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RESUMO 

 
 
 
 

A soldagem por atrito é uma alternativa aos processos convencionais de soldagem, 

como a solda por arco elétrico. Por ser um processo realizado no estado sólido não sofre 

problemas associados à fusão do material soldado e pode ser utilizado com maior 

facilidade em ambientes subaquáticos. A soldagem por atrito possui boas respostas 

também quando utilizada em soldas de materiais dissimilares. Tendo em vista a grande 

demanda de novas tecnologias relacionadas à exploração e produção de petróleo no Brasil, 

a solda por atrito é uma opção para problemas associados à correção de defeitos como 

trincas e porosidades em peças de grandes espessuras, como por exemplo, chapas, 

manilhas e ganchos. Para esses casos um processo denominado Friction Hydro Pillar 

Processing (FHPP) se mostra apropriado, pois possui qualidades adequadas que contrapõe 

as dificuldades verificadas nos reparos realizados por soldagem por arco elétrico. No Brasil 

as pesquisas relacionadas ao processo em questão são ainda incipientes. Tendo em vista a 

lacuna tecnológica e a possibilidade de reparo em campo, o presente trabalho teve como 

objetivo projetar, fabricar e validar um equipamento de soldagem de tamanho reduzido 

para facilitar a portabilidade, e que seja capaz de realizar o processo FHPP no Laboratório 

de Metalurgia Física (LAMEF). O projeto do equipamento foi baseado em ferramentas 

computacionais de CAD (Computer Aided Design) e CAE (Computer Aided Engineering) 

e como premissa teve a redução de custos e aproveitamento da infraestrutura laboratorial 

existente. Para verificar a funcionalidade do equipamento foram realizadas soldas 

dissimilares com os materiais SAE 4140 e BS 4360 em duas etapas. A primeira etapa teve 

o objetivo de verificar a operação da máquina, e a segunda etapa foi realizada com o 

intuito de produzir soldas sem a presença de defeitos de preenchimento. Macrografias e 

micrografias foram realizadas para inspecionar a região soldada, bem como foram 

realizados ensaios de microdureza para verificar o efeito da rotação e força de soldagem 

nas propriedades dos materiais soldados. O resultado do trabalho é um equipamento apto 

para realizar soldas dissimilares pelo processo FHPP sem defeitos de preenchimento para 

as juntas analisadas. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

The friction welding is an alternative to conventional welding processes such as arc 

welding. Because it is a process performed in the solid state does not suffer from problems 

associated with the melt of the welded material and can be used more easily in underwater 

environments. The friction welding has good answers even when used for welding of 

dissimilar materials. Given the great demand for new technologies associated with 

petroleum exploration and production in Brazil, friction welding is an option for correcting 

problems associated with defects such as cracks and porosities in parts of large thickness, 

such as plates, shackles and hooks. For these cases a process called Friction Hydro Pillar 

Processing (FHPP) proves suitable, as it has suitable qualities that opposes the difficulties 

encountered in repairs performed by electric arc welding. In Brazil, research on the process 

are still incipient. Given the technological gap and the possibility of field repair, this study 

aimed to design, fabricate and validate a welding equipment for small size for easy 

portability, and also capable of performing the process FHPP Laboratory of Physical 

Metallurgy (LAMEF). The equipment design was based on computational tools for CAD 

(Computer Aided Design) and CAE (Computer Aided Engineering) and was premised on 

cost reduction and improvement of existing laboratory infrastructure. To verify the 

functionality of the equipment were carried out with the welding dissimilar materials SAE 

4140 and BS 4360 in two stages. The first step to check the operation of the machine, and 

the second step in order to produce welds without filling defects. Macrographs and 

micrographs were taken to inspect the welded region, as well as microhardness tests were 

performed to determine the effect of welding speed and strength properties of welded 

material. The work is a result of equipment able to perform the process FHPP dissimilar 

welds without filling defects. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 
 
 
 

Ao longo das últimas décadas, o setor energético vem sendo grande impulsionador do 

desenvolvimento tecnológico no Brasil, em especial para exploração e produção de petróleo. 

Após as descobertas das reservas de petróleo na camada do pré-sal, o país intensificou 

investimentos na Indústria Oceânica e de P&G, incentivados pela crescente demanda 

orientada pela Petrobras e demais operadoras. Além das estruturas já em operação, uma 

grande quantidade de novos equipamentos, embarcações, plataformas de exploração e de 

produção de petróleo estão sendo demandadas, desenvolvidas e fabricadas (Figura 1.1). 

 

   

Figura 1.1 – À esquerda plataforma do tipo FPSO (Floating Production Storage and 
Offloading) e à direita um navio sonda. 

 

Esta situação, todavia, traz também uma série de desafios tecnológicos para atender 

aos rígidos padrões de segurança adotados nesta atividade. Entre despesas operacionais e 
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lucros cessantes, o custo total da falha de uma estrutura pode ter ordem de grandeza de 

milhões de dólares, podendo ocasionar o comprometimento de cronogramas e 

descumprimento de metas de produção. Nos casos mais extremos, um defeito estrutural pode 

levar a uma falha mais grave com vazamentos e danos ambientais irreversíveis. Este último 

com custos ainda maiores. 

Os desafios tecnológicos associados à manutenção e reparo de estruturas se tornam 

cada vez mais frequentes não só pela grande quantidade, mas pelas condições mais severas de 

operação encontradas nas novas jazidas. Adicionalmente, as operações de manutenção e 

reparos por soldagem de estruturas de aço na presença de trincas, principalmente em 

estruturas de espessura elevada e de difícil soldabilidade, é um problema crítico e de alta 

complexidade. Em ambiente oceânico, onde as condições de umidade são presentes, inclusive 

muitas vezes em condições subaquáticas, o processo de soldagem convencional por arco 

elétrico acaba por ter limitações adicionais que afetam a integridade dos reparos realizados. 

Considerando os rígidos padrões de segurança que balizam a indústria petrolífera, outra 

restrição para a soldagem por arco elétrico ocorre em regiões onde o trabalho a quente não é 

permitido, devido à presença de resíduos de hidrocarbonetos o que pode acarretar incêndios 

ou explosões. 

Em contraponto aos problemas observados nas soldas realizadas por arco elétrico, 

tem-se a solda por atrito denominada Friction Hydro Pillar Processing (FHPP). Este processo 

consiste em primeiramente usinar um furo na região a ser soldada e após preencher esse furo 

com um pino girando e aquecido pelo atrito gerado entre as duas peças (Figura 1.2). Por se 

tratar de um processo realizado no estado sólido, reparos realizados em ambientes aquáticos 

profundos, e, portanto submetidos à pressão hidrostática, são menos influenciados se 

comparados com reparos realizados com solda por arco elétrico. Por ser um processo 

automatizado, o FHPP possui boa repetibilidade e pode ser automatizado dispensando a 

necessidade de mergulhadores. Como característica da solda por atrito, o processo tem ainda 

as vantagens de possibilitar a soldagem de chapas grossas, materiais dissimilares, solda 

molhada sem efeito de fragilização por hidrogênio, e se mostra mais adequado para ambientes 

com risco de explosão por trabalhar em temperaturas mais baixas. 
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Figura 1.2 – Processo de soldagem FHPP em que um pino preenche um furo com material 
aquecido pelo atrito (fotos realizadas pelo autor da Dissertação). 

 

Tendo em vista as potencialidades do processo FHPP, este trabalho tem por objetivo 

principal o projeto, fabricação e validação de um equipamento para solda por atrito em 

laboratório, mais especificamente no Laboratório de Metalurgia Física (LAMEF) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Como consequência pretende também 

determinar parâmetros ótimos para soldas por atrito de materiais dissimilares sem apresentar 

defeitos. 

O projeto é idealizado para uma máquina capaz de soldar em altas rotações e em 

cargas moderadas, com objetivo de redução do tamanho do equipamento. O projeto é baseado 

em ferramentas computacionais de CAD (Computer Aided Design) e CAE (Computer Aided 

Engineering) e como premissa tem a redução de custos e aproveitamento da infraestrutura 

laboratorial existente. Para verificar a funcionalidade do equipamento são realizadas soldas 

dissimilares com os materiais SAE 4140 e BS 4360 em duas etapas. A primeira etapa para 

verificar a operação da máquina, e a segunda etapa com intuito de produzir soldas 

homogêneas, sem a presença de defeitos de preenchimento. Macrografias e micrografias são 

realizadas para inspecionar a região soldada, bem como são realizados ensaios de microdureza 

para verificar o efeito da rotação e força de soldagem nas propriedades dos materiais 

soldados. 
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2.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 
 
 
2.1 Soldagem por Atrito 

Soldagem por atrito é um processo de união no estado sólido que pode produzir soldas 

de alta qualidade entre componentes similares ou dissimilares. Os dois componentes soldados 

por fricção são obrigados a atritar uns contra os outros, gerando calor na interface. Isso faz 

com que o material fique pastoso em ambos os lados da interface de atrito, começando então a 

fluir em conjunto iniciando uma solda. Quando calor suficiente tiver sido gerado, o processo 

de fricção é finalizado e uma pressão é mantida ou aumentada por um período de tempo para 

promover a fase sólida de união. Assim, o processo de soldagem por atrito emprega uma 

máquina que é projetada para converter energia mecânica em calor usando o movimento 

relativo entre as peças. 

A definição do processo de soldagem por atrito da American Welding Society (AWS 

1991) é a seguinte: “Soldagem por atrito é um processo de união no estado sólido que produz 

junção dos materiais sob força de compressão das peças, com rotação ou deslocamento 

relativo entre si, para produzir calor e deslocar plasticamente material das superfícies de 

contato. Sob condições normais, as superfícies de contato não fundem. Material de adição, 

fluxo e gás de proteção não são obrigatórios neste processo.” 

Na Figura 2.1, têm-se os passos básicos no processo de soldagem por atrito, onde 

primeiramente, ocorre o movimento de rotação relativo entre as peças a serem unidas (Figura 

2.1A). Na Figura 2.1B, as peças aproximam-se até que haja o contato, e devido à geração de 

calor ocasionado pelo atrito, um fluxo plástico entre as peças é criado (Figura 2.1C). Por fim, 

cessa-se a rotação relativa entre as peças e a força axial é mantida ou aumentada por dado 

intervalo de tempo, caracterizando a etapa de forjamento (Figura 2.1D). 

A soldagem por atrito possui um aspecto característico: pequena zona termicamente 

afetada (ZTA), ausência de uma região fundida e formação de material deformado 

plasticamente em torno da união (rebarba). 
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Figura 2.1 – Sequência de execução da soldagem por atrito. (A) Rotação relativa entre as 
peças; (B) aproximação das peças; (C) aquecimento e formação de material plastificado na 

interface; (D) processo finalizado. 

 

2.1.1 Métodos de Geração de Energia 

Dependendo da maneira pela qual a energia rotacional é convertida em calor, a 

soldagem por atrito rotativo pode ser dividida em duas grandes variações: acionamento direto 

(unidade contínua) e acionamento inercial (energia armazenada). O acionamento direto tem 

sido utilizado comercialmente desde a década de quarenta. Exige uma fonte constante de 

energia do início ao fim. O acionamento inercial, que foi desenvolvido no início dos anos 

sessenta, utiliza a energia cinética armazenada em um volante (MAALEKIAN 2007). 

No método de acionamento direto, uma das peças é acoplada a uma unidade motora, 

enquanto a outra é fixada de modo a impedir a rotação. A primeira é girada a uma 

determinada velocidade, sendo sua rotação mantida constante ao longo do processo (Figura 

2.2). Posteriormente, as peças são aproximadas e submetidas a uma força normal gerando 

calor entre elas. A rotação é cessada após um dado intervalo de tempo ou deslocamento axial 

das peças (comprimento de queima). Por alguns segundos a força é mantida ou aumentada, 

caracterizando o estágio de forjamento, finalizando a solda. A energia total fornecida neste 

processo é função da força axial utilizada e da potência total empregada pelo motor (PIRES 

2007). 
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O acionamento inercial se caracteriza pela presença de um volante de inércia onde está 

acoplada a peça girante, a qual é acelerada a uma determinada velocidade de referência. Em 

seguida o volante é desacoplado da unidade propulsora e as peças são postas em contato 

gerando calor entre elas. A velocidade reduz ao longo do processo desde o valor de referência 

até zero (Figura 2.3). Por fim, tem-se a etapa de forjamento finalizando o processo. 

 

 

Figura 2.2 – Variação ao longo do tempo dos principais parâmetros, para o caso de 
acionamento direto (SOUZA 2006). 

 

 

Figura 2.3 – Variação ao longo do tempo dos principais parâmetros, para o caso de 
acionamento inercial (SOUZA 2006). 
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2.1.2 Fases do Processo 

A divisão do processo em fases distintas é uma forma comum para explicar o ciclo de 

soldagem e os mecanismos relacionados. Os autores dividem o ciclo em diferentes números 

de fases. A American Welding Society (AWS 1991) divide o processo em duas fases distintas, 

enquanto American Society of Metals (ASM 1993) usa três fases para descrever o processo. 

Demais autores, citados por Meyer (MEYER 2003) fazem distinção de três, quatro, ou até 

cinco fases do processo. Uma descrição bem detalhada é feita por Pires (PIRES 2007), que 

divide o processo em seis fases distintas. Com o objetivo de obter um melhor aprofundamento 

do processo, esta última é apresentada neste trabalho. 

Na Figura 2.4, tem-se a divisão do processo em seis fases, apresentado por Pires 

(PIRES 2007), onde o eixo das ordenadas é composto pelos principais parâmetros do 

processo: velocidade de rotação n(t), força axial F(t), torque M(t), potência N(t), 

deslocamento das superfícies em contato ΔL(t) e temperatura T(t). 

 

Figura 2.4 – Divisão do processo de soldagem por atrito em seis fases (adaptado de PIRES 
2007). 

Na primeira fase F1 ocorre o contato entre as peças a serem soldadas, levando a um 

amolecimento das superfícies acompanhado de uma pequena queda no torque inicial. Os 
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resíduos e contaminantes são expulsos da junta devido à dinâmica do processo, onde ocorre a 

extração devido às forças radiais. 

A fase F2 se caracteriza por uma elevação do torque. A remoção dos filmes de óxidos 

presentes nas superfícies gera um aumento no coeficiente de atrito, pois os óxidos, por serem 

inertes quimicamente, possuem um baixo valor na componente adesiva do atrito. Além disso, 

devido a um aumento abrupto da temperatura local, as propriedades mecânicas, tais como, 

limite de escoamento e resistência mecânica, são fortemente reduzidas, favorecendo assim o 

crescimento da componente adesiva do atrito. Portanto, nessa etapa se tem um forte acréscimo 

no torque seguido de aumento de temperatura. Por consequência, a potência de soldagem 

também sofre uma elevação. 

Na terceira fase F3, ocorre uma queda brusca no torque, que pode ser explicada pela 

formação de um filme viscoplástico entre as superfícies de contato, que possui baixa 

resistência ao cisalhamento. Esse material funciona como uma fina camada lubrificante, 

diminuindo o coeficiente de atrito. Com isso, a temperatura continua a aumentar, porém, com 

uma taxa menor de crescimento. Nesta etapa, tem-se a formação das rebarbas provenientes da 

extrusão de parte do material para a periferia da união. 

Também conhecida como fase semi-estacionária, a F4 se caracteriza por um sistema 

em regime. Tem-se um comportamento quase estacionário da temperatura, do comprimento 

de queima, do torque e da geração de calor. Ao final desta etapa, têm-se as condições 

adequadas para a formação de uma união metalúrgica na superfície de atrito devido à 

uniformidade da deformação plástica e das condições de aquecimento, aliadas à expulsão, 

para rebarba, das partículas contaminantes. 

A fase de frenagem do sistema ou período de desaceleração está em F5. Nesta etapa 

ocorre o pico na curva de torque devido ao aumento do coeficiente de atrito ocasionado pela 

redução da rotação. No final desta fase, tem-se a intensificação da união metalúrgica entre as 

peças. 

Por fim em F6, tem-se a fase de forjamento. Nesta etapa a velocidade de rotação é 

nula, porém a força existente durante as outras fases é mantida por alguns segundos. O 

objetivo da aplicação deste esforço normal de compressão é de aumentar o limite de 

resistência e a dureza da solda. Caracterizada por um rápido resfriamento da interface, esta 

fase concluiu o processo de soldagem. 



 

 9

 

2.1.3 Parâmetros Relevantes 

De acordo com a literatura (MAALEKIAN 2007; PIRES 2007; MEYER 2003; AWS 

1991) os parâmetros principais que influenciam na qualidade de uma junta soldada por atrito 

são: 

• Velocidade de rotação; 

• Força axial; 

• Tempo de aquecimento; 

• Taxa de queima; 

• Temperatura das superfícies de atrito; 

• Natureza do material; 

• Presença de filmes nas superfícies; 

• Rigidez e elasticidades das superfícies de atrito; 

• Tempo requerido para desaceleração; 

• Duração e magnitude da força de forjamento; 

• Geometria da junta. 

Ainda que todos os parâmetros acima sejam relevantes para o processo, os quatro 

primeiros são abordados a seguir com maior profundidade por serem considerados os mais 

importantes. 

Velocidade de rotação: A função deste parâmetro é a de produzir uma velocidade 

relativa entre as superfícies de contato. A rotação permite uma grande faixa de variação, sem 

gerar problemas significativos na qualidade da junta soldada (AWS 1991). Para cada par de 

materiais utilizados existe uma velocidade ideal. Em altas rotações, as superfícies de atrito são 

acompanhadas por uma ação de polimento. Este comportamento conduz a um maior tempo de 

aquecimento para serem alcançadas as condições plásticas ideais, favorecendo desta forma o 

aumento da ZTA e a propagação de calor. A elevada velocidade de rotação ocasiona também 

uma menor taxa de resfriamento, e consequente queda do limite de resistência e dureza do 

material. Em baixas rotações, existe um menor aporte de calor e uma elevada velocidade de 

resfriamento. Isso provoca a redução da ZTA, aumento da dureza na região soldada e 

diminuição da tenacidade. 
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Força axial: Deve ser suficiente para promover o íntimo contato entre as peças, 

rompendo o filme de óxidos e causando a formação da ligação metálica. Porém, o emprego de 

valores extremamente altos pode conduzir o processo a difíceis condições de controle, devido 

elevadas taxas de queima e altas temperaturas. As propriedades mecânicas da solda são 

influenciadas pela força axial, pois esta atua diretamente nas condições de plastificação do 

material. Forças elevadas implicam em uma redução da ZTA, devido à redução do tempo de 

soldagem com elevadas taxas de transferência de calor. Em contrapartida, forças menores 

sugerem um aumento da ZTA, pelo incremento no tempo de soldagem e maior aporte de calor 

durante o processo. 

Tempo de aquecimento: Define-se este parâmetro como sendo o período 

compreendido entre o início do contato entre as superfícies de atrito e o momento no qual 

cessa a rotação. Este parâmetro está vinculado aos dois citados anteriormente, sendo 

inversamente proporcional à rotação e diretamente proporcional à força axial. O tempo de 

aquecimento é relevante na geração e propagação de calor na região soldada e ZTA, pois a 

microestrutura final dependente tanto do nível de aquecimento como das taxas de 

resfriamento. 

Taxa de queima: Este parâmetro mede a velocidade de encurtamento das peças, sendo 

função da velocidade de rotação e da força axial. Não é usado apenas para o controle do ciclo 

de soldagem, mas também tem uma influência significativa sobre as propriedades da junta. A 

força aplicada e a velocidade de rotação vão influenciar no tempo necessário para alcançar um 

determinado comprimento de queima. Mantendo a rotação constante, a taxa de queima 

aumenta com o incremento da força axial, e mantendo a força axial constante a taxa de 

queima aumenta com a redução da velocidade de rotação.  

 

Influência dos Parâmetros de Soldagem nas Propriedades Mecânicas 

O principal objetivo desta seção é apresentar de acordo com a literatura (AWS 1991, 

MAALEKIAN 2007; ASM 1993, PIRES 2007; MEYER 2003) um resumo da influência dos 

parâmetros de soldagem sobre as propriedades finais da junta. A Tabela 2.1 apresenta um 

resumo da influência dos parâmetros básicos para soldagem por atrito convencional. 
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Tabela 2.1 – Influência dos principais parâmetros de soldagem nas propriedades mecânicas. 

Parâmetro de Soldagem 
Propriedades Mecânicas 

Resistência à tração Dureza 

Velocidade de Rotação 

Altas velocidades de rotação 
resultam em uma significante 

redução na resistência à tração. 
Quanto maior a rotação maior é o 

tempo de aquecimento e 
consequentemente menor a taxa 

de resfriamento. 

Altas velocidades de rotação 
resultam em uma redução de 

dureza. Baixas rotações reduzem 
o tempo de aquecimento e 

aumentam a taxa de resfriamento, 
resultando em uma elevação da 

dureza. 

Força Axial 

A resistência a tração aumenta 
com a força axial. Com alta 

pressão e consequente elevada 
taxa de queima, ocorre uma baixa 

geração de calor. O resultado 
disso é uma alta taxa de 

resfriamento. 

A dureza aumenta com a força 
axial. Com alta pressão e 

consequente elevada taxa de 
queima, ocorre uma baixa geração 
de calor. O resultado disso é uma 

alta taxa de resfriamento. 

Tempo de Soldagem 

Soldas de curta duração 
aumentam a resistência à tração 
do material. A ZTA gerada em 

soldas de curta duração é estreita, 
e consequentemente a taxa de 

resfriamento se torna alta. 

O tempo de soldagem é o 
parâmetro mais importante para o 

controle da dureza. Um maior 
tempo de soldagem reduz a taxa 

de resfriamento e 
consequentemente diminui a 

dureza. 

Força de Forjamento 

A força de forjamento tem dois efeitos benéficos na resistência da 
solda. O forjamento adequado é essencial na quebra das inclusões 

grosseiras e para refinar a austenita. Por outro lado, a força de 
forjamento pode reduzir drasticamente o desempenho em fadiga da 

junta, devido aos pequenos raios de concordância formados na rebarba 
que consequentemente, tornam-se concentradores de tensão. Uma 
força de forjamento adequada melhora a ductilidade, aumenta a 

resistência à tração e a dureza. 
 

2.1.4 Mecanismo de União 

Considerando a medida da temperatura na interface para metais dissimilares e 

extrapolando a temperatura para o aço, combinado com estudos metalográficos, foi concluído 

que a difusão é um mecanismo primário na contribuição da soldagem por atrito. Esta é 

auxiliada pela ação de limpeza criada pela rotação relativa e a pressão normal aplicada. A 

confirmação da camada de difusão na soldagem por atrito tem sido demonstrada por alguns 

pesquisadores, em certos casos, especialmente para soldas dissimilares (PINHEIRO 2008, 

MAALEKIAN 2007, MEYER 2003). 
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Embora a solubilidade mútua entre as partes a serem soldadas não seja um fator 

quando da união de materiais similares, tem sido afirmado que a facilidade de fazer uma solda 

com boas propriedades mecânicas é tanto maior quanto maior a solubilidade mútua de 

diferentes materiais. Como consequência, essas uniões têm sido atribuídas à difusão no estado 

sólido em altas temperaturas (MAALEKIAN 2007). 

Em juntas com metais dissimilares a difusão pode melhorar ou piorar as propriedades 

da solda. Por exemplo, na soldagem de um aço com alto teor de carbono com um aço de 

médio carbono, a descarbonetação em toda a solda pode aumentar a ductibilidade da junta. 

Por outro lado, a formação de intercamadas de alta dureza, como as fases intermetálicas 

quando da união de ferro e alumínio, cobre e titânio, etc., podem causar uma junta frágil 

(MAALEKIAN 2007). 

Durante a soldagem por atrito, o metal que faz parte da ZTA experimenta uma 

variação de temperatura e um gradiente de deformação e taxa de deformação passando por um 

número de mudanças microestruturais. Geralmente, a ZTA pode ser dividida em diferentes 

zonas (Figura 2.5) (MATTEI 2011, PINHEIRO 2008, MAALEKIAN 2007): 

i. Zona de contato (zona de severa deformação plástica). Esta é a zona onde o atrito 

ocorre e fragmentos de metal passam de uma superfície de atrito para a outra. A taxa 

de deformação é controlada pela velocidade de rotação. O material desta zona é 

submetido a uma severa deformação plástica. Esta zona forma uma estrutura composta 

por grãos muito finos devido à severa deformação e completa recristalização. 

ii. Zona completamente plastificada (zona de recristalização dinâmica). O material é 

submetido a uma considerável quantidade de deformação plástica, mas não participa 

na fricção e no processo de transferência de material. Dentro desta região, a densidade 

de discordâncias é extremamente elevada e, devido à alta temperatura, o material 

passa por recristalização dinâmica. Os grãos dessa região são refinados e orientados. 

iii. Zona parcialmente deformada. A taxa de deformação, temperatura e intensidade de 

deformação plástica são mais baixas que as observadas na zona (ii). A microestrutura 

se torna grosseira devido à redução de deformação e taxa de deformação. 

iv. Zona indeformada. Nesta região, dependendo da temperatura de pico, o material (por 

exemplo, aço) pode sofrer uma transformação de fase, mas a deformação plástica não 

ocorre. Aumento no tamanho de grão pode ser observado nesta zona. 
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Figura 2.5 – Divisão das zonas na ZTA (adaptado de MAALEKIAN 2007). 
 

2.1.5 Vantagens e Limitações 

A soldagem por atrito tem uma série de vantagens sobre o processo de solda 

convencional. A grande vantagem da soldagem por atrito se baseia na conversão direta de 

energia mecânica em energia térmica na interface comum em contraste com a soldagem por 

fusão. O elevado gradiente de temperatura disponível na área de junção explica uma ZTA 

muito pequena. Devido à estreita ZTA, a distorção de soldagem é mantida no mínimo. O 

processo possui boa eficiência energética resultando em junções muito rápidas, na ordem de 

segundos. Além disso, durante o tempo de queima e a fase de forjamento, o material quente 

plastificado é expelido a partir da interface, o que implica que a superfície oxidada e as 

contaminações sejam removidas, garantido uma elevada integridade da solda. Por ser um 

processo em estado sólido, defeitos associados à fusão, tais como porosidade, inclusões, 

escória, etc., não estão presentes. Outra vantagem é que o processo pode ser utilizado para 

soldagem subaquática. (MATTEI 2011, LÓPEZ 2010, MAALEKIAN 2007) 

Uma grande variedade de materiais que não podem ser unidos utilizando técnicas 

convencionais de soldagem podem ser ligados usando a soldagem por atrito. Por exemplo, os 

aços ligas de médio e alto carbono (por exemplo, AISI / SAE 1045, 1095, 4130 e 4140), que 

são difíceis de usar em aplicações convencionais de soldagem, são materiais comumente 

utilizados em soldagem por atrito. Outros materiais como o cobre, titânio e alumínio também 

são usados extensivamente na soldagem por atrito. A soldagem por atrito permite realizar 

juntas dissimilares, sendo possíveis muitas combinações de materiais, sem sacrificar a 

integridade ou a resistência. O processo de soldagem por atrito cria uma plena superfície 

soldada produzida de um material totalmente novo, composto dos dois materiais originais. 

Uma solda incontestável é realizada em toda interface comum, eliminando o risco de 
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porosidade, vazios e fissuras. A soldagem por atrito proporciona resistência superior sem 

sacrificar a integridade do produto (MATTEI 2011, MAALEKIAN 2007, MEYER 2003). 

Diferentemente da solda por fusão, o material de adição, fluxo e gás de proteção não 

são necessários para a soldagem por atrito. O processo é muito eficiente em termos 

energéticos. A potência necessária para a soldagem está muito abaixo se comparada com os 

processos convencionais de solda por arco elétrico. Além disso, devido à pequena espessura 

da ZTA, componentes podem ser pré-usinados a custos mais baixos. Portanto, a redução dos 

custos da soldagem por atrito é um dos mais importantes benefícios do processo. O processo 

não contamina o ambiente, pois produz pouca fumaça, gases e escória. Diferentemente da 

soldagem por fusão, a soldagem por atrito não é perigosa para a saúde do operador e é mais 

segura porque não há nenhum respingo de metal, radiação ou irritações. Também não envolve 

riscos elétricos de alta tensão, arcos e faíscas. Ela pode ser totalmente automatizada e não 

exige soldador qualificado (MATTEI 2011, LÓPEZ 2010, MAALEKIAN 2007). 

No entanto, o processo de soldagem por atrito possui algumas limitações. O material 

de pelo menos um componente deve ser plasticamente deformável sob as condições de 

soldagem fornecidas. Por exemplo, a alumina pode ser soldada em alumínio, mas alumina não 

pode ser soldada em alumina. O tamanho e a forma do componente deve ser tal que possa ser 

fixado e girado ou oscilado. O dispositivo de fixação bem como a peça a ser soldada devem 

ser rígidos o suficiente para suportar a pressão e torque de fricção provocados durante o 

processo. No processo de soldagem por atrito rotativo, a taxa de calor não é uniforme ao 

longo da interface, resultando em uma espessura não uniforme da ZTA. (MAALEKIAN 

2007). 

 

2.1.6 Variantes do Processo 

Apesar de existirem vários tipos de movimentos relativos, a simples rotação de uma 

das peças, enquanto a outra fica estática, continua a ser o método mais usado de soldagem por 

atrito. Na maioria dos casos relatados nesta revisão a solda se desenvolve da mesma maneira 

anteriormente discutida, o que significa que existem, com pequenas variações, as mesmas 

fases e os mesmos mecanismos de soldagem envolvidos. Segundo a AWS (AWS 1991), os 

métodos de soldagem por atrito são divididos em convencionais e métodos adicionais. Na 

sequência são descritos os seguintes métodos adicionais de soldagem: 
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• Friction Radial Welding; 

• Friction Surfacing; 

• Friction Stir Welding; 

• Friction Spot Welding; 

• Friction Stir Spot Welding; 

• Friction Stud Welding; 

• Friction Hydro Pillar Processing; 

• Friction Stitch Welding. 

 

Friction Radial Welding 

O processo Friction Radial Welding é normalmente utilizado para soldar por atrito 

anéis em dutos com objetivo de unir duas partes, conforme ilustrado na Figura 2.6. Segundo 

Nicholas (NICHOLAS 2003), neste processo as seções a serem soldadas são preparadas com 

terminais biselados, unidas de topo e então fixadas para evitar o giro e o movimento axial. 

Um anel sólido de material compatível é usinado com um perfil interno predefinido e é 

posicionado ao redor dos terminais dos tubos. Um mandril interno de expansão suporta o tubo 

e impede a entrada de material plastificado. O anel é então girado e submetido a uma carga 

compressiva radial para proporcionar a interação entre as superfícies de atrito, que por sua vez 

irão gerar as condições termomecânicas necessárias para formação da solda. Após um período 

de aquecimento adequado, a rotação do anel é encerrada e um aumento do nível de carga 

compressiva é aplicado para consolidar o vínculo metálico. O processo pode ser usado para 

juntar seções circulares onde não se deseja que as partes a serem unidas girem, como por 

exemplo, seções de dutos instalados em campo. 

 

Figura 2.6 – Friction Radial Welding (NICHOLAS 2003). 
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Friction Surfacing 

No processo de Friction Surfacing, um consumível girando é colocado em contato 

com um substrato em movimento, o que resulta em uma camada depositada sobre o substrato. 

Inicialmente a haste do consumível é rotacionada até a velocidade desejada. Em seguida, entra 

em contato com o substrato, sob uma força axial. Um período inicial de fricção é necessário 

para permitir a geração da camada plastificada no consumível. Posteriormente, o substrato 

entra em movimento, fazendo com que o consumível deixe uma camada de material 

depositado. O material depositado é caracterizado por uma microestrutura fina trabalhada a 

quente, sem diluição (ou seja, mistura) com o substrato, baixo aporte térmico, resultando em 

uma junção de qualidade (MACEDO 2011, NICHOLAS 2003 e AWS 1991). A Figura 2.7 

apresenta uma solda realizada nas instalações do TWI (The Welding Institute - Cambridge, 

Reino Unido), onde o pino é consumido e o material é depositado ao longo do substrato. 

   

Figura 2.7 – Pino consumível realizando um depósito no substrato (TWI 2011). 

 

Friction Stir Welding - FSW 

Neste processo a junção depende do aquecimento por atrito e deformação plástica das 

peças, provocada pela interação de uma ferramenta rotativa não consumível na interface das 

chapas a serem unidas. A Figura 2.8 apresenta um esquema do processo. A ferramenta é 

constituída por duas partes: um ombro e um pino. Ambos são mergulhados e então percorrem 

a linha de junção entre duas peças posicionadas de topo. A rotação da ferramenta, imersa nas 

peças, aquece o metal ao redor do pino produzindo uma região plastificada onde o metal é 

amolecido sem atingir o ponto de fusão. Como o pino é movido na direção de soldagem, o 

material plastificado é transferido a partir da borda da ferramenta para o lado de recuo da 
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ferramenta e é forjado pelo contato do ombro do pino, deixando um vínculo com fase no 

estado sólido entre as duas peças (TWI 2011, MODENESI 2006 e ANDRADE 2005). 

 

Figura 2.8 – Esquema do processo de soldagem FSW (MODENESI 2006). 

 

Friction Spot Welding - FSpW 

FSpW possibilita a união pontual no estado sólido de duas ou mais chapas de material 

sobrepostas sem deixar o furo residual característico do processo FSW. O processo é de fácil 

automatização e é capaz de produzir soldas de qualidade elevada tornando-se uma alternativa 

para soldas pontuais em estruturas de alumínio para a indústria aeronáutica, que na sua 

maioria são produzidas por rebitagem. O FSpW é caracterizado por uma junção livre de 

defeitos e de alta resistência (sem necessidade de material de adição) oferecendo várias 

vantagens sobre as técnicas convencionais de soldagem a ponto, como a alta eficiência 

energética, redução do número de etapas do processo, baixo ou nenhum pós-processamento 

exigido pela peça devido à elevada qualidade superficial, soldagem em velocidades elevadas 

(cerca de 1 segundo por solda ponto) e boa reprodutibilidade (fácil de automatizar e controlar) 

(MAZZAFERRO 2009, ALLEN 2005, ARBEGAST 2003 e SCHILLING 2001). 

O princípio de operação do processo segue a sequência apresentada na Figura 2.9. As 

chapas são fixadas entre a base inferior e a cabeça de soldagem. Depois disso, o pino e o 

ombro (que fazem parte da cabeça de soldagem) começam a girar produzindo calor devido ao 

atrito na superfície da chapa superior. O pino e o ombro são movidos em direção oposta um 

em relação ao outro enquanto giram e o material plastificado é espremido no espaço anular 

deixado pelo ombro. O movimento do ombro reverte quando o pino atinge a chapa inferior. O 

ombro espreme o material plastificado dentro do espaço aberto pelo pino. Finalmente, após 
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posicionar o pino e ombro no mesmo plano, a cabeça de soldagem é afastada e a solda está 

concluída. A Figura 2.10 apresenta exemplos de peças soldadas pela empresa Riftec da 

Alemanha. 

    

Figura 2.9 – Sequência de operação do processo FSpW (adaptado de MAZZAFERRO 2009). 

 

     

Figura 2.10 – Exemplos de peças unidas pelo processo FSpW (RIFTEC 2011). 

 

Friction Stir Spot Welding - FSSW 

O processo FSSW foi desenvolvido com base no conceito utilizado no FSW, tendo 

como diferencial soldas obtidas pela introdução e posterior remoção da ferramenta rotativa 

através das seções soldadas, reproduzindo uniões semelhantes às soldas ponto convencionais. 

Um furo remanescente oriundo da ferramenta permanece ao final de cada procedimento de 

soldagem, o que diferencia este processo do FSpW (RAMOS 2008). 

Existem duas variantes para este processo, uma que não envolve translação da 

ferramenta e outra que a ferramenta translada. O esquema da Figura 2.11 apresenta a 

sequência da variante sem translação e a Figura 2.12 com translação. 
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Figura 2.11 – Sequência de soldagem. a) Aproximação da ferramenta rotativa; b) penetração 
da ferramenta; c) remoção da ferramenta (RAMOS 2008). 

 

 

Figura 2.12 – Sequência de soldagem com translação de ferramenta. a) Aproximação da 
ferramenta rotativa; b) penetração da ferramenta; c) translação da ferramenta; 

d) remoção da ferramenta (RAMOS 2008). 

 

Friction Stud Welding 

Friction Stud Welding também é um processo no estado sólido em que o consumível é 

girado e colocado sob pressão em contato com o material base sobre o qual será unido. No 

início do ciclo de soldagem a ponta do pino entra em contato com o substrato gerando calor 

de fricção que faz com que o material na interface plastifique. A rotação continua juntamente 

com a redução do comprimento do pino, gerando o flash (rebarba) proveniente do 

deslocamento radial do material plastificado. Em um determinado ponto a rotação é 

interrompida e a força de compressão é mantida ou aumentada a medida que a junta esfria 

(HSU 2005 e BLAKEMORE 1999). Na Figura 2.13, tem-se um exemplo de união pelo 

processo Friction Stud Welding. 
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Figura 2.13 – Pino unido por Friction Stud Welding e macrografia da seção transversal (HSU 
2005). 

 

Friction Hydro Pillar Processing - FHPP 

Outro processo não convencional de soldagem por atrito, patenteado pela TWI, é 

conhecido como Friction Hydro Pillar Processing (FHPP). Esta variação de soldagem por 

atrito pode ser descrita como um processo de furar e preencher e tem sido intensamente 

investigado por diversos autores (MATTEI 2011, HWANG 2010, LÓPEZ 2010, ROSADO 

2009, PINHEIRO 2008, PIRES 2007, SOUZA 2006). 

Uma descrição detalhada do processo foi dada por (THOMAS 1997): “A técnica 

FHPP consiste em rotacionar um pino consumível co-axialmente a um furo circular ao 

mesmo tempo em que uma carga é aplicada, de forma a gerar continuamente uma camada 

plastificada localizada. A união da camada plastificada compreende uma série de fenômenos 

adiabáticos complexos, além de interfaces de cisalhamento espiral e esféricos. Durante o 

FHPP o consumível é totalmente plastificado ao longo do centro do furo assim como ao longo 

da espessura da peça de trabalho. A taxa de plastificação do material é maior que a taxa de 

avanço axial do pino consumível, o que significa que a superfície de atrito sobe ao longo do 

consumível formando o depósito de material dinamicamente recristalizado. O material 

plastificado na interface é mantido em uma condição suficientemente viscosa para as forças 

hidrostáticas serem transmitidas, axialmente e radialmente, para dentro do furo permitindo 

alcançar uma ligação metalúrgica”. A Figura 2.14 apresenta a sequência do processo FHPP. 
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Figura 2.14 – Sequência do processo de soldagem FHPP (MEYER 2003). 
 

Meyer (MEYER 2003) desenvolveu um estudo bastante detalhado sobre o processo 

FHPP. Executou soldas do tipo cônicas e paralelas com pinos de 8 e 10 mm de diâmetro, em 

aços 5L X-65 e S235. Seu objetivo foi descrever os mecanismos que controlam a aderência, 

bem como, informações sobre o desenvolvimento microestrutural e desempenho das soldas de 

reparo. As soldas foram realizadas com um equipamento capaz de atingir 8000 rpm e aplicar 

40 kN de força durante o processo. Os resultados de seu estudo demonstraram que a 

geometria do furo possui maior influência que a geometria do pino para obtenção de soldas 

com preenchimento completo. Também observou que a influência da velocidade de rotação é 

significativamente menor em FHPP que com soldagem por atrito convencional. Além disso, 

segundo Meyer, a força de forjamento que tem uma grande influência sobre as propriedades 

da solda no método convencional, não tem qualquer influência sobre a maioria das soldas em 

FHPP. Ela afeta apenas a área superior perto da superfície, mas não pode melhorar as 

propriedades na área inferior. 

O gráfico da Figura 2.15, obtido das soldas realizadas por Meyer, apresenta a relação 

do tempo de duração da solda com a carga aplicada durante o processo, para soldas com 

diferentes rotações. Com ele é possível observar que o tempo de soldagem reduz 

significativamente com o aumento da carga axial, porém mostra pequena variação para as 

diferentes rotações. O tempo de soldagem aqui definido considera desde o contato inicial do 

pino com a superfície inferior do furo até o momento em que a rotação para. 

Na Figura 2.16, o gráfico apresenta a taxa de queima versus a carga aplicada. Com ele 

fica claro que a taxa de queima do pino aumenta com o incremento de carga. Também neste 

caso, cada curva do gráfico é referente a uma rotação de soldagem. 
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Figura 2.15 – Relação do tempo de soldagem com carga axial para diferentes velocidades de 
rotação (adaptado de MEYER 2003). 

 

 

Figura 2.16 – Relação da taxa de queima com  incremento de carga para diferentes 
velocidades de rotação (adaptado de MEYER 2003). 

 

O estudo de Pinheiro (PINHEIRO 2008) consistiu na soldagem de materiais similares 

e dissimilares pela técnica FHPP. A motivação de seu trabalho foi proveniente do problema 

de perda de pré-carga no aperto de componentes de magnésio com parafusos de aço e 

alumínio, tais como blocos de motores, engrenagens e caixas de conversão. Sua proposta foi a 

utilização do processo FHPP para realizar um preenchimento de material com propriedades 

mecânicas superiores, minimizando o problema. O material base utilizado para os blocos foi o 

AZ91D-T6, e para os pinos o AZ91D-T6, MRI230D e AE42. O equipamento de soldagem 
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utilizado é hidráulico e possui capacidade de até 40 kN de força axial e rotação de até 8000 

rpm. Pinheiro estudou duas geometrias de pino com 10 graus para o ângulo do cone, uma com 

diâmetro da ponta em 6 mm e outra com 8 mm. Na Figura 2.17, tem-se o desenho do pino 

com 10 graus de cone e 8 mm de diâmetro na extremidade. Para o bloco foi utilizado ângulo 

de cone de 10 graus e 20 graus e diâmetro inferior do furo de 6 mm e 8 mm. Ainda na Figura 

2.17, tem-se o desenho do bloco com 20 graus de cone e diâmetro de 8 mm. Com as soldas 

executadas Pinheiro realizou testes para descrever as relações de parâmetros de processo, 

microestrutura, propriedades e os mecanismos de ligação das soldas. Com relação aos 

parâmetros de soldagem, Pinheiro adota a rotação constante para todas as soldas em 4000 rpm 

e a força de soldagem varia de 5,5 kN a 10,9 kN. Pinheiro obteve soldas sem defeitos para 

todos os parâmetros e geometrias estudados. 

     

Figura 2.17 – Uma das combinações de geometria do pino e bloco estudadas por Pinheiro 
(PINHEIRO 2008). 

 

Jardim (JARDIM 2007) utilizou um equipamento que permite aplicação de carga axial 

de até 50 kN e velocidade de rotação de até 8.000 rpm para estudar uniões pelo processo 

FHPP. O material utilizado para a base foram chapas de aço ASTM A36, e para os pinos o 

aço ABNT 1010. A Figura 2.18 apresenta as diferentes geometrias estudadas por Jardim. A 

Figura 2.19 apresenta alguns dos resultados relativos às análises metalográficas dos cortes 

longitudinais, destacando-se os tipos de defeitos observados no preenchimento. Basicamente, 

três tipos de defeitos foram identificados na medida em que se variaram os parâmetros de 

reparo: falha de preenchimento com grandes vazios, falta de preenchimento no raio de 

concordância do furo e falta de ligação metalúrgica na raiz. Três perfis de microdureza foram 

realizados para cada solda, um vertical e dois horizontais conforme mapeamento apresentado 

na Figura 2.20. As maiores durezas ficaram na região de interface pino/bloco com valores de 

até 240 HV e as menores medições foram no bloco na ordem de 100 HV. 
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Com os resultados obtidos, Jardim concluiu que as geometrias do pino e do furo têm 

grande influência na qualidade das soldas, sendo que pequenos raios de concordância 

dificultam o completo preenchimento. Concluiu também que ângulos de abertura com altos 

valores e com grande diferença entre o pino e o bloco facilitam o escoamento plástico do 

material para fora, resultando num preenchimento incompleto. Ângulos menores possibilitam 

uma maior retenção do material deformado dentro da cavidade facilitando o preenchimento. 

   

Figura 2.18 – Geometria dos blocos e pinos estudados por Jardim (JARDIM 2007). 

 

 

Figura 2.19 – Tipos de defeitos encontrados nas soldas (JARDIM 2007). 
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Figura 2.20 – Mapeamento dos perfis de microdureza (JARDIM 2007) 

 

Friction Stitch Welding 

A denominação Friction Stitch Welding foi dada a este processo, pois realiza uma 

solda contínua através da sobreposição (“costura”) de soldas FHPP. O procedimento envolve 

a usinagem de vários furos no material base e posterior preenchimento com um pino soldado 

por atrito. Depois que o primeiro furo é preenchido, ou seja, a primeira solda é finalizada, o 

restante do pino é cortado e o próximo furo é usinado de forma a fazer um caminho de soldas 

sobrepostas (MATTEI 2011, PIRES 2007). Na Figura 2.21, tem-se fotos de um bloco soldado 

pelo processo. 

     

Figura 2.21 – Bloco soldado pelo processo Friction Stitch Welding (PIRES 2007). 

 
A natureza desta aplicação faz a maior parte das soldas sofrer um ciclo térmico que se 

assemelha ao recozimento. Pode ser observada a redução dos valores de dureza máxima, em 



 

 26

comparação com uma única solda FHPP, como resultado do tratamento térmico causado pela 

solda seguinte. Apenas a última solda da costura apresenta valores de dureza comparáveis 

com os encontrados em uma única solda FHPP, portanto, a sequência de soldagem deve ser 

cuidadosamente considerada. 

Uma aplicação para o processo é o reparo de trincas em estruturas. O procedimento é 

descrito da seguinte forma: um furo é usinado no início da trinca a uma profundidade 

suficiente para remover toda a trinca. Em seguida, um pino adequado é soldado por atrito ao 

furo e depois é cortado. Outro furo é perfurado além do primeiro ao longo da trinca e outro 

pino é então soldado de tal maneira a ser sobreposto um ao outro. O processo é repetido até 

que toda a trinca seja preenchida com o material do pino. 

 

2.2 Equipamentos de Soldagem por Atrito 

Uma revisão na bibliografia foi realizada com intuito de mapear os diferentes tipos de 

equipamentos de soldagem por atrito, voltados principalmente ao processo FHPP. Dentre os 

antecedentes de desenvolvimentos de máquinas de solda por atrito são descritas a seguir as 

máquinas desenvolvidas no instituto de pesquisas alemão HZG (Helmholtz-Zentrum 

Geesthacht - Zentrum für Material und Küstenforschung GmbH), na UFU (Universidade 

Federal de Uberlândia) e na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 

O instituto de pesquisas HZG possui um equipamento de soldagem por atrito que é 

dedicado para alguns processos em específico, dentre eles o FHPP. Sua capacidade de carga 

axial é de 50 kN e a rotação máxima é 8000 rpm, sendo ambos ativados por uma unidade 

hidráulica e controlados por um computador que recebe as leituras de deslocamento e rotação 

de sensores embutidos no cilindro (MEYER 2003, PINHEIRO 2008). Com auxílio de um 

sistema de movimentação de cargas o equipamento pode ser alocado em um tanque com água 

para teste de soldas submersas, conforme apresentado Figura 2.22 (AMBROZIAK 2007). 

A Universidade Federal de Uberlândia, através de convênio com a Petrobras vem ao 

longo dos últimos anos desenvolvendo pesquisas com o processo FHPP. Para isso 

construíram diversos equipamentos de soldagem denominados de Unidade de Processamento 

de Pinos por Atrito – UPPA. 
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Figura 2.22 – Equipamento de soldagem do instituto de pesquisas alemão HZG (PINHEIRO 
2008, AMBROZIAK 2007). 

 

Souza (SOUZA 2006) participou de um trabalho que teve por objetivo desenvolver, 

projetar, construir e validar um equipamento denominado UPPA1. O equipamento projetado 

possui capacidade de carga axial de 50 kN, capacidade de carga tangencial de 10 kN e pode 

atingir velocidade de rotação de até 8000 rpm. Ambos os movimentos são ativados por 

sistema hidráulico. O controle do equipamento é realizado de forma automatizada, cabendo ao 

usuário entrar no programa de controle com os parâmetros de teste a serem utilizados. A 

Figura 2.23 apresenta fotos do equipamento. 

     

Figura 2.23 – Unidade de Processamento de Pinos por Atrito da Universidade Federal de 
Uberlândia (PIRES 2007). 
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Segundo Hwang (HWANG 2010), com objetivo de explorar melhor o processo FHPP, 

foi desenvolvida uma segunda versão do equipamento denominado UPPA2, com capacidade 

de força axial de 250 kN e rotação de 2500 rpm. Posteriormente foi construída uma terceira 

unidade (UPPA3) com capacidade de 500 kN de força axial e 1400 rpm. Esta unidade foi 

desenvolvida especificamente para ensaios de laboratório. Hwang participou do trabalho de 

desenvolvimento da UPPA4, que é um equipamento de soldagem portátil para trabalhos em 

campo, com capacidade de carga axial de 40 kN, rotação de 5000 rpm e com possibilidade de 

uso em ambiente submerso (água do mar) até 3 bar (Figura 2.24). Com a mesma cabeça de 

soldagem Hwang desenvolveu ainda uma estrutura especial para uso em dutos (Figura 2.25). 

 

   

Figura 2.24 – Processo de FHPP em execução com a UPPA4 (HWANG 2010). 

 

 

Figura 2.25 – Equipamento para soldagem em dutos (HWANG 2010). 
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Borges (BORGES 2009) apresentou trabalho sobre reparo por atrito com cargas 

elevadas. Para tal, um equipamento foi desenvolvido (ver Figura 2.26). O equipamento é 

composto basicamente por três partes onde se encontram um motor hidráulico acoplado a um 

sensor de torque que transmite o giro do eixo principal. A extremidade do eixo possui um 

sistema de fixação dos pinos com castanhas e o porta amostra desloca-se em direção ao pino 

girante para a realização das soldas. O cilindro hidráulico promove a movimentação do bloco 

em direção ao pino com altas cargas. 

 

(a) (b) 

 
(c) 

Figura 2.26 – a) Extremidade do equipamento contendo o motor hidráulico, acoplamento 
flexível e torquímetro. b) Região central com mancais, ponta de eixo e porta 

amostras. c) Extremidade oposta com cilindro hidráulico para deslocamento do 
porta amostras. 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também através de convênio com a 

Petrobras, há alguns anos deu início a pesquisas relacionadas ao processo FHPP. Como 

resultado desse trabalho Mattei (MATTEI 2011) desenvolveu um equipamento para FHPP 

para altas cargas (Figura 2.27). O equipamento tem capacidade de carga axial de 1000 kN e 

rotação de 2000 rpm. O motor deste equipamento é elétrico e sua rotação é controlada através 

de um inversor de frequência e o atuador de carga axial é hidráulico. 
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Figura 2.27 – Projeto em CAD e foto do equipamento (MATTEI 2011). 
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3.0 EQUIPAMENTO DE SOLDAGEM 

 
 
 
 

O equipamento utilizado neste trabalho foi desenvolvido em um esforço conjunto com 

o Engenheiro Facundo Sebastián López, que recentemente concluiu seu mestrado usufruindo 

do mesmo equipamento de soldagem, porém focando no projeto do sistema de controle e 

hidráulico (LÓPEZ 2010). A presente dissertação apresenta o trabalho desenvolvido pelo 

autor, que é focado no projeto estrutural do equipamento. 

Portanto, para realização dos ensaios de solda por atrito se fez necessário o projeto e 

construção de um equipamento. Este equipamento de soldagem é denominado de MSA50 

(Máquina de Soldagem por Atrito de 50 kN). O projeto foi idealizado para uma máquina 

capaz de soldar em altas rotações e em cargas moderadas, com objetivo de redução do 

tamanho do equipamento. O dimensionamento foi baseado na utilização de pinos de até 

15 mm de diâmetro, porém com capacidade para pinos de maiores diâmetros desde que 

parâmetros que reduzam a energia de soldagem sejam utilizados. 

Um dos pontos chave no desenvolvimento do equipamento foi a premissa de um baixo 

custo de construção e manutenção. Alguns componentes da MSA50 são peças restauradas de 

equipamentos fora de operação, como as duas guias cromadas (antigas hastes de cilindros 

hidráulicos) e o cilindro hidráulico (retirado de um equipamento fora de uso e posteriormente 

restaurado). 

Além disto, o projeto foi realizado visando a praticidade em modificações no 

equipamento. Dentre elas, a possibilidade de se adaptar uma mesa móvel que permite a 

realização de uma série de outros processos de soldagem por atrito que necessitam de 

movimento transversal. 

A metodologia utilizada partiu de uma idéia conceitual onde a estrutura é formada 

basicamente por três componentes: duas bases fixas e uma base móvel. Também fazem parte 

do equipamento um par de hastes guias, que permitem o alinhamento de todos os 

componentes. A MSA50 é composta por dois atuadores hidráulicos que realizam os dois 



 

 32

principais movimentos do processo de soldagem FHPP. Na base superior fica localizado o 

atuador axial (cilindro hidráulico) e na base móvel se encontra o atuador rotacional (motor 

hidráulico). Na base inferior é fixado o corpo de prova a ser soldado. A Figura 3.1 apresenta 

imagem do projeto final gerada a partir do programa CAD (Computer Aided Design), 

juntamente com uma foto do equipamento montado em laboratório. A Tabela 3.1 apresenta a 

capacidade nominal dos principais parâmetros do equipamento: força axial, deslocamento 

axial, velocidade de rotação, torque e dimensões. 

 

         

Figura 3.1 – À esquerda foto da MSA50 montada em laboratório, e à direita projeto final em 
programa CAD. 

 

Tabela 3.1 – Características nominais da MSA50. 

Força Axial @ 160 bar 50 kN 
Deslocamento Axial 220 mm 

Velocidade de Rotação 0 ~ 8100 RPM 
Torque @ 200 bar 50 N.m 

Dimensões 1560 x 790 x 600 mm 
 

O procedimento de projeto se deu através de desenhos em programa CAD com o 

software SolidWorks, juntamente com cálculos estruturais pela utilização de programa CAE 

(Computer Aided Engineering), neste caso o software ABAQUS. Cada componente estrutural 

do equipamento foi submetido a uma iteração entre os dois programas com o intuito de 
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validação estrutural do projeto. Mais adiante são apresentados alguns resultados obtidos da 

simulação numérica para as partes principais do equipamento. 

Antes do projeto estrutural, um estudo do controle do equipamento foi realizado. Esta 

análise levou em conta os equipamentos já existentes na infraestrutura laboratorial, no intuito 

de reduzir os custos envolvidos e facilitar a implementação. A Figura 3.2 apresenta o esquema 

adotado para operação do equipamento, e logo após uma descrição dos equipamentos 

disponíveis no laboratório antes do projeto do equipamento de soldagem. A escolha por 

utilizar um motor hidráulico é explicada pela alta rotação e torque que o motor hidráulico 

pode fornecer com um tamanho consideravelmente menor que de um motor elétrico de 

mesma capacidade. Pesou também nesta escolha o fato de a infraestrutura laboratorial dispor 

de uma unidade hidráulica de alta capacidade. 

 

Figura 3.2 – Esquema do sistema de controle do equipamento. 

1. Computador 

2. Botão de parada emergencial 

3. Controlador MTS FlexTest GT 

4. Manifold 

5. Unidade hidráulica SilentFlo 

6. Servoválvula  

7. Servoválvula 

8. Motor hidráulico 

9. Cilindro hidráulico 

10. Sensor de carga 

11. Sensor de deslocamento 

12. Sensor de rotação 

13. Máquina de soldagem MSA50 
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Computador: equipado com o software de controle 793 versão 4.0 de 2008 da MTS o 

qual processa todos os dados de entrada fornecidos pelo usuário, tais como curvas de força 

axial, deslocamento vertical do cilindro hidráulico e velocidade rotacional do motor 

hidráulico. Permite paralelamente o armazenamento das informações obtidas pelos três 

sensores dispostos na máquina de solda. 

Botão de parada emergencial: botão de acionamento rápido utilizado em situações de 

emergência. Possui controle sobre a alimentação elétrica do solenóide do manifold que ao ser 

desligado impede a vazão de óleo para o cilindro e para o motor. 

Controlador MTS FlexTest GT: inicialmente o equipamento é programado através dos 

dados de entrada inseridos no software pelo usuário. O controlador FlexTest GT trabalha com 

um sistema de malha fechada, ou seja, é alimentado por parâmetros vindos do software e por 

dados adquiridos pelos três sensores instalados na máquina de solda. Esses dados são 

comparados entre si e então é realizado um ajuste instantâneo sobre o cilindro e sobre o motor 

de forma que seja minimizada a diferença entre os sinais recebidos. 

Manifold: equipamento de distribuição hidráulica composto por válvulas, filtros e 

acumuladores abastecidos por óleo diretamente da unidade hidráulica MTS SilentFlo e 

interligado com o controlador FlexTest GT. Possui um sistema de válvulas solenóides que 

permite interromper instantaneamente o fluxo de óleo, situação esta ocasionada em casos de 

falta de energia, acionamento do botão de emergência ou operação dos atuadores fora dos 

limites estabelecidos no controlador. Este equipamento possibilita também o funcionamento 

dos atuadores em pressões diferentes entre si e mais baixas da pressão fornecida pela unidade 

hidráulica. Tal ajuste é realizado de forma manual e diretamente no distribuidor por meio de 

uma válvula. 

Unidade hidráulica: unidade de bombeamento da marca MTS, modelo SilentFlo 505, 

que tem como capacidade uma vazão de até 450 L/min a 210 bar de pressão com o 

funcionamento de quatro bombas trabalhando em paralelo, permitindo o ajuste da pressão no 

próprio equipamento conforme a necessidade na linha de abastecimento. Conta também, com 

torres de resfriamento para manter o óleo em temperatura adequada de operação. 

Na Figura 3.3 é possível observar os principais componentes do equipamento de 

soldagem, onde estão apresentados também os componentes incluídos no retângulo tracejado 

da Figura 3.2. Uma descrição detalhada de cada um deles é realizada nas seções subseqüentes. 
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1. Cilindro hidráulico 

2. Base superior 

3. Transdutor de carga 

4. Base móvel e gaiola 

5. Transdutor de rotação 

6. Bloco hidráulico 

7. Base inferior 

8. Transdutor de 

deslocamento 

9. Haste guia 

10. Motor hidráulico 

11. Caixa de rolamentos 

12. Porta-pinças 

13. Dispositivo fixação CP 

Figura 3.3 – Principais componentes do equipamento. 

 

3.1 Pórtico 

Sistema de guias: conectam a base superior e inferior, dando forma ao pórtico que 

reage às cargas axiais e torcionais originadas no processo de soldagem. Além disso, guiam o 

movimento da base móvel. 

Base superior: é imóvel, sendo presa nas hastes guias através de grampos. Abriga o 

cilindro hidráulico e o transdutor de deslocamento. Na Figura 3.4, tem-se o resultado da 

simulação numérica deste componente mostrando que os valores máximos da tensão de Von 

Mises ficam em torno de 37 MPa para uma carga axial aplicada de 50 kN. A Figura 3.4 

apresenta também uma foto do componente durante a fabricação. 

Base inferior: do mesmo modo que a base superior, este componente também é fixo. 

Suporta o peso do equipamento e serve como base para fixação do corpo de prova. Na Figura 

3.5 o resultado da simulação numérica para uma carga axial aplicada de 50 kN e a foto do 

componente. 
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Figura 3.4 – Base superior. Distribuição das tensões de Von Mises para uma carga axial 
aplicada de 50 kN e foto do componente durante a fabricação. 

 

        

Figura 3.5 – Base inferior. Distribuição das tensões de Von Mises para uma carga axial 
aplicada de 50 kN e foto do componente durante a fabricação. 

 

Base móvel: como o nome sugere, esta base é móvel, sendo presa nas guias através de 

grampos e buchas poliméricas que permitem o deslocamento axial. Nela está localizada a 

caixa de rolamentos, a gaiola e o acoplamento. O motor hidráulico não é capaz de receber 

cargas axiais elevadas, o que exigiu o desenvolvimento de um sistema para transmissão da 

carga pela própria estrutura. Uma gaiola envolve o motor hidráulico suportando a carga axial 

do cilindro hidráulico e a transmitindo para a caixa de rolamentos, de onde, através de dois 

rolamentos de rolos cônicos, é propagada para o eixo do porta-pinças. Contudo, isso só é 

possível graças a utilização de um acoplamento para transmissão de torque que permite 

pequenos deslocamentos axiais. Uma vista em corte do projeto do sistema pode ser visto na 

Figura 3.6. A linha tracejada representa a parte da estrutura que suporta a carga axial do 

equipamento. Na Figura 3.7 o resultado da simulação numérica para uma carga axial aplicada 

de 50 kN e a foto do componente. 

Na Figura 3.8, tem-se a simulação numérica do conjunto montado com todos os 

componentes para uma carga axial aplicada de 50 kN e foto da fabricação. 
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Figura 3.6 – Base móvel. O projeto poupa o motor hidráulico de solicitações axiais. 

 

      

Figura 3.7 – Base móvel. Distribuição das tensões de Von Mises para uma carga axial 
aplicada de 50 kN e foto do componente durante a fabricação. 

 

                

Figura 3.8 – Distribuição das tensões de Von Mises para uma carga axial aplicada de 50 kN e 
foto do equipamento durante a fabricação. 
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3.2 Sistema de Fixação do Corpo de Prova 

Dispositivo de fixação do pino consumível: sistema de porta-pinças comercial marca 

Sanches Blanes, possui uma pinça com forma construtiva que lhe proporciona o aperto do 

pino suficientemente para impedir o deslizamento durante o processo de soldagem. 

 

 

Figura 3.9 – Sistema de porta-pinças para fixação do pino. 

 

3.3 Atuadores Hidráulicos 

Cilindro hidráulico: localizado na base superior, é o componente responsável pela 

aplicação da carga axial e pelo deslocamento do pino consumível (Figura 3.10). Trata-se de 

um cilindro hidráulico de haste simples (não passante), reaproveitado de um equipamento fora 

de uso e adaptado para as novas condições. Possui curso de 220 mm e trabalhando a um delta 

de pressão de 160 bar é capaz de fornecer 50 kN de força. O transdutor de carga fica 

localizado entre sua haste e a base móvel. 

 

 

Figura 3.10 – Cilindro hidráulico. 

 
Motor hidráulico: localizado na base móvel, é o componente responsável pela rotação 

do pino consumível durante o processo. Trata-se de um motor da marca Parker, modelo F11-

19, com rotação máxima de 8100 rpm em vazão de 153 L/min. Na Figura 3.11 é possível 
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visualizar o modelo do motor utilizado no equipamento, juntamente com uma seção 

transversal destacando os principais componentes do mesmo. 

 

 
 

1. Carcaça 
2. Placa de válvula 
3. Cilindro 
4. Guia vedação 
5. Engrenagem de distribuição 
6. Rolamento de rolos 
7. Caixa de rolamentos 
8. Vedação do eixo 
9. Eixo 
10. Pistão com anel forjado 

Figura 3.11 – Motor hidráulico Parker F11-19. 

 
 

3.4 Sensores 

Sensor de carga: célula de carga com funcionamento por strain-gages, marca HBM, 

modelo U9B. Opera com quatro strain-gages (ponte de Wheatstone), sendo dois paralelos e 

outros dois perpendiculares ao carregamento, de modo a amplificar o sinal de leitura e auto-

compensar efeitos por variação de temperatura. O componente é capaz de medir cargas 

compressivas ou trativas, estáticas ou dinâmicas de até 50 kN, aplicadas diretamente na 

direção da medição. Na Figura 3.12 é possível ver o modelo escolhido. 

Sensor de deslocamento: dispositivo do tipo LT (Linear Transducer) resistivo, marca 

Gefran, modelo LT-M-0225-D. Seu funcionamento se dá pela variação de uma resistência 

elétrica com o movimento da haste. A Figura 3.12 mostra o dispositivo. 

 

          

Figura 3.12 – À esquerda célula de carga HBM U9B, e à direita sensor de deslocamento 
Gefran LT-M-0224-D. 
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Sensor de rotação: trata-se de um sensor indutivo composto por uma bobina em núcleo 

de alta permeabilidade magnética, um oscilador, um circuito de detecção e um circuito de 

saída. O oscilador juntamente com a bobina produzem um campo magnético e, conforme um 

objeto metálico se aproxima da face detectora, este campo é alterado e o circuito de detecção 

liga ou desliga o sinal de saída. No equipamento de soldagem esta variação no fluxo 

magnético é dada por um parafuso fixado no eixo de rotação, passando próximo ao 

dispositivo. O sinal de saída do sensor é transmitido para um conversor analógico digital e 

após para o controlador MTS. O conversor possui um display que exibe a velocidade de 

rotação. A Figura 3.13 apresenta o sensor indutivo e o conversor analógico digital. 

 

         
Figura 3.13 – Sensor indutivo e conversor. 
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4.0 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 
 
 
 
4.1 Materiais 

Os materiais selecionados para a realização dos ensaios de soldagem por atrito 

pertencem a duas classes diferentes de aços. O material de base empregado para os blocos é 

um aço BS 4360 proveniente de chapas laminadas de 25 mm de espessura. É um material 

tipicamente utilizado para aplicações offshore devido sua boa soldabilidade e alta tenacidade. 

A Tabela 4.1 apresenta sua composição química nominal. O material utilizado para os pinos 

(consumíveis) é um aço SAE 4140 proveniente de barras cilíndricas laminadas de 5/8” de 

diâmetro. É um aço ligado de boa temperabilidade (alto carbono equivalente) usado 

tipicamente em estruturas que requerem maior resistência mecânica. A união desse material 

através de soldagem por arco elétrico exige um processo mais apurado visto seu alto carbono 

equivalente. A Tabela 4.2 apresenta sua composição química nominal. 

Tabela 4.1 – Composição química do material do bloco, % em peso (ASM 1993). 

Designação C max Si Mn P S Nb 
BS 4360 0,16 0,50 1,50 0,040 0,040 0,003 – 0,10 

 

Tabela 4.2 – Composição química do material do pino, % em peso (ASM 1993). 

Designação C Si Mn P S Cr Mo 
SAE 4140 0,38-0,43 0,15-0,35 0,75-1,00 0,035 0,040 0,80-1,10 0,15-0,25 

 

As composições químicas destes materiais foram determinadas através de 

espectrometria de emissão óptica com uso do equipamento modelo SPECTROLAB (Figura 

4.1), sendo realizadas três queimas em cada uma das peças, a fim de obter uma média 

aritmética como resultado final. O resultado é apresentado no capítulo 5. 
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Figura 4.1 – Espectrômetro óptico SPECTROLAB. 

 
4.2 Geometria do Corpo de Prova 

Com objetivo de realizar os primeiros testes com o equipamento de soldagem 

desenvolvido (MSA50), um lote de corpos de prova com a geometria apresentada na Figura 

4.2 e Figura 4.3 foi fabricado (Figura 4.4). Esta geometria foi baseada em estudos realizados 

por outros autores (MEYER 2002, PIRES 2007, MAALEKIAN 2007, SOUZA 2006 e 

PINHEIRO 2008). 

 

Figura 4.2 – Geometria do bloco para testes iniciais do equipamento. 

 

 

Figura 4.3 – Geometria do pino para os testes inicias do equipamento. 
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Figura 4.4 – Lote de corpos de prova para testes iniciais do equipamento de soldagem. 

 
Após a fase de testes do equipamento de soldagem e sua validação inicial, foram 

confeccionados mais corpos de prova agora com o objetivo de aprimoramento das soldas 

realizadas.  Nesta etapa um estudo mais detalhado foi realizado para definição da geometria a 

ser utilizada. O estudo foi baseado em dados obtidos na literatura e trabalhando com uma 

relação de escala para o diâmetro de pino estudado. Dados obtidos nos trabalhos de MEYER 

2002, PIRES 2007, MAALEKIAN 2007, SOUZA 2006 e PINHEIRO 2008, foram a base 

para a definição dos raios de concordância, conicidade, profundidade do furo e volume para 

preenchimento. A Figura 4.5, Figura 4.6 e Figura 4.7 apresentam as geometrias utilizadas. A 

geometria cônica foi a selecionada para a realização dos ensaios, pois segundo a literatura é a 

mais indicada para este tipo de processo de soldagem, visto que facilita a remoção de 

impurezas e favorece a decomposição da força axial em um componente normal ao conjunto 

pino/bloco, melhorando as condições de fluxo plástico e das uniões metalúrgicas.  

 

 
Figura 4.5 – Geometria do bloco para os ensaios de soldagem. 
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Figura 4.6 – Geometria do pino para os ensaios de soldagem 

 

 
Figura 4.7 – Conjunto pino bloco para os ensaios de soldagem. 

 
 
4.3 Parâmetros de Soldagem 

 
Uma pesquisa em trabalhos que envolvem o processo FHPP foi realizada visando 

localizar os parâmetros ótimos para cada situação, conforme apresentado no capítulo 2. Como 

cada trabalho apresenta uma condição diferente, principalmente com relação aos materiais 

utilizados e a geometria do pino e do furo, fez-se uma matriz de parâmetros que mudam 

apenas a rotação e a carga axial dentro de uma faixa de variação encontrada na bibliografia. A 

matriz de parâmetros para o presente estudo é apresentada na Tabela 4.3. 

A velocidade de rotação está selecionada para dois patamares: 5000 rpm e 8000 rpm. 

A força axial de soldagem possui cinco condições: 5, 10, 15, 25 e 35 kN. A força axial de 

forjamento está acrescida em 10 kN da força axial para cada condição apresentada e foi 

mantida durante 5 segundos durante todas as soldas. O comprimento de queima (avanço 

vertical durante a soldagem) para todos as soldas foi de 8 mm. 
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Tabela 4.3 – Matriz de parâmetros utilizada para as soldas. 

Denominação 
da solda 

Velocidade 
de Rotação 

[rpm] 

Força Axial 
[kN] 

Força de 
Forjamento 

[kN] 

Comprimento 
de Queima 

[mm] 
5000/5 5000 5 15 8 
5000/10 5000 10 20 8 
5000/15 5000 15 25 8 
5000/25 5000 25 35 8 
5000/35 5000 35 45 8 
8000/5 8000 5 15 8 
8000/10 8000 10 20 8 
8000/15 8000 15 25 8 
8000/25 8000 25 35 8 
8000/35 8000 35 45 8 

 
4.4 Metalografia 

Posteriormente às soldas, as amostras foram preparadas metalograficamente, visando a 

análise dos corpos de prova. Esta preparação é necessária para a realização dos perfis de 

microdureza Vickers e análise metalográfica. A metalografia é realizada com o auxílio de um 

microscópio (micrografia) ou à vista desarmada (macrografia). A macrografia mostra de uma 

forma geral, um aspecto de conjunto sobre a homogeneidade do material da amostra. Pode-se 

observar a distribuição, a natureza e a quantidade de impurezas, ou ainda o processo de 

fabricação utilizado para produzir a peça ou corpo de prova. Na micrografia é possível 

observar a granulação do material, a natureza, quantidade, distribuição e forma dos diversos 

constituintes e certas inclusões (COLPAERT 2008). A mesma amostra foi utilizada para 

macrografia, micrografia e microdureza, nesta ordem. 

 
4.4.1 Macrografia 

Inicialmente as amostras soldadas foram cortadas em um plano coincidente ao centro 

do conjunto furo/pino pelo processo de eletroerosão, como pode ser visto na Figura 4.8. Este 

processo permite o mínimo desperdício de material na região seccionada, preservando a seção 

central para inspeções e estudos de qualificação da solda. A superfície de análise foi 

preparada com lixas de diferentes granulometrias empregadas na seguinte ordem: 220, 320, 

400 e 600 Mesh. Em seguida as amostras foram atacadas com solução de Nital 4%. O tempo 
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de imersão das amostras no reagente variou em média de 5 a 10 segundos. A macrografia das 

amostras foi obtida por digitalização a partir de um scanner. 

 
Figura 4.8 – Amostra soldada e seccionada por eletroerosão. 

 
4.4.2 Micrografia 

 
Após a análise macrográfica, as amostras foram preparadas com lixas de 

granulometrias de 600 a 1.200 Mesh, seguido de polimento das mesmas com pasta de 

diamante com granulometria de 3 μm, com uso de politriz da marca Struers modelo DP10 

(Figura 4.9). A superfície foi então atacada com solução de Nital 2%, com tempo médio de 

imersão variando entre 7 a 10 segundos. Em seguida, as amostras foram examinadas através 

de microscopia óptica, com intuito de identificar possíveis defeitos de soldagem e caracterizar 

as microestruturas formadas antes e após o processo de soldagem por atrito. As imagens das 

microestruturas foram obtidas com o auxílio de um microscópio ótico marca Olympus modelo 

BX51M (Figura 4.9). 

 

     
Figura 4.9 – Politriz modelo DP10 e microscópio ótico marca Olympus modelo BX51M. 
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4.5 Ensaio de Microdureza 

 
Os mesmos corpos de prova utilizados para micrografias foram utilizados para os 

ensaios de microdureza, valendo-se da preparação anteriormente realizada da superfície. 

Foram realizados perfis de microdureza Vickers com carga de 300 gramas. O levantamento 

destes perfis tem como objetivo a avaliação das propriedades mecânicas da solda bem como 

regiões vizinhas (ZTA) em termos de microdureza, além de desempenhar função 

preponderante na caracterização microestrutural. Também foram realizados ensaios de 

microdureza em amostras dos materiais base do pino e do bloco. A medição de dureza do 

material do pino foi realizada com equipamento de ultrasom da marca Krautkrämer modelo 

MIC 10. 

Nas amostras soldadas foram realizados quatro perfis de microdureza, de forma a 

mapear todas as regiões da solda. Um perfil vertical com 20 mm de comprimento, e três 

horizontais com 15 mm de comprimento cada. O perfil vertical tem início na face superior do 

bloco, coincidindo com o centro do pino. O primeiro perfil horizontal inicia a 2 mm de 

distância da face superior do bloco, o segundo a 7,5 mm e o terceiro, a 13 mm. Todos os três 

têm início no centro da amostra e avançam em direção às faces laterais. A Figura 4.10 

apresenta o posicionamento dos perfis de microdureza e o microdurômetro utilizado. 

 

     
Figura 4.10 – Localização dos perfis de microdureza e Microdurômetro automático Instron 

modelo Tukon 2100B. 
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
 
 
5.1 Materiais 

 
5.1.1 Composição Química 

 
As composições químicas dos materiais base foram determinadas através de 

espectrometria de emissão óptica, sendo realizadas três queimas em cada uma das peças, a fim 

de obter uma média aritmética como resultado final. A composição química do bloco (BS 

4360) é apresentada na Tabela 5.1 e a composição química do pino (SAE 4140) na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.1 – Composição química do material do bloco, % em peso. 

Designação C Si Mn P S Nb 
BS 4360 0,15 0,39 1,40 0,019 0,008 0,028 

 

Tabela 5.2 – Composição química do material do pino, % em peso. 

Designação C Si Mn P S Cr Mo 
SAE 4140 0,37 0,27 0,89 0,018 0,005 0,96 0,15 

 

5.1.2 Microestrutura 

 
Na Figura 5.1 são apresentadas a seção longitudinal e a seção transversal do material 

do bloco (BS 4360). A microestrutura é composta por ferrita e perlita, com textura alinhada 

no sentido longitudinal da peça, devido ao processo de laminação, responsável pelo aumento 

de dureza e resistência mecânica do material. Na Figura 5.2 são apresentadas a seção 

longitudinal e a seção transversal do material do pino (SAE 4140). A microestrutura é 

composta por ferrita, perlita fina e perlita grossa. As microestruturas apresentam textura 

alinhada devido à presença de perlita bandeada, característico do processo de laminação. 
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Figura 5.1 – Microestrutura do bloco (BS 4360). (A) Seção longitudinal 200x; (B) Seção 

transversal 1000x. 

 

   
Figura 5.2 – Microestrutura do pino (SAE 4140). (A) Seção longitudinal 200x; (B) Seção 

transversal 1000x. 

 

5.1.3 Dureza 

 
Para medição da dureza do material do pino foi utilizado um equipamento de 

ultrassom da marca Krautkrämer modelo MIC 10. Seis medições foram realizadas, sendo que 

a média aritmética é apresentada na Tabela 5.3. A medição da dureza do material base do 

bloco foi realizada com um microdurômetro da marca Instron modelo Tukon 2100B, sendo 

que a média aritmética de dez pontos de medição é apresentada na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Dureza do material do pino (SAE 4140) e do bloco (BS 4360). 

Material HV 
SAE 4140 239 
BS 4360 163 

(A) 

(A) 

(B) 

(B) 
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5.2 Soldas Preliminares 

 
As soldas preliminares foram provenientes dos primeiros testes realizados na máquina 

de solda por atrito MSA50, que teve como objetivo avaliar o desempenho do equipamento se 

comparado com as premissas de projeto e a sua capacidade de unir materiais pelo processo de 

soldagem por atrito. A premissas de projeto foram um equipamento capaz de atingir 8000 rpm 

de rotação a carga de 50 kN. Na Figura 5.3 é possível observar algumas das soldas realizadas 

nessa etapa. 

 

 
Figura 5.3 – Soldas preliminares realizadas para testes do equipamento. 

 
As soldas preliminares foram seccionadas em seu plano de simetria, embutidas, 

lixadas e atacadas com Nital 4% para obtenção de macrografias. Estas macrografias são 

apresentadas na Figura 5.4. Fica evidente a falta de preenchimento do furo, porém, nessa 

etapa, o foco foi o funcionamento do equipamento e não a obtenção de soldas sem defeitos. 

 

 

 

Figura 5.4 – Macrografia das soldas preliminares com detalhe do melhor resultado obtido 
nesta etapa. 
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O equipamento foi avaliado em vários quesitos. Em relação à estrutura foi analisado o 

desempenho da base superior e base inferior, mostrando-se ambas eficientes ao objetivo 

proposto. Nas buchas guias da base móvel foi evidenciada uma vibração durante a 

movimentação, porém não afetando de forma significativa o funcionamento do equipamento. 

Com objetivo de melhoria no desempenho do dispositivo, a substituição das buchas 

poliméricas atuais por guias lineares de esferas seria uma alternativa para sanar as vibrações 

observadas. Outros equipamentos que se mostraram com desempenho adequado à proposta 

desde o projeto inicial foram o cilindro hidráulico, o transdutor de carga, o bloco hidráulico, o 

transdutor de deslocamento, haste guia, porta-pinças e dispositivo de fixação dos corpos de 

prova. Nos primeiros testes operacionais realizados, o motor hidráulico apresentou 

temperatura superior ao recomendável para a aplicação, situação esta solucionada com a 

adequação do sistema de resfriamento utilizado. Da mesma forma ocorreu com a caixa de 

rolamentos, que em um primeiro momento foi utilizada com graxa, porém posteriormente 

modificada com uso de óleo recirculante para resfriamento. Foram evidenciadas falhas de 

operação no transdutor de rotação, mais especificamente no sensor indutivo. Após exaustiva 

análise, concluiu-se que a temperatura a que o sensor era submetido comprometia seu bom 

funcionamento. A solução foi aplicar uma convecção forçada com ar comprimido, o que de 

fato solucionou o problema. 

 
5.3 Otimização de Parâmetros 

 
Os resultados apresentados nessa seção se referem aos ensaios cujas geometrias dos 

corpos de prova estão descritos na Figura 4.5 e Figura 4.6, e aos parâmetros de soldagem 

detalhados na Tabela 4.3. Nesta etapa do trabalho foram realizadas soldas com o objetivo de 

obter juntas sem defeitos. Na Figura 5.5, tem-se a sequência do processo de soldagem: (A) o 

motor inicial a rotação até chegar ao valor previamente setado no controlador; (B) o cilindro 

hidráulico inicia o avanço propiciando o contato pino/bloco, momento em que existe um pico 

no torque solicitado; (C) o pino continua sendo avançado pelo cilindro hidráulico 

preenchendo o furo do bloco; (D) ao atingir o deslocamento previamente configurado no 

controlador (8 mm) o motor para de girar e é aplicada a força de forjamento, que nas soldas 

foi de 10 kN acima da força de soldagem. Na Figura 5.6 é apresentada uma foto do bloco e 

pino fixados e prontos para soldagem e uma foto da solda após finalizada.  
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Figura 5.5 – Sequência de soldagem. 

 

      
Figura 5.6 – À esquerda pino e bloco fixados e prontos para o processo de soldagem; à direita 

amostra após a solda finalizada. 

 

5.3.1 Gráficos de Soldagem 

 
Fazendo uso do sistema de aquisição de dados incorporado ao sistema de controle da 

MTS, os dados de rotação, força axial e deslocamento axial foram aquisitados e gravados 

durante os ensaios de soldagem. Com essas informações foi possível gerar os gráficos de 

soldagem apresentados na Figura 5.7 a Figura 5.16. As soldas 5000/25, 5000/35, 8000/25 e 

(A) (B) 

(C) (D) 
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8000/35 foram realizadas com uma rampa de aplicação de carga em tempo aproximado de 10 

segundos (Figura 5.10, Figura 5.11, Figura 5.15 e Figura 5.16). Isso foi modificado para 

aproximadamente 5 segundos nas soldas seguintes, pois se notou que em alguns casos a 

soldas atingiam seu deslocamento axial setado no controlador (8 mm) antes de atingir sua 

carga de soldagem. Portanto, nas soldas seguintes, 5000/5, 5000/10, 5000/15, 8000/5, 

8000/10, e 8000/15, o tempo de aplicação de carga até o valor determinado no controlador foi 

reduzido para 5 segundos (Figura 5.7, Figura 5.8, Figura 5.9, Figura 5.12, Figura 5.13 e 

Figura 5.14). Outra modificação também foi realizada para os mesmos casos citados acima, 

porém agora com relação ao tempo de parada do motor hidráulico. O tempo de parada do 

motor estava muito longo, em torno de 3 a 4 segundos. Esse tempo era suficiente para resfriar 

a solda localmente de forma a torná-la menos viscosa, gerando trincas próximas à superfície 

do bloco, tendendo ao cisalhamento do pino, conforme será evidenciado nas macrografias e 

micrografias a seguir. Sendo assim, um ajuste no controle foi realizado de forma a parar o 

motor de forma rápida, em menos de 0,5 segundos, sanando o problema. O gráfico de 

soldagem com maior tempo de parada da rotação ficou semelhante ao utilizado em 

equipamentos com acionamento inercial (Figura 2.3), levando-se a constatar que nas 

condições de geometria e materiais utilizados neste trabalho, um equipamento com 

acionamento inercial traria problemas de trincas ou cisalhamento do pino ao final da solda. 

Uma característica interessante do processo de soldagem, que pode ser evidenciada 

pelos gráficos, é a redução de rotação no instante de contato do pino no fundo do furo do 

bloco. Logo em seguida a rotação recupera seu valor nominal, o que pode ser explicado por 

dois fatores, a resposta do sistema de controle que corrige a rotação fornecendo mais potência 

para o sistema e a redução do coeficiente de atrito devido ao aquecimento localizado, levando 

a uma redução do torque necessário. 

A Figura 5.17 apresenta um comparativo do tempo de soldagem para os parâmetros 

estudados. Nota-se que o tempo de soldagem aumenta quanto mais alta a rotação e quanto 

mais baixa a carga de soldagem. Este efeito foi observado por outros autores e é detalhado no 

capítulo 2, conforme estudado por Meyer (MEYER 2003). A solda com maior duração, 

contabilizando até o início da parada do motor, foi a 8000/5 com 73 segundos e a mais rápida 

a 5000/35 com 11 segundos. Os resultados apresentados neste comparativo apontam também 

para um decaimento da diferença de tempo em função da rotação conforme a força aumenta, 

ou seja, para forças mais elevadas o efeito da rotação no tempo de soldagem é menor.  
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Figura 5.7 – Gráfico de soldagem 5000 rpm e 5 kN. 

 

 
Figura 5.8 – Gráfico de soldagem 5000 rpm e 10 kN. 

 

 
Figura 5.9 – Gráfico de soldagem 5000 rpm e 15 kN. 
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Figura 5.10 – Gráfico de soldagem 5000 rpm e 25 kN. 

 

 
Figura 5.11 – Gráfico de soldagem 5000 rpm e 35 kN. 

 

 
Figura 5.12 – Gráfico de soldagem 8000 rpm e 5 kN. 
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Figura 5.13 – Gráfico de soldagem 8000 rpm e 10 kN. 

 

 
Figura 5.14 – Gráfico de soldagem 8000 rpm e 15 kN. 

 
Figura 5.15 – Gráfico de soldagem 8000 rpm e 25 kN. 
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Figura 5.16 – Gráfico de soldagem 8000 rpm e 35 kN. 

 

 
Figura 5.17 – Comparativo do tempo de soldagem para diferentes rotações e cargas axiais. 

 

5.3.2 Caracterização Metalográfica 

 
Todos os ensaios realizados resultaram em um conjunto soldado, porém uma análise 

mais criteriosa acerca de possíveis defeitos no conjunto pino/bloco foi realizada. Para isso, as 

soldas foram cortadas longitudinalmente ao pino por eletroerosão, como pode ser visto na 

Figura 5.18. Em seguida foram preparadas para macrografia e micrografia conforme 

procedimento detalhado no capítulo 4. Os resultados são apresentados a seguir, onde se deu 

importância à procura de defeitos de soldagem, alguns grandes e visíveis nas macrografias e 

outros menores visíveis apenas nas micrografias. O parâmetro que obteve o melhor resultado 
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foi o 8000 rpm 15 kN, onde não foram evidenciados problemas de preenchimento ou trincas. 

A Figura 5.19 apresenta as macrografias para os parâmetros estudados com indicação de 

pontos de interesse. Na Figura 5.20 à Figura 5.29 são apresentadas a micrografias realizadas 

nos pontos de interesse indicados na Figura 5.19. 

 

 

Figura 5.18 – Amostra soldada e seccionada por eletroerosão. 

 

As micrografias dão indício de uma união metalúrgica na interface pino/bloco. É 

possível observar também a formação se uma zona termicamente afetada (ZTA) na porção 

adjacente à interface pino/bloco, no material do bloco. Essa zona reduz de intensidade quanto 

mais próximo da região de início do processo de soldagem. É possível observar nas 

macrografias que o tamanho da ZTA está diretamente relacionado com o tempo de soldagem, 

onde quanto maior o tempo, maior a ZTA. Porém, um longo tempo de soldagem cria uma 

ZTA maior somente no topo da solda, não tendo influência significativa no fundo do furo. 

Nas soldas com cargas mais baixas, 5 kN e 10 kN, existem problemas de 

preenchimento na linha média da solda (entre a superfície do bloco e o fundo do furo). 

Ficaram evidenciados vazios e linhas de tendência de cisalhamento do pino, conforme pode 

ser observado na Figura 5.20 (A). 
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Figura 5.19 – Macrografias das soldas com indicação de pontos de interesse. 
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Figura 5.20 – Condição 5000/5; (A) as setas indicam região de provável cisalhamento; (B) e 

(C) as setas indicam pequenos vazios. 

 

 

  
Figura 5.21 – Condição 5000/10; (A) Vazio na região central da solda; (B) vazio de 

aproximadamente 0,5 mm e ausência de união metalúrgica; (C) vazios e 
ausência de união metalúrgica. 

(B) (C)

(A) 3 mm 

(A) 

(B) (C)
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Figura 5.22 – Condição 5000/15; (A) trinca de aproximadamente 6 mm; (B) vazio de 1 mm; 

(C) vazio de 0,5 mm. 

 

   

 
Figura 5.23 – Condição 5000/25; (A) e (B) vazios de diversos tamanhos; (C) pequenos vazios 

na interface pino/bloco na região central inferior da solda. 

(A) 

(B) (C)

(A) (B)

(C) 
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Figura 5.24 – Condição 5000/35; (A) e (B) vazios nos cantos inferiores do furo; (C) detalhe 

da interface pino/bloco evidenciando o fluxo de material e diferença do 
tamanho de grão do pino e do bloco. 

 

   

   
Figura 5.25 – Condição 8000/5; (A) e (B) vazios na região próxima a linha média da solda; 

(C) pequenos vazios na interface pino/bloco; (D) região sem defeitos. 

(B)

(C) 

(A) (B)

(C) (D)

(A) 
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Figura 5.26 – Condição 8000/10; (A) defeito na região central da solda; (B) zona inferior 

central da solda sem defeitos evidenciando o fluxo de material; (C) região sem 
defeitos; (D) vazios na interface pino/bloco. 

 

   

 
Figura 5.27 – Condição 8000/15; (A), (B) e (C) não foram evidenciados defeitos nessa 

condição de soldagem. 

(A) (B)

(C) (D)

(A) (B)

(C)
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Figura 5.28 – Condição 8000/25; (A) e (B) vazios localizados na interface pino/bloco. 

 

   

 
Figura 5.29 – Condição 8000/35; (A) e (B) vazios na interface pino/bloco; (C) interface 

pino/bloco evidenciando o fluxo de material e a diferença no tamanho de grão 
entre o pino e o bloco. 

 

5.3.3 Ensaios de Microdureza 

Os ensaios de microdureza revelaram uma mudança significativa na dureza dos 

materiais soldados, principalmente em relação ao material do pino que possui maior 

temperabilidade. 

(A) (B)

(A) (B)

(C) 
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A Figura 5.30 apresenta os perfis horizontais de dureza para a condição 8000 rpm / 15 

kN, que é a condição para a qual não se obteve defeitos. Fica evidenciada a grande diferença 

de dureza entre o pino e o bloco no conjunto soldado, explicada pela alta temperabilidade do 

pino. Na Figura 5.31, tem-se o perfil vertical da condição 8000 rpm / 15 kN.  

 
Figura 5.30 – Perfis horizontais de dureza para condição 8000/15. 

 

 
Figura 5.31 – Perfil vertical de dureza para condição 8000/15. 

 
Na Figura 5.32, faz-se um comparativo do perfil de microdureza horizontal mais 

próximo da porção inferior da solda (ponta do pino) para as condições com a mesma rotação 

de 5000 rpm e com a menor e maior carga de soldagem de 5 kN e 35 kN. O mesmo 

comparativo é realizado na Figura 5.33, porém, agora para rotação de 8000 rpm. Em ambos os 
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casos fica evidente que quanto maior a carga de soldagem maior a dureza na porção inferior 

da solda (ponta do pino). A Figura 5.34 e Figura 5.35 também apresentam o comparativo, mas 

agora para o perfil de microdureza horizontal mais próximo da superfície do bloco. Neste caso 

também fica aparente a diferença de dureza, sendo que quanto maior a carga de soldagem 

maior a dureza na porção superior das soldas. 

 
Figura 5.32 – Comparativo das condições 5000/5 e 5000/35 para o perfil horizontal mais 

próximo da ponta do pino. 

 

 
Figura 5.33 – Comparativo das condições 8000/5 e 8000/35 para o perfil horizontal mais 

próximo da ponta do pino. 



 

 67

 
Figura 5.34 – Comparativo das condições 5000/5 e 5000/35 para o perfil horizontal mais 

próximo da superfície do bloco. 

 

 
Figura 5.35 – Comparativo das condições 8000/5 e 8000/35 para o perfil horizontal mais 

próximo da superfície do bloco. 

 

Na Figura 5.36, tem-se o mesmo comparativo, mas agora com a condição 5000/35 que 

obteve a solda mais rápida (11 segundos), confrontado com a condição 8000/5 que obteve a 

solda mais longa (73 segundos). Nesse caso fica ainda mais aparente a diferença de dureza, 

mostrando que a rotação também influencia nesse processo. A Figura 5.37 apresenta o 

comparativo para a região superior da solda. Nos perfis em 2 mm as diferenças são bem 

menores, evidência de que o tempo de soldagem tem maior influência nas propriedades do 

material próximo da ponta do pino do que próximo da superfície do bloco. 
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Figura 5.36 – Comparativo das condições 5000/35 e 8000/5 para o perfil horizontal mais 

próximo da ponta do pino. 

 
 

 
Figura 5.37 – Comparativo das condições 5000/35 e 8000/5 para o perfil horizontal mais 

próximo da superfície do bloco. 
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6.0 CONCLUSÕES 

 
 
 
 

Com o objetivo de desenvolver um equipamento de soldagem por atrito capaz de 

realizar juntas sem defeitos, ao longo deste estudo foi projetado, fabricado e validado um 

equipamento de soldagem de tamanho reduzido para facilitar a portabilidade. Para verificar a 

funcionalidade da MSA50 foram realizadas soldas dissimilares com os materiais SAE 4140 e 

BS 4360 em duas etapas. A primeira etapa para verificar a operação da máquina, e a segunda 

etapa com intuito de produzir soldas sem a presença de defeitos de preenchimento. O 

desenvolvimento de tais etapas permitiu obter um maior conhecimento do equipamento e do 

processo, além de levantar resultados que possibilitaram chegar às seguintes conclusões: 

• O equipamento projetado e construído, denominado MSA50, mostrou-se adequado 

para realizar as soldas pelo processo FHPP; 

• A estrutura da MSA50 obteve bom desempenho e atendeu ao objetivo proposto, tendo 

rigidez e praticidade satisfatórias para realizar soldas pelo processo FHPP; 

• Através do trabalho desenvolvido se conclui que é possível unir metalurgicamente pelo 

processo FHPP o aço SAE 4140 com o aço BS 4360; 

• A qualidade das soldas realizadas é fortemente dependente dos parâmetros do 

processo, quais sejam: força axial e velocidade de rotação; 

• Através da análise dos gráficos de soldagem foi possível gerar o gráfico apresentado na 

Figura 5.17, onde fica evidenciado que quanto maior a rotação maior o tempo de 

soldagem, bem como quanto maior a carga, menor o tempo de soldagem; 

• As soldas realizadas com as cargas mais baixas (5 kN e 10 kN) geraram defeitos na 

região central da solda que podem comprometer o desempenho do conjunto soldado; 

• A região dos cantos do furo é o local mais crítico para realizar o preenchimento com 

material, visto a quantidade de vazios aparentes nas macrografias e micrografias; 
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• Ficou evidenciada a tendência em cisalhar o pino (Figura 5.22) próximo a superfície 

do bloco quando a rotação não para rapidamente. Porém, essa associação pode ser 

utilizada como uma forma rápida de eliminar o pino remanescente, ou seja, enquanto o 

pino ainda está aquecido o motor continua a girar de forma a cisalhar o pino junto à 

superfície do bloco; 

• As soldas com maior tempo de processamento (maior aporte térmico) apresentaram 

dureza ligeiramente menor se comparadas com as soldas com menor tempo de 

processamento. 
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7.0 TRABALHOS FUTUROS 

 
 
 
 

Ao longo do desenvolvimento do presente estudo uma série de fatores foram 

apontados como potenciais motivações para abordagem em trabalhos futuros. Com intuito de 

ampliar os conhecimentos até então desenvolvidos, são listados abaixo aspectos considerados 

relevantes para o aperfeiçoamento e continuidade dos resultados alcançados: 

• Adaptação de mesa móvel no equipamento de soldagem para realizar outros processos 

de soldagem por atrito que necessitem de deslocamento longitudinal como o Friction 

Stir Welding e Friction Surfacing; 

• Instalação de um sistema de medição de torque. Este pode ser um par de células de 

pressão para medir o diferencial de pressão entre a entrada e saída do óleo no motor. 

Desta forma será possível inferir o torque aplicado durante o processo de soldagem; 

• Soldagem com pinos de maiores diâmetros e chapas de maiores espessuras com a 

MSA50 e verificar seu desempenho; 

• Estudo de novos pares de geometria do pino e do bloco com maiores raios de 

concordância a fim de reduzir problemas associados à falta de preenchimento; 

• Soldagem pelo processo FHPP com outros pares de materiais e verificar o desempenho 

mecânico das mesmas; 

• Pesquisa sobre a influência nas propriedades mecânicas de juntas soldadas submersas 

em água; 

• Estudo de caracterização por ensaios de tração e de fadiga da condição de soldagem 

que originou soldas sem defeitos; 

• Repetição da solda com melhor desempenho desse trabalho, porém com pré-

aquecimento, a fim de reduzir o nível de dureza observado no conjunto soldado; 
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• Estudo dos parâmetros adequados para cisalhar o pino imediatamente ao final do 

processo de preenchimento e verificar se este procedimento não prejudicará o 

desempenho da solda; 

• Estudo sobre o aumento da resistência mecânica local devido ao preenchimento do 

furo com material dissimilar a fim de descobrir novas aplicações para o método FHPP 

nos diversos setores da indústria; 

• Análises mais aprofundadas acerca das microestruturas formadas na soldagem por 

atrito do par de materiais do presente trabalho, bem como avaliar as propriedades 

mecânicas das mesmas. 
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9.0 ANEXOS 

 
 
 
 

 
Figura 9.1 – Perfis horizontais de dureza para condição 5000/5. 

 

 
Figura 9.2 – Perfis horizontais de dureza para condição 5000/10. 
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Figura 9.3 – Perfis horizontais de dureza para condição 5000/15. 

 

 
Figura 9.4 – Perfis horizontais de dureza para condição 8000/25. 

 

 
Figura 9.5 – Perfis horizontais de dureza para condição 5000/35. 
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Figura 9.6 – Perfis horizontais de dureza para condição 8000/5. 

 

 
Figura 9.7 – Perfis horizontais de dureza para condição 8000/10. 

 

 
Figura 9.8 – Perfis horizontais de dureza para condição 8000/25. 
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Figura 9.9 – Perfis horizontais de dureza para condição 8000/35. 

 

 
Figura 9.10 – Perfil vertical de dureza para condição 5000/5. 

 

 
Figura 9.11 – Perfil vertical de dureza para condição 5000/10. 
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Figura 9.12 – Perfil vertical de dureza para condição 5000/15. 

 

 
Figura 9.13 – Perfil vertical de dureza para condição 5000/25. 

 

 
Figura 9.14 – Perfil vertical de dureza para condição 5000/35. 
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Figura 9.15 – Perfil vertical de dureza para condição 8000/5. 

 

 
Figura 9.16 – Perfil vertical de dureza para condição 8000/10. 

 

 
Figura 9.17 – Perfil vertical de dureza para condição 8000/25. 
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Figura 9.18 – Perfil vertical de dureza para condição 8000/35. 

 
 
 


