GMAW (do inglês gas metal arc welding) é amplamente utilizado na fabricação de componentes revestidos em função da boa produtividade, flexibilidade e
custo relativamente baixo. Independentemente do tipo de transferência metálica (curto-circuito, globular ou goticular) escolhida para operar com o processo, é
importante que apresentem reprodutibilidade dos sinais de tensão e corrente, e por consequência, que resultem em cordões uniformes sem respingos e sem
descontinuidades. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo a otimização dos parâmetros de soldagem de revestimento automatizada em chapas de
aço carbono ABNT 1020 pelo processo GMAW com arame de aço inoxidável AISI 308L utilizando um robô de soldagem cartesiano. Para tanto, foi analisada a
influência dos parâmetros de soldagem sobre a formação da primeira camada de revestimento com aço inoxidável, visando a otimização da operação no
sentido de minimizar a relação entre reforço e largura do cordão de solda e a diluição.
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