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RESUMO 

GIORJÃO, R.A.R. Análise experimental e numérica dos fenômenos térmicos, 

mecânicos e metalúrgicos do processo de soldagem por atrito com pino não 

consumivel em liga de magnésio AZ31. 2019. 225 f. Tese (Doutorado) – 

Departamento de Engenharia metalúrgica e de materiais, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2019. 

A soldagem por atrito com pino não consumível (SAPNC), processo de união 

no estado sólido, tornou-se conhecido devido à alta resistência das juntas produzidas 

em comparação ao metal de base e aos métodos convencionais de união. No entanto, 

o próprio processo apresenta seus desafios, relacionados principalmente à 

combinação do efeito de geometrias de ferramenta com os parâmetros utilizados. O 

desenvolvimento de métodos de simulação numérica tem criado a possibilidade de 

otimização destes efeitos, prevendo as interações entre os materiais, parâmetros e 

geometrias de ferramenta com menor custo e tempo. O presente trabalho teve como 

objetivo simular o processo de soldagem por atrito utilizando método dos elementos 

finitos (MEF) no software DEFORM 3D e avaliar a capacidade do modelo em 

representar fenômenos presentes do processo, tais como esforços da ferramenta, 

ciclo termomecânico do material e microestrutura. O estudo foi realizado em amostras 

de uma chapa de liga de magnésio AZ31B. Para inclusão da evolução mecânica e 

microestrutural do material de estudo no modelo, dados foram obtidos pelo estudo da 

compressão isotérmica da liga AZ31 simulador termomecânico Gleeble, em condições 

típicas às encontradas no processo de soldagem por atrito em. Os dados de tensão, 

deformação e microestrutura obtidos nos ensaios de compressão foram tratados 

analiticamente afim de se obter os parâmetros para as equações de deformação à 

quente e evolução microestrutural do material de estudo. Ademais, na próxima etapa, 

utilizou-se um pino roscado e não roscado em soldagens dissimilares afim de analisar 

o efeito da geometria da ferramenta no fluxo de material. Para auxiliar a análise foram 

utilizadas técnicas de microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

e difração de raios X. Por fim, um modelo numérico de soldagem por atrito elaborado 

no software DEFORM-3D é apresentado. Os resultados do modelo foram comparados 

com os resultados experimentais com auxílio de técnicas de caraterização 

microestrutural, EBSD, ciclos térmicos capturados por termopares e torque das 

ferramentas. Os resultados e conclusões obtidos no projeto permitiram a identificação 



 
 

do ciclo térmico, mecânico e microestrutural do material durante a soldam por atrito, 

além da demostranção do efeito da geometria para distintos parâmetros de processo, 

indicando um método alternativo eficiente na otimização de geometrias de ferramenta 

e busca de parâmetro ótimos do processo de soldagem por atrito com tempo e custo 

reduzidos. 

Palavras-chave: Soldagem por atrito, simulação numérica, deformação à quente  



ABSTRACT 

GIORJÃO, R.A.R. Experimental and numerical analysis of the thermal, 

mechanical and metallurgical phenomena of the friction stir welding process in 

magnesium alloy AZ31. 2019. 225 f. Tese (Doutorado) – Departamento de 

Engenharia metalúrgica e de materiais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

Friction stir welding (FSW), a solid-state process, has become known due to the high 

strength of the produced joints compared to the base metal and the conventional 

welding methods. However, the friction stir welding has its challenges, related with 

tools geometry and the process parameters. The development of numerical simulation 

methods has been able to aid in the process optimization, including the study of 

different materials, parameters and tool geometries with lower cost and time. The 

obejective of the present work is propose a friction stir welding numerical model 

through finite element analysis (FEA) in DEFORM 3D software and evaluated its 

capacity to represent the process features such as the tool chacteristics, the 

thermomechanical cycle of the material and its microstructure. The material chosen for 

the study was a magnesium alloy AZ31B. In order to include the mechanical and 

microstructural evolution of the study material in the model, data were obtained through 

isothermal compression of the AZ31 in Gleeble thermomechanical simulator, under 

typical conditions found in the friction welding process. Stress, strain and 

microstructure data obtained in the compression tests were analyzed analytically to 

obtain the parameters for the hot deformation equations and microstructural evolution 

of the material. Moreover, a threaded and non-threaded pin in dissimilar welds was 

used to verify the effect of tool geometry in the material flow during the friction stir 

welding process. The evaluation was made with the support of optical microscopy and 

scanning electron microscopy (SEM). Then, a numerical model of friction welding 

developed in the DEFORM-3D software is presented. The results of the model were 

compared with experimental results supported by microstructural characterization 

techniques, EBSD, temperature profiles captured by thermocouples and tool torque 

response. The results and conclusions obtained in the project allowed the identification 

of the thermal, mechanical and microstructural cycle of the material during the friction 

stir welding process, besides the demonstration of the effect of the tool geometry for 

different process parameters, indicating an efficient alternative method in the 



 
 

optimization of tool geometries and optimal parameter for the friction welding process 

with reduced time and cost. 

Keywords: Friction stir welding, numerical simulation, hot deformation 
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1 INTRODUÇÃO  

 Soldagem por atrito com pino não consumível (SAPNC) ou mais conhecida 

como friction stir welding (FSW) é uma técnica utilizada na união e processamento de 

materiais através do deslocamento e rotação de uma ferramenta. É um processo que 

ocorre no estado sólido proporcionando alternativa para os métodos convencionais de 

união de materiais, tais como soldagem de arco elétrico MIG, MAG, TIG, entre outras. 

Foi desenvolvido e patenteado pelo Instituto de Soldagem (TWI, do inglês The 

Welding Institute) de Cambridge, Inglaterra em 1991 [1]. 

 No processo, o calor gerado pelo atrito e deformação plástica proporciona o 

amolecimento do material. O material amolecido é então forçado a escoar da parte 

dianteira para a parte traseira do pino, onde resfria e resulta na formação da junta. O 

material amolecido é contido devido a uma ação conjunta de um apoio de soldagem 

(backing) abaixo do material e a aplicação de pressão axial na parte superior pela 

ferramenta [2]. 

 Por ser um processo no estado sólido, ou seja, não há fusão do material, o 

aporte térmico é significativamente menor do que nos métodos de soldagem por 

fusão, resultando em baixa distorção, baixa tensão residual, baixa microssegregação 

e microestrutura finamente recristalizada [3]–[6]. Outra vantagem da SAPNC é seu 

potencial em unir materiais diferentes, como diferentes ligas de alumínio [7], [8], 

alumínio e aços [9] e ligas de alumínio e magnésio [10], [11]. 

 A soldagem por SAPNC é considerado um desenvolvimento significativo em 

união metalúrgica devido à sua eficiência energética e versatilidade [5], [6]. Em 

comparação com os métodos convencionais de soldagem, a SAPNC consome 

consideravelmente menos energia, não necessita de proteção ou fluxo de gás e pode 

ser aplicada em várias configurações de soldagem: topo a topo, sobreposta, união em 

T. O processo é adequado para unir placas e chapas. No entanto, pode ser 

empregado para tubos de secção oca e soldagem a ponto [12], [13]. 

 No processo de soldagem por atrito, a intensa movimentação da ferramenta e 

as elevadas forças de cisalhamento provocam deformações plásticas severas no 

material. Esta deformação plástica severa promove mudança drástica na 

microestrutura e, subsequentemente, nas propriedades mecânicas. Uma 

compreensão dos fenômenos mecânicos e térmicos durante a SAPNC é necessária 
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para a otimização dos parâmetros do processo e microestrutura e propriedades das 

soldas [14], [15]. 

 Apesar de sua importância crítica, o fluxo de material ao redor da ferramenta 

ainda é um dos fenômenos menos compreendidos na SAPNC. É importante ressaltar 

que existem muitos fatores que podem influenciar o fluxo de material durante a 

soldagem. Esses fatores incluem a geometria da ferramenta (design do pino, 

dimensões relativas pino e ombro), parâmetros de soldagem (taxa de rotação da 

ferramenta e direção, ou seja, no sentido horário ou anti-horário, velocidade de 

deslocamento, angulo de inclinação), tipos de material, temperatura, etc.  

 Com relação a geometria da ferramenta, o emprego de roscas ou estruturas 

semelhantes a roscas no pino são considerados métodos eficazes na melhoria do 

fluxo de material ao redor da ferramenta de solda, evitando defeitos [16], [17], [18]. No 

entanto, o efeito destes recursos geométricos (roscas, filetes) no fluxo de material 

ainda não é totalmente compreendido. 

 Apesar do grande avanço da técnica observado nos últimos anos, o próprio 

processo de soldagem por atrito apresenta seus desafios, relacionados principalmente 

à combinação do efeito de geometrias de ferramenta com os parâmetros utilizados. A 

má escolha destes pode acarretar em soldagem com defeitos de preenchimento 

(vazios e juntas frias), prejudicando suas propriedades mecânicas [19]–[21].  

 Diversas técnicas, modelos físicos e numéricos tentam explicar o 

comportamento do material ao longo do processo, na tentativa de prever os resultados 

da combinação de parâmetros e ferramentas. Por ser um processo que envolve altas 

velocidades de deformação associadas à elevadas temperaturas, a elaboração de 

modelos matemáticos representativos do processo tem se demonstrado um grande 

desafio.  

 O uso de métodos computacionais para se estudar e prever a influência de 

parâmetros e geometrias vêm sido amplamente utilizado devido ao seu baixo custo 

operacional [22]–[28]. Os modelos capturam muitas das características do processo, 

como temperaturas, padrão de assimetria para dos lados de avanço e retrocesso, mas 

fornecem previsões errôneas de forças e escoamento do material durante a soldagem 

e não abordam estudo sobre geometrias de ferramenta.  
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 O maior desafio na implementação de modelos em soldagem por atrito para 

ferramentas com geometrias complexas se deve ao dispendioso tempo de 

processamento, a grande distorção de malha proporcionada, o que acarreta a 

necessidade de processadores mais poderosos e a imprecisão com relação ao atrito 

presente no processo. 

 Além disso. grande parte da literatura que envolve modelagem matemática usa 

dados de atrito obtidos em condições experimentais diferentes daquelas aplicadas em 

SAPNC [22]–[28].  

 Desta forma, o fato de não existir na literatura um modelo físico/computacional 

em SAPNC que considere o efeito da geometria da ferramenta associado aos 

parâmetros de solda no material processado indica a necessidade de 

desenvolvimento para se otimizar a seleção de parâmetros e geometrias em soldagem 

por atrito.  

 No presente trabalho, será apresentado um modelo em mecânica dos sólidos 

por elementos finitos do processo de soldagem por atrito no qual considera os efeitos 

de parâmetros e geometrias e fornece dados do ciclo termomecânico do material. 

Ademais, será investigado a capacidade do modelo prever defeitos e fornecer dados 

metalúrgicos do material processado, tais como tamanho de grão e recristalização. 

Com o sucesso do modelo, será alcançado a capacidade de previsão e otimização no 

qual a técnica carece. 
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2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1 Importância da soldagem por atrito na indústria 

 A soldagem por atrito como técnica de união foi inicialmente aplicada às ligas 

de alumínio, mas desde então recebeu atenção mundial devido as seguintes 

vantagens [29]: 

 Propriedades mecânicas melhoradas provadas em testes de fadiga, tensão e 

flexão. 

 Baixa contração e distorção, mesmo em soldas longas devido à baixa entrada 

de calor. 

 Robustez aprimorada do processo e reprodutibilidade. 

 Menor consumo de energia e vantagens de custos operacionais. 

 Menos problemas de saúde e ambientais. 

 Não produção de fumaça e/ou porosidade. 

 Ferramenta não consumível. 

 Todos esses recursos mostram que a SAPNC pode melhorar os produtos 

existentes e levar a uma série de novos projetos que não eram possíveis 

anteriormente. Por exemplo, a empresa Tower Automotive utiliza amplamente a 

SAPNC para seus programas de fabricação. A empresa reportou que a substituição 

da técnica de soldagem de arco metálico a gás (GMAW) pela SAPNC apresentou 

vantagens devido à redução de peso dos componentes por evitar o uso de materiais 

de adição, além do aumento da resistência a tração e vida em fadiga [30]. No caso de 

diferentes ligas, recentemente a Honda Company realizou com sucesso soldagem 

entre aço e alumínio em um sistema de suspensão de veículos para produção em 

massa [31]. 

 A SAPNC tornou-se atraente principalmente nas indústrias automotiva, 

aeronáutica e aeroespacial e naval, devido à alta resistência das juntas produzidas 

em comparação ao metal de base [2]. Além disso promove-se considerável redução 

de peso de componentes em comparação com as tecnologias convencionais de união 

por não necessitar de metal de adição [2]. Em contraste com o processo de soldagem 

convencional, o processo ocorre no estado sólido, abaixo do ponto de fusão dos 

materiais processados. Assim, proporciona grande redução de macro e micro defeitos, 

ausência de porosidades causadas por fusão do material, baixo nível de tensões 
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residuais e obtenção de grandes comprimentos contínuos de soldas, com boa 

reprodutibilidade [3],[4]. Além disso, a soldagem por SAPNC produz soldas sem a 

geração de fumos ou gases nocivos ao ser humano e ao meio ambiente [5]. 

 A boa solda alcançável por SAPNC, especialmente para juntas dissimilares, se 

deve à relativa baixa quantidade de fases intermetálicas formadas, consequência da 

baixa taxa de difusão em comparação com soldagens por fusão. A baixa difusividade 

é resultado de baixas temperaturas atuantes no material ao longo do processo [4]. 

 Além dessas vantagens, como qualquer outro processo, o SAPNC enfrenta 

algumas limitações, como a baixa velocidade de soldagem, geralmente próximos de 

750 mm.min-1 para soldar ligas de alumínio de série 6000 de 5 mm de espessura em 

máquinas comercialmente disponíveis [29]. Além disso, para realizar este método de 

soldagem, as peças de trabalho devem ser rigidamente posicionadas e, portanto, são 

necessários sistemas de apoio.  

 Considerando as limitações mencionadas acima, o processo ainda se beneficia 

de muitas vantagens, o que tornou realmente interessante para diferentes indústrias 

de manufatura no mundo. 

 

2.2 Parâmetros e fenômenos metalúrgicos da soldagem por atrito 

 Os parâmetros do processo SAPNC apresentam grande efeito no resultado das 

soldagens realizadas, atuando em propriedades mecânicas e metalúrgicas da solda, 

conforme demostradas pelos estudos de Threadgill e Nunn e outros [21], [32]–[36]. 

Os principais parâmetros do processo são: 

 Movimentação da ferramenta 

 Velocidade de rotação 

 Velocidade de avanço 

 Geometria e material da ferramenta 

 Forças aplicadas 

 Eixo X - Longitudinal 

 Eixo Y - Transversal 

 Eixo Z - Normal/Axial 

 Torque 
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2.2.1 Movimentação da ferramenta 

 Em relação à movimentação da ferramenta em SAPNC, dois parâmetros são 

muito importantes: velocidade de rotação e velocidade de avanço ao longo da linha 

de soldagem. A seguir, na Figura 1, é apresentada uma ilustração com todos 

parâmetros referentes a movimentação da ferramenta atuantes durante o processo 

de soldagem por atrito.  

 

Figura 1: Parâmetros e características do processo de soldagem por atrito com pino não 

consumível [37] 

 

 

 A rotação da ferramenta provoca agitação e mistura de material em torno do 

pino e a movimentação linear da ferramenta move o material da frente para a parte 

traseira do pino onde termina o processo de soldagem [5]. 

 A movimentação da ferramenta possui íntima relação com a geração de calor 

durante o processo de soldagem. Maiores velocidades de rotação provocam maior 

aquecimento devido ao atrito entre a peça e a ferramenta. Tang et al. [38] analisa este 

efeito em soldagens de chapas de alumínio 6061 onde mostra o aumento na 

temperatura máxima provocada pelo incremento rotacional da ferramenta. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Rao et al. [33] em processamento de materiais 

dissimilares. No entanto, esta condição não pode ser considerada linear, pois 

aspectos como o coeficiente de atrito do material com a ferramenta variam com a 
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temperatura [5]. Em relação à velocidade de avanço, a condição de aquecimento se 

inverte: o aumento da velocidade de avanço provoca menos interação do material com 

a ferramenta, dificultando a deformação do material, promovendo assim menor 

aquecimento [39], [40]. 

 Outro fator se refere à velocidade relativa do material em relação à ferramenta. 

O lado do cordão no qual a rotação e o deslocamento da ferramenta encontram-se na 

mesma direção é chamado lado de avanço (LA), enquanto que o outro é o lado de 

retrocesso (LR). As diferentes condições de processamento produzem 

microestruturas ligeiramente diferentes nestes dois lados. Avila et al. [41] mostraram 

diferenças microestruturais e de propriedades mecânicas (dureza e tenacidade) em 

aços API-5L-X80 entre o lado de avanço, no centro e no lado de retrocesso após 

soldagem por atrito. Foi observada no lado de avanço menor diferença de orientação 

entre bainitas e ferritas, diminuindo a resistência à propagação de trincas na região. 

Além disso, diferenças de 50 HV foram observados nos valores de dureza entre lado 

de avanço e retrocesso, ressaltando a diferença na resposta mecânica entre os lados 

da região processada. 

 

2.2.2 Ferramentas 

 O processo de soldagem por atrito se diferencia de outros métodos de união 

por atrito por utilizar uma ferramenta não consumível utilizada para processar o 

material a ser soldado. 

 Três são os principais objetivos desempenhados pela ferramenta: o 

aquecimento da peça de trabalho, a agitação e a movimentação do material 

plastificado para produzir a junta soldada e o controle/contenção do material 

processado sob o ombro da ferramenta [42]. 

 Como observado na Figura 2, a ferramenta possui uma geometria básica 

composta por duas partes principais, um pino e um ombro, que possuem as seguintes 

funções:  

 Ombro - Parte que entra em contato com a superfície da peça a ser processada, 

gerando calor através de atrito. Além disso, atua no sentido de impedir a expulsão 

do material processado da região da solda [42]–[44]. 
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 Pino - Parte que penetra na peça de trabalho, por quase toda a espessura, com a 

função de deformar mecanicamente o material, movimentando-o conforme esta é 

transladada. O diâmetro do pino é da mesma ordem da espessura da peça a ser 

soldada. No caso de pinos cônicos, utiliza-se o maior diâmetro para fins de medida 

[42]–[44]. 

 

Figura 2: Geometria básica de uma ferramenta de soldagem por atrito, consistindo em ombro e 

pino 

 

      Fonte: Autor 

 

 Conforme mencionado anteriormente, a ferramenta deve proporcionar à união 

metalúrgica no material, bom acabamento superficial e redução das forças de 

soldagem pelo amolecimento eficiente do material.  

 A intensidade de deformação e temperatura acometidas ao material durante o 

processo são controladas principalmente pelo pino de ferramenta. Além disso 

influência da geometria da ferramenta no escoamento de material plastificado é 

determinante no desempenho final das juntas soldadas [17], [45]–[47]. 

 Nos últimos anos, foram desenvolvidos diferentes recursos geométricos em 

relação ao desenho da ferramenta de SAPNC. Devido às várias características das 

ferramentas, o movimento do material em torno do pino pode ser extremamente 

complexo e consideravelmente diferente de uma ferramenta para outra [44]. Alguns 

modelos tradicionais de pinos podem ser vistos na Figura 3. 
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Figura 3. Exemplos de geometrias de pinos utilizados nas soldagens por atrito [5] 

 

 

 De acordo com a literatura, sabe-se que pinos cilíndricos roscados/ sulcados 

são amplamente utilizados devido, entre outras características, a de maior 

aquecimento e contenção de material durante a soldagem [48]. As roscas atuam no 

sentido de empurrar o material para baixo, em direção ao anteparo, evitando-se assim 

defeitos devido a saída do material do cordão de solda. Em um trabalho realizado por 

Reza-E-Rabby et al. [17], soldagens com diferentes parâmetros e geometrias foram 

realizados e seus resultados comparados. O maior número de defeitos foi produzido 

pelas ferramentas lisas, ou seja, sem filetes ou roscas pela menor capacidade de 

deformação e geração de energia no material processado. 

 Referente ao material da ferramenta, este deve apresentar baixa condutividade 

térmica, resistência à abrasão em temperaturas elevadas, e aliar dureza e resistência 

mecânica para que não deformem nem rompam por fratura durante a operação.  

 

2.2.3 Forças atuantes no processo 

 As forças atuantes durante o processo de soldagem por atrito refletem as 

reações da ferramenta ao movimentar-se pelo material processado. Na Figura 4 são 

mostradas as principais forças atuantes durante o processo de SAPNC. A velocidade 

de avanço e rotação da ferramenta, bem como sua geometria influenciam 

significativamente nas forças durante o processo e na qualidade dos componentes 
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produzidos. Para se obter soldas sem defeito, esses parâmetros devem ser 

analisados e compreendidos para cada tipo de material a ser processado [49]. 

 

Figura 4: Forças atuantes durante o processo de soldagem por atrito 

 

      Fonte: Autor 

 

 Os componentes X (transversal) e Y (longitudinal) da força têm quase a mesma 

magnitude, que são ambos 7 a 80 vezes menores do que a componente Z (força axial/ 

normal) [6]. 

 Durante a soldagem, as forças podem ser medidas e gravadas por meio dos 

instrumentos, tais como dinamômetros e células de carga. Assim, torna-se possível 

capturar, monitorar e analisar as forças em relação ao tempo, por exemplo, para se 

obter uma visão geral do processo de soldagem e buscar condições ótimas, gerando 

menos defeitos e melhores propriedades mecânicas. 

 O torque é um importante parâmetro no processo SAPNC e está intimamente 

relacionado com a temperatura na zona de mistura, estado do material, qualidade da 

solda e, juntamente com a força axial, são fundamentais para o controle do processo 

e o desenho da ferramenta [50], [51]. Yan et al. [52] e Upadhyay e Reynolds [53] 

observaram uma forte relação entre torque e temperatura para diferentes ligas de 

alumínio, concluindo que baixas temperaturas exigem do sistema maior torque para 

movimentação da ferramenta, pois as tensões de escoamento do material se mantém 

elevadas. 
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 Além disso, o conhecimento do comportamento do torque é útil para o controle 

do processo. Alguns estudos experimentais [51]–[53] mostraram que o torque diminui 

com maiores velocidades de rotação e, inversamente, aumenta com velocidades de 

avanço mais elevadas. Os autores também mostraram que o torque é mais 

influenciado pela rotação do que pela velocidade de soldagem. 

 Quintana et al., [54] em seu trabalho sobre desenvolvimento de modelos para 

previsão de torque em soldagens por atrito demonstrou o efeito da velocidade de 

penetração e diâmetro do pino na etapa de entrada de ferramenta no material de 

trabalho. Nota-se nos resultados da Figura 5 (a) que quanto maior a velocidade de 

penetração maior o torque, independente da velocidade de rotação. De acordo com 

os autores, este efeito se deve ao aumento de temperatura e diminuição dos valores 

de tensão de escoamento do material. Na Figura 5 (b) observa-se que a diferença de 

tamanho de pino também influencia o valor de torque, devido principalmente a 

diferenças de aporte térmico gerados: quanto maior o pino, maior área de contato com 

o material processado e assim maior temperatura é atingida. 

 

Figura 5: Dados experimentais para o torque em função da velocidade de rotação: a) para 
diferentes velocidades de penetração com diâmetro de pino de fixo em 5,5 mm e b) para 

diferentes diâmetros de pino e velocidade de penetração fixa de 8 mm.min-1 [54]  
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2.2.4 Microestrutura da junta soldada 

2.2.4.1 Estado encruado, recuperação e recristalização 

 Soldagem por atrito, como já citado, é um processo que ocorre no estado sólido. 

Sendo assim, possui características de processos de deformação a quente, onde o 

material é deformado plasticamente em temperaturas superiores a 60% da 

temperatura de fusão, permitindo fenômenos metalúrgicos como a recuperação e 

recristalização, observados por diversos autores na literatura [55]–[60]. 

 Durante o processo, os materiais em contato e nas vizinhanças da ferramenta 

sofrem severa deformação. A deformação provoca no material eventos importantes 

tais como alteração do formato dos grãos, aumento da quantidade de defeitos 

puntiformes e de discordâncias em várias ordens de grandeza. O aumento do número 

de defeitos no material aumenta a rigidez do mesmo devido a redução na mobilidade 

das discordâncias provocada pelos campos de tensões internas originadas pelas 

várias imperfeições e obstáculos. Desta forma torna-se necessário uma tensão maior 

para provocar maior deformação plástica. Assim estabelece-se o estado encruado do 

material [61], [62]. 

 Dependendo do material deformado, observa-se variações na distribuição de 

discordâncias devido à sua mobilidade. Em metais com baixa energia de defeito de 

empilhamento, como no caso do magnésio, a baixa mobilidade de suas discordâncias 

se deve ao fato das discordâncias parciais estarem muito afastadas entre sim. Isto 

implica em dificuldade para a ocorrência de fenômenos de escorregamento com 

desvio e escalada de discordâncias [61].  

 O acumulo de defeitos, termodinamicamente instáveis na microestrutura, 

geram acumulo de energia armazenada no material. Uma forma de se diminuir tal 

energia se dá pelo recozimento, atuando no rearranjo e eliminação de defeitos 

cristalinos. Neste momento, dois processos atuam na eliminação dos defeitos: a 

recuperação e recristalização [61].  

 Na recuperação a microestrutura (que se apresenta com os grãos deformados) 

não sofre alteração aparente. Em temperaturas entre 0,2 e 0,3 da temperatura de 

fusão, a recuperação atua na aniquilação de intersticiais e lacunas, migração de 

defeitos puntiformes para contorno de grão e aniquilação de discordâncias de sinais 

opostos, assim como o rearranjo das mesmas, delineando subcontornos de grão [61], 
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[62]. Além desses, outro fenômeno pode estar presente: poligonização. Na 

poligonização, subgrãos podem ser obtidos através de pequenas deformações e 

posterior recuperação. Durante o aquecimento de um metal deformado, as 

discordâncias são reagrupadas, havendo aniquilação de discordâncias de sinais 

opostos. Discordâncias de mesmo sinal movimentam-se nos planos de 

escorregamento e sofrem escalada, agrupando-se em subcontornos e assim, 

minimizando seus campos de tensão elástica. A presença de subgrãos aumenta a 

resistência de metais recozidos sem, contudo, causar uma queda apreciável da 

ductilidade [61], [63]. 

 Na recristalização, considera-se a aniquilação de grandes quantidades de 

defeitos através da migração de contornos de grão. Para tal efeito, duas etapas 

ocorrem no material deformado: a nucleação e a migração de contornos de alto 

ângulo. Na nucleação, há a formação dos núcleos que darão início ao processo de 

migração e formação de região livre de defeitos. Tais núcleos são formados assim que 

o material é deformado, originados de locais com altas diferenças de orientação local. 

O crescimento dos núcleos atinge dimensões aproximadamente iguais em todas as 

direções, fornecendo um formato equiaxial (grãos de mesmo tamanho e morfologia). 

 Desta forma, devido ao balanço energético favorável para redução de defeitos 

no metal deformado, ocorre a migração dos contornos do núcleo previamente 

formado, eliminando e rearranjando os defeitos da microestrutura.  

 Este mecanismo se inicia com o encurvamento de uma parte do contorno do 

grão (Figura 6). O encurvamento que é precursor de novos grãos acontece entre dois 

grãos que contem diferente energia de deformação e a migração dos contornos dos 

grãos acorre na direção do grão com maior energia acumulada. O novo grão é 

essencialmente uma estrutura livre de discordâncias [61].  
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Figura 6: Representação esquemática da migração de contorno de grão induzida por 
deformação. O contorno se move no sentido de afastamento do seu centro de curvatura. (a) 

antes da migração e (b) depois do inicio da migração [61] 

 

 

 Além disso, mecanismos como migração e subcontornos e coalescimento de 

subgrãos atuam também na recristalização [61]. A redução de energia livre entre os 

dois lados do contorno de migração é mostrada esquematicamente na Figura 7. 

 

Figura 7: Redução da energia livre no processo de recristalização. ΔA é a energia de 

ativação; ΔP é o potencial termodinâmico para recristalização [61] 

 

 

 



35 
 

 Assim, a energia interna acumulada pela deformação plástica é aliviada e a 

estrutura encruada, apresentada pelo metal, é diminuída [61], [63]. A recristalização 

se inicia quando um metal encruado é aquecido a temperaturas próximas de 50% da 

temperatura de fusão [64], [65]. 

 No caso de processos de soldagem por atrito, onde observam-se deformações 

e altas temperaturas, alterações microestruturais simultâneas como encruamento, 

recuperação e recristalização ocorrem. Neste caso, denominam-se recuperação 

dinâmica e recristalização dinâmica. Estes fenômenos são difíceis de serem 

observados experimentalmente, mas observações indiretas podem ser feitas com o 

auxílio de curvas de tensão-deformação [61]. Como o material de estudo deste 

trabalho são ligas de magnésio, com baixa EDE, nos aprofundaremos no estudo de 

recristalização dinâmica. Leitura completementar sobre recuperação dinâmica pode 

ser realizada nos trabalhos de Padilha e Siciliano [61]. 

 O efeito da recristalização pode ser avaliado pelas curvas tensão-defromação 

do material. Durante a deformação de um material suscetível à recuperação e 

recristalização, pode-se atingir um estado de equilíbrio ou estacionário. Isto se deve 

ao equilíbrio dinâmico entre as taxas de geração e de aniquilação de defeitos 

cristalinos, caracterizado pela manutenção de uma tensão constante durante a 

deformação. No entanto, antes de atingir o estado estacionário, o material é submetido 

a diferentes condições de amaciamento e encruamento, descritas nas curvas de 

tensão-deformação, como observado na Figura 8. 
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Figura 8: Curvas esquemáticas tensão-deformação mostrando comparativamente a ocorrência 

de encruamento, recuperação dinâmica e recristalização dinâmica. Adaptado de Padilha et al, 

[61] 

 

 

 A curva de tensão-deformação típica, observada na Figura 9, mostra a 

competição entre o efeito de encruamento e o comportamento de amaciamento 

dinâmico (devido a recristalização) geradas no material deformado.  

 Inicialmente, com o aumento da tensão aplicada ao material, alcança-se a 

deformação crítica onde ocorre o início dos fenômenos de recuperação e 

recristalização. A tensão de escoamento aumenta acentuadamente até um valor 

máximo, atribuído ao aumento da densidade de discordâncias, representando a 

tensão máxima atingida para temperatura e taxa de deformação aplicados. 

Posteriormente, a tensão diminui com o aumento da deformação atingindo o estágio 

onde prevalecem os fenômenos de amaciamento. A tensão de escoamento diminui 

gradualmente até o equilíbrio dinâmico entre o encruamento e o amaciamento, 

exibindo uma tensão em estado estacionário [61]. 
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Figura 9: Curva tensão-deformação, com pontos de interesse em destaque: tensão crítica, 
tensão de pico, tensão de máximo amaciamento e tensão no estado estacionário, com as 

respectivas deformações. Adaptado de Padilha et al, [61] 

 

 Em deformação à quente, a nucleação da recristalização dinâmica ocorre 

preferencialmente nos contornos de grão. Uma estrutura típica de recristalização 

dinâmica é formação de colares sucessivos ou “necklaces” de novos grãos formados 

ao longo dos contornos de outros grãos que avançam sequencialmente para o interior 

do grão original, como mostra a Figura 10 [66]. Na Figura 10 (a) Grão original; Figura 

10 (b) primeira etapa ocorrendo junto aos contornos de grão, quando a deformação 

crítica é superada; Figura 10 (c) segunda etapa ocorrendo junto aos grãos 

recristalizados dinamicamente; Figura 10 (d) terceira etapa, idem a segunda; Figura 

10 (e) quarta etapa que corresponde ao estado estacionário 
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Figura 10: Mecanismo de nucleação por formação de colares sucessivos. [66] 

 

 

 Para um grau maior de encruamento prévio ao tratamento térmico, menores 

podem ser o tempo e a temperatura de recristalização. A elevação da intensidade de 

deformação plástica conduz a um aumento da energia de ativação para a 

recristalização. Por outro lado, verifica-se a existência de um grau de encruamento 

crítico abaixo do qual não se nota o aparecimento do fenômeno de recristalização [63]. 

 As propriedades do metal recristalizado são dependentes do tamanho de grão 

recristalizado, que se define assim que o processo de nucleação e crescimento dos 

grãos terminam [61]. O tamanho de grão recristalizado é dependente de todo o 

processo de recristalização e dos processos anteriores, ou seja, é função da natureza 

do metal (ou da liga metálica), do tamanho de grão antes do encruamento e do grau 

de encruamento, além do tempo e da temperatura de recristalização [61]. 

 Por fim, a etapa do crescimento dos grãos (crescimento normal) é considerada 

como a continuação do processo de migração dos contornos de grãos 

(recristalizados), reduzindo a energia superficial dos contornos de grão. A força motriz 

do crescimento dos grãos é a redução da área superficial total do grão, ou seja, 

quando os grãos aumentam em tamanho, decrescem em número, assim como a 

energia de superfície [61]. 
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 A recristalização secundária ou crescimento anormal descontínuo acontece 

com o crescimento rápido e exagerado dos grãos maiores à custa dos menores até 

conseguir incorporá-los. Os grãos com menor número de lados no plano tendem a 

desaparecer ou contrair, enquanto os grãos com seis (hexágonos) ou mais número 

de lados tendem a crescer absorvendo a os menores [61]. 

 

2.2.4.2 Distribuição da microestrutura no cordão de solda 

 Apesar das diferenças de materiais e ferramentas utilizadas em SAPNC, tais 

fenômenos metalúrgicos descritos acima sempre ocorrem ao longo do cordão de 

solda. Desta forma foi estabelecido a classificação de quatro regiões definidas na 

seção transversal, resultantes dos ciclos termomecânicos os quais o material é 

exposto durante o processo: metal base, zona termicamente afetada, zona 

termomecanicamente afetada e zona misturada/deformada, ilustradas na Figura 11 

[2]. 

Material de base (A) 

 Região onde se encontra o material original, sem alterações relevantes. 

Zona Termicamente Afetada - ZTA (B) 

 Região onde ocorre aquecimento do material sem deformação. É descrita como 

a ZTA (Zona Termicamente Afetada). O material sofre ciclos térmicos que podem 

modificar sua microestrutura durante a soldagem, fazendo com que as propriedades 

mecânicas sejam alteradas, porém, sem deformação plástica residual [15], [67]. 

Zona Termomecanicamente Afetada - ZTMA (C) 

 Região onde ocorre deformação e aquecimento, sem mistura do material. Os 

efeitos do ciclo térmico são severos devido à proximidade com a zona deformada e a 

deformação plástica presente promove uma orientação das estruturas da metal base, 

nas quais os grãos alongados podem ser reorientados em até 90º. Embora alguns 

grãos equiaxiais sejam formados nas regiões mais quentes, há pouca evidência de 

recristalização [15], [67]. 

Zona deformada/misturada – ZM (D) 

 Região central da solda, ou núcleo, posteriormente ocupada pelo pino da 

ferramenta, onde o material sofre severa deformação e aquecimento devido ao efeito 

de mistura, promovendo condições para recristalização dinâmica. A microestrutura da 
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região deformada consiste de grãos equiaxiais muito finos, tipicamente da ordem de 

2 a 5 µm de diâmetro [15], [67]. 

 

Figura 11: Regiões típicas após processamento por SAPNC: (A) metal base, (B) zona 
termicamente afetada, (C) zona termomecanicamente afetada e (D) zona misturada/deformada 

[2] 

 

 

2.3 Magnésio 

 O magnésio é o oitavo elemento mais comum na crosta terrestre, obtido por 

eletrólise de águas salinas ou por redução direta de minérios. As temperaturas de 

fusão e de ebulição do metal puro correspondem respectivamente a 650 e 1090 °C. 

No seu estado fundido torna-se altamente reativo com o oxigênio. Apresenta uma 

estrutura cristalina hexagonal compacta que afeta de sobremaneira as propriedades 

mecânicas de suas ligas [68]. 

 Sua característica de destaque está na relação de peso e propriedades 

mecânicas, ou seja, sua resistência específica. Suas propriedades físicas comparadas 

com alumínio e aço podem ser vistas na Tabela 1. Com uma densidade de 1730 kg.m-

3, sendo inferior à do alumínio (2700 kg.m-3) e significantemente inferior à do ferro 

(7870 kg.m-3), trata-se do metal mais leve que pode ser utilizado em aplicações 

estruturais [69]. 
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Tabela 1: Propriedades físicas do Mg, Al e Fe [70], [71] 

Parâmetros Magnésio Alumínio Ferro 

Densidade (kg.m-3) 1730 2700 7870 

Temp. Fusão (°C) 650 660 1538 

Calor específico (J.kg-1.K-1) 1022 900 444 

Capacidade térmica (J.m-3.K-1) 1778 2430 3494 

Condutividade térmica (W.m-1.K-1) 167 238 73 

Módulo elástico (GPa) 45 75 211 

Resistência a tração (MPa) 280 315 517 

 

 Dessa forma, o magnésio torna-se atraente em aplicações como transporte 

ferroviário, automotivo e aeroespacial devido à sua baixa densidade, boa 

usinabilidade e pelo seu potencial de reciclagem [72]. 

 No entanto, o magnésio apresenta também características que os tornam de 

difícil substituição no mercado, em parte devido ao seu alto preço, sua baixa 

ductilidade e capacidade de deformação à frio, baixa resistência à corrosão, 

resistência mecânica, elevado coeficiente de expansão térmica (cerca de 10% acima 

do valor correspondente para o alumínio) e baixo módulo de elasticidade [73], [74].  

 Em termos de aplicação, 66% do magnésio é utilizado como elemento de liga, 

principalmente em ligas de alumínio. Dos 34% aplicados diretamente em 

componentes ou produtos de magnésio, 33,5% correspondem a ligas de fundição e 

somente 0,5% a ligas para conformação mecânica [75]. 
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2.3.1 Ligas de magnésio 

A identificação de ligas de magnésio é mundialmente padronizada pela norma 

da Sociedade Americana de Materiais (ASM). Cada liga é referenciada por letras 

indicando os elementos de liga principais, seguidos pelos seus teores nominais, 

respectivamente. A Tabela 2 mostra as abreviaturas de cada elemento de liga [70]. 

 

Tabela 2: Abreviatura dos principais elementos de liga do magnésio [70] 

Abreviação Elemento de liga 

A Alumínio 

C Cobre 

M Manganês 

N Níquel 

Z Zinco 

 

 Cada elemento de liga promove mudanças microestruturais no material, o que 

reflete em suas propriedades macroscópicas físicas e mecânicas, permitindo ao 

material desempenhar funções específicas. O alumínio, por exemplo, aumenta a 

resistência à tração e a dureza, embora o efeito causado na dureza pela fase 

precipitada de Al12Mg17 é observado somente até 120 °C. O alumínio também torna a 

liga de magnésio mais adequada à fundição devido ao efeito eutético, reduzindo sua 

temperatura de fusão. A desvantagem é uma maior tendência para a microporosidade 

[69]. 

 O manganês acima de 1,5% em peso melhora propriedades como a resistência 

à tração, resistência à corrosão, refinamento de grão e conformabilidade. O manganês 

tende a formar compostos intermetálicos na presença de impurezas como o ferro, 

níquel e cobre [76]. O zinco induz o mesmo comportamento que o alumínio em termos 

de sua fundibilidade e da resistência. Adicionando até 3% de zinco, a resistência à 

tração é elevada, mas há uma tendência para a formação de microporosidade e 

fissuração à quente [69]. 
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2.3.2 Estrutura cristalina 

 O magnésio e suas ligas são materiais com estrutura hexagonal compacta. A 

célula primitiva HC apresenta os eixos 𝑎1 = 𝑎2 = 𝑎3 ≠ c, com os ângulos 

correspondentes 𝑎 = β = 90° e γ = 120°, ilustrado na Figura 12 (a). A  estrutura 

hexagonal apresenta 3 sistemas independentes de deslizamento: plano basal, 

prismático e piramidal, como ilustrado na Figura 12 (b) [77].  

 

Figura 12: (a) Estrutura hexagonal compacta com eixos e ângulos correspondentes. (b) 

Sistemas independentes de deslizamento [78] 

 

 

 A deformação em cristais metálicos é regida pelas tensões aplicadas gerando 

escorregamento dos planos ou pelo efeito de maclação. O escorregamento de planos 

ocorre quando a tensão aplicada em um determinado sistema atinge seu valor critico 

(CRSS - critical resolved shear stress). 

 Os deslizamentos facilmente ativados em uma célula hexagonal compacta 

estão na direção de maior densidade atômica que correspondem aos planos basais. 

O baixo número de sistemas independentes de deslizamento limita fortemente a 

deformação plástica destes materiais, em especial na deformação a frio, porque não 

cumpre com o critério de Von Mises, a qual indica que as deformações homogêneas 

sem fraturas podem acontecer, com o mínimo de cinco sistemas de deslizamento 

independentes, a fim de ativar e facilitar o escorregamento dos planos cristalinos [79].  
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 Entretanto, outros fatores como a temperatura, tensão de cisalhamento crítica 

necessária para ativar o deslizamento de cada plano, defeitos cristalinos e formação 

de maclas que podem facilitar o deslizamento de novos sistemas de planos [61].  

 A maclação, por exemplo, ocorre em uma combinação de condições que 

envolvem temperatura e taxa de deformação. Em temperaturas baixas e/ou altas 

taxas de deformação, as tensões críticas para escorregamentos dos planos são muito 

elevadas, proporcionando a formação dos defeitos bidimensionais conhecidos como 

maclas, compensando o acúmulo de energia. Com o aumento da temperatura, há a 

ativação de outros modos de deformação e o efeito de maclação torna-se menos 

presente [80]. 

 Desta forma. a deformação plástica das ligas de magnésio ocorre 

predominantemente pela interação dos mecanismos de escorregamento de planos 

com a formação de maclas. Os deslizamentos facilmente ativados estão na direção 

dos planos basais, os quais são representados por {0001} <112̅0> ou {0001} <a>. Os 

outros três sistemas de deslizamento são ativados com o aumento da temperatura, 

eles correspondem aos planos prismáticos <a>{101̅0} e planos piramidais <a>{101̅1}, 

<c+a> {112̅2}, melhorando significativamente a conformabilidade do material, tal como 

descrito por Polmear et al. [81]. 

 Durante a deformação, os contornos das maclas atuam como barreiras que 

restringem o movimento das discordâncias. Na interface dos contornos das maclas e 

das discordâncias formadas por deslizamentos de planos basais ou prismáticos, 

existe uma forte repulsão que permite o empilhamento de discordâncias em níveis de 

concentração tal que aumentam a tensão local na interface dos contornos das maclas. 

Algumas vezes, essa tensão local pode exceder a força coesiva dos contornos dos 

grãos e gerar fraturas frágeis a fim de aliviar tensões na liga [82]. 

 

 

 

 



45 
 

2.3.3 Liga AZ31 e diagrama de fases 

 A liga de magnésio AZ31 (Mg – 3%Al – 1%Zn – 0.3%Mn) é considerada uma 

liga de média resistência mecânica e alto alongamento. No estado recozido em 

ensaios de tração apresenta limite de escoamento por volta dos 150 MPa e limite de 

resistência de 255 Mpa com 13 a 15% de alongamento. Seu comportamento 

termomecânico é amplamente estudado na literatura devido aos baixos esforços para 

deformação, baixa temperatura de fusão e fácil caracterização [83]–[89]. 

 Na Figura 13 é observado o diagrama de fases para o sistema Al-Mg. Segundo 

o diagrama, a liga AZ31 é a uma solução sólida homogênea que pode conter 

precipitados eutéticos dependendo de suas condições de resfriamento. O alumínio, 

elemento de liga mais importante, está presente em solução sólida e durante a 

solidificação, pequena parte precipita na matriz de magnésio na forma de intermetálico 

γ (Mg17Al12) a partir de reações eutéticas e segregadas da fase líquida. 

 

Figura 13: Diagrama de fases binário Mg-Al [90] 
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2.4 Soldagem por atrito de ligas de magnésio  

 A soldagem por atrito de ligas de magnésio tem sido estudada devido aos 

benefícios já anteriormente citados para implantação de estruturas leves na indústria 

automotiva, tais como painéis e estruturas [91]. Com relação ao processo de 

soldagem por atrito, muitos autores estudaram o comportamento das ligas de 

magnésio em diversos parâmetros e geometrias de pinos [36], [56], [92]–[99]. A seguir, 

trabalhos que estudaram aspectos da soldagem de magnésio, tais como parâmetros 

de soldagem, formação de defeitos, diferentes geometrias de ferramentas e efeito de 

textura são apresentadas. 

 Singarapu et al. [93] processando a liga AZ31B produziram soldagem livres de 

defeitos com parâmetros variando entre 900-1400 RPM e velocidade de soldagem 

variando entre 25-75 mm.min-1, utilizando pinos roscados de 4.5 mm de comprimento. 

Chowdhury et al. [92] estudaram o efeito de parâmetros nas propriedades mecânicas 

de juntas de AZ31 soldadas por atrito. Dentro de sua matriz de experimentos 

observaram que a combinação de parâmetros com maior aporte térmico eleva a 

resistência mecânica, porém denigrem a ductilidade e capacidade de encruamento da 

junta. Este fenômeno se deve ao efeito combinado de redução de tamanho de grão 

de parâmetros com menor aporte, aumentando a resistência da junta e geração de 

textura preferencial, a qual reduz a capacidade de deformação. De acordo com o 

autor, parâmetros que produzem maiores temperaturas (2000 RPM – 0.33 mm.min-1) 

produzem texturas preferenciais mais fracas e arranjos mais aleatórios de 

orientações, resultado do efeito de uma recristalização mais completa. Resultado este 

também observado por Chang et al. [100]. 

 Com relação a temperatura alcançada no processo, Darras et al. [94] 

processando chapas de 3.175 mm com ferramenta de 3 mm alcançaram temperaturas 

na ordem de 550 °C para parâmetros de 1200 RPM e 500 mm.min-1 de avanço. 

Temperaturas próximas foram alcançadas variando entre 1000 e 3000 RPM com 200 

mm.min-1 de avanço por Mironov et al. [96]. 

 Com relação às microestrutura, Chowdhury et al. [101] observou a mudança 

microestrutural da liga AZ31 para diferentes parâmetros de soldagem. 

Independentemente do parâmetro, os autores observaram que o processo SAPNC 
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confere microestrutura equiaxial refinada, fenômeno este atribuído à recristalização 

dinâmica. O autor observou também que o tamanho de grão decresce com o aumento 

da velocidade de avanço e aumenta com o aumento da velocidade de rotação. As 

microestruturas podem ser vistas na Figura 14. 

 

Figura 14: Microestrutura típica de soldagem por atrito para diferentes velocidades de avanço 
e rotação. (a) AZ31B-H24 metal base, (b) Zona de mistura 1000 RPM e 5 mm.s-1, (c) Zona de 

mistura 1000 RPM e 20 mm.s-1, e (d) Zona de mistura 2000 RPM e 20 mm.s-1 [101]. 

 

 

 Motalleb-nejad et al. [45] demostraram que pinos cilíndricos filetados ou 

roscados são superiores a ferramentas lisas em produzir juntas livres de defeitos na 

liga AZ31B. Nos resultados, ferramentas lisas produziram defeitos chamados “kissing 

bonds”, linhas de óxidos que reduzem drasticamente a resistência mecânica da junta. 

Fato esse devido à baixa capacidade de ferramentas lisas de gerar deformação e 
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elevadas temperaturas durante o processo. Demonstraram também o efeito de altas 

rotações (1000 RPM) e baixas velocidades de avanço (63 mm.min-1) em produzir 

grãos maiores e consequentemente juntas mecanicamente inferiores devido ao maior 

aporte térmico gerado. 

 Ramesh-Babu et al. [95] processando chapas de 6 mm da liga AZ31 com pinos 

de 5.8 mm de comprimento utilizaram parâmetros de rotação entre 1000 e 1800 RPM. 

As soldagens com menor quantidade de defeitos foram realizadas com os parâmetros 

1600 RPM - 40 mm.min-1 e 1000 RPM - 75 mm.min-1. Em seu trabalho concluiu que a 

menor geração de defeitos está relacionada à energia gerada durante o processo. 

Menor probabilidade de defeitos no cordão ocorre quando o material consegue escoar 

com maior facilidade. E este fenômeno tende a ocorrer em temperaturas próximas a 

temperatura de fusão quando a tensão de escoamento do material diminui 

drasticamente. 

 Pode-se observar, nos trabalhos apresentados, a importância da escolha de 

parâmetros e a busca de equilíbrio entre gerar juntas sem defeitos e com propriedades 

mecânicas elevadas. Nota-se também grande discrepância com relação às 

velocidades de rotação e de avanço, indicativo de que a eficácia de um parâmetro é 

diretamente relacionado à geometria da ferramenta, como também observado por 

Reza-E-Rabby et al. [17] e Padmanaban et al. [18]. 

 Estudos também envolveram a textura após o processamento de ligas de 

magnésio. Park et al. [58] e Mironov et al. [102] obsevaram que o processamento por 

atrito produziu texturas diferentes do metal de base, como pode ser visto na Figura 

15. Grande parte da zona de mistura apresentou forte textura basal alinhada a coluna 

do pino da ferramenta. Além disso, notaram a formação de estrutura elipsoidal (Figura 

16) formada pelos planos basais na zona de mistura. Chowdhury et al. [101] avaliando 

a textura em soldagens de AZ31 observaram que com o aumento da velocidade de 

rotação e decréscimo da velocidade de avanço a intensidade do plano basal na zona 

de mistura diminui. Fato relacionado pelo autor com o maior aporte de energia no 

local, favorecendo maior recristalização e geração de textura mais fraca. 
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Figura 15: (a) Seção transversal de soldagem por atrito da liga AZ3; (b) Mapa de EBSD 
mostrando as orientações relativas à direção de soldagem WD – Welding direction – Direção 
de soldagem; ND – Normal direction – Direção normal e TD – Transverse direction – Direção 

transversal [102] 

 

 

Figura 16: (a) Ilustração esquemática do formato elipsoide formado pelos planos basais após 
processamento por atrito. (b) Ilustração esquemática da estrutura de Onion Rings formado na 

seção transversal da amostra. Adaptado de Park et al. [58] 

 

 

2.5 Fluxo de material 

 O fluxo de material durante a soldagem por atrito é um fenômeno complexo que 

varia com fatores incluindo a geometria da ferramenta, os parâmetros do processo e 

o material a ser soldado [14], [103]. As características do fluxo de material têm efeitos 

consideráveis na qualidade e nas propriedades mecânicas da solda [14], [103]. 

Portanto, é de suma importância investigar e compreender as características do fluxo 

de material para a otimização de parâmetros e ferramentas e assim, obter soldas 

consolidadas de alta eficácia estrutural.  

 Esse fato levou a inúmeras investigações sobre o comportamento do fluxo de 

material durante a soldagem por atrito. Vários métodos computacionais incluindo 

métodos de elementos finitos vêm sendo usados para modelar o fluxo de material. 

Diversos autores na literatura propuseram técnicas que auxiliassem a 

interpretação e visualização do fenômeno. Seidel e Reynolds [104] utilizaram 



50 
 

marcadores de materiais diferentes colocadas na direção transversal nos lados de 

avanço e retrocesso de uma chapa de AA2195-T8 com 8,1 mm de espessura. Os 

autores verificaram, através das imagens coletadas, a deformação sofrida pelo 

material no eixo horizontal, indicando a movimentação no entorno da ferramenta. 

Como mostra a Figura 17, o material não se movimenta de forma simétrica em 

relação à linha central de soldagem. Os padrões de fluxo do lado de avanço e 

retrocesso são diferentes. O material localizado na linha de soldagem é deslocado 

para trás e apenas uma pequena quantidade de material presente no lado de avanço 

é movido para frente. 

 

Figura 17: Mistura observada no processamento de chapas de AA2195-T8 com marcadores. 

Vista superior indicando o deslocamento do material no sentido oposto ao avanço da 

ferramenta [104] 

 

 

 Seidel e Reynolds [104] também analisaram o efeito da mistura vertical 

para pinos cilíndricos com diâmetros diferentes e para parâmetros que 

proporcionassem soldagens com temperaturas diferentes. No experimento, 

marcadores de AA5454-H32 (tonalidades de cinza) foram inseridos em chapa de 

AA2195 nos lados de avanço e retrocesso para diversas alturas, conforme mostra a 

Figura 18 e Figura 19. Após a soldagem, a chapa foi seccionada e atacada, 

observando-se assim a movimentação dos marcadores. 
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 Na Figura 18 é observado o efeito do tamanho do pino para um mesmo 

parâmetro de rotação e avanço. Os pinos usados foram de 7,8, 9,9 e 12,0 mm. Nota-

se que para o menor pino houve menor deslocamento do material com relação à linha 

vertical de soldagem, excluindo a parte superior onde o efeito observado se dá devido 

à ação do ombro da ferramenta. O fato de se observar maiores deslocamentos de 

material para maiores tamanhos de ferramentas se deve, além do próprio tamanho do 

pino, ao aumento da energia gerada pelo processo. O maior tamanho proporciona 

maiores temperaturas, e por consequência maior amolecimento do material, 

favorecendo sua movimentação. 

 

Figura 18: Efeito do tamanho de pino para um mesmo parâmetro de soldagem na mistura da 
seção transversal de um cordão de AA2195-T8: (a) pino pequeno (7,8 mm), (b) pino médio (9.9 
mm) e (c) pino grande (12 mm). Tonalidades de cinza representam a posição dos marcadores 

utilizados para rastreamento do material [104] 
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 De modo complementar, os efeitos dos parâmetros do processo para uma 

mesma geometria de ferramenta podem ser observados na Figura 19. Nota-se que 

para uma solda com menor aporte térmico, ou seja, maior deslocamento linear por 

rotação (0,5 mm.rot-1), tem-se menor mistura do material, tanto horizontalmente como 

verticalmente quando comparados com parâmetros com maior aporte térmico. 

Sugere-se que com parâmetros que forneçam maior aporte térmico à soldagem, haja 

maior amolecimento do material, devido à queda de seu limite de escoamento, 

facilitando seu deslocamento. 

 

Figura 19: Efeito dos parâmetros de soldagem para um mesmo tamanho de pino na mistura da 
seção transversal de um cordão de AA2195-T8: (a) 0,5 mm.rot-1, (b) 0,35 mm.rot-1 e c) 0,19 

mm.rot-1 . Tonalidades de cinza representam a posição dos marcadores utilizados para 
rastreamento do material [104] 
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 Dickerson et al. [57] utilizaram um marcador de cobre posicionado na linha 

central de soldagem para examinar o fluxo de material. Após a soldagem, técnica de 

raios X foi utilizada para determinar a posição final do cobre na junta. Imagens 

tridimensionais foram produzidas demonstrando a posição final do cobre, como 

mostra a Figura 20. Os resultados indicam um espalhamento lateral do material 

inicialmente centralizado.  

 

Figura 20: Vista (a) isométrica e (b) superior da mistura dos marcadores de cobre após 

soldagem de AA2024-T3 [57] 

 

 

 Colligan et al. [105] utilizaram duas técnicas para compreender o fluxo de 

material durante a soldagem. Na primeira abordagem, posicionaram esferas de aço 

em várias regiões da chapa a ser soldada. Após a soldagem, as posições finais das 

esferas foram identificadas utilizando raios X, e foi observa que o marcador 

inicialmente no lado de retrocesso apresentou menor espalhamento após a passagem 

do pino do que os marcadores situado no lado de avanço, como mostra a Figura 21 

 Notou-se em grande parte das posições analisadas, que os marcadores se 

elevam na frente do pino, e após sua passagem, posicionam-se em uma região 

próxima a sua altura original, como mostra a Figura 22. A elevação do material ocorre 

com maior intensidade na região central da solda, diminuindo ao longo do eixo 

transversal de soldagem. A mistura do material decresce com o aumento da 
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profundidade analisada, indicando que material situado em regiões inferiores sofrem 

menor ação da ferramenta, proporcionando menor mistura. 

Figura 21: Comparativo da distribuição de marcadores para os lados de avanço e retrocesso 

durante o processo de soldagem por atrito [105] 

 

 

Figura 22: Variação da posição vertical dos marcadores para diversos posições verticais 

iniciais durante o processo de soldagem por atrito [105] 

 

 

 Guerra et al. [106], utilizando a técnica stop-action e seccionamento de soldas, 

permitiu preservar a movimentação de material desenvolvida durante SAPNC. Através 

desta análise, foi proposto o efeito qualitativo da geometria roscada no material 

processado, como o fluxo de material e uma maior deformação no lado de avanço da 

solda. No entanto, devido ao uso de materiais similares, a visualização do movimento 

vertical do material ao longo de toda a peça foi limitada. 
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 Liechty e Webb [107] utilizaram plastilina como análogo aos materiais metálicos 

para visualização do fluxo de material durante a soldagem por atrito. Diferentes cores 

de plastilina foram combinadas para auxiliar na visualização de fluxo. As soldas 

mostraram que com uma baixa velocidade de rotação da ferramenta, observou-se 

grau de mistura menor e a interface original entre as peças ainda foi claramente 

discernível. Além disso, movimento vertical significativo durante a soldagem também 

foi observado na plastilina. No entanto, os resultados representam apenas um 

comportamento qualitativo do material durante a soldagem por atrito. Temperaturas e 

deformação não podem ser estimadas nesta técnica para auxiliar na compreensão do 

processo em metais. 

 

2.6 Atrito em soldagem por atrito 

 Durante o processo de soldagem, a ferramenta é pressionada contra o metal 

de trabalho, aquecendo e plastificando-o, permitindo assim seu escoamento ao redor 

da ferramenta. Este aquecimento é resultado do atrito gerado entre a peça de trabalho 

e a ferramenta.  

 A avaliação do coeficiente de atrito entre a ferramenta e o material processado, 

além de sua importância física, é fundamental para os estudos de modelamento 

matemático do processo SAPNC. No entanto, as características de atrito entre 

materiais sob altas temperaturas e pressões não são bem compreendidos [108]. 

Grande parte da literatura que envolve modelamento matemático utiliza-se de dados 

de atrito obtidos em condições experimentais diferentes das aplicadas em soldagem 

por atrito, como observado nos trabalhos de Asadi et al. [28] e vários outros autores 

[28], [109]–[113] [22]–[28]. O uso de tais valores está relacionado a carência de 

informações sobre o atrito do material com a ferramenta. 

Alguns trabalhos, no entanto, buscaram medir o atrito desenvolvido entre a 

ferramanta e os materiais soldados, em condições típicas de soldagem por atrito. 

Duffin e Bahrani [114] determinaram experimentalmente, estudando soldagem linear 

de aços, que o coeficiente de atrito pode exceder o valor de 1, relatando valores de 

1,5, 1,9, 2,1 e 2,7. Resultados semelhantes foram encontrados por Kumar et al. [115] 

que conduziram experimentos para estudar a interação entre a ferramenta de SAPNC 

e o metal base (AA7020-T6) em várias pressões de contato (13 MPa, 26 MPa e 39 
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MPa) e velocidades de rotação (200 RPM, 600 RPM, 1000 RPM, e 1400 RPM). 

Verificou-se que o coeficiente de atrito variou de 0,15 a 1,4, variando em função da 

rotação e por consequência da tempertura, como mostra a Figura 23. Resultados 

semelhantes foram relatados por Reid e Schey [116] estudando a adesão de cobre. 

 

Figura 23: Relação entre coeficiente de atrito, rotação da ferramenta e temperatura obtido 

pelos estudos de Kumar et al. [115] para condições diferentes de força da ferramenta. 

 

 

 Valores de atrito superiores a 1, embora não muito comuns nos processos 

convencionais de conformação de metais, aparecem com frequência na literatura de 

estudo de fenômenos tribológicos em materiais [117], [118].  

 A interação entre dois materiais ocorre em duas formas principais: adesão e 

atrito [117]–[119]. Define-se atrito, de maneira simplificada, como a força resistente 

tengencial à fronteira comum entre dois corpos quando, sob a ação de uma força 

externa, um corpo move ou tende a se mover relativamente à superfície do outro [120]. 

 A adesão é uma propriedade que faz com que um material se prenda a outros 

materiais, como em uma fita adesiva. Em desgaste de materiais, a adesão é 

caracterizada pela interrupção do deslocamento entre duas superfícies [121]. Se as 

duas superfícies fossem perfeitamente lisas, a área real de contato seria a mesma 

que a área de contato observada, mas não é esse o caso.  

 As superfícies reais são muito ásperas na escala molecular e o contato é 

limitado às protuberâncias mais altas em cada uma das duas superfícies. O aumento 
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acentuado observado no coeficiente de atrito é identificado como sendo devido ao 

fenômeno de aderência, em que a condição de contato entre a ferramenta e o material 

muda de escorregamento para adesão [121].  

 Como observado na Figura 24, cargas maiores aplicadas ao Material A 

pressionam as protuberâncias, aumentando a área de contato. Quanto maior a área 

em contato, mais aderência entre as superfícies e maiores são as forças de atrito 

[117]–[119]. 

 

Figura 24: Comparação da força vertical aplicada no mecanismo de adesão 

 

          Fonte: Autor 

 

 O movimento de um material sobre uma superfície áspera resulta na 

deformação nos locais de irregularidades ou asperezas, representado pela Figura 25. 

O movimento linear aliado a carga aplicada gera deformações que dificultam a 

movimentação do material. Tais deformações em metais geram ainda calor devido ao 

fenômeno de deformação plástica [117]–[119].  
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Figura 25: Deformação e efeito de rugosidades na movimentação entre materiais 

 

      Fonte: Autor 

 Tais demostraçoes implicam que o atrito não é apenas a propriedade matéria, 

e sim uma propriedade de um sistema. O coeficiente de atrito varia alterando-ser 

qualquer parâmetro do sistema. O coeficiente de atrito é sensível a alterações de 

temperatura, composição do material, aspereza da superfície, dureza dos materiais, 

etc. 

 

2.7 Modelamento matemático 

 Além de abordagens experimentais, vários estudos têm sido realizados para 

simular o processo de soldagem por atrito com o uso de modelagem computacional 

[22]–[28]. Essas tentativas foram destinadas a simular temperaturas, deformações, 

taxas de deformação e fluxo de material durante SAPNC. Permitem avaliar 

computacionalmente diferentes parâmetros de soldagem, geometrias de ferramenta e 

materiais com menor custo e tempo. Desta maneira, é necessário que os modelos e 

simulações forneçam corretamente e de maneira confiável dados sobre a deformação 

e temperaturas do material, ou seja, sua história termomecânica. 

 Nos últimos anos, vários pesquisadores tentaram desenvolver códigos 

numéricos para SAPNC. Muitos códigos comerciais como ABAQUS [122], [123], 

ANSYS [124], [125], DEFORM [28], [126]–[128], FLUENT [22], [129], e FORGE3 [130], 

bem como códigos definidos pelo usuário [131], foram utilizados. Nessas pesquisas, 

três abordagens básicas foram empregadas: 
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 Métodos de transferência de calor, sem considerar escoamento do material 

 Método por fluidodinâmica computacional com descrição Euleriana 

 Método por elementos finitos explícito de mecânica dos sólidos com descrição 

Lagrangiana  

 No método em que se considera apenas transferência de calor, apresentam-se 

modelos mais simples onde apenas se considera temperaturas durante o processo 

em estado estacionário. Schmidt et al. [132], [133] estabeleceram um modelo analítico 

para geração de calor em SAPNC com base em diferentes pressupostos para a 

condição de contato entre a superfície da ferramenta e a peça de trabalho. Eles 

descreveram as condições de contato como slide (deslizar), stick (fixo) ou parcial 

sliding/ sticking. Este trabalho apresentou significativo avanço para os estudos de 

SAPNC em estimar, com certa precisão, a geração de calor durante o processo. 

 Nos modelos em fluido dinâmica computacional, considera-se o metal como 

líquido, atribuindo viscosidade e equações de transferência de calor e massa em 

fluidos. Colegrove et al. [22], estudando as ligas de alumínio 5083 e 7075-T6 

modelaram por dinâmica de fluidos computacional no software FLUENT o processo 

de soldagem por atrito. Com mostra a Figura 26, o modelo captura algumas 

características do processo, como o padrão de assimetria para dos lados de avanço 

e retrocesso, mas não fornece resultados como torque e força axial da ferramenta.  

 

Figura 26: (a) Vista superior da simulação de linhas de fluxo para soldagem por atrito 
indicando a assimetria do processo; (b) Simulação de temperaturas para o processo de 

soldagem por atrito (Unidades de temperatura em °C) [22]. 
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 Em estudos mais recentes, Ji et al. [134] estudaram o efeito da geometria do 

ombro e da geometria do pino no comportamento do fluxo de material plástico no 

software ANSYS. Os resultados de simulação mostram que o material alcança 

velocidades maiores em filetes de roscas menores. Desta forma o uso de roscas com 

filetes de menor tamanho proporciona melhor escoamento do material durante a 

soldagem, diminuindo a probabilidade de defeitos. Kadian et al. [135] estudaram sete 

tipos diferentes de geometrias de pinos de ferramentas e seus efeitos no fluxo de 

material. A análise do fluxo de material das chapas de solda AA6061 foi realizada em 

ANSYS. Foram computadas temperaturas e velocidades do material para cada pino 

utilizado, indicando maiores temperaturas para pinos roscados/filetados e maiores 

velocidades para pinos cilíndricos lisos.  

 Apesar de serem métodos rápidos e eficientes para cálculo de temperaturas do 

processo de soldagem por atrito, os modelos CFD têm a necessidade de atribuir 

viscosidade ao material e geralmente mostram uma predição excessiva dos campos 

de velocidade e incapacidade de prever defeitos gerados pelos parâmetros do 

processo. Além disso, tais modelos ainda não conseguem descrever com precisão as 

deformações que de fato ocorrem no processo, tampouco os efeitos da geometria das 

ferramentas no cordão de solda. 

 Por fim, o método numérico baseado em mecânica dos sólidos será discutido 

em detalhes a seguir.  

 

2.7.1 Mecânica dos sólidos computacional 

 Os modelos em mecânica dos sólidos têm sido amplamente utilizados em 

pesquisas [27], [28], [127], [128], [130], [136]–[140] e consideram que o material 

durante o processo de soldagem permanece sólido. Tais modelos trabalham com 

malhas que constantemente se adaptam à movimentação da ferramenta, 

necessitando assim tempos de execução longos e cálculos complexos para 

deformação de malhas.  

 A equação de equilíbrio de forças é expressa com base na mecânica do 

contínuo e as equações diferenciais parciais são calculadas por softwares de 

modelamento comerciais, como exemplo o software DEFORM 3D. 
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 Em trabalhos mais recentes nesta categoria, Buffa et al. [140] apresentam um 

modelo termomecânico que pôde prever a distribuição de temperatura e os campos 

de tensão residual fornecendo apenas os dados constitutivos do material. Asadi et al. 

[28] apresentaram simulações que conseguiram prever temperatura e distribuição de 

tensões para soldagem de AZ91. Além disso, utilizaram rastreamento de pontos para 

visualizar o movimento do material em torno da ferramenta prevendo o tamanho da 

zona misturada. Um exemplo de modelo em DEFORM 3D pode ser visto na Figura 

27. 

 Pode-se inferir que a principal vantagem dos modelos em mecânica dos sólidos 

computacional (MSC) em relação ao CFD é o cálculo de tensões, distribuições de 

tensões residuais e morfologia da região processada. Alguns dos códigos comerciais 

utilizados para estes modelos incluem Abaqus, Ansys, Forge3 e DEFORM 3D. 

Figura 27: Ilustração esquemática do modelo proposto por Asadi et al. [28] 

 

 Resultados obtidos por Ammouri et al. [141] e Buffa et al. [127] demostram a 

robustez do modelo em calcular valores de tensões e deformações, bem como o 

cálculo de temperaturas ao longo do processo. Outro fator de relevância é a 

capacidade de cálculo de esforços nas ferramentas, informação importante para 

projetos das mesmas.  
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3 OBJETIVOS 

 Avaliar experimentalmente os efeitos de parâmetros de soldagem e geometrias 

de ferramentas na soldagem por atrito em liga de magnésio AZ31 e propor modelos 

numéricos capazes de prever fenômenos térmicos, mecânicos e microestruturais 

consistentes com os resultados experimentais. 

3.1 Metodologia 

O presente trabalho foi divido em três partes as quais abordam discussões 

pertinentes consideradas pelo autor na investigação do processo e simulação de 

soldagem por atrito.  

Na primeira parte foram estudados o comportamento termomecânico e as 

variações microestruturais em ensaios de compressão a quente da liga AZ31 visando 

o uso dessas informações no modelo de soldagem por atrito. Nesta etapa, equações 

constitutivas e de evolução microestrutural foram elaboradas e verificadas junto aos 

experimentos.  

Na segunda parte foi analisado o efeito das roscas das ferramentas no fluxo de 

material durante o processo de soldagem por atrito. Para facilitar a visualização, foram 

utilizados dois materiais, tendo o segundo o papel de marcador. Nesta etapa, buscou-

se esclarecer a ação da geometria da ferramenta no material processado. Os 

resultados encontraos nesta etapa serviram de auxílio na verificação de futuras 

simulações.  

Na terceira e última etapa foram realizadas soldagens instrumentadas na liga 

AZ31 e posterior simulação numérica nas mesmas condições. As informações de 

modelos termomecânicos, microestruturais e de ação da geometria da ferramenta 

obtidas nas etapas anteriores foram considerados. Os resultados das simulações em 

soldagem por atrito foram validados e analisadas, obtendo informações inéditas sobre 

a influencia de parâmetros e geometrias no ciclo termomecânico e microestrural do 

material durate o processo de soldagem por atrito.  
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Desta forma, dividiu-se o trabalho em três blocos: 

 ESTUDO ANALÍTICO DO COMPORTAMENTO TERMOMECÂNICO DA LIGA 

AZ31 

 EFEITO DA GEOMETRIA DO PINO E DE PARÂMETROS NA SOLDAGEM 

POR ATRITO UTILIZANDO CHAPAS SOBREPOSTAS DE AZ31 E AA6061 

 SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO PROCESSO DE SOLDAGEM POR ATRITO 

POR PINO NÃO CONSUMÍVEL  
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4 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

4.1 Soldagem por atrito por pino não consumível 

 Para a realização das soldagens foi empregado o equipamento de soldagem 

por atrito da empresa Transformation Technologies Inc. (TTI), modelo RM-1ª presente 

no Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) - Figura 28, pertencente ao 

Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Campinas-SP. O 

equipamento apresenta duas opções para o controle de soldagem: por força ou por 

posição (penetração da ferramenta). Com o auxílio de células de carga, o software 

acoplado à máquina reporta dados de força e torque atuantes na ferramenta durante 

o processo. As chapas são apoiadas em uma mesa com sistema de resfriamento 

acoplado. O equipamento suporta velocidades de rotação máxima de 3000 RPM e 

forças normais na ferramenta de até 85 kN. 

 

Figura 28: Máquina de soldagem por atrito RM-1 utilizada nos experimentos 
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4.2 Ferramentas  

 Para avaliação do efeito das ferramentas foram utilizadas três geometrias de 

pinos e uma geometria de ombro. O ombro é do tipo convexo, com sistema de encaixe 

para os pinos projetado exclusivamente para este trabalho, visto na Figura 29. O 

material para confecção da ferramenta foi o aço H-13 temperado e revenido. 

 

Figura 29: Geometria do ombro utilizado nos experimentos 

 

 A geometria do pino considera geometrias cônicas básicas com e sem roscas. 

Os pinos são do tipo cônico diferenciados pela geometria da rosca: o pino A é do tipo 

roscado com passo de 3,5 mm, o pino B é do tipo roscado com passo de 2.5 mm e o 

pino C é liso, sem filetes, como mostra a Figura 30. Todos apresentam mesmo 

diâmetro de 10 mm na base e comprimento total de 10 mm. O sentido de rotação 

adotado é o anti-horário, ou seja, as roscas atuam empurrando o material para baixo. 

 

Figura 30: Geometrias dos pinos utilizados nas soldagens e simulações 
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 Para a avaliação do efeito do pino em soldagens dissimilares foram utilizados 

os pinos A e C; e para verificação experimental usada nas simulações foram utilizados 

os pinos A, B e C.  

 

4.3 Parâmetros e montagem 

 A matriz experimental foi escolhida variando a velocidade de rotação e avanço 

em valores típicos aplicados em soldagens de AZ31 encontrados na literatura 

[38],[57],[98],[100], levando-se em consideração as diferenças geométricas das 

ferramentas utilizadas.  

 Para etapa de visualição do material durante o prcesso de soldagem, foram 

definidas três velocidades de rotação - 375, 750 e 1125 RPM - e uma velocidade de 

avanço - 160 mm/min - para uma penetração fixa. 

 O seguinte arranjo para demarcação de fluxo foi proposto: chapas de materiais 

dissimilares soldados de forma sobreposta. Para os ensaios foram posicionadas duas 

chapas de magnésio com 3 mm de espessura cada sobre duas chapas de AA6061, 

também com 3 mm cada, conforme ilustra a Figura 31. 

 

Figura 31: Montagem das chapas sobrepostas utilizada na primeira parte do trabalho 
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 Para a etapa de simulação computacional, foram realizadas soldagens do 

material AZ31 para verificação experimental dos resultados numéricos. A 

configuração sobreposta foi utilizada devido dificuldade de aquisição de chapas com 

maior espessura. A montagem incluiu duas chapas de AZ31 com 5 mm de espessura, 

totalizando 10 mm de espessura total, como mostra a Figura 32. Os parâmetros 

selecionados também foram obtidos de acordo com dados da literatura, mas com 

variação aos utilizados na etapa anterior afim se de evitar a quebra da ferramenta. 

Para as rotações foram selecionados os valores de 800, 1200 e 1600 RPM com duas 

velocidades de avanço, 100 mm.min-1 e 200 mm.min-1. 

 

Figura 32: Montagem das chapas sobrepostas utilizada na terceira parte do trabalho 

 

 

A Tabela 3 resume as condições aplicadas. 

Tabela 3: Condições de ferramentas e parâmetros aplicados no trabalho 

Condição Pino A Pino B Pino C 

Soldagem dissimilar (PARTE 2) 375,750 e 1125 RPM - 375,750 e 1125 RPM 

Soldagem sobreposta AZ31 

(PARTE 3) 

800, 1200 e 1600 

RPM 
800 RPM 800 RPM 
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4.4 Medidas de temperatura durante o processo 

 Para verificação experimental das simulações realizadas foram coletados os 

ciclos térmicos das soldagens. Para medida das temperaturas da chapa foram 

colocados termopares tipo-K no lado de avanço e retrocesso a distâncias de 15 mm 

do centro do cordão e 2,5 mm de profundidade, como mostra a Figura 33 (a) anterior 

ao processo de soldagem. A montagem final da chapa na mesa de trabalho pode ser 

vista na Figura 33 (b). Foi também mensurado a temperatura da ferramenta através 

de um termopar tipo-K colocado no interior do ombro, como mostra a Figura 33 (c). A 

aquisição de temperaturas foi realizada a cada 0,1 segundo. Ademais, foi utilizado um 

termômetro infravermelho Fluke para medições paralelas da temperatura do processo. 

 

Figura 33: a) Localização dos termopares nas chapas de AZ31; b) Fotografia da montagem da 

chapa com termopares e sistema de fixação; c) Localização do termopar na ferramenta 

 

 

4.5 Microscopia óptica e eletrônica de varredura 

 Para caracterização utilizou-se embutimento em baquelite e procedimentos 

convencionais de lixamento (lixas com granulometria entre 100 e 1200) e polimento 

(pasta de diamante 3 e 1 μm). O ataque revelador de contornos utilizado na liga AZ31 

é composto de 6 g de ácido pícrico, 10 ml de água destilada, 10 ml de ácido acético 

em 100 ml de etanol. O tempo de imersão foi de aproximadamente 10 s. Após o ataque 
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metalográfico as amostras foram lavadas com água fria e álcool etílico, sendo 

posteriormente secas com ar comprimido. 

 O microscópio óptico utilizado foi da marca Olympus, modelo BX-51M, 

acoplado com o software analisador de imagens PAX-it. O equipamento utilizado para 

a microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi o FEI Quanta 650 FEG, pertencente 

ao Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano). Este microscópio possui um 

sistema de Espectroscopia de raios X por dispersão em energia (EDS), técnica 

analítica usada para a análise elementar ou caracterização química de uma amostra. 

 

4.6 Difração de elétrons retroespalhados (EBSD)  

 Para as análises por EBSD, as amostras da seção transversal das soldagens 

foram preparadas com polimento final com pasta de diamante (0,05 μm) e tratamento 

no equipamento Hitachi de polimento iônico por 15 min. O EBSD foi realizado usando 

microscópio eletrônico de varredura operado a 20 kV, com um ângulo de inclinação 

da amostra de 70°, com distâncias de operação variando entre 16 e 19 mm e com 

passo de 0,15 μm. O software Channel 5 foi utilizado para analisar os dados e criar 

os mapas de orientação cristalográfica e figuras de pólo. 

 Para caracterização dos dados adquiridos foram utilizados recursos presentes 

no software, tais como as figuras de pólo e figuras de pólo inverso. As figuras de pólo 

são projeções estereográficas que mostram a distribuição de direções normais de um 

determinado plano cristalográfico, em um sistema de coordenadas adotado.  

 A figura de pólo inverso (IPF, por suas siglas em inglês Inverse Pole Figure) 

mostram a distribuição de determinadas direções cristalográficas de um determinado 

plano em relação a um cristal de referência (sistema de eixos relativo à amostra). O 

mapa de figura de pólo inversa é o método mais conhecido, e consiste em relacionar 

os planos cristalográficos paralelos ao plano de referência a uma escala de cores 

previamente definida. 

 Para análise, os corpos de prova foram montados com a direção de soldagem 

- welding direction (WD) perpendicular ao plano do porta-amostras. Na Figura 34, são 

ilustradas as direções do porta amostras e da amostra soldada, onde, WD é a direção 

de soldagem (Welding direction), ND a direção normal (Normal direction) e TD a 
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direção transversal (Transversal direction). Nota-se que o eixo Y coincide com o eixo 

de soldagem da amostra (WD). No presente trabalho, todas figuras de pólo foram 

obtidas na direção Y, ou WD. 

Figura 34: Representação esquemática das coordenadas do porta-amostras e da amostra 

utilizada nas análises de EBSD 

 

 

4.7 Difração de raios X 

A análise de difração foi realizada em um difratômetro Xpert Pro MRD XL, 

instalado no Centro de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) - Campinas. Este 

difratômetro possui um tubo com anteparo de Co Kα que gera raios X de comprimento 

de onda (λ) de 1,790307 Å. A tensão aplicada variou entre 40 e 45 kV com corrente 

constante de 35 mA. Os difratogramas foram analisados utilizando o software 

PowerCell.  

A identificação das fases presentes das amostras soldadas foi realizada por 

comparação dos difratogramas obtidos experimentalmente com os padrões de 

difração existentes no banco de dados cristalográficos (International Center for 

Diffraction Data - ICDD).  
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4.8  Dureza 

Os ensaios de dureza foram realizados no equipamento Leco LMV-50V 

seguindo as normas da ASTM E384 [142], aplicando forças de 200 gf por 15 segundos 

em cada indentação. As indentações em escala micro foram realizadas em linhas ou 

mapeamento com distância entre indetações de 200 µm. Mapas dos dados obtidos 

foram gerados em escala de cores pelo software MatLab. 

 

4.9 Ensaio de ruptura 

 Para avaliar a resistência mecânica das juntas soldadas foram realizados 

ensaios de tração no equipamento universal de ensaios mecânicos – MTS. O 

equipamento apresenta capacidade de 250 kN e permite a realização de ensaios com 

carregamento monotônico, como ensaios de tração, compressão e de tenacidade à 

fratura, e de ensaios dinâmicos, como fadiga e integral-J pelo método da flexibilidade 

no descarregamento. 

 O ensaio de tração foi realizado utilizando o corpo de prova mostrado na Figura 

35. Este ensaio consiste em quebrar o corpo de prova sob uma carga aplicada e o 

equipamento utilizado deve ser capaz de medir a carga máxima aplicada no momento 

da falha. A geometria do corpo de prova utilizado é baseado em trabalhos envolvendo 

soldagens sobrepostas encontrados na literatura [7], [143]–[145], por ainda não 

apresentar norma específica na literatura.  

 

Figura 35: Representação esquemática do corpo de prova utilizado para os ensaios de ruptura 

nas juntas soldadas por atrito. 
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4.10  Ensaios de compressão a quente 

 Os dados referentes ao comportamento termomecânico do material, utilizado 

nas posteriores simulações matemáticas, foi determinado através da análise de 

curvas tensão-deformação obtidas por ensaios de compressão a quente.  

 O objetivo deste ensaio é verificar a resistência do material à deformação em 

altas temperaturas e identificar quais os tipos de mecanismos de amaciamento que 

ocorrem durante a soldagem para conduzir as investigações sobre recristalização das 

juntas soldadas, explicar o escoamento do material e perfil de soldagem no centro da 

zona de mistura.  

 O ensaio de compressão a quente foi escolhido por permitir grandes 

deformações e corpos de prova com geometria simplificada, facilitando a usinagem 

dos mesmos. Nourollahi et al. [146] e outros autores [147]–[149] demostraram a 

capacidade de prever tensões e fenômenos de recristalização utilizando relações 

constitutivas para liga AZ31 em temperaturas e taxas de deformação distintas.  

Os ensaios do presente trabalho foram realizados no módulo de compressão 

do simulador termomecânico Gleeble 3800®, mostrado na Figura 36, instalado no 

LNNano/CNPEM. O sistema permite ensaios de compressão com temperatura 

controlada por termopares inseridos no corpo de prova. Para deformação duas formas 

de controles são permitidas: por força, aplicada por um sistema hidráulico ou por 

medida de deslocamento. O sistema de aquecimento por resistência direta da Gleeble 

3800 pode aquecer amostras a taxas superiores a 10.000 °C/seg, ou pode manter as 

temperaturas de equilíbrio no estado estacionário dentro de ± 1 ° C 
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Figura 36: Sistema de ensaios termomecânicos Gleeble 3800® 

 

 

 Ensaios de compressão isotérmicos foram realizados em amostras cilíndricas 

extraídas no sentido longitudinal de chapas da liga AZ31 com as seguintes dimensões: 

7,5 mm de altura e 5 mm de diâmetro. A usinagem dos corpos de prova foi realizada 

por eletro-erosão a fio, utilizando um fluido dielétrico a fim de evitar alterações 

dimensionais ou danos na amostra, que pudessem alterar a microestrutura antes do 

ensaio mecânico. A temperatura foi controlada por meio de termopares tipo S 

soldados à superfície externa e centralizados em relação à altura do corpo de prova.  

 Tinta à base de níquel foi aplicada entre a amostra e o sistema de compressão 

para diminuir o efeito de atrito durante o ensaio e evitar esforços adicionais que 

possam comprometer os ensaios, tais como atrito entre o material e o carbeto que 

transmite o esforço do equipamento, fazendo com que deixe e ser uniaxial e deforme 

mais do que o esperado. 

 Para se compreender a viscoplasticidade da liga AZ31 durante o processo de 

soldagem por atrito, foram submetidos testes à temperatura e deformação 

semelhantes à temperatura de pico e deformação estimadas para as juntas durante a 

soldagem por atrito. Os valores de temperatura e deformação foram baseados na 

literatura [39], [94], [150], [151]. 
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 As temperaturas ensaiadas foram de 100, 200, 300, 350, 400, 450 e 500 °C e 

taxas de deformação de 0,01 s-1, 0,1 s-1, 1 s-1 e 10 s-1, totalizando 28 combinações. 

Foram realizadas repetições apenas no caso de ocorrência de anomalias durante o 

ensaio. A máxima temperatura máxima de ensaio foi de 500 °C devido a perdas 

sucessivas de amostras geradas pelo amolecimento excessivo do material em 

temperaturas superiores. A deformação máxima estabelecida foi de 0,8 para garantir 

ser atingido o estado de tensão-deformação estacionário do material.  

 O ensaio foi realizado com velocidade de deformação constante e com relação 

linear entre deformação e tempo. Para um ensaio de compressão sob essas 

condições, a taxa de deformação é calculada como mostra a Equação (1) e Equação 

(2). 

𝜺 ̇ =  
∆𝜺

∆𝒕
      (1) 

 

No qual 

∆휀 = ln (
ℎ0

ℎ𝑓
)     (2) 

Onde 휀̇ é a taxa de deformação, ℎ𝑜 é a altura inicial do material, ℎ𝑓 é a altura 

final, ou seja, após a deformação, 𝑡 é o tempo total de deformação, e Δε é a 

deformação efetiva do material. Para efeito de cálculo, o ℎ𝑜 é 7,5 mm e o comprimento 

final após a compressão será 3,4 mm, que resulta nos 80% de deformação esperados.  

A diferença de deformação verdadeira é mostrada na Equação (3). 

 

∆휀 = ln (
7,5

3,4
) = ~0,8     (3) 

Logo, para se alcançar determinada taxa de deformação verdadeira, o seguinte 

cálculo foi estabelecido, como mostra a Equação (4). 

휀 ̇ =  
∆𝜀

∆𝑡
      (4) 
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4.11  Análise constitutiva 

 A compreensão do comportamento de metais e ligas em condições de 

deformação a quente tem uma grande importância no entendimento de processos 

como laminação a quente, forjamento, extrusão e soldagem por atrito. Relações 

constitutivas são frequentemente utilizadas para descrever as propriedades 

mecânicas de metais em forma de equações e utilizadas para se prever a resposta 

dos mesmos em condições de temperatura, taxa de deformação e deformação 

distintas. Além disso, os modelos constitutivos devem considerar os efeitos de 

encruamento e amaciamento provocado pela recuperação e recristalização. 

 Sellars e McTegart [152], [153] introduziram uma equação constitutiva senoidal 

hiperbólica. É um dos modelos mais utilizados para resumir e extrapolar dados 

experimentais, expressada pela Equação (5) 

 

휀̇ = 𝐴[sinh(𝛼𝜎)]𝑛𝑒𝑥𝑝 [
−𝑄

𝑅𝑇
]     (5) 

 

onde 𝐴 (s-1) é constante do material, 𝑛 é o expoente de encruamento, 𝜎 (MPa) é 

a tensão e 𝑄 (kJ/mol) é a energia de ativação para deformação plástica do material. 

Os valores serão determinados a partir do tratamento matemático das curvas 

experimentais. Devido às suas boas habilidades de adaptação em amplas amplitudes, 

a expressão da Equação (5) é especialmente atraente para extrapolar os dados 

experimentais para as condições não testadas esperadas durante a soldagem por 

atrito. 

 

4.12 Descrição dos modelos de elementos finitos 

 De acordo com a literatura, o processo de soldagem por atrito pode ser 

simulado por 3 diferentes métodos: formulação lagrangiana-euleriana arbitrária (do 

inglês Arbitrary Lagrangian-Eulerian - ALE), formulação lagrangiana incremental e 

método euleriano. O primeiro e segundo método são baseados em mecânica dos 

sólidos e o terceiro método é baseado em fluido dinâmica computacional. 
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 Algoritmos lagrangianos permitem a simulação de superfícies livres e interfaces 

entre sólidos, possibilitando a utilização em simulações de mecânica dos sólidos. 

Também possui facilidade em simular relações constitutivas dos materiais envolvidos. 

Seu ponto negativo está na necessidade do uso de métodos de remeshing devido a 

inabilidade em modelar grandes distorções da malha.  

 Métodos eulerianos são amplamente utilizados em fluido dinâmica 

computacional. Neste método a malha é fixa e o contínuo move-se em relação a esta. 

Neste método, grandes distorções são administradas com facilidade, mas geram 

imprecisões nas definições de interface e resolução dos detalhes do escoamento dos 

materiais. 

 O método lagrangiano-euleriano arbitrário foi desenvolvido na tentativa de 

combinar as vantagens dos métodos lagrangiano e euleriano minimizando os 

contratempos de cada método. 

 Deste modo, buscou-se comtemplar as vantagens e reduzir as desvantagens 

de cada método combinando-os na formulação lagrangiana-euleriana arbitrária. 

Para o modelamento em mecânica dos sólidos foi utilizado o software de 

elementos finitos DEFORM 3D, um poderoso sistema de simulação de processos 

complexos de conformação de metais [154]. Neste software é utilizado o método 

lagrangiano-euleriano arbitrário. 

 O método dos elementos finitos em rígido-viscoplasticidade tem sido 

amplamente implantado na simulação de deformação em metais [14], [85], [127], 

[139], [155]. O sistema é composto por equações não lineares, as quais são resolvidas 

por método interativos (método de Newton-Raphson) [154]. A equações a seguir 

descrevem as equações governantes em rígido-viscoplasticidade em metais. 

Inicialmente utiliza-se a relação entre tensão, tensão efetiva e deformação, exposta 

na Equação (6). 

𝜎𝑖𝑗
′ =  (

2�̅�

3�̅̇�
) 휀�̇�𝑗      (6) 
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onde 𝜎, 휀̇,̅ 𝜎𝑖𝑗
′ , e 휀�̇�𝑗 são a tensão efetiva, taxa de deformação efetiva, 

componente de tensão deviatórica1 e componentes das taxas de deformação, 

respectivamente.  

 Assume-se que o material siga o critério de escoamento de von Misses, 

conforme demostrado pela Equação (7) e Equação (8). 

 

𝜎 = √
3

2
{𝜎𝑖𝑗

′ 𝜎𝑖𝑗
′ }

1/2
     (7) 

 

�̅̇� = √
𝟑

𝟐
{�̇�𝐢𝐣�̇�𝐢𝐣}

𝟏/𝟐
     (8) 

 

 A tensão efetiva por sua vez é função da deformação efetiva, taxa de 

deformação efetiva e temperatura, como se segue na Equação (9). 

 

𝜎 =  f(휀̇,̅ 휀,̅ 𝑇)      (9) 

 

 No presente trabalho foram utilizadas para modelar o comportamento do 

material a equação de Sellars-Tegart - Equação (5) -, anteriormente apresentadas. A 

geração e transferência de calor no modelo são expressas na forma de um balanço 

de energia exposto na Equação (10) 

 

k1Tii + ṙ − ρcṪ = 0     (10) 

 

                                            
1 Tensão deviatórica: diferença entre as tensões principais maiores e menores em uma condição triaxial. 
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 Onde 𝑘1𝑇𝑖𝑖 representa a taxa de transferência de calor, �̇� é a taxa de geração 

de calor e 𝜌𝑐�̇�é taxa de energia interna. Assume-se que o calor gerado (�̇�) na zona 

de deformação é devido apenas à deformação plástica e ao atrito na interface 

ferramenta-peça de trabalho. No material deformado temos então a geração de calor 

de acordo com a Equação (11) 

 

ṙ  =  Fσijε̇ij      (11) 

 

 A fração de energia mecânica transformada em calor (𝐹) assumida é 0.9 [140]. 

O resto da energia é absorvida no material causando mudanças na densidade de 

discordâncias, aumento de tamanho de grão, mudanças de fase, etc. O balanço final 

de energia pode ser escrito da seguinte forma expressa na Equação (12) 

 

∫ 𝑘1𝑇𝑖𝑖𝛿𝑇 𝑑𝑉
𝑉

 + ∫ 𝜌𝑐�̇�
𝑉

𝛿𝑇 − ∫ 𝐹𝜎𝑖𝑗휀�̇�𝑗𝑉
𝛿𝑇𝑑𝑉 − ∫ 𝑞𝑛𝛿𝑇 𝑑𝑆 = 0

𝑆𝑞
  (12) 

 

onde 𝑞𝑛é o fluxo de calor através da superfície 𝑆𝑞, demonstrado pela Equação (13) 

 

qn  =  kqT,n      (13) 

 

 O sistema DEFORM resolve problemas não lineares dependentes do tempo 

gerando uma série de soluções em incrementos discretos de tempo ou deformação. 

A cada incremento, as velocidades, temperaturas e outras variáveis-chave de cada 

nó são determinadas com base nas condições de contorno, propriedades 

termomecânicas do material e soluções nas etapas anteriores. Outras variáveis são 

derivadas desses valores-chave e atualizadas para cada incremento [154]. 

O DEFROM-3D possui dois solucionadores (solver) diferentes, solver esparso 

(sparse) e solucionador de gradiente conjugado (CG). O Sparse fornece solução direta 
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usando a dispersão da formulação de elementos finitos para melhorar a velocidade. 

CG tenta resolver o problema de forma iterativa, aproximando a solução. O método 

CG tem várias vantagens em relação ao Sparse, como menor tempo de resolução e 

memória, mas em alguns casos, como menor contato entre matrizes, movimento 

rígido de objetos deformáveis, etc., o solver Sparse converge, mas CG pode não 

convergir. Portanto, nesta análise, utilizou-se o solucionador Sparse para 

convergência.  

A iteração direta (DI) e Newton-Raphson (NR) são dois métodos iterativos 

disponíveis. Em DI, assume-se que a equação constitutiva é linear durante cada 

iteração. Os métodos de iteração adotados para resolver as equações não-

linearessão o Newton-Raphson e os métodos de iteração direta. O método de iteração 

direta é usado para gerar um valor inicial para o método de Newton-Raphson, 

enquanto o Newton-Raphson método é usado para convergência final rápida 

 

4.12.1 Otimização das simulações numéricas   

 As simulações do presente trabalho foram realizadas em um computador Intel 

(R) Core i7-7700K com 32 GB de memória RAM.  

 A otimização da malha foi feita dividindo-se a peça em duas regiões com 

diferentes atribuições: uma região deformável localizada sob o pino e o ombro da 

ferramenta e uma região de transferência de calor, longe do campo de domínio da 

ferramenta. O contato entre as duas regiões foi considerado perfeita, como mostra a 

Figura 37. A zona deformável foi projetada com 20 mm de largura. De acordo com as 

observações microestruturais e térmicas apresentadas posteriormente neste trabalho, 

nenhuma alteração significativa foi observada no material de base para além dessa 

distância. Desta forma, a malha de maior interesse (área de contato da 

ferramenta/peça de trabalho) pôde ser refinada localmente e otimizar o tempo de 

processamento da simulação. Com as devidas modificações reduziu-se o tempo de 

simulação de 80 horas para 10 horas. 

 A região deformável foi modelada com cerca de 60000 elementos tetraédricos 

com um tamanho médio de elemento de 0,50 mm. A região de transferência de calor 

foi modelada com cerca de 10000 elementos. A ferramenta considerada rígida 

apresenta cerca de 15000 elementos tetraédricos. 
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 Além disso, na Figura 37 é possível observar a área de contato entre a peça e 

a ferramenta, onde o modelo de atrito, que será discutido mais adiante, é aplicado. O 

modelo é adaptável a qualquer geometria, pois o modelo de atrito é aplicado na 

interface da ferramenta com a peça de trabalho. 

 

Figura 37: Esquema de malha que indica o domínio da ferramenta, as regiões deformáveis, 

regiões não deformáveis e a área de contato entre ferramenta e peça de trabalho. 

 

 

 O passo (step) utilizado entre os cálculos foi baseado no deslocamento da 

ferramenta, fixando-se um valor de 0,001 m com base em testes de tempo e 

convergência. Todas variáveis de processamento matemático listadas acima foram 

ajustadas por um método interativo afim de obter valores que permitissem boa relação 

tempo/resultado. 

 Tanto a peça como a ferramenta interagem com o ambiente através de dois 

modos de transferência de calor, isto é, transferência de calor por convecção e 

radiação. A transferência de calor entre a peça de trabalho e ambiente, e da 

ferramenta e o ambiente adotado foi de 20 W/m2K. A transferência de calor entre a 

peça de trabalho e a ferramenta foi definida como 22000 W/m2K. A transferência 
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condutiva de calor definida entre a face inferior da peça de trabalho e o backing é igual 

a 22000 W/m2K. Esses valores  frequentemente encontrados na literatura estão 

sumarizados na Tabela 4 [135]. Os coeficientes de transferência de calor foram 

considerados constantes ao longo das simulações.  

 

Tabela 4: Coeficientes para as condições de transferência de calor 

Condição Valor 

Coeficiente de convecção livre 

da chapa e ferramenta 
20 W/(m2*K) 

Coeficiente de condução entre a 

chapa e o backing 
22000 W/(m2*K) 

Coeficiente de condução entre a 

chapa e a ferramenta 
22000 W/(m2*K) 

Emissividade da superfície 0,35 
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4.12.2 Coeficiente de atrito  

 Durante o processo de SAPNC, o coeficiente de atrito é influenciado pela 

temperatura, pressão, velocidade e assim por diante. A complexidade de fenômenos 

simultâneos torna sua determinação complexa. Considerando a falta de evidências 

experimentais de coeficiente de atrito em alta temperatura, o método baseado no 

estudo de Kumar et al. [115] foi adotado. 

 Conforme discutido por Kumar et al. [115], o coeficiente de atrito em soldagem 

por atrito possui íntima relação com a temperatura local, pressão axial aplicada e 

torque. O valor do coeficiente de atrito pode ser associado a mudanças metalúrgicas 

intrínsecas experimentadas pelo metal durante seu aquecimento e deformação. De 

maneira simplificada, o coeficiente de atrito é tanto maior quanto maior forem a 

pressão axial, a temperatura e o torque. Os resultados são apresentados na Tabela 

6. 

Tabela 5: Pressão axial (MPa), torque (N.m), temperatura (° C) e coeficiente de atrito obtidos em 

experimentos por Kumar et al. [115] 

Pressão Axial (MPa) Torque (N.m) Temperatura (°C) Coeficiente de atrito 

13 1,75 40 0,5 

13 2,10 50 0,6 

26 3,50 175 0,5 

26 5,95 260 0,85 

26 7,87 400 1,12 

39 5,25 200 0,5 

39 14,17 450 1,35 

39 11,81 350 1,12 

 

 Os três fatores citados, pressão axial, temperatura e torque, são resposta por 

sua vez dos parâmetros pré-determinados na soldagem por atrito, dentre eles rotação, 

avanço, material e geometria de ferramenta, como também mencionado por Shadi et 

al. [49]. A Figura 38 apresenta a relação entre os parâmetros apresentada.  
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Figura 38:Relação entre parâmetros do processo, respostas do sistema e atrito 

 

 Por meio da análise dos dados obtidos por Kumar et al. [115] e considerando 

as similaridades entre as ligas de magnésio e alumínio (propriedades físicas e 

mecânicas), propôs-se a elaboração de uma equação linear que fornece o coeficiente 

de atrito (𝝁) em função da pressão axial (𝑷), torque (𝝉) e temperatura da interface 

entre o material e a ferramenta (𝑻). A equação proposta é apresentada na Equação 

(14). 

 

𝜇 = 𝑓(𝜏, 𝑃, 𝑇)     (14) 

 

 Os valores dos parâmetros desta equação são apresentados posteriormente 

nos resultados de simulação. A função de atrito foi aplicada nas superfícies das 

ferramentas em contato com a chapa. Ao longo da simulação, um processo interativo 

fornece o valor do coeficiente atrito de acordo com a temperatura calculada, torque e 

força axial. 
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5 MATERIAL DE ESTUDO 

 O material de estudo foram chapas laminadas de magnésio AZ31 (Mg – 3%Al 

– 1%Zn – 0,3%Mn) com espessuras de 3 mm e 5 mm. As chapas foram adquiridas da 

empresa ZincoMag, a qual importa chapas de magnésio para o Brasil. A análise da 

composição foi realizada por um espectrômetro SpectroMaxx na face superior da 

chapa, fornecendo a média de 8 repetições. A composição comparada com a Norma 

ASTM B 107 pode ser vista na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Composição química da liga de magnésio AZ31 utilizada (% em massa) e 

comparação com a Norma ASTM B 107 

Elemento Mg Al Si Fe Mn Zn P 

Material Bal. 3,33 0,019 0,009 0,63 0,56 0,005 

Norma Bal. 2,5-3,5 0,10 0,005 0,20-0,50 0,6-1,4 - 

 

 O material apresentou apenas as quantidades de alumínio na proporção 

correta. Ferro, manganês e zinco apresentam pequenas variações e apenas o silício 

apresenta diferença de uma ordem de grandeza comparado a norma ASTM B 107. 

 A Figura 39 mostra a microestrutura do material na condição “como recebido” 

no sentido de laminação, o mesmo sentido utilizado no processo de soldagem. 

Determinou-se o diâmetro médio dos grãos pelo método de intercepto de acordo com 

a Norma ASTM E-112 [157]. O diâmetro médio medido foi de 53 µm com desvio 

padrão de 4,3 µm.  
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Figura 39: Micrografia ótica da liga AZ31no estado “como recebida”no sentido de laminação 

da chapa 

 

 

 Nota-se presença de grande quantidade de precipitados na matriz de 

magnésio. Segundo os estudos de Kawalla et al. [86], os precipitados da liga de 

magnésio AZ31 são resultado dos rápidos resfriamentos presentes na fabricação da 

liga. Variações de taxas de resfriamento entre a superfície e o centro das chapas 

geram regiões com soluções sólidas supersaturadas com algum elemento de liga 

como alumínio e/ou  manganês, os quais se combinam facilmente e formam 

precipitados à base de Mg, Al e Mn [158]. Verifica-se também a presença de bandas 

de laminação resultantes do processo de conformação durante a fabricação do 

produto. 

 Segundo a literatura, os precipitados formados entre o magnésio e os 

elementos de liga (Al e Zn) podem ser: Mg2Al3, MgZn2, Mg2Zn3, Mg2Zn11, Mg17Al12, e 

(Al Zn)49Mg32, assim como os formados entre o alumínio e manganês: Al6Mn, Al4Mn, 

AlMn, Al11Mn4, Al8Mn5, Al9Mn11 [159].  

 Com auxílio da técnica de análise de dispersão de energia (EDS) foram 

detectadas altas intensidades de Al e Mn nos precipitados, de acordo com a Figura 

40. 
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Figura 40: Análise de composição química nos precipitados na liga AZ31 como recebido. (a) 
Imagem do precipitado no MEV com 2000x de aumento; identificação dos elementos (b) 

magnésio; (c) manganês; (d) alumínio 

 

 

 Análises pontuais no precipitado indicaram cerca de 73,9% em massa de 

manganês e 26,1% alumínio. De acordo com o diagrama de fases Al-Mn (Figura 41), 

em condições de equilíbrio e nas quantidades acima mencionadas, trata-se da fase 

intermetálica β-Mn. Outro indicio está na geometria do precipitado, o qual se 

assemelha às partículas β-Mn encontradas por Laser et al. [159], em ligas de 

magnésio ricas em manganês (0,80% em massa). 
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Figura 41: Diagrama de fases Al-Mn. Adaptado de Qiu et al. [160] 

 

 

 Pouco se encontra na literatura sobre a presença deste precipitado em ligas 

AZ31. Sua formação provavelmente está relacionada às baixas concentrações dos 

outros elementos formadores de precipitados (Zn e Si) e maior concentração do 

elemento Mn, fora dos padrões estipulados para a liga AZ31, proporcionando a 

formação do intermetálico β-Mn. 
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6 ESTUDO ANALÍTICO DO COMPORTAMENTO TERMOMECÂNICO DA LIGA 

AZ31 

 

6.1 Resumo 

A capacidade de prever o comportamento do material em estados de deformação e 

temperatura distintos mostra-se de grande valia na otimização e redução custos 

envolvidos em processos de conformação a quente. Diversos métodos discretos e 

estatísticos são propostos na literatura para simular o comportamento dos materiais 

metálicos, no entanto, os parâmetros de materiais necessários para desenvolver 

esses modelos não estão amplamente disponíveis. Neste trabalho, a evolução 

microestrutural e mecânica foi estudada a partir de dados de compressão isotérmica 

da liga AZ31B e modelada utilizando o software DEFORM-3D. Os ensaios à quente 

da liga de magnésio foi conduzido nas temperaturas de 100 °C, 200 °C, 300 °C, 350 

°C, 400 °C, 450 °C e 500 °C e taxas de deformação de 0,01 s-1, 0,1 s-1, 1 s-1 e 10 s-1. 

A evolução da recristalização dinâmica, fração volumétrica e tamanho de grão foram 

propostas com base nos dados experimentais. A energia de ativação de deformação 

quente derivada dos dados experimentais foi de 128 kJ/mol com um expoente de 

encruamento de 3,3. Medidas experimentais de tamanhos de grãos concordaram com 

a modelagem conduzida, indicando a confiabilidade dos dados e da técnica utilizada 

na previsão do comportamento do material e de fenômenos como a recristalização 

dinâmica. 
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6.2 Introdução 

 No processo de conformação a quente de metais, três fenômenos metalúrgicos 

cruciais ocorrem modificando a microestrutura e as propriedades mecânicas: o 

encruamento: aumento da resistência do metal devido aos movimentos e geração de 

discordâncias dentro da estrutura cristalina; recuperação dinâmica e recristalização 

dinâmica, processos pelos quais os grãos deformados podem reduzir a energia 

armazenada durante deformação plástica, por meio da aniquilamento ou rearranjo de 

defeitos na sua estrutura cristalina [61]. O conhecimento desses fenômenos e suas 

interações tem uma grande importância para o estudo em modelamento matemático 

de processos de conformação a quente devido ao seu papel efetivo na previsão dos 

valores de tensão de escoamento do metal. 

 O desenvolvimento de simulações numéricas é fundamental para modelar as 

evoluções microestruturais e mecânicas; assim, permitindo prever as mudanças 

microestruturais e propriedades mecânicas em diferentes condições de deformação. 

Diversas abordagens têm sido propostas para simular a recristalização dinâmica e 

evolução microestrutural, como os métodos de Monte Carlo (MC) e o Cellular 

Automaton (CA) [161]–[163]. Ambos os métodos são probabilísticos, sendo o método 

dos autômatos celulares (CA) relativamente flexível na simulação de diferentes 

sistemas físicos e mais eficaz no cálculo [162]. O método CA baseia-se na relação 

entre os locais de nucleação e a distribuição da densidade de discordâncias. A 

densidade de discordâncias desempenha um papel muito importante na nucleação e 

na evolução microestrutural durante a deformação a quente [162]. No entanto, os 

parâmetros dos materiais necessários para desenvolver esses métodos, por exemplo, 

taxa de nucleação; densidade de discordâncias crítica, mobilidade de contornos de 

grão não se encontram facilmente disponíveis. A avaliação industrial desses 

parâmetros é complexa, pouco prática para diversos tipos de materiais e demorada 

para aplicações industriais diárias. 

 Existe uma forte correlação entre a evolução da microestrutura e as 

propriedade mecânicas, durante um processo de conformação de materiais metálicos 

[62]. Pode-se dizer que as curvas tensão-deformação refletem o estado 

microestrutural nas condições de deformação aplicadas. 

 Portanto, torna-se coerente modelar a evolução microestrutural durante 

recristalização dinâmica (DRX) analisando as curvas tensão-deformação do material. 
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Por exemplo, Ryan e McQueen [164] e Poliak e Jonas [165] sugeriram que o início da 

recristalização dinâmica (DRX) pode ser identificado a partir de mudanças na 

inclinação da curva de variação da taxa de encruamento em função da tensão de 

escoamento do material.  

 Além destes, outros trabalhos contribuíram para o modelamento de fenômenos 

metalúrgicos baseados nos resultados de deformação em metais. 

 Xu et al. [166], estudando o comportamento mecânico da liga AZ91D, 

propuseram um modelo cinético de recristalização consistente com os dados 

experimentais de tensão-deformação. Quan et al. [167] indicam que a evolução da 

recristalização pode ser caracterizada por curvas convencionais de deformação e taxa 

de encruamento. Liu et al. [88] analisando a liga AZ31B revelaram que um modelo 

cinético de recristalização baseado nas curvas tensão-deformação de testes de 

compressão estava de acordo com a observação microscópica. 

 Estas informações auxiliadas por simulação numérica podem ser utilizadas 

para melhorar a seleção de parâmetros de deformação de maneira rápida e mais 

acessível. 

 No presente trabalho, curvas tensão-deformação obtidas em ensaios de 

compressão isotérmica e análises microestruturais foram utilizados para se construir 

um modelo do comportamento termomecânico e microestrutural da liga AZ31B. Os 

modelos construídos foram então aplicados no simulador numérico DEFORM-3D e 

comparados com os dados experimentais. Os resultados visam fornecer orientações 

para técnicas de modelagem de deformação a quente na liga AZ31B, descrevendo 

etapas para desenvolver o modelo para outros materiais metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

6.3 Resultados e discussão 

6.3.1 Curvas tensão-deformação 

 A Figura 42 mostra as curvas tensão-deformação para todas as condições 

experimentais analisadas. Em 100 °C, o material apresentou comportamento frágil e 

não foi incluído nas análises. Condição semelhante foi observada no ensaio a 200 °C 

e 10 s-1, visto na Figura 42 (a), onde houve fratura do corpo de prova antes de atingir 

um estado de deformação estacionário. Este fenômeno se deve à baixa mobilidade 

das discordâncias somado ao baixo número de sistemas ativos de escorregamento 

na célula HCP em temperaturas inferiores à 225 °C [81], conferindo ao material 

comportamento frágil. 

 As demais curvas mostraram características típicas de encruamento e 

amolecimento devido à recristalização dinâmica, incluindo um pico de tensão único 

seguido de um estado estacionário. Ensaios em liga AZ31 relatados por Spigarelli et 

al. [168] e Liu et al. [88] também exibiram comportamento semelhante. Conforme 

observado na Figura 42, a liga AZ31 apresenta comportamento mecânico sensível à 

temperatura e à taxa de deformação, reduzindo os valores de tensão de escoamento 

com o aumento da temperatura e redução da taxa de deformação. 

Padilha et al. [61], analisando o efeito da taxa de deformação e da temperatura 

de deformação em metais relata que o aumento da taxa de deformação é comparável 

ao efeito da redução da temperatura. Isso é explicado pela movimentação e rearranjo 

de defeitos cristalinos durante a deformação. Taxas de deformação impedem ou 

inibem esse rearranjo, reduzindo a plasticidade do material. 
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Figura 42: Curvas de tensão-deformação da liga AZ31 obtidas por ensaios de compressão a 
quente. Ensaio realizados em (a) 200 °C, (b) 300 °C, (c) 350 °C, (d) 400 °C, (e) 450 °C e (f) 500 °C 

com taxas de deformação variando entre 0,01 s-1 a 10 s-1. Pontos utilizados para auxílio na 
visualização das curvas 
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6.3.2 Modelo de tensão de escoamento 

 Para simular o comportamento do material durante a deformação a quente é 

crucial determinar a dependência da tensão de escoamento com a temperatura e taxa 

de deformação. Até a data, várias equações empíricas foram propostas para 

estabelecer a energia de ativação da deformação e o comportamento de deformação 

quente de metais. A mais utilizada e referenciada ([146], [169]–[172]) é a equação de 

Arrhenius com base nas relações de Sellars e McTegart [153] que relacionam taxa de 

deformação, tensão de escoamento e temperatura. Assim, a Equação (15) foi aplicada 

ao modelo: 

 

ε̇ = A[sinh(α𝜎)]𝑛exp [
−𝑄

R𝑇
]     (15) 

 

 Onde 𝑄 é a energia de ativação (kJ/mol), parâmetro físico importante que atua 

como um indicador de resistência mecânica e plasticidade do material, 𝐴 e 𝛼 (𝛼 = 

𝛽/𝑛1) (MPa-1) são constantes materiais, 𝜎 é a tensão de escoamento (MPa), 𝑛 é o 

expoente de encruamento; R é a constante universal dos gases e, finalmente, 𝑇 é a 

temperatura (K). Os valores das constantes do material serão obtidos através do 

tratamento analítico das curvas de deformação obtidas nos testes de compressão. 

 De acordo com a Equação (16) e Equação (17), 𝑛1 e β podem ser obtidos a 

partir das relações: 𝑛1 = 𝑑 ln 휀̇ /𝑑 ln|σ| and β = 𝑑 ln 휀̇ /𝑑|σ|. Com o objetivo de garantir 

resultados de tensão sempre superiores à média, foram utilizados os maiores valores 

de tensão adquiridos nos testes. O valor médio do coeficiente angular das curvas da 

Figura 43 (a), referentes à constante de material 𝑛, é de 5,34. O valor médio do 

coeficiente angular das curvas da Figura 43 (b), referentes à constante de material 𝛽, 

é de 0,078. Assim, podemos obter o valor de 𝛼 = 𝛽/𝑛 igual a 0,014 MPa-1. O valor 

encontrado mostra-se semelhante a valores encontrados na literatura por Xu et al. 

[173] e Aliakbari Sani et al. [174] processando AZ91, e Liu et al. [88] processando 

AZ31. 
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ln 휀̇ =  ln 𝐴 + β|σ| −
𝑄

𝑅𝑇
     (16) 

 

ln 휀̇ =  ln 𝐴 + 𝑛 ln|σ| −
𝑄

𝑅𝑇
     (17) 

 

Figura 43: Relação entre (a) ln�̇� e lnσp; (b) ln�̇� e σp.  

 

 

A Equação (15) pode ser reescrita como mostrado a seguir: 

 

ln 휀̇ =  
n(ln[sinh(𝛼𝜎)])+ln 𝐴−𝑄 

𝑅𝑇
    (18) 

 

Se 휀̇ for uma constante, a Equação (18) pode ser reescrita como: 

 

𝑄 = 𝑅𝑛′
𝜕 ln �̇�

𝜕 ln[sinh(𝛼𝜎)]𝑇
|

𝜕 ln[sinh(𝛼𝜎)]

𝜕(1/𝑇)
|

�̇�
   (19) 
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As relações de ln 휀̇ - ln[sinh(𝛼𝜎)] e ln[sinh(𝛼𝜎)] - 1/𝑇 em diferentes taxas de 

deformação e temperaturas foram ajustadas. O valor médio de todos coeficientes 

angulares das curvas da Figura 44 (a) é 𝑛′, cujo valor é de 3,88. Por fim, substituindo 

𝑛′ na Equação (19), pode-se calcular o valor de 𝑄 médio, neste trabalho, igual a 128 

kJ.mol-1. 

 

Figura 44: Relação entre (a) 𝒍𝒏[𝒔𝒊𝒏𝒉(𝜶𝝈)] e 𝒍𝒏 �̇�  (b) 1/T e 𝒍𝒏[𝒔𝒊𝒏𝒉(𝜶𝝈)] 

 

 O último parâmetro 𝐴 é encontrado substituindo os valores encontrados na 

Equação (15), resultando no valor de 4,79 109 s-1. A equação final é definida na 

Equação (20) 

 

휀̇ = 4,79 109[sinh(0,014𝜎)]3,88𝑒𝑥𝑝 [
−128000

𝑅𝑇
]  (20) 

 

A equação em forma gráfica pode ser vista na Figura 45. Nota-se pela figura a 

relação entre tensão de escoamento e temperatura para determinada taxa de 

deformação. O modelo não fornece todas características presentes nas curvas 

originais tais como o aumento da tensão devido ao encruamento, mas fornece 

estimativa para tensão de escoamento em estado estacionário. 
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Figura 45: Relação entre tensão de escoamento, temperatura e taxa de deformação 

fornecida pela Equação 20 

 

 

 A Tabela 7 resume as constantes do material estudado e as constantes 

encontradas na literatura para testes de compressão a quente em AZ31. 

 

Tabela 7: Comparativo das constantes da equação de Sellars-Taggart [153] encontradas na 

literatura 

Parâmetros  𝐧 𝐐 (kJ.mol-1) 

McQueen et al. [175] 1,8 130 

Liao et al. [176] 5,23 145 

Nourollahi et al. [146] 3,5 145 

Bhattacharya et al. [147] 5,5 127 

Este trabalho 5.34 128 

 

A distinção entre as constantes materiais entre os autores pode ser devido às 

variações nas faces do contato deslizante durante os testes de compressão. A 

lubrificação entre a amostra e a matriz, geralmente não informada em artigos, leva a 

diferentes respostas de plasticidade material.  
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6.3.3 Curvas de encruamento  

 A tensão máxima, crítica e estacionária são importantes parâmetros na 

determinação da ocorrência da recristalização dinâmica e para o cálculo da fração 

recristalizada. Observações microestruturais geralmente são empregadas para 

determinar a tensão crítica para início do processo de recristalização, no entanto, 

exige-se um grande número de amostras examinadas, tornando o método pouco 

atrativo. 

 Neste trabalho, as curvas de encruamento (σ-ε) foram aplicadas para rastrear 

os estágios críticos de recristalização dinâmica e a fração recristalizada. A taxa de 

encruamento (θ’) é definida pela derivada da tensão pela deformação (dσ/dε). Uma 

curva θ’-σ típica é mostrada na Figura 46. 

Figura 46: Curva típica de taxa de encruamento (θ’=dσ/dε) 

 

    Fonte: Autor 

 De acordo com Padilha et al. [61] e Shaban et al. [177] as curvas de 

encruamento mostram tipicamente quatro estágios: o estágio I onde a tensão se eleva 

até seu valor crítico (σc), θ diminui drasticamente e o ponto de inflexão na curva θ-σ 

demonstra o início do fenômeno de recristalização. O estágio II indica a transição entre 

o início da DRX (correspondente a σc) até a tensão máxima, onde θ diminui para zero. 

O estágio III começa em σp e termina em σ* onde θ’ atinge o valor mais baixo indicando 

a região de máximo amolecimento, sendo a recristalização o mecanismo 

predominante de microestrutura. A tensão no estado estacionário (θ’ = 0) no estágio 
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IV indica que o equilíbrio entre o encruamento e o amolecimento proporcionado pela 

DRX foi alcançado [61], [177]. 

 A relação entre a taxa de encruamento (θ’ = dσ/dε) e a tensão de escoamento 

(σ) foi obtida para todas as condições analisadas, como se observa na Figura 47. 

Figura 47: Curvas de taxa de encruamento (θ’=dσ/dε) da liga obtida por ensaios de 

compressão a quente. Testes realizados de 200 °C a 500 °C e a taxas de deformação de 0,01s-1 

a 10s-1. Pontos utilizados para auxílio na visualização das curvas 
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 Utilizando os dados da Figura 47, foram calculados os seguintes parâmetros: 

tensão máxima (σp), tensão crítica (σc), tensão de amaciamento máximo (σ*), tensão 

no estado estacionário (σss), deformação para tensão máxima (εp), deformação para 

tensão crítica (εc), deformação para tensão máxima de amaciamento (ε*) e 

deformação para tensão no estado estacionário (εss), como mostra a Tabela 8 e 

Tabela 9. 

 

Tabela 8: Parâmetros obtidos nos testes isotérmicos a diferentes temperaturas e taxas de 

deformação – Parte 1 

𝐓 (°𝐂) 𝛆 ̇ (𝐬−𝟏) 𝛔𝐜 (𝐌𝐏𝐚) 𝛔𝐩 (𝐌𝐏𝐚) 𝛔∗ (𝐌𝐏𝐚)  𝛔𝐬𝐬 (𝐌𝐏𝐚) 𝛆𝐜 𝛆𝐩 𝛆* 𝛆𝐬𝐬 
𝛆𝐜

/𝛆𝐩 

200 0,01 87,7 182,64 158,56 125,8 0,01 0,21 0,35 0,61 0,05 

200 0,1 105,74 202,01 177,29 134,48 0,04 0,24 0,4 0,62 0,17 

200 1 116,78 220,74 210,11 - 0,05 0,22 0,3 - 0,23 

200 10 162,58 249,19 - - 0,06 0,19 - - 0,32 

300 0,01 72,06 73,12 65,22 54,34 0,04 0,07 0,22 0,42 0,57 

300 0,1 91,2 108,55 95,8 76,72 0,05 0,15 0,27 0,45 0,33 

300 1 105,4 153,48 133,5 99,02 0,05 0,17 0,31 0,55 0,29 

300 10 124,88 201,82 174,59 134,48 0,06 0,24 0,41 0,66 0,25 

350 0,01 41,55 45,88 45,57 37,45 0,06 0,14 0,2 0,52 0,43 

350 0,1 58,01 72,22 66,6 51,88 0,05 0,13 0,25 0,5 0,38 

350 1 60,88 94,37 80,97 66,37 0,04 0,13 0,25 0,45 0,31 

350 10 81,66 141,85 134,13 86,09 0,05 0,24 0,31 0,6 0,21 
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Tabela 9: Parâmetros obtidos nos testes isotérmicos a diferentes temperaturas e taxas de 

deformação – Parte 2 

𝐓 (°𝐂) 𝛆 ̇ (𝐬−𝟏) 𝛔𝐜 (𝐌𝐏𝐚) 𝛔𝐩 (𝐌𝐏𝐚) 𝛔* (MPa) 𝛔𝐬𝐬 (𝐌𝐏𝐚) 𝛆𝐜 𝛆𝐩 𝛆* 𝛆𝐬𝐬 𝛆𝐜/𝛆𝐩 

400 0,01 25,84 27,21 26,64 25,85 0,07 0,16 0,25 0,43 0,44 

400 0,1 41,95 52,55 48,29 42,08 0,05 0,17 0,29 0,54 0,29 

400 1 66,6 81,42 70,97 56,29 0,08 0,18 0,29 0,59 0,44 

400 10 103,73 117,75 97,7 75,34 0,13 0,24 0,42 0,59 0,54 

450 0,01 13,54 16,28 16,04 15,84 0,05 0,17 0,23 0,51 0,29 

450 0,1 19,45 28,51 24,21 21,76 0,04 0,14 0,26 0,45 0,29 

450 1 35,32 53,64 46,73 45,64 0,04 0,09 0,21 0,59 0,44 

450 10 58,53 91,39 75,64 39,26 0,04 0,14 0,35 0,6 0,29 

500 0,01 5,11 9,87 7,48 7,44 0,08 0,15 0,26 0,48 0,53 

500 0,1 8,77 16,44 15,38 15,56 0,02 0,17 0,28 0,4 0,12 

500 1 22,15 35,5 30,16 28,11 0,03 0,09 0,14 0,56 0,33 

500 10 40,27 78,44 62,15 52,12 0,04 0,16 0,3 0,51 0,25 

 

 A relação entre a tensão crítica e a tensão de pico calculada neste trabalho foi 

de 0,33. Os valores desta relação também foram relatados por outros autores: Xu et 

al. [166] relataram valores de 0,212 a 0,666 para liga AZ91D, Quan et al. [178] 

encontraram  valores de 0,270-0,522 para liga de AZ80 e Liu et al. [88] determinou o 

valor de 0,81 para liga de AZ31.  

 A relação entre deformação crítica e deformação de pico obtida no presente 

estudo apresenta média inferior ao valor de 0,81 adotado por Liu et al. [88]. Deve se 

notar que a verificação dos valores de deformação crítica apresenta incertezas que 

podem resultar nas diferenças observadas, como discutido por Liu et al. [88]. 
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 O parâmetro Zener-Hollomon (Z) - Equação (21) - apresenta as influências 

combinadas de temperatura e taxa de deformação em uma equação do tipo 

exponencial. Desta forma, permite sua aplicação em modelos matemáticos de 

fenômenos que consideram os efeitos de temperatura e deformação.  

 

𝑍 = 휀̇ ∙ exp (
𝑄

𝑅𝑇
)    (21) 

 

 De acordo com Selllars et al. [179] e Mcqueen et al. [180], deformações, 

tensões e o tamanho de grão recristalizado podem ser escritos em função do 

parâmetro Zenner-Hollomon. Assim, a deformação de pico, deformação para 50% de 

fração recristalizada e tamanho de grão recristalizado foram expressos usando a 

relação adimensional (𝑍/𝐴), como visto na Equação (22), Equação (23) e Equação 

(24). Este tipo de abordagem também foi aplicada por Quan et al. [178], Bin-Jiang et 

al. [170] e Xu et al. [166] em estudos constitutivos de ligas de magnésio.  

 

휀𝑝 = 𝐶1 ∙ (
𝑍

𝐴
)

𝑚1
      (22) 

 

휀0.5 = 𝐶2 ∙ (
𝑍

𝐴
)

𝑚2
     (23) 

 

𝑑𝐷𝑅𝑋 = 𝐶3 ∙ (
𝑍

𝐴
)

𝑚3
     (24) 
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 O parâmetro 𝐴, como anteriormente citado, é uma constante do material 

analisado. O valor de εp foi modelado como função da taxa de deformação e da 

temperatura, conforme observado na Equação (25): 

 

휀𝑝 = 𝑎1 ∙ 휀̇𝑚1 ∙ exp (
𝑄1

𝑅𝑇
)     (25) 

 

 onde εp denota a tensão máxima; 𝑎1 é o dado material; 𝑚1 é expoente da taxa 

de deformação. Para obtenção dos parâmetros, foi estabelecido a relação logarítmica 

entre 휀𝑝 e (
𝑍

𝐴
), como mostra a Figura 48. 

Figura 48: Relação logarítmica entre 𝜺𝒑 e (
𝒁

𝑨
) 

 

 

 De acordo com os dados da Tabela 8 e Figura 48, os coeficientes da Equação 

(25) podem ser determinados, resultando na Equação (26): 

휀𝑝 = 0,0771 ∙ 휀̇0,031 ∙ exp (
3968

𝑅𝑇
)   (26) 
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6.3.4 Fração volumétrica recristalizada 

A evolução da microestrutura devido à recristalização pode ser calculada pela 

equação do tipo Avrami, conforme demostrado por Liu et al.[88] e outros [173], [181]. 

Na equação de fração recristalizada, a uma taxa de deformação constante, o tempo 

pode ser substituído por tensão, conforme observado na Equação (27), onde, 𝑎10, 𝛽𝑑 

e 𝑘𝑑 são as constantes de material. 

 

𝑋𝐷𝑅𝑋 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−𝛽𝑑 (
𝜀−𝑎10𝜀𝑝

𝜀0.5
)

𝑘𝑑
]   (27) 

 

 Para resolver as constantes 𝛽𝑑 e 𝑘𝑑 é essencial identificar as condições de 

deformação correspondentes a recristalização completa (𝑋𝐷𝑅𝑋 = 1), isto é, tensão de 

escoamento em um estado estacionário e os grãos completamente recristalizados. 

Para isso uma equação adicional foi utilizada. De acordo com Bergstrom [182], a 

fração recristalizada de um metal pode ser descrita como relação entre a tensões do 

material em uma deformação considerada (𝜎), tensões de pico (𝜎𝑝) e tensões no 

estado estacionário (𝜎𝑠𝑠), como mostra a Equação (28). 

 

𝑋𝐷𝑅𝑋 =
𝜎−𝜎𝑝

𝜎𝑠𝑠−𝜎𝑝
     (28) 

 

 Assim, a fração recristalizada foi plotada utilizando a Equação (28) e dados de 

material da Tabela 8. 

 As curvas em forma de S mostram que a fração recristalizada na microestrutura 

aumenta com a temperatura e decresce com o aumento da taxa de deformação. Uma 

temperatura mais alta promove a aceleração dos mecanismos de ativação da 

recristalização, enquanto as maiores taxas de deformação proporcionam menos 

tempo à nucleação e ao crescimento de grão. 

 É possível observar na Figura 49 que, para a mesma temperatura, a fração 

recristalizada é alcançada tardiamente em taxas de deformação maiores. Um efeito 



104 
 

semelhante é notado para a mesma taxa de deformação, mas em temperaturas 

diferentes, demonstrando que temperaturas mais baixas também atrasam o fenômeno 

de recristalização. O aumento da taxa de deformação e a diminuição da temperatura 

de deformação promovem aumento da densidade de discordâncias reduzem a 

mobilidade dos contornos de grão. 

 

Figura 49: A fração volumétrica recristalizada calculada nos ensaios de compressão. Pontos 

utilizados para auxílio na visualização das curvas 
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 Abaixo de 300 °C, o material não atinge 100% de fração recristalizada. Este 

efeito é atribuído à diminuição da mobilidade dos contornos com aumento da taxa de 

deformação e da diminuição da temperatura. Além disso, a estrutura cristalina HCP 

da liga de magnésio não possui muitos sistemas de escorregamento. Em baixas 

temperaturas de deformação, os sistemas piramidais e prismáticos podem não ser 

ativados, resultando em um material com características frágeis. 

 Utilizando os dados da fração recristalizada da Figura 49 e dados da Tabela 8 

e Tabela 9, as constantes para a Equação (27) foram determinadas para as condições 

analisadas neste trabalho, como mostra a Equação (29). 

 

𝑋𝐷𝑅𝑋 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−0,639 (
𝜀−0,005𝜀𝑝

𝜀0.5
)

4,39

]   (29) 

 

 As constantes encontradas na literatura para ligas semelhantes de magnésio 

têm resultados controversos, como se vê na Tabela 10. 

Tabela 10: Parâmetros 𝜷𝒅 e 𝒌𝒅 encontrados na literatura para ligas de magnésio 

Autor 𝜷𝒅 𝒌𝒅 

Ding et al. [183] – AM50 0,693 1,95 

Zhang et al. [85] – AZ31 0,209 1,06 

Xu et al. [173] – AZ61 0,677 2,86 

Autor 0,639 4,39 

 

 A diferença encontrada por Xu et al. [166] por exemplo possivelmente se deve 

a menor faixa de temperatura utilizada nos testes aplicados pelos autores (220 a 380 

°C). 
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 Utilizando as curvas da Figura 49, obteve-se também a deformação para 50% 

de volume recristalizado. Os dados foram ajustados em uma equação de tipo 

Arrhenius, como mostra a Equação (30). 

 

휀0.5 = 𝑎2 ∙ 휀̇𝑚2 ∙ exp (
𝑄2

𝑅𝑇
)    (30) 

 

onde ε0.5 denota a tensão para 50% de recristalização, 𝑎5, 휀̇, 𝑚2 e 𝑄2 são constantes 

de material. Da mesma forma, para obtenção dos parâmetros, foi estabelecido a 

relação logarítmica entre ln 휀50% e ln (
𝑍

𝐴
) , como mostra a Figura 50. 

 

Figura 50: Relação logarítmica entre 𝒍𝒏 𝜺𝟓𝟎% e 𝒍𝒏 (
𝒁

𝑨
) 

 

 

 A análise de regressão foi utilizada para definir as constantes, conforme 

observado na Equação (31). 
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휀50% = 0,098 ∙ 휀̇0,036 ∙ exp (
4608

𝑅𝑇
)   (31) 

 

6.3.5 Tamanho de grão recristalizado 

 O tamanho de grão recristalizado foi calculado por uma equação do tipo 

Arrhenius, conforme observado na Equação (32). 

 

𝑑𝐷𝑅𝑋 = 𝑎3 ∙ 휀̇𝑚3 ∙ exp (
𝑄3

𝑅𝑇
)   (32) 

 

 Para determinar as constantes de equação, foram utilizados os dados de 

tamanho de grão obtidos nas micrografias das amostras dos ensaios de compressão 

na seção trasnvesal, paralela ao sentido de deformação. A microestrutura de amostras 

compactadas de AZ31 para taxas de deformação de 0,01 e 10 s-1 em diferentes 

temperaturas são mostradas na Figura 51 e Figura 52.  

 Abaixo de 200 °C, para a taxa de deformação de 0,01 e 10 s-1, não foi 

observada diferença significativa nas microestruturas. Ambas apresentam grãos de 

20 μm com grande presença maclas de deformação. Este efeito é devido à falta de 

planos de escorregamento ativados abaixo de 250 °C. Os planos facilmente ativados 

estão na direção de maior densidade atômica correspondente aos planos basais, 

representados por {0001} <1120> ou {0001} <a>. O baixo número de sistemas de 

escorregamento independentes limita a deformação plástica da estrutura hexagonal 

compacta durante a deformação a frio. 

 Acima de 300 °C, as microestruturas mostram uma tendência em ambas as 

taxas de deformação. Para uma temperatura fixa, à medida que a taxa de deformação 

aumenta, os grãos recristalizados não têm crescimento suficiente e a energia 

armazenada (ou seja, alta taxa de nucleação) aumenta, assim, obtém-se grãos mais 

refinados. Resultados semelhantes foram encontrados por Guo-zheng [184] 

processando aço 42CrMo e Fatemi-Varzaneh et al. [185] processando a liga AZ31. 
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Figura 51: Micrografias para as condições de (a) 0,01 s-1 em 200°C; (b) 10 s-1 em 200 °C; (c) 0,01 

s-1 em 300 °C; (d) 10 s-1 em 300°C; (e) 0,01 s-1 em 350 °C  e (f) 10 s-1 em 350 °C 
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Figura 52: Micrografias para as condições (a) 0,01 s-1 em 400 °C; (b) 10 s-1 em 400 °C; (c) 0,01 s-

1 em 450 °C; (d) 10 s-1 em 450 °C; (e) 0,01 s-1 em 500 °C  e (f) 10 s-1 em 500 °C 
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 Estimativa do tamanho de grão médio foi realizada de acordo com ASTM E112-

12 [186] e com auxílio do software Image J, conforme indicado na Figura 53. Grãos 

não recristalizados foram observados na microestrutura para temperaturas mais 

baixas e não foram contabilizados no cálculo do tamanho de grão médio. Na mesma 

temperatura, foram obtidos tamanhos de grãos menores com maiores taxas de 

deformação, conforme discutido anteriormente. Grãos com 1,82 μm foram obtidos 

para condições de 300 °C/ 10 s-1. O aumento da temperatura resultou em grãos 

recristalizados mais grosseiros. Os maiores grãos foram obtidos na condição de 500 

°C/ 0,01 s-1, com 24,07 μm. De acordo com os resultados, para altas taxas de 

deformação, o efeito da temperatura no tamanho dos grãos foi menos evidente. 

 

Figura 53:Tamanho de grão das amostras de compressão isotérmica para as condições 

de 0,01 s-1 e 10 s-1 
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 Assim como aplicado anteriormente, as constantes da equação de tamanho de 

grão recristalizado foram obtidos pela análise das curvas logarítmicas entre 𝑙𝑛 𝑑𝐷𝑅𝑋 e 

𝑙𝑛 (
𝑍

𝐴
), como mostra a Figura 54. 

 

Figura 54: Relação logarítmica entre 𝒍𝒏 𝒅𝑫𝑹𝑿 e 𝒍𝒏 (
𝒁

𝑨
) 

 

 Os valores de tamanho de grão foram utilizados para resolver as constantes da 

Equação (32). O resultando é mostrado na Equação (33) 

 

𝑑𝐷𝑅𝑋 = 211,6 ∙ 휀̇−0,16 ∙ exp (
−20480

𝑅𝑇
)   (33) 

 

 A energia de ativação para o tamanho de grão recristalizado obtida difere de 

Lee et al. [187] que encontrou o valor de 17860 J. A variação se deve provavelmente 

a utilização de apenas uma temperatura (300 °C) por Lee et al. [187] para resolver  as 

constantes da equação de tamanho de grão. 
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6.3.6 Simulação do processo de compressão a quente 

 A equação constitutiva, a equação de fração recristalizada e a equação de 

tamanho de grão recristalizado foram aplicadas na simulação de compressão a quente 

no software DEFORM 3D. O coeficiente de atrito entre a amostra e a matriz foi 

ajustado de acordo com as curvas de força experimentais. O valor de 0,3 promoveu 

bom ajuste entre as curvas de força da matriz para diferentes temperaturas e taxas 

de deformação utilizados. Exemplos das curvas de força experimental e simulada 

podem ser vistas na Figura 55. 

 

Figura 55: Exemplos das forças da matriz de compressão experimental e simulada para as 

condições de (a) 400 °C, 0,01 s-1 e (b) 300 °C, 1 s-1 

 

 

 Após a conclusão das simulações para todas as temperaturas, foi analisado o 

tamanho dos grãos na seção transversal, como visto na Figura 56. 
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Figura 56:Resultados de tamanho de grão na seção transversal dos corpos de prova de 

compressão simulados para as condições de (a) 400 °C, 0,01 s-1 e (b) 300 °C, 1 s-1 

 

 

 Duas taxas de deformação foram avaliadas e os valores finais de tamanho de 

grão foram comparados com os valores experimentais para validação do modelo. O 

local para análise de tamanho de grão escolhida nas simulações foi a região central, 

mesma utilizada para obtenção das microestruturas visualizadas na Figura 51 e Figura 

52. 
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 Os resultados da simulação expostos na Figura 57 mostraram concordância 

com os dados experimentais em representar de forma adequada o fenômeno de 

recristalização para as diversas condições impostas. A concordância dos resultados 

mostra a confiabilidade de todos parâmetros utilizados na elaboração do modelo. Por 

esta razão, sugere-se a implantação destas equações em modelos com deformações 

e ciclos térmicos mais elaborados, como no caso da soldagem por atrito. 

 

Figura 57: Comparativo de tamanho de grão para condições experimentais e 

simuladas. 
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6.4 Conclusões 

 Foram analisados analiticamente o comportamento da liga AZ31 durantes 

ensaios de compressão a quente. Conclui-se nesta etapa do trabalho que: 

 Os presentes resultados demonstram a robustez do método de modelagem para 

avaliação microestrutural e mecânica utilizando dados de compressão a quente e 

observações microestruturais, amplamente disponíveis em laboratórios e centros 

de pesquisa em materiais metálicos. 

 As curvas tensão-deformação da liga de magnésio AZ31 mostraram 

características típicas de material suscetível ao fenômeno de recristalização 

dinâmica: crescimento da tensão até um valor máximo, seguido de amolecimento 

dinâmico seguido por um estado estacionário.  

 O material apresentou reposta para alterações de temperatura e taxa de 

deformação. Quanto maior a temperatura, menores os valores de tensão. De 

maneira oposta, quanto maior a taxa de deformação, menores os valores de 

tensão. 

 A energia de ativação determinada para deformação plástica no presente estudo, 

128 kJ/ mol, calculada usando lei hiperbólica na equação de tipo Arrhenius, 

concorda com os resultados relatados na literatura, sugerindo que a recristalização 

dinâmica é o principal mecanismo de amaciamento para a deformação a quente 

de AZ31. A distinção entre as constantes do material entre autores pode ser devido 

a variações nas faces de contato durante os testes de compressão. 

 Durante os testes de compressão, as temperaturas elevadas forneceram 

condições para a recristalização dinâmica, promovendo o refinamento de grãos. 

Para taxas de deformação mais lentas, o maior tempo em altas temperaturas 

promoveu crescimento de grão. Por outro lado, para temperaturas baixas ou altas 

taxas de deformação, menores grãos foram observados devido à menor energia 

inserida no material.  

 Os resultados da simulação mostraram grande concordância com os dados 

experimentais. A observação da microestrutura mostra que o modelo de cinética e 

tamanho de grão proposto é consistente com os dados experimentais. 
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7 EFEITO DA GEOMETRIA DO PINO E DE PARÂMETROS NA SOLDAGEM POR 

ATRITO UTILIZANDO CHAPAS SOBREPOSTAS DE AZ31 E AA6061 

 

7.1 Resumo 

 A relação entre a geometria da ferramenta e o fluxo de material na soldagem 

por atrito são considerados um dos fatores-chave para se compreender os resultados 

microestruturais e consequentemente as propriedades mecânicas da junta soldada. 

No entanto, uma explicação suficiente do fenômeno ainda não foi alcançada, em 

particular para geometrias de pinos complexas. Desta forma, as contribuições sobre 

o assunto têm sido de grande importância para o desenvolvimento da técnica. O efeito 

da geometria do pino e análise de fluxo foi realizado em soldagem por atrito de chapas 

da liga AZ31 e liga AA6061. Para avaliar o efeito da geometria do pino, utilizou-se um 

pino roscado e não roscado em três velocidades de rotação diferentes: 375, 750 e 

1125 RPM. A análise macro e microestrutural foi realizada utilizando microscopia 

óptica e microscopia eletrônica de varredura, avaliando a morfologia da zona de 

mistura, distribuição de material e formação de intermetálicos. Verificou-se que a 

geometria do pino roscado em velocidades de rotação mais altas proporciona maior 

deformação e mistura devido à maior aporte de calor advindo da deformação plástica 

e da dissipação por atrito. Para velocidades de rotação mais baixas, o material 

processado apresentou características de união mecânica e não-difusionais. Além 

disso, a técnica de stop-action foi aplicada para fornecer informações adicionais sobre 

o mecanismo de fluxo durante as soldagens por atrito. A técnica stop-action permitiu 

a visualização do fluxo em torno da ferramenta e a ação vertical dos filetes da 

ferramenta. 
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7.2 Introdução 

 O alumínio e o magnésio possuem características únicas associadas à baixa 

densidade e alta resistência mecânica. No entanto, o processo de união destes dois 

materiais provou-se ser uma atividade desafiadora. Técnicas convencionais de 

soldagem, como a soldagem por arco a gás com tungstênio (GTAW) [188], soldagem 

por laser [189], foram utilizadas para soldar as ligas de Al e Mg. Estas técnicas de 

soldagem convencionais resultaram em regiões de grãos grosseiros e regiões 

intermetálicas, seguidas de uma grande zona termicamente afetada (ZTA) a qual 

compromete a integridade da solda. 

 Uma alternativa para a obtenção de união sem defeitos de metais dissimilares 

como o alumínio e o magnésio são as técnicas de soldagem de estado sólido, tais 

como soldagem por atrito (SAPNC). Vários estudos [4][10][46][163]–[166] utilizaram 

com sucesso SAPNC para unir ligas dissimilares de magnésio e alumínio, analisando 

microestrutura e presença de intermetálicos juntamente com as propriedades 

mecânicas da região processada. Além da importância tecnológica, a utilização de 

soldagens dissimilares possibilita visualização dos efeitos de fluxo de material 

dificilmente vistos em soldagens com apenas um material.  

 É sabido que a formação da zona de mistura é afetada pelo comportamento do 

fluxo de materiais sob a ação da ferramenta. O comportamento do fluxo de material e 

a geração de calor são predominantemente influenciados pelos perfis e dimensões da 

ferramenta SAPNC. Até à data, alguns estudos sobre o efeito da geometria da 

ferramenta na evolução da microestrutura e propriedades mecânicas no SAPNC de 

ligas de alumínio foram relatados [39] [168]. Os estudos para melhor compreender os 

fenômenos termomecânicos envolvidos na soldagem por atrito são fundamentais para 

o progresso do processo da técnica.  

 Seidel e Reynolds [104] utilizando a técnica de inserção de marcadores 

analisaram o fluxo de material para diferentes parâmetros de soldagem. Os 

marcadores forneceram uma boa caracterização qualitativa do fluxo de material, 

evidenciando as diferenças de fluxos entre os lados de avanço e retrocesso. No 

entanto, esta técnica não reconstruiu fluxo real do material porque apenas mostrou as 

posições finais dos marcadores.  
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 Guerra et al. [106] usando a técnica stop-action e seccionamento da soldagem 

procuraram explicar os fenômenos de movimentação do material durante a soldagem 

por atrito. O método permitiu preservar características dinâmicas da microestrutura e 

da posição do material desenvolvida durante SAPNC. Através desta análise foi 

proposto o efeito qualitativo da geometria roscada no material processado, como o 

fluxo de material e uma maior deformação no lado de avanço da solda. No entanto, 

devido ao uso de materiais similares, a visualização do movimento vertical do material 

ao longo de toda a peça foi dificultada. 

 Neste trabalho, soldagem dissimilar das ligas AZ31 e AA6061 foram realizadas 

utilizando um pino roscado e não roscado, com 3 valores de rotação: 375, 750 e 1125 

RPM e velocidade de avanço fixa. Buscou-se utilizar das facilidades proporcionadas 

pelo uso de materiais visualmente diferentes aliado a técnica de stop-action para 

observar o fluxo/ escoamento durante o processo de soldagem por atrito. Macro e 

microestrutura da zona de mistura para cada condição foram analisadas evidenciando 

as consequências de ferramentas e parâmetros formação da zona de mistura. Foram 

propostos modelos para o escoamento do material devido ao efeito das roscas da 

ferramenta baseado nas observações realizadas. 
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7.3 Resultados e discussão 

7.3.1 Aspecto macroestrutural 

 Na Figura 58 são apresentadas as seções transversais das soldagens 

realizadas pelo pino roscado e não roscado para as três condições de rotação. As 

seções transversais foram orientadas com o lado avançado para a direita. 

 A macroestrutura para a condição roscada é apresentada na Figura 58 (a), 

Figura 58 (c) e Figura 58 (d) evidenciando grande mistura entre os materiais. À medida 

que a velocidade de rotação aumenta, a agitação interna se intensifica, conforme 

também observado por Seidel et al. [104], Dickerson et al. [57] e Liechty e Webb [107]. 

Altas velocidades de rotação proporcionam maior entrada de calor durante o processo 

devido ao atrito e à deformação plástica, tornando o material facilmente deformável, 

favorecendo seu fluxo em torno da ferramenta e verticalmente pela ação da rosca. 

Devido à geometria plana do ombro da ferramenta, houve perda de material na forma 

de rebarbas na parte superior da junta. 

 À medida que a rotação assume valores mais baixos na condição roscada, 

defeitos surgem, com um grande vazio central no parâmetro de 375 RPM devido à 

falta de capacidade de movimentação do material. Como mostrado por Sevvel et al. 

[195], Huang et al. [196] e Seidel et al. [104], o defeito de falta de preenchimento, 

conhecido como "wormhole", deve-se à baixa mobilidade do material ao ocupar os 

espaços após a passagem da ferramenta, consequência das temperaturas homólogas 

baixas atingidas durante o processo. Ramulu et al. [19] ressalta que estes defeitos 

são devido à geração insuficiente de calor durante o processo, tornando o material 

menos amolecido, dificultando seu escoamento. Além disso, a condição de 375 RPM 

apresentou resultados consistentes com as observações de Seidel e Reynolds [104], 

onde é mostrado que um passo (relação entre a velocidade de solda e a velocidade 

de rotação da ferramenta) próximo de 0,5 mm.rot-1. (0,42 mm.rot-1 para 375 RPM), 

fornece menos energia para o material processado, gerando assim menor mistura na 

seção transversal. 
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Figura 58: Imagens obtidas por microscopia ótica das secções transversais soldadas nas 
seguintes condições: a) Pino roscado 1125 RPM; b) Pino não roscado 1125 RPM; c) Pino 

roscado 750 RPM; d) Pino não roscado de 750 RPM; e) Pino roscado 375 RPM; f) Pino não 
roscado 375 RPM 

 

 

 As Figura 58 (b), Figura 58 (d) e Figura 58 (f) mostram as seções transversais 

soldadas por pinos não roscados. Foi observada grande falta de material na zona de 

mistura para as velocidades de rotação mais elevadas. Sugere-se que todo o material 

nesta região tenha sido expulso pela ação da ferramenta. A ausência de roscas que 

forçam o material para baixo possibilita sua saída da zona de mistura durante o 

processamento. Para velocidades de rotação mais baixas, um pequeno volume de 
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magnésio permaneceu na junta, mas com um grande defeito de wormhole na região 

central. Ramesh-Babu et al. [95] em seu trabalho com soldagens de 6 mm de 

espessura observaram efeito semelhante. Os autores mostram que em soldagens de 

600 e 800 RPM, houve formação de defeitos, fato que se mostrou independente da 

velocidade de avanço.  

 

7.3.2 Resposta de forças e torque  

 As forças e torque envolvidos durante o processo foram analisadas para ambas 

as geometrias de ferramenta. Na Figura 59 é apresentado o valor médio obtido ao 

longo da soldagem para cada teste. Observou-se maior força vertical na condição 

roscada, atingindo quase o dobro dos valores observados na ferramenta plana. Em 

relação ao torque, a diferença é notável para pequenas rotações, atingindo valores 

semelhantes no parâmetro 1125 RPM. 

 A diferença nos valores é devido ao esforço encontrado pela ferramenta ao se 

mover durante do processo. A presença de roscas, que, como observado nas 

micrografias, proporciona fluxo vertical adicional ao longo da articulação, aumenta as 

forças e a resposta de torque em comparação à ferramenta plana. Os resultados são 

condizentes com o proposto por Arora et al. [197] e outros autores [198], [199] onde 

relatam em soldagens de alumínio o aumento da resposta da força em Z com a 

diminuição da rotação da ferramenta. 
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Figura 59: Força axial e torque das ferramentas para soldagens dissimilares 

 

 

7.3.3 Espectroscopia de raios X por dispersão em energia (EDS) 

 Para verificar a mistura entre os metais e as fases formadas nas soldagens 

foram adquiridos mapas de EDS. Como nenhuma zona de mistura foi formada na 

condição de pino liso, a análise não foi realizada nestas amostras. Na análise EDS 

foram observadas três áreas representativas da junta soldada: lado de avanço (AS), 

lado de retrocesso (RS) e regiões de centro-raiz, como mostrado na Figura 60. 

 Na zona de mistura foi observada a presença de regiões escuras e porosas, 

com efeito de corrosão causado pelo ataque revelador de contorno. Um resultado 

semelhante foi encontrado por Liu et al. [200], onde sugerem fenômeno de corrosão 

galvânica devido ao par Mg/ Al formado em algumas áreas em soldagens entre AZ31 

e 2024-T3. Nessas áreas, como observado por Mohammadi et al. [98] sugere-se a 

formação dos intermetálicos Al12Mg17, Al3Mg2 e Mg2Si. Para confirmação seria 

necessário utilizar a técnica para identificar fases em locais pontuais, como por 
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exemplo transmissão associada a um feixe de íon focalizado. Sugere-se que esta 

abordagem seja feita em estudos futuros.  

 

Figura 60: a) Seção transversal soldada pelo pino roscado a 1125 RPM; b) Lado de retrocesso; 

c) Centro-raiz; d) Lado de avanço 
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 Análises de EDS pontuais indicaram que a difusão entre materiais ocorreu de 

forma heterogênea, com regiões com maior e menor grau de contaminação. Conforme 

mostrado na Figura 61, observam-se regiões em que a composição de alumínio variou 

de 0,7% a 14,4 % em massa. Além da composição, a forma globular das estruturas 

também sugere a formação de Al12Mg17 intermetálico, como discutido por Firouzdor et 

al. [40]. 

Figura 61: Imagem de MEV na condição de 1125 RPM indicando três pontos de medição; (b), 
(c) e (d) mapeamento de composição para os elementos Mg, Al e Mn, respectivamente; (e), (f) e 

(g) composição química do ponto SP1, SP2 e SP3, respectivamente 

 

 

 Conforme demonstrado anteriormente, foram adquiridos mapas de EDS para 

verificar a difusão entre os metais e observar o movimento do material do parâmetro 

375 RPM, como mostrado na Figura 62.  
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Figura 62: a) Seção transversal produzido pelo pino roscado a 375 RPM; b) Raiz-lado de 

retrocesso; c) Centro da raiz; d) Raiz-lado de avanço 

 

 

 Na condição de 375 RPM, foram observadas linhas de fluxo semelhantes às da 

condição de 1125 RPM, mas sem interdifusão aparente entre materiais. Nesta 

condição, foram observadas características de mistura mecânica, devido à menor 

entrada de calor produzida pelo parâmetro.  



126 
 

Duas regiões de mistura entre os materiais foram analisadas, por análise 

química EDS semi-quantitativa ao longo de uma linha, conforme observado na Figura 

63. Na Figura 63 (a), para o parâmetro 1125 RPM, dividiu-se a região em três áreas 

para análise. Na primeira região (1), observa-se que ocorre uma mistura de aparência 

homogênea das duas ligas após o processamento, apresentando uma gama de 20-

60% em massa de Mg e 40-80% massa de Al. Nas regiões 2 e 3, a maior presença 

de Mg (80% em massa) sugere a mistura -Mg e -Mg17Al12. No entanto, na amostra 

de 375 RPM,Figura 63 (b), foram encontradas grandes áreas (regiões 5 e 6) com 

valores próximos a 90% para Mg e Al, sugerindo a presença de metais base (não-

mistura) com pequeno grau de interdifusão.  
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Figura 63: EDS em linha das condições de (a) 1125 RPM e (b) 375 RPM para ferramenta 

roscada 
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7.3.4 Difração de raios X 

 A identificação de possíveis fases presentes na estrutura foi realizada por 

difração de raios X. Uma vez que a técnica de SAPNC ocorre em condições de não 

equilíbrio, além das fases de equilíbrio esperadas, outras fases intermetálicas podem 

ser encontradas nas amostras. Portanto, os intermetálicos provavelmente se formam 

em regiões de altas temperaturas, na interface entre alumínio e magnésio e em 

algumas áreas localizadas da zona de mistura.  

 Considerando este fato, é possível com o auxílio dos dados de raios X que o 

processo e as temperaturas promovidas em situação de não-equilíbrio possibilitem a 

geração da fase -Mg17Al12 (104) como mostrado no diagrama de fases na Figura 64. 

Observa-se que a presença de -Mg17Al12 (103) sofre um aumento considerado de 

acordo com o aumento da rotação (375 até 1125 RPM). Observou-se grande presença 

de picos -Mg17Al12 na condição 1125 RPM, indicando resultados consistentes com os 

observados por técnicas óticas. Nas condições 375 e 750, menor presença de picos 

-Mg17Al12 sugere características mecânicas e de não difusão. 

 A matriz -Mg (105) é indicada nos padrões como picos estreitos. Picos 

relacionados a α-Al (fase de cristal cúbico) (108) também são observados. 
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Figura 64: Resultados de difração de raios X para os parâmetros (a) 375 RPM, (b) 750 RPM e (c) 

1125 RPM 
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7.3.5 Análise de fluxo por técnica de stop-action 

 A menor velocidade de rotação e uma menor entrada de energia possibilitaram 

a visualização do fluxo de material durante o processo, conforme visto na Figura 65. 

A descida de AZ31 na região de AA6061 causada pelo pino roscado pode ser 

claramente notada. Esses resultados concordam com os encontrados por Guerra et 

al. [106], que mostram que o material no lado de avanço, além de girar em torno da 

ferramenta, é movido para baixo pela ação das roscas dos pinos. O fluxo descendente 

não foi observado no lado de retrocesso. O refinamento do grão foi analisado em duas 

áreas: no centro da zona misturada e na região da raiz. No centro da zona misturada, 

grãos equiaxais se desenvolveram com tamanhos próximos de 10 μm enquanto que 

na raiz, o tamanho médio registrado foi de 2 μm. De acordo com Guo et al. [201], o 

tamanho de grão no processo de recristalização é diretamente relacionado à 

temperatura. Desta forma, sugere-se que o material próximo da raiz sofre 

deformações em temperaturas inferiores às observadas no restante da região de 

mistura, além de ser submetido à altas quantidades de deformação.  

 

Figura 65: Seção transversal da junta 375 RPM, (a) região central da zona misturada, (c) 

região da raiz da junta 
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 Após 50 mm percorridos durante a soldagem do parâmetro 375 RPM, aplicou-

se a técnica “stop-action”, alojando o pino da ferramenta dentro do cordão de solda. 

Para observar o fluxo do material, foram produzidas secções de 3 mm de espessura 

no lado de avanço, esquematizado na Figura 66. Além disso, no lado de retrocesso, 

a peça foi cortada no plano longitudinal ao longo do eixo de solda, permitindo uma 

visão lateral da ferramenta ''congelada''. 

 

Figura 66: Ilustração esquemática das seções analisadas após aplicação da técnica stop-

action 

 

 A seção longitudinal é mostrada na Figura 67. Ao longo da direção de avanço, 

observa-se o efeito de elevação do material à frente da ferramenta. Na região posterior 

do pino, o material ascende para preencher o vazio causado pela ferramenta. De 

acordo com Colligan et al. [105], este fenômeno é semelhante ao fluxo de material 

observado em processos de extrusão, devido às semelhanças nos métodos de 

deformação e escoamento de material. 

 

Figura 67: Seção longitudinal da soldagem AZ31/AA6061 a 375 RPM 
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Na Figura 68, as seções foram produzidas no lado de avanço seguindo a 

direção de avanço da ferramenta. Na Figura 68 (a) observa-se a elevação do material, 

como observado na observação longitudinal. À medida que a ferramenta adentra a 

região, o material à sua frente é dividido e as estruturas de hooks são formadas. A 

ascensão que ocorre quando o material encontra o pino é contida pela ação do ombro. 

As mesmas estruturas de hooks também foram encontradas por Lu et al. [150] 

processando chapas de AZ31 de 4 mm de espessura usando um pino de 3 mm de 

comprimento, o que sugere que esse fenômeno não depende dos parâmetros, mas 

está relacionado ao processo de extrusão imposto sobre o material. Além disso, a 

formação de hooks, conforme relatado pelos autores, é mais evidente no lado de 

avanço, provavelmente relacionado à maior deformação encontrado nesta região. 

Na Figura 68 (b), observa-se a presença da AZ31 nos filetes da rosca e sua 

transferência para a região da liga AA6061. Esta é uma indicação da ação dos filetes 

da ferramenta conduzindo o material da parte superior para a parte inferior do cordão 

de solda. À medida que a ferramenta avança, a Figura 68 (c), (d) e (e) mostram a 

mistura dentro dos filetes entre os materiais. A Figura 68 (e) e (f) mostram o final do 

processo.  
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Figura 68: Secções transversais da junta com a ferramenta alojada mostrando a ação dos 

filetes da ferramenta no transporte vertical de material 
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Para observar indicações de deformação, analisou-se a microestrutura do 

material localizado no interior dos filetes da ferramenta. A Figura 69 indica a região de 

análise da ferramenta. O tamanho médio de grão medido na região foi de 4,4 μm, 

conforme observado na Figura 69 (c). O refinamento de grão apresentado é devido à 

intensa deformação sofrida pelo material nesta região e ao curto ciclo térmico devido 

à parada da ferramenta. 

 

Figura 69: Micrografias do material AZ31 no interior dos filetes da ferramenta 

 

 

7.3.6 Modelo de fluxo proposto 

Com o auxílio das observações acima, sugeriu-se um modelo de escoamento 

de material em conjunto com os filetes da ferramenta. Conforme mencionado 

anteriormente por Colligan et al. (88), a soldagem por atrito se assemelha em termos 

de deformação aos métodos de extrusão, de modo a possibilitar uma analogia onde a 

matriz, neste caso, é a ferramenta de soldagem por atrito. Os filetes extrudam o 

material de diferentes maneiras. Em lados de avanço e retrocesso, a velocidade da 

matriz é dada pela velocidade tangencial da ferramenta. A velocidade do material 
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nesta analogia é dada pela velocidade de avanço da ferramenta. No lado de avanço, 

a velocidade do material e da matriz são opostos resultando no deslocamento vertical 

devido aos efeitos de geometria e velocidade combinados. No lado de retrocesso, a 

velocidade da matriz e do material tem a mesma direção, resultando em um efeito de 

extrusão menor, deslocando o material verticalmente com menos intensidade. 
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7.4  Conclusões 

 O presente trabalho possibilitou a análise de alguns aspectos relativos à ação 

dos filetes do pino e efeito de parâmetro na soldagem por atrito. As conclusões deste 

estudo são as seguintes: 

 Para condições de pino roscado, a maior velocidade de rotação proporcionou 

maior entrada de calor durante o processo devido ao atrito e deformação. Este 

efeito promoveu maior temperatura e um melhor fluxo de material, resultando 

em soldagens com boa consolidação. À medida que a rotação assume valores 

mais baixos em condição roscada, surgem os defeitos relacionados à falta de 

movimento do material. 

 As soldagens realizadas por pinos não roscadas apresentaram falta de 

preenchimento para rotações elevadas (1125 RPM). A ausência de filetes na 

ferramenta reduziu a capacidade de geração de energia durante o processo, 

limitando a capacidade de escoamento do material. Mesmo em rotações 

menores (750 RPM) não foi possível corrigir o defeito de preenchimento. 

 Observou-se maior força axial na condição roscada, atingindo quase o dobro 

dos valores observados na ferramenta lisa. A presença de filetes, forneceu 

fluxo vertical adicional ao longo do processo, aumenta as forças e a resposta 

de torque em comparação com condições não roscadas. 

 Soldagens produzidas com velocidades menores de rotação apresentaram 

uniões com aspecto não-difusional. Para maiores velocidades de rotação, a 

análise sugere a formação de intemetálicos -Mg17Al12. Análises de difração de 

raios X contribuíram na observação dos picos de -Mg17Al12, indicando 

resultados consistentes com os observados pelas técnicas ópticas. 

 A técnica de stop-action permitiu a visualização do fluxo posterior e anterior à 

ferramenta. Observou-se que a ferramenta causa a elevação do material à sua 

frente, dividindo o material após a passagem e gerando as estruturas 

chamadas hooks em ambos os lados da zona de mistura. 

 Atrás da ferramenta, o material busca preencher o vazio causado pela 

ferramenta, lateralmente e de baixo para cima, como um processo de extrusão. 

 O material sofre movimento vertical exclusivamente pela ação dos filetes do 

pino, não sendo observado este movimento em regiões onde a ferramenta não 

atua. 
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 O fluxo de material descendente observado no lado avançado é explicado 

utilizando uma analogia com um processo de extrusão de matriz móvel. Devido 

à ação combinada da geometria e das velocidades opostas, o material no lado 

de avanço é conduzido para baixo com maior intensidade do que o lado em 

retrocesso. Este fenômeno induz maior deformação do material no lado de 

avanço, reforçada pela observação de microestrutura mais refinada na região. 
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8 SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE SOLDAGEM POR ATRITO POR PINO NÃO 

CONSUMÍVEL  

 

8.1 Resumo 

 Soldagem por atrito é uma técnica de processamento em estado sólido 

baseada em uma combinação de fenômenos térmicos e mecânicos, que resulta em 

deformação plástica severa e aumento de temperatura ao redor e dentro da zona de 

mistura produzida pela ferramenta. Devido à agilidade e praticidade, métodos 

numéricos têm sido utilizados para se compreender e analisar aspectos metalúrgicos 

da soldagem por atrito para diferentes materiais e geometrias de ferramentas. Deste 

modo, nesse trabalho apresenta-se um modelo numérico baseado em mecânica 

computacional visando simular o processo de soldagem por atrito na liga AZ31 é 

apresentado. O modelo inclui características geométricas, temperatura, deformação e 

tamanho médio de grãos. Tanto nos modelos, como nos experimentos, foram 

estabelecidos parâmetros de 800, 1200 e 1600 RPM com velocidades de avanço de 

100 mm.min-1 e 200 mm.min-1 com três geometrias diferentes de pinos. Temperatura, 

torque da ferramenta, aparência da seção transversal e tamanho de grão simulados 

tiveram boa concordância com as medidas experimentais. Os resultados da taxa de 

deformação mostram um grande efeito dos filetes da ferramenta roscada em deformar 

e gerar calor adicional durante o processo. Por fim, os modelos auxiliaram no 

entendimento da formação de textura preferencial basal após o processo devido ao 

fenômeno de compressão, visualizado com auxílio da técnica de rastreamento de 

pontos aplicada aos modelos.  

 

8.2 Introdução 

 O processo de soldagem por atrito compreende uma forte combinação de 

fenômenos térmicos e mecânicos que resultam em deformação plástica severa e 

aumento de temperatura ao redor e dentro da zona de mistura. Deste modo, a ação 

da ferramenta proporciona uma complexa movimentação de material envolvendo 

distintos ciclos termomecânicos ao longo do processo. Uma compreensão dos 

fenômenos mecânicos e térmicos durante a soldagem por atrito é necessária para a 

otimização dos parâmetros do processo, controle da microestrutura e propriedades 

das uniões produzidas.  
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 Apesar de sua importância crítica, o fluxo de material ao redor da ferramenta 

ainda é um dos fenômenos menos compreendidos em SAPNC. Como mencionado 

por Rai et al. [16], filetes/roscas são uma das características geométricas mais comuns 

e básicas para projetar pinos de ferramentas para SAPNC. No entanto, seu efeito no 

fluxo de material ainda não foi completamente entendido. O emprego de estruturas 

roscadas no pino foi considerado essencial para melhoraria efetivamente do fluxo de 

material ao redor da ferramenta de soldagem, a fim de evitar defeitos, conforme 

mostrado por Reza-E-Rabby et al. [17] em ligas de alumínio e Padmanaban et al. [18] 

para ligas de magnésio. Dessa forma, afim de aprimorar geometrias de ferramentas e 

otimizar o processo, maior conhecimento é necessário sobre a influência destas nos 

comportamentos do fluxo de material durante a SAPNC. 

 A simulação em elementos finitos do processo de soldagem por atrito promove 

de maneira rápida investigar a influência dos parâmetros de processamento nas juntas 

obtidas e otimizá-las de maneira fácil e com menor custo.  

 Um grande desafio referente a modelagem numérica de SAPNC se deve as 

altas tensões, altas taxas de deformação e altas temperaturas envolvidas 

simultaneamente no processo. Somado a isto, tem-se a geração de calor devido a 

duas fontes distintas: calor gerado pela deformação plástica e devido ao atrito entre 

material de trabalho e ferramenta [37]. 

 A literatura apresenta avanços na modalam do processo de soldagem por atrito. 

Buffa et al. [136], [140] propuseram um modelo em mecânica dos sólidos para o 

processo de soldagem por atrito utilizando o software comercial DEFORM 3D. Nos 

resultado apresentados, as distribuições de tensões calculadas mostraram a 

capacidade do modelo para prever tensões residuais longitudinais, mas considerando 

apenas geometrias simples de pinos, isto é, sem roscas/ filetes. 

Long et al. [128]  apresentou um modelo termomecânico em que foi 

considerado o efeito da inclinação da ferramenta durante a soldagem. O modelo 

mostrou-se capaz de prever além das variáveis do processo, tais como temperatura e 

tensões, como também a morfologia do cordão de solda após o processo. Analisando 

os resultados do modelo o autor concluiu que uma inclinação de 2° da ferramenta 

contribui com a diminuição de defeitos no cordão, devido à maiores temperaturas 

alcançadas.  
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 Com relação aos valores de deformação, Buffa et al. [127] calcularam 

deformações próximas a 50 mm.mm-1 e taxas de deformação variando entre 0 e 20 s-

1. Ammouri et al. [141] simulando soldagens em magnésio, calcularam taxas de 

deformação diferentes ao longo das regiões de avanço e retrocesso, fornecendo 

valores na ordem de 101 até 102 s-1. Estes valores comparados aos demonstrados 

experimentalmente demostram a confiabilidade dos modelos propostos. No entanto, 

o estudo foi aplicado apenas em pinos cilíndricos lisos, tornando difícil a compreensão 

de fenômenos envolvendo ferramentas de geometria mais complexas (ferramentas 

cônicas roscadas/filetadas). 

 Em termos de modelagem microestrutural, várias abordagens tais como o 

cellular automaton (CA), Monte Carlo e o modelo de campo de fase foram 

desenvolvidos para simular a evolução microestrutural durante o processo de SAPNC. 

Pesquisadores demonstraram que a CA oferece uma estrutura computacionalmente 

eficiente para a simulação da evolução microestrutural [202]. 

 Asadi et al. [202] aplicou a abordagem de cellular automaton obtendo 

sucesso ao representar a microestrutura da zona misturada, além de densidade de 

discordâncias, nucleação e crescimento de grão. No entanto, o que dificulta a 

aplicabilidade do modelo são os parâmetros iniciais de nucleação, velocidade de 

movimentação de contornos, energias de discordâncias, entre outros. Desta forma, 

torna-se necessário a elaboração de um modelo que possa ser alimentado com 

parâmetros facilmente obtidos dos materiais de estudo. 

 O maior desafio na implementação de modelos em soldagem por atrito 

para ferramentas com geometrias complexas se deve ao dispendioso tempo de 

processamento devido à grande distorção de malha proporcionada, o que acarreta a 

necessidade de processadores mais poderosos e o desconhecimento do coeficiente 

de atrito típico do processo. 

 Grande parte da literatura que envolve modelagem matemática usa dados de 

atrito obtidos em condições experimentais diferentes daquelas aplicadas em SAPNC 

[28], [109]–[113] [22]–[28]. Alguns exemplos são vistos na Tabela 11. 
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Tabela 11: Coeficientes de atrito utilizados no modelamento matemático encontrados 

na literatura 

Referência Material Modelo de atrito Coeficiente de atrito 

Buffa et al. [203] Ti6Al4V Cisalhamento 0,31 

Asadi et al. [28] AZ91 Cisalhamento 0,4 

Tutunchilar et al. [109] Al-Si Cisalhamento 0,5 

Shojaeefard et al. [204] AA5083 Cisalhamento 0,46 

Mandal et al. [205] AA2024 Coulomb 0,3 

 

 Neste trabalho é apresentado estudo através de simulações numéricas do 

processo de soldagem por atrito utilizando o software DEFORM 3D baseado em 

mecânica dos sólidos computacional, analisando o efeito de parâmetros e geometria 

do pino. Buscou-se neste trabalho a proposta de um modelo de atrito que fosse 

próximo das reais condições de trabalho da ferramenta em soldagem por atrito. Os 

dados obtidos por Kumar et al. [115] na avaliação experimental do atrito em soldagem 

por atrito foi selecionado como base deste modelo. 

 Soldagens experimentais foram realizadas afim de se comparar os resultados 

de temperatura, torque da ferramenta e configuração da seção transversal da solda. 

As propriedades metalúrgicas tais como tensão de escoamento, fração recristalizada, 

tamanho de grão recristalizado e cinética de recristalização foram obtidos de curvas 

tensão-deformação realizadas no equipamento Gleeble 3800, disponíveis na primeira 

parte do trabalho. 
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8.3 Resultados e discussão 

8.3.1 Avaliação das soldagens de AZ31 

Soldagens foram realizadas em chapas de magnésio em seis condições com 

rotações de 800, 1200 e 1600 RPM e velocidades de avanço de 100 mm.min-1 e 200 

mm.min-1 utilizando o pino A. Conforme mencionado na metodologia, foram medidos 

também torque, temperatura da ferramenta e das chapas durante o processo. 

Após finalizadas as soldagens, foram retiradas imagens da vista superior, 

evidenciando o aspecto do cordão produzido, como mostra a Figura 70. 

 

Figura 70: Aspecto supercial dos cordões de solda produzido por SAPNC em liga AZ31; (a) 800 
RPM, 100 mm.min-1; (b) 800 RPM, 200 mm.min-1; (c) 1200 RPM, 100 mm.min-1; (d) 1200 RPM, 200 

mm.min-1; (e) 1600 RPM, 100 mm.min-1 e (f) 1600 RPM, 200 mm.min-1 
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De modo geral, todas as soldagens produziram superfícies consolidadas, sem 

defeito aparente. Nos testes com 800 RPM (menor velocidade rotação), Figura 70 (a) 

e Figura 70 (b), nota-se que a superfície apresentou pouca rebarba, mas com regiões 

exibindo aspecto de “farelo” quebradiço. Este fenômeno é consequência da 

deformação em baixas temperaturas da liga AZ31, que como o Mg hexagonal possui 

poucos planos de escorregamento abaixo de 225 °C [72]. Nas soldagens com rotação 

de 1200 RPM, Figura 70 (c) e Figura 70 (d), observou-se boa aparência superficial, 

pouca rebarba e superfície regular. Nas soldagens em 1600 RPM, Figura 70 (e) e 

Figura 70 (f), regiões escurecidas e maior volume de rebarbas foram observadas, 

consequência das maiores temperaturas alcançadas durante o processo. A qualidade 

da soldagem, como mencionado anteriormente, depende da otimização de 

parâmetros em conjunto com a ferramenta utilizada. Como mostrado por Gulati et al. 

[20], parâmetros com 1800 RPM de rotação  em 5.45 mm de penetração produziram 

soldagens sem rebarbas, ao passo que no presente trabalho 1600 RPM já provoca 

plastificação excessiva no material.  

A medida da temperatura foi realizada, tanto na ferramenta, como na chapa 

durante o processo. A temperatura da ferramenta medida por meio da inserção de 

termopar e por infravermelho pode ser vista na Figura 71. 

Figura 71: (a) Variação da temperatura da ferramenta com o parâmetro utilizado. (b) Leitura 

térmica por infravermelho da ferramenta durante o processo de soldagem. 
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Nota-se aumento gradual da temperatura da ferramenta ao longo do processo. 

Diferença foi observada com relação ao avanço da ferramenta, onde em velocidades 

mais altas (200 mm.min-1) a ferramenta alcançou menores temperaturas. A maior 

temperatura observada na ferramenta foi de 348 °C para o parâmetro 1600 RPM 100 

mm.min-1, devido à combinação de alta rotação e baixa velocidade de avanço. 

No material soldado, as temperaturas foram medidas por termopares, de 

acordo com a Figura 72. 

Figura 72: Temperaturas medidas por termopares posicionados a 15 mm (lado de avanço e 
retrocesso) do cordão de solda para os seguintes parâmetros: (a) 800 RPM, 100 mm.min-1; (b) 

800 RPM, 200 mm.min-1; (c) 1600 RPM, 100 mm.min-1 e (d) 1600 RPM, 200 mm.min-1 
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Os resultados de temperatura mostraram-se concordantes com as relações já 

esperadas proporcionadas pela rotação e velocidade de avanço. Rotações maiores 

resultaram em temperaturas máximas maiores para uma mesma velocidade de 

avanço. Já o aumento da velocidade de avanço diminui a temperatura máxima 

atingida para uma mesma rotação.  

A velocidade de avanço provocou diferenças na taxa de resfriamento do 

material soldado, aumentando de 2,34 °C/s para 5,75 °C/s para rotação de 800 RPM. 

Os resultados vão de acordo com afirmações na literatura que apontam a velocidade 

de avanço como importante recurso para controle microestrutural em soldagens, 

principalmente em aços, onde é possível inibir a formação de fases que prejudiquem 

a resistência mecânica do mesmo, como mostram Nelson et al. [206] e outros [207], 

[208]. 

O efeito da velocidade de rotação é evidenciado nas temperaturas máximas 

alcançadas. O parâmetro de 1600 RPM produziu temperaturas maximas de 375 °C, 

~50 °C maiores que o parâmetro 800 RPM. Considerando que no centro da zona de 

mistura as temperaturas são ainda maiores, sugere-se que a plastificação excessiva 

do material proporcionou sua expulsão durante o processo na forma de rebarbas, 

como vista na Figura 70 (e) e Figura 70 (f). 

Na próxima etapa foram realizados cortes para preparação transversal das 

soldagens, como vista na Figura 73. Como descrito na metodologia, foram retiradas 

amostras na metade do comprimento das chapas, evitando influências da etapa de 

entrada e saída da ferramenta nas análises. 
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Figura 73: Seção transversal dos cordões de solda produzido por SAPNC em liga AZ31; (a) 800 
RPM, 100 mm.min-1; (b) 800 RPM, 200 mm.min-1; (c) 1200 RPM, 100 mm.min-1; (d) 1200 RPM, 200 

mm.min-1; (e) 1600 RPM, 100 mm.min-1 e (f) 1600 RPM, 200 mm.min-1 

 

Na Figura 73 (a) e Figura 73 (b), a baixa velocidade de rotação produziu 

cordões consolidados, no entanto, pequeno defeito no lado de avanço do parâmetro 

800 RPM - 200 mm.min-1 foi observado. Sugere-se que este defeito seja devido às 

baixas temperaturas alcançadas no processo, sendo este o parâmetro de menor 

aporte térmico, combinando baixa rotação e alta velocidade de avanço. Na Figura 73 

(c) e Figura 73 (d), os parâmetros “intermediários” produziram cordões consolidados 

sem defeito aparente. Na Figura 73 (e) e Figura 73 (f), as maiores rotações também 

produziram cordões consolidados, mas com defeito na superfície do cordão conhecido 

como underfill, consequência da geração de rebarbas durante o processo. Resultado 

semelhante foi encontrado por Ratna et al. [209], sugerindo aquecimento excessivo 

durante o processo.  

Com relação à deformação proporcionada pela ferramenta em cada parâmetro, 

nota-se na Figura 73 que para maiores velocidades de rotação, maior é a região 

modificada pela ferramenta. 

Com relação à microestrutura, de maneira geral, foi observado refinamento de 

grão, provocado pela recristalização dinâmica. A Figura 74, mostra que houve redução 

do tamanho de grão e presença majoritária de grãos equiaxiais, como também 

observado por diversos autores na literatura [56], [92], [97], [209].  
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Figura 74: Microestruturas resultantes dos processo de soldange por atrito nos parâmetros (a) 
800 RPM, 100 mm.min-1; (b) 800 RPM, 200 mm.min-1; (c) 1200 RPM, 100 mm.min-1; (d) 1200 RPM, 
200 mm.min-1; (e) 1600 RPM, 100 mm.min-1 e (f) 1600 RPM, 200 mm.min-1. Micrografias retiradas 

da região central da zona misturada 
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 Suhuddin et al. [210] discutem que o padrão microestrutural observado em 

soldagens de liga AZ31 apresentam mistura irregular de contornos de baixo e alto 

ângulo. A formação de tais microestruturas foi bem documentada para materiais 

deformados severamente [211], indicando indiretamente que o material nestas regiões 

experimentou uma deformação plástica significativa.  

 O tamanho de grão médio das regiões centrais das soldagens foi medido pelo 

técnica de intercepto, de acordo com a norma ASTM E112 [157]. Os valores médios 

e desvio padrão são apresentados na Tabela 12.  

 Diferenças de tamanho de grão médio foram observadas entre as rotações de 

800 RPM e 1200/1600 RPM. Isso se deve às diferentes temperaturas alcançadas por 

estes parâmetros, resultando em crescimento diferenciados de grão recristalizado. 

Comparando os resultados com  os observado por Darras et al. [212], onde partindo 

de um tamanho de grão inicial de 8,9 µm obteve grãos de tamanho 3,8 µm para 1200 

RPM – 700 mm.min-1 e 9,1 µm para 1750 RPM – 300 mm.min-1, sugere-se que o 

alterações na rotação provocam maiores mudanças microestruturais do que 

alterações na velocidade de avanço. No trabalho, a velocidade de avanço produziu 

mínima diferença microestrutural para a mesma velocidade de rotação. Comparando 

com os resultados de Darras et al. [212], sugere-se que as velocidades de avanço 

selecionadas no trabalho são relativamente próximas e portanto, não produzem 

diferenças microestruturais significativas.  

 

Tabela 12: Tamanho médio de grãos da região central das soldas 

Rotação/Avanço 100 mm.min-1 200 mm.min-1 

800 RPM 7,1 ± 2,5 µm 6,8 ± 2,7 µm 

1200 RPM 8,5± 1,8 µm 7,8 ± 1,9 µm 

1600 RPM 9,2 ± 3,2 µm 8,8 ± 2,1 µm 
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8.3.2 Forças e torque  

 O torque e forças da ferramenta foram medidas e analisadas. Na Figura 75 

observa-se o torque medido ao longo do processo para todos parâmetros estudados. 

Figura 75:Torque da ferramenta ao longo da distância percorrida durante a soldagem. 

 

 Observa-se que a combinação de alta velocidade de avanço (200 mm.min-1) e 

baixa velocidade de rotação (800 RPM) produziram o maior torque dentre os 

parâmetros analisados, e de maneira oposta, a maior rotação (1600 RPM) e menor 

avanço (100 mm.min-1) promoveram o menor torque. Essa tendência de resposta do 

torque da ferramenta também foi observada por outros autores na literatura [49]–[51]. 

Conforme mencionado na revisão, o torque pode ser considerado medida indireta do 

estado do material processado. Para rotações baixas, menores temperaturas são 

alcançadas no material, consequentemente maiores tensões de escoamento estarão 

presentes, dificultando a movimentação da ferramenta. 

 Ademais, pelos resultados, observa-se que o torque é mais influenciado pela 

rotação do que a velocidade de soldagem, como também apresentado por Quintana 

e Silveira [213]. 

 Outros indicativos da condição do material processado são as forças 

longitudinais e laterais na ferramenta registradas pelo equipamento (eixo Y e X). Estes 
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parâmetros costumam apresentar a mesma tendência para variação de parâmetros, 

como apontam Shahi et al. [49]. Assim como observado no torque, as forças máximas 

e mínimas foram observadas respectivamente nos parâmetros 800 RPM - 200 

mm.min-1 e 1600 RPM - 100 mm.min-1, conforme mostra a Figura 76.  

 

Figura 76: Forças longitudinais (Y) e laterais (X) ao longo da distância percorrida durante a 

soldagem. 

 

 

As forças no eixo Z, conhecidas na literatura como forças axiais, não 

apresentaram variações significativas no experimento, permanecendo em valores 

próximos de 10 kN. 

Como mencionado na metodologia, a força axial neste experimento é 

considerada parâmetro variável, uma vez que foi estabelecido o controle de posição 

para as soldagens. Na literatura pouco se encontra sobre soldagens de AZ31 com 

controle de posição, sendo mais presente soldagens com controle de força axial (Z). 

Ugender et al. [99] para soldar chapa de 6 mm necessitaram apenas de 5 kN e 

Padmanaban et al. [214] produziram cordões consolidados utilizando 2, 3 e 4 kN. 
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8.3.3 Efeito da geometria do pino 

O efeito da geometria do pino foi avaliado por diversas frentes, incluindo seção 

transversal, valores de força, torque e temperatura. Na Figura 77 são observadas as 

seções transversais das soldagens realizadas pelo pino A, B e geometria plana C 

produzidas com o mesmo parâmetro 800 RPM – 200 mm.min-1. Nota-se que a 

ausência de rosca (Pino C) provocou grande defeito de preenchimento central. Nota-

se ainda a linha original de divisão das chapas. No caso da ferramenta com passe de 

2,5 mm (Pino B), a junta apresentou defeito, mas com menor intensidade.  

Figura 77: Macrografias das soldagens realizadas com os pinos (a) A, (b) B e (c) C. 

 

 

 O resultado, como anteriormente discutido, se relaciona às temperaturas 

atingidas as quais auxiliam no escoamento do material. Nos gráficos da Figura 78 são 

apresentadas as temperaturas da ferramenta e do lado de avanço, distante 15 mm da 

linha central de soldagem para um mesmo parâmetro, 800 RPM e 200 mm.min-1. 

Primeiramente nota-se que a geometria afetou, mas de maneira sutil, a temperatura 

da ferramenta ao longo do processo. Efeito maior foi observado na temperatura 
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captada pelos termopares na chapa, onde se observaram diferenças de quase 100 °C 

entre o pino com passe 3,5 mm (A) e o pino sem rosca. 

 Os resultados permitem sugerir que alterações na geometria dos pinos em 

soldagem por atrito resultam em significativa alteração nas temperaturas do material 

processado, influenciando de maneira menor a temperatura da ferramenta. Este fato 

permite sugerir também que as alterações geométricas dos pinos na busca de 

otimização do processo acarretam em pouco reflexo nas temperaturas 

experimentadas pelas ferramentas, prolongando sua vida útil.  

 A diferença de temperatura, como discutido por Motalleb-nejad et al. [45] se 

deve as diferentes intensidades de deformação geradas pelas diferentes geometrias. 

Ferramentas com geometrias mais complexas, incluindo roscas e filetes, tendem a 

proporcionar movimentações adicionais de material (movimento vertical) produzindo 

mais energia e facilitando o escoamento do material.  

 

Figura 78: (a) Temperatura medida na ferramenta durantes a soldagem com geometrias de 
pinos diferentes; (b) Comparação da temperatura medida nas chapas durante a soldagem com 

pinos diferentes. Parâmetro: 800 RPM e 200 mm.min-1 
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 O efeito do ciclo térmico e deformações proporcionadas pelos pinos foram 

avaliadas pelo tamanho de grão medido no centro da zona misturada. Observa-se 

que, para o mesmo parâmetro, o pino plano (C) e o pino com passe de 2,5 mm (B) 

apresentaram tamanho de grão semelhante ao pino com 3.5 mm de passe (A), 

exposto na Tabela 13. Na Figura 78 (b), onde se observam diferenças máximas de 

temperatura de aproximadamente 80 °C, sugere-se que o aumento da temperatura 

máxima somente não é suficiente para resultar em diferenças microestruturais 

significativas.  

Resultados semelhantes foram obtidos por Motalleb-nejad et al. [45] onde 

ferramentas com geometrias simples produziram menores tamanhos de grãos médios 

do que ferramentas roscadas.  

 

Tabela 13: Tamanho de grão médio para as três geometrias de pino estudado. 

Condição Tamanho de grão médio 

Pino Roscado Passe 3.5 (A) 6,8 ± 2,7 µm 

Pino Roscado Passe 2.5 (B) 6,8± 1,9 µm 

Pino Liso (C) 6,2 ± 1,1 µm 
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8.3.4 Microdureza 

Ensaios de microdureza foram realizados nas seções transversais das 

soldagens de 1600 RPM-100 mm.min-1 e 800 RPM-200 mm.min-1, como mostra a 

Figura 79.  

 

Figura 79: Mapa de dureza da seção transverasl de amostra produzido com parametro 800 

RPM-200 mm.min-1 e 1600 RPM e 100 mm.min-1 

 

 

As amostras apresentaram comportamento semelhantes com relação a 

distribuição de durezas: maiores valores na ZTMA, ou seja, no limite de ação da 

ferramenta, seguida de queda na zona misturada. São observados valores máximos 

de 95 HV, semelhantes aos encontrados por Ratna Sunil et al. [209] e Motalleb-nejad 

et al. [45] em soldagens de AZ31 e AZ91. 

A dureza em ligas de magnésio soldadas por atrito, como discute Park et al. 

[215], é função do tamanho de grão e da densidade de discordâncias, sendo que 

intermetálicos contribuem pouco nesta propriedade mecânica por estarem bem 

dispersos na região deformada. De acordo com a Figura 80, nota-se que não há 

diferença expressiva de tamanho de grão entre os lados de avanço, retrocesso e 

centro da zona de mistura. Desta forma, sugere-se que o incremento de dureza obtido 
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nos ensaios se deva à maior densidade de discordâncias nos lados de avanço e 

retrocesso. 

 

Figura 80: Microscopia ótica das regiões do (a) centro, (b) lado de retrocesso e (c) lado de 

avanço da soldagem 800 RPM – 200 mm.min-1 

 

 

Essa hipótese é confirmada pela relação de Hall-Patch, onde a redução do 

tamanho de grão não seria suficiente para promover o endurecimento observado na 

região de maior dureza, como mostra a Figura 81. Na figura é destacado o valor de 

dureza de ~68 HV para tamanho de grão igual a 6 µm. 
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Figura 81: Relação de Hall-Patch para a liga AZ31, indicando o valor de dureza para tamanho 

de grão igual a 6 µm [216] 

 

 

 Observações em microscopia eletrônica de transmissão revelam alta 

densidade de discordâncias no interior dos grãos após a soldagem por atrito, 

sugerindo que o efeito de endurecimento da região esteja associada também ao 

encruamento do material [215], [217], [218].  

 Autores na literatura sugerem mecanismos que atuam no surgimento de 

discordâncias após o processamento por atrito. Su et al. [219] analisando a zona 

misturada de soldagens da liga 7050-T6 observaram que mesmo após o 

processamento por atrito e consequente recristalização, há presença de grãos com 

alta densidade de discordâncias na zona misturada. Sugere que a formação das 

discordâncias se deva a ausência de recuperação e recristalização provocada pelo 

rápido resfriamento após o processo e deformações induzidas pela ferramenta mesmo 

após sua passagem. 

 Park et al. [215] e Esparza et al. [218] explicam que o processo dinâmico de 

recristalização envolve a migração das frentes de recristalização, iniciando assim que 

haja energia armazenada suficiente para impulsionar essa migração. Como o material 

ainda está se deformando à medida que a recristalização dinâmica progride, as 

discordâncias se acumulam no material não-recristalizado à frente da frente de 
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migração, e no material recristalizado atrás da frente de migração. Assim, verifica-se 

que os grãos recristalizados contêm uma elevada densidade de defeitos cristalinos na 

zona de mistura.  

 Observando a distribuição de durezas e os resultados de temperatura nas 

soldagens deste trabalho, sugere-se que o aumento da dureza esteja relacionado com 

a presença de diferentes densidades de defeitos cristalinos ao longo da zona 

misturada, visto que não há evidências de diferenças de tamanho de grão. Os 

resultados em simulação, vistos com mais detalhes posteriormente, indicam que o 

material sofre deformações antes, durante e depois da passagem da ferramenta, 

como também apontado por Su et al. [219] e outros [215] [218].  

 Desta forma, sugere-se que a diferença de dureza observada entre o centro e 

a ZTMA se deve ao ciclo térmico e consequentemente ao grau de redução da 

densidade de defeitos cristalinos que cada região sofre após o processo. 

 A Figura 82 mostra uma sugestão do processo de aumento de dureza 

observado nos cordões de solda. Todo material processado pela ferramenta e regiões 

adjacentes está susceptível ao encruamento devido à grande deformação provocada 

epla ferramenta. O processamento por atrito também gera elevação de temperatura 

que decai com a distância do centro de processamento [220]. Deste modo, nas regiões 

centrais da peça processada, apesar da grande geração de defeitos cristalinos, a 

elevação de temperatura propicia a ocorrência de recristalização, diminuindo a dureza 

da região. A menor temperatura em regiões distantes do centro da região processada 

promove menor eliminação de defeitos, obtendo nestas regiões dureza mais elevada.  

 Por fim, quanto mais tempo o material permanecer em temperaturas próximas 

a temperatura de fusão (625 °C), maior a quantidade recristalizada. Desta forma, 

como observado na Figura 79, a soldagem com maior aporte térmico e menor taxa de 

resfriamento (Figura 72) resulta em menor dureza na zona misturada. Para 

confirmação da atual proposta, analises de densidade de discordâncias em 

microscopia de transmissão são sugeridas para trabalhos futuros.  
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Figura 82: Esquematização do efeito da recristalização na redução de dureza central nas 

amostras processadas por SPANC 
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8.3.5 Ensaio de ruptura 

Foram realizados ensaios de ruptura nas seções transversais das amostras 

com o intuito de verificar a resistência e local de ruptura das mesmas. A Tabela 14 

mostra os valores de força máxima registrados pelo equipamento. Algumas amostras 

romperam durante o corte e preparação para o ensaio de ruptura. Na Figura 83 é 

possível observar as amostras após ensaio de fratura, evidenciando o local de fratura. 

 

Figura 83: Fotografias dos corpos de prova após o ensaio de ruptura 

 

 

Tabela 14: Forças máximas obtidas no ensaio de ruptura das amostras transversais das 

soldagens produzidas 

Força de ruptura 100 mm.min-1 200 mm.min-1 

800 RPM 3,31 kN 2,27 kN 

1200 RPM 2,95 kN -* 

1600 RPM -* -* 

* Houve ruptura durante o corte da amostra 
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 Os resultados indicam que houve um aumento de resistência para menores 

velocidades de avanço. Experimentos sobre soldagens sobrepostas de AZ31 são 

raramente reportados na literatura, deste modo, alguns exemplos de soldagens 

envolvendo ligas de magnésio e alumino foram consideradas para comparação. Chen 

et al. [221] reportaram que menores velocidades de avanço produzem maiores 

resistências da junta soldada. Para velocidades de 20 mm.min-1 foi alcançado a carga 

de 3,63 kN antes da falha. Os autores sugerem que menores velocidades de avanço 

diminuem a probabilidade de geração de trincas e defeitos, aumentando assim a 

resistência em ensaios de tração. 

 Sugere-se aqui que a grande contribuição para fragilização apresentada na 

região de interface entre a zona de mistura e a zona termomecanicamente afetada, 

como ilustra a Figura 84, se deve ao efeito combinado de dois fatores decorrentes do 

processamento por atrito: a elevação de dureza da região (apresentados 

anteriormente) e alinhamento de planos basais decorrentes do processamento 

(apresentados na próxima seção) 

 

Figura 84: Ilustração do local de fratura das amostras nos testes de ruptura 

 

O primeiro fator seria a elevada dureza conforme consta na Figura 79, a qual 

limita a deformação desta região, rompendo durante o ensaio de ruptura. Outro fator 

que contribui para fragilização da região se deve ao alinhamento de planos basais e 

abrupta alteração da textura provocada pela ferramenta. A evolução da textura e seu 

efeito na junta soldada será abordada com mais detalhes na próxima seção.  
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8.3.6 EBSD 

Foram feitas análises de textura comparando-se o metal de base e os centros 

da zona misturada para os parâmetros com menor aporte térmico (800 RPM – 200 

mm.min-1) e maior aporte térmico (1600 RPM – 100 mm.min-1). Foram utilizados 

mapas de textura orientados perpendicularmente ao plano de análise e figuras de 

pólos geradas para quatro planos cristalinos que correspondem aos planos basais 

(0002), prismáticos (1010), (1120) e piramidais (1011). Os mapas apresentados nas 

figuras a seguir foram obtidos de imagens de maior tamanho (400 x 400 µm). A 

apresentação em tamanho reduzido foi utilizada para melhor visualização de grãos e 

texturas.  

Na Figura 85 é observado o mapa de textura do metal de base. Nota-se que 

não há textura preferencial, presença de maclas e heterogeneidade nos tamanhos de 

grão.  
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Figura 85: (a) Mapa de textura do metal de base como recebido; (b) Figura de pólo do 

metal de base. WD – Welding direction (direção de soldagem) 

 

 

Conforme mencionado na literatura [222], a grande variação de textura 

observada nas amostras do metal base se deve ao tratamento térmico aplicado à 

chapa após laminação durante sua produção. Tratamentos de recozimento em ligas 

de magnésio após laminação têm o objetivo de melhorar suas propriedades 

mecânicas principalmente a ductilidade, como mostrado por Mishra et al. [222]. De 

acordo com o autor, o recozimento tende a alterar a textura basal formada após 

laminação, por mecanismos de recristalização e crescimento de grão. Desta forma, 

ocorre redução de intensidade de texturas preferenciais, resultando em distribuições 

de textura ao acaso. 
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A grande variação de tamanho de grão pode ser avaliada utilizando 

histogramas fornecidos pela análise EBSD, como mostra a Figura 86. O histograma 

mostra que o material possui desde grãos de 5 µm até cerca de 50 µm, sendo 

aproximadamente 70% destes concentrada nas faixas de 5 a 15 µm. 

 

Figura 86: Histograma para tamanho grãos do metal de base 

 

 

As figuras de polo observadas na Figura 87 ilustram a heterogeneidade de 

texturas conforme observado anteriormente no mapa da Figura 85. O plano basal 

(0002) apresenta pequena concentração de planos inclinados de 15° a 35° em relação 

à direção transversal ao sentido de soldagem. Além disso, observa-se também 

inclinações de 90° do plano basal em relação à direção transversal. No entanto, com 

exceção do plano basal, nenhum outro plano apresentou forte presença, conforme 

aponta as leituras de intensidade. 
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Figura 87: Figuras de pólo do metal de base 

 

 

Em seguida, foi avaliada a soldagem com menor aporte térmico, 800 RPM - 

200 mm.min-1. De acordo com a Figura 88, nota-se no mapa de polo inverso (IPF), a 

presença da recristalização reduzindo o tamanho de grão do material e provocando 

forte texturização dos planos basais paralelos ao sentido de soldagem. A forte textura 

basal em soldagem por atrito de ligas de magnésio também foi observada por diversos 

autores na literatura [58], [101], [210], [215]. Além disso, Shang et al. [101] observaram 

forte texturização para soldagens em direções distintas à direção de laminação da 

chapa e com parâmetros diferentes dos utilizados neste trabalho.  
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Figura 88: (a) Mapa de textura teste 800 RPM-200 mm.min-1; (b) Figura de pólo do teste 800 

RPM-200 mm.min-1. WD – Welding direction (direção de soldagem) 

 

 

O processamento por soldagem por atrito gerou figuras de pólos 

consideravelmente diferentes do material recebido, como visto na Figura 89. Na figura 

de pólo dos planos basais, observou-se intensa textura centralizada em relação a 

direção normal e transversal do cordão. A intensa textura é comprovada pela 

intensidade de 19 quando comparada com o valor de 4,5 encontrado no metal de 

base.  
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Figura 89: Figuras de pólo do teste 800 RPM - 200 mm.min-1 – Pino A 

 

 

 Em seguida, foi avaliada a soldagem com maior aporte térmico, 1600 RPM - 

100 mm.min-1. De acordo com a Figura 90, nota-se no mapa de polo inverso (IPF), 

também a presença da recristalização e forte texturização dos planos basais na 

região. Neste caso, no entanto, foi observado leve formação de fibra entre (1̅21̅0) e 

(011̅0). 
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Figura 90: (a) Mapa de textura teste 1600 RPM- 100 mm.min-1; (b) Figura de pólo do teste 1600 

RPM-100 mm.min-1. WD – Welding direction (direção de soldagem) 

 

Comparando-se com o teste de menor aporte térmico, sugere-se que a maior 

rotação da ferramenta tenha possibilitado reorientação dos planos basais na região 

processada, apresentado inclinações de aproximadamente 10 a 30° tanto na direção 

longitudinal como na transversal, como mostra a Figura 91. Além disso, o maior aporte 

térmico, e consequente maior temperatura durante e após a passagem da ferramenta 

promoveu maior recristalização, crescimento de grão e por consequência, alterações 

na textura.  
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Chowdhury et al. [92] observaram que para maiores rotações da ferramenta e 

menores velocidades de avanço, fornece-se mais energia para o material, 

promovendo maior aleatoriedade de textura na zona misturada devido aos fenômenos 

anteriormente citados. Nota-se que este fenômeno também é observado em 

experimentos de recozimento de ligas de magnésio encontrados na literatura [223].  

 

Figura 91: Figuras de pólo do teste 1600 RPM - 100 mm.min-1 – Pino A 

 

 

Texturização semelhante é observada em ensaios de compressão de ligas de 

magnésio. Park et al. [224] mostraram que após compressão, em ligas de magnésio 

tendem ocorre forte texturização basal paralela ao sentido de deformação. De acordo 

com Beausir et al. [225], a textura basal em conformação de magnésio é atribuída a 

prevalência de escorregamentos nos planos (0001) que se alinham ao plano de maior 

deformação. Em vista disso, os resultados de simulação podem auxiliar na 

compreensão da influência do processo na textura final do material. Tais resultados 

serão discutidos posteriormente. 
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Os histogramas para as duas soldagens anteriormente analisadas foram 

avaliados. Como relatado anteriormente por microscopia ótica, o menor aporte gerou 

maior frequência de grãos com tamanhos próximos a 5 µm. O maior aporte térmico, 

devido ao fenômeno de crescimento de grão, resultou no aumento da frequência de 

grãos superiores a 10 µm, como mostra a Figura 92. 

 

Figura 92: Histogramas das amostras de (a) 800 RPM - 200 mm.min-1 e (b) 1600 RPM - 100 

mm.min-1 

 

 

 Desta forma, sugere-se que, apesar das intensidades variarem com os 

parâmetros, a textura após o processamento por atrito em ligas de magnésio é uma 

fortemente basal, paralela à coluna do pino. A Figura 93 ilustra o processo de 

alteração da textura após o processamento de soldagem por atrito. O mecanismo de 

formação desta textura será abordado posteriormente. 
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Figura 93: Esquematização da modificação da textura promovida pelo processo de soldagem 

por atrito 

 

 

Posteriormente, para observar os efeitos do processo nas regiões periféricas 

de ação da ferramenta foi realizado um mapeamento em EBSD da região de mistura 

e regiões adjacentes, como mostra a Figura 94. Nota-se, como anteriormente 

apresentado, a intensa texturização característica da zona de mistura com presença 

dos planos basais paralelos ao sentido de soldagem. Prosseguindo em direção ao 

metal de base é possível observar a gradual transição da textura produzida pelo 

processo.  

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

Figura 94: Mapa de textura ao longo da região de mistura, zona termomecanicamente afetada e 

zona termicamente afetada para condição 1600 RPM - 100 mm.min-1 

 

 

Com auxílio de figuras de pólo foi observado o efeito de rotação dos planos 

basais gerada pelo processo nas regiões periféricas da zona de mistura. Como mostra 

a Figura 95, os planos basais rodam à medida que se afastam do centro da zona 

misturada. Na região R1, que representa região à direita do centro da zona misturada 

observa-se a rotação em relação à figura de polo da região central apresentada na 

Figura 92. Na região R4, por exemplo, pode-se observar a semelhanças com a textura 

do metal de base, apresentada na Figura 88.  
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Como relatado por Park et al. [58] e Liu et al. [226], os planos basais organizam-

se em uma distribuição com formato elipsoide ao longo da região de atuação da 

ferramenta. O formato deve-se à deposição radial e elipsoidal proporcionada pela 

ferramenta [58]. Com o avanço da ferramenta temos a formação das estruturas 

anelares (Onion rings) típicas da soldagem por atrito [5]. 

 

Figura 95: Mapa de textura ao longo da região de mistura e figuras de polo dos planos basais 
da zona de mistura em direção ao metal de base. Divisão em regiões realizada em função da 

textura 
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 A Figura 96 compara a transição da zona misturada para o metal de base para 

o maior e o menor aporte térmico. O maior aporte térmico expande a zona misturada 

e apresenta, como anteriormente discutido, transição gradual de textura, indicado pela 

variação das posições dos planos basais. No entanto, no menor aporte térmico, tal 

transição não foi observada. Nesta condição observa-se abrupta mudança da 

estrutura basal característica da zona misturada para a distribuição heterogênea do 

metal de base.  

 Tal efeito se deve à ação combinada de maior velocidade de avanço e menor 

temperatura durante o processo. Estes fatores dificultam a deformação a quente do 

material nas regiões adjacentes a ferramenta proporcionando zona deformada restrita 

a região de passagem da ferramenta. 
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Figura 96: Comparativo dos mapas de textura no lado de avanço para condição (a) 1600 RPM- 

100 mm.min-1 e (b) 800 RPM- 200 mm.min-1 

 

 

8.3.7 Simulação 

8.3.7.1 Coeficiente de atrito 

 Para o cálculo do coeficiente de atrito, foi utilizada a Equação (14) proposta na 

metodologia. Os coeficientes da equação foram obtidos analiticamente pela análise 

dos dados de Kumar et al. [115]. Deste modo, obteve-se a Equação (34) que fornece 

o coeficiente de atrito (𝝁) em função da pressão axial (𝑷), torque (𝝉) e temperatura 

da interface entre o material e a ferramenta (𝑻). 

 

𝜇 =
7,76∗𝑃+1,82∗𝜏+2,22∗𝑇

1000
     (34) 

 

 



175 
 

 Para avaliação dos resultados fornecidos pela Equação (34) foram aplicados 

valores de força, torque e temperatura referentes as soldagens realizadas na liga 

AZ31 do presente trabalho. O limite de temperatura superior foi o ponto de fusão da 

liga AZ31, que, como anteriormente apresentado, é a temperatura máxima alcançada 

pelo processamento no estado sólido de soldagem por atrito. Para visualização, os 

valores de atrito calculados foram separados em faixas de temperaturas como mostra 

a Figura 98. Como indica a Equação (34), o coeficiente de atrito é linearmente 

dependente da pressão, torque e temperatura, sendo o efeito da pressão de maior 

relevância no valor final calculado. 
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Figura 97: Coeficientes de atrito em função da temperatura, torque e pressão normal 

calculados pela Equação (34) 
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 Além disso, os valores encontrados na Equação (34) superiores a 1 são 

confirmados pelas observações da ferramenta após o processo de soldagem. Na 

Figura 98, observa-se a adesão do AZ31 na ferramenta após o processo de soldagem. 

 

Figura 98: (a) Ferramenta após o processamento das chapas de AZ31; (b) Comparação 

dos pinos antes e após a soldagem, indicando a aderência do material 

 

 

 É importante notar que o coeficiente de atrito adotado neste trabalho é 

resultado de análises em condições típicas de soldagem por atrito. Simulações 

encontrados na literatura buscam apenas a calibração do modelo por meio da 

variação do coeficiente de atrito, como apresentado por Long et al. [128] e outros 

autores que utilizaram valores em condições diferentes das encontradas no processo 

SAPNC [28], [109]–[113] [22]–[28]. A calibração do modelo via variação de 

coeficientes de atrito pode proporcionar conclusões errôneas e subestimar a 

importância do coeficiente de atrito no estudo do processo de SAPNC. Sugere-se que 

coeficientes utilizados por diversos autores na literatura ([28], [109]–[113] [22]–[28]) 

funcionem por serem utilizados em pinos pequenos, os quais provocam menor 

deslocamento de material. No caso do presente trabalho, o maior volume do pino 

requer o uso de um coeficiente de atrito adequado para este processo. 
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8.3.7.2 Validação da simulação 

 As simulações das soldagens foram realizadas, calculando-se temperaturas, 

deformações, taxas de deformação e microestrutura. Verificações das simulações 

foram realizadas comparações com dados obtidos experimentais. Os dados avaliados 

foram temperatura (chapa e ferramenta), torque e geometria da seção transversal. 

 Os resultados são apresentados em escala de cores ou por meio de gráficos 

em função do tempo ou deslocamento da ferramenta. Na Figura 99 (a) são 

apresentados os resultados de temperatura, no qual incluem as duas regiões 

consideradas de atuação e não atuação da ferramenta. Na Figura 99 (b) os resultados 

exclusivos das regiões de deformação, como por exemplo o tamanho de grão  

Figura 99: (a) Visualização dos resultados de temperatura e (b) tamanho de grão no modelo 
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 Na Figura 100 é feita a comparação entre os torques experimentais e simulados 

para as respectivas condições. Nota-se que as simulações mostraram boa coerência 

com os valores de torque obtidos nas soldagens reais, tanto para parâmetros como 

para geometrias distintas. Como não foram simulados a entrada da ferramenta na 

peça, o início das leituras de torque foi retirado da análise.  

 

Figura 100: Comparativo de torques experimentais e simulados para os parâmetros e 

condições analisados 
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 Como anteriormente mencionado, o torque é um parâmetro no processo 

importante SAPNC e está intimamente relacionado com a temperatura na zona de 

mistura e estado do material [50], [51]. Os resultados obtidos indicam boa 

representação dos esforços encontrados pela ferramenta e estado do material durante 

o processamento, reforçando a hipótese do coeficiente de atrito adotado para o 

modelo. Tais resultados não são apresentados maioria dos autores em trabalhos de 

simulação de processos de soldagem por atrito, utilizando mecânica dos sólidos [28], 

[127], [128], [139]. 

 Na Figura 101, é apresentado a comparação do ciclo térmico da soldagem 

experimental e da soldagem simulada. Nota-se que a simulação apresentou boa 

concordância com o experimento. Nas duas curvas observa-se acentuado aumento 

da temperatura com a aproximação da ferramenta, atingindo a temperatura de pico 

para então ocorrer o resfriamento.  

 

Figura 101: Comparação das temperaturas obtidas experimentalmente e pelo modelo em 

DEFORM 3D: (a) 800 RPM – 200 mm.min-1 e (b) 1600 RPM – 100 mm.min-1 
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 Com relação à seção transversal produzida pelo modelo, foram comparadas 

soldagens experimentais com as simuladas, como mostra a Figura 102. Nota-se que 

o modelo mostrou capacidade em representar tanto as soldagens com boa 

consolidação como os defeitos encontrados. Tutunchilar et al. [109] e Long et al. [128] 

obtiveram da mesma forma a representação da zona misturada e de defeitos ocorridos 

durante a soldagem, no entanto, considerando apenas uma condição de parâmetro e 

geometria de ferramenta. Embora nos presentes resultados haja discrepância nas 

posições/morfologia dos defeitos, este modelo numérico foi capaz de predizer a 

tendência de produção de defeitos. 

 

Figura 102: Comparativo entre as seções transversais das soldagens experimentais e 

simuladas. Posição da ferramenta adicionada pelo autor. 
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 Na Figura 103 é apresentada a seção simulada ilustrando em escala de cores 

o tamanho de grão médio calculado. Nota-se que a alteração microestrutural afetou 

também regiões adjacentes às regiões de atuação da ferramenta.  

 

Figura 103: Comparativo do tamanho de grão entre as seções transversais produzidas 

experimentalmente e pelo modelo em DEFORM 3D. Posição da ferramenta em pontilhado 

adicionada pelo autor  

 

 

 Os exemplos apresentados a seguir mostram o refinamento de grãos no interior 

no cordão e aumento gradual do tamanho de grão à medida que se distancia da zona 

misturada, promovendo a chamada zona termomecanicamente afetada (ZTMA). Na 

ZTMA, a menor deformação imposta pela ferramenta sugere a formação de necklaces 

[66] promovendo a coexistência de grãos recristalizados e não-recristalizados, 

conforme mostrado na Figura 104.  
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 Como o modelo fornece apenas o tamanho médio de grão, imprecisões 

maiores com relação aos resultados calculados podem ser encontradas nestas 

regiões de maior heterogeneidade microestrutural. 

 

Figura 104: (a) Seção transversal para soldagem 800 RPM 200 mm.min-1 com pino A, (b) zona 

termomecanicamente afetada  

 

 

 Por fim, os tamanhos de grão médio da zona de mistura para todos parâmetros 

e geometrias foram obtidos e comparados com os dados experimentais, como mostra 

a Tabela 15. 
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Tabela 15: Comparativo do tamanho de grão médio obtido nas soldagens experimentais e 

simuladas 

Condição Experimental Simulado 

800 RPM – 100 mm.min-1 

Pino A 
7,1 µm 7,4 µm 

800 RPM – 200 mm.min-1 

Pino A 
6,8 µm 7,2 µm 

1200 RPM – 100 mm.min-1 

Pino A 
8,5 µm 9,8 µm 

1200 RPM – 200 mm.min-1 

Pino A 
7,8 µm 8,5 µm 

1600 RPM – 100 mm.min-1 

Pino A 
9,2 µm 10,5 µm 

1600 RPM – 200 mm.min-1 

Pino A 
8,8 µm 10,2 µm 

800 RPM – 200 mm.min-1 

Pino B 
6,8 µm 7,3 µm 

800 RPM – 200 mm.min-1 

Pino C 
6,2 µm 7,0 µm 

 

 As simulações mostraram boa concordância com a microestrutura obtida em 

condições experimentais, predizendo-a para diferentes parâmetros e geometrias de 

pinos. 

 

8.3.7.3 Efeito da geometria da ferramenta no fluxo de material  

 

A avaliação do efeito da geometria da ferramenta no fluxo de material foi feita 

usando cortes e vetores de velocidade tanto transversal quanto longitudinalmente nas 

simulações. Na Figura 105 (a) para o pino A observam-se as regiões posterior (PT) e 

anterior (AT) da ferramenta. Nota-se vetores verticais conduzindo o material para 

baixo próximo as roscas da ferramenta e vetores indicando a elevação do material a 

frente da ferramenta. Na região posterior (PT) os vetores indicam a formação de 

estruturas de vórtices na parte posterior da ferramenta vistas em seções transversais 

de soldagem por atrito [227]. 
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Na Figura 105 (b) observam-se as regiões de lado de avanço (L.A) e retrocesso 

(L.R) para o pino A. Observa-se que os filetes provocam movimento vertical no 

material, conduzindo o material para baixo em ambos os lados, intensificando-se nas 

regiões próximas dos filetes no lado de avanço, reforçando as evidencias encontradas 

nas soldagem com marcador do capítulo anterior.  

Em destaque na Figura 105 (b) observam-se indícios do movimento 

descendente de material próximo à ferramenta e leve movimento ascendente na 

região adjacente. Esse fenômeno de movimentação ascendente também observado 

experimentalmente por Guerra et al. [106] se deve a ação de extrusão causado pela 

ferramenta. 

De acordo com a intensidade dos vetores, são observados valores 

momentâneos de velocidade entre 15 e 50 mm.s-1. Resultados encontrados na 

literatura apontam valores superiores quando realizados em CFD, como 3,43 m.s-1 

encontrado por Kadian et al. [135], entre 2 e 4 m.s-1 por Ji et al. [134]. Aqui destaca-

se a diferença em ordens de grandeza das velocidades encontradas. Sugere-se aqui 

que velocidades superiores a 1 m.s-1 sejam muito elevadas para as condições de 

soldagem por atrito, visto que a superfície do pino alcança velocidades próximas de 

0,5 m.s-1 (considerando por exemplo 800 RPM). 

Diversas técnicas são utilizadas para se estimar a taxa de deformação em 

soldagem por atrito. Através da visualização de marcadores com raios X, Morisada et 

al. [205] em soldas de alumínio a 1000 RPM estimaram taxas de deformação entre -

15 e 15 s-1, valores condizentes com os apresentados nas simulações. 
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Figura 105: (a) Seção transversal e (b) seção longitudinal para a simulação com Pino A - 800 

RPM 200 mm.min-1. L.A = Lado de avanço, L.R = Lado de retrocesso, AT = Seção anterior a 

ferramenta, PT = Seção posterior a ferramenta 

 

 

Da mesma forma, foram realizadas as simulações da ferramenta não-roscada 

(Pino C). Na Figura 106 (a) para o pino C observam-se as regiões posterior (PT) e 

anterior (AT) da ferramenta. Aqui, de maneira diferente do caso anterior, não se 

observam os vetores verticais próximos a ferramenta. Nota-se que o material à frente 

da ferramenta é apenas empurrado e na parte posterior não consegue preencher o 

vazio deixado pela ferramenta. Lateralmente, na Figura 106 (b), não são observados 

também os vetores verticais, sugerindo menor deformação do material proporcionado 

pela ferramenta. 
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Figura 106: (a) Seção transversal e (b) seção longitudinal para a simulação com Pino A - 800 

RPM 200 mm.min-1. L.A = Lado de avanço, L.R = Lado de retrocesso, AT = Seção anterior a 

ferramenta, PT = Seção posterior a ferramenta 

 

O movimento vertical proporcionado pelas roscas da ferramenta tem 

consequências diretas na temperatura e na deformação do material, conforme mostra 

a Figura 107. O movimento adicional fornecido pelas roscas aumenta a taxa de 

deformação e temperatura do material. Como mostra a Figura 107 (a) e Figura 107 

(b), os filetes da ferramenta proporcionam regiões com taxas de deformação próximos 

a 50 s-1. Para a ferramenta plana (Pino C), regiões próximas a 20 s-1 são atingidas.  

 Com relação à temperatura, a ferramenta roscada promoveu temperaturas 

máximas em torno de 500 °C. Para a ferramenta plana (Pino C) a temperatura máxima 

alcançada foi próxima a 400 °C, utilizando os mesmos parâmetros. 
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 Chen et al. [228] reporta diferenças de 300 s-1 entre pinos lisos e roscados e 

valores de velocidade distantes aos encontrados neste trabalho (220 mm.s-1). No 

entanto, reportam diferenças de temperaturas entre as ferramentas roscadas e não 

roscadas de 0,7 °C, mesmo, como mencionado, indicando diferenças na velocidade 

do material entre as duas geometrias de duas ordens de grandeza. 

 Os resultados mostrados na Figura 107 reforçam a hipótese de geração de 

energia adicional gerada pelos pinos roscados. Conforme discutido anteriormente, o 

uso de geometrias mais complexas em pinos pode proporcionar a utilização de 

parâmetros com aporte de energia menor e ainda assim obter soldagens 

consolidadas, sem defeitos de preenchimento.  

 

Figura 107: Comparação de taxas de deformação e temperaturas instantâneas entre os pinos A 

e C 
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8.3.7.4 Efeito da geometria da ferramenta no ciclo termomecânico do material 

utilizando rastreamento de pontos 

 Para descrever de forma detalhada as características térmicas, mecânicas e 

microestruturais em soldagem por atrito, análise de rastreamento de pontos foi 

utilizada, como mostra a Figura 108. Nesta técnica obtém-se as leituras dos 

fenômenos térmicos, mecânicos e metalúrgicos que acometem um ponto selecionado 

no material enquanto este move-se durante o processo. 

 

Figura 108: Exemplo de análise de rastreamento de ponto utilizada nos modelos 
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 Um ponto escolhido está localizado no centro do cordão de solda e sua posição, 

deformação, velocidade e temperatura foram avaliadas durante o seu processamento. 

Na Figura 109, as posições X, Y e Z do ponto são mostradas para condições com 

rosca (Pino A) e não roscado (Pino C). Nas análises seguintes, considera-se Y positivo 

o sentido de soldagem. 

 Observando ambas as condições, nota-se elevação de material ao atingir o 

domínio da ferramenta. O fluxo ascendente anterior a ferramenta apresentado em 

ambas as condições é uma resposta do material à passagem da ferramenta, sendo 

retido no cordão de solda devido à ação do ombro da ferramenta.  

 Além disso, observando a curva para a posição no eixo X, nota-se o movimento 

em torno da ferramenta. As simulações revelam que o material realiza um semicírculo 

ao redor da ferramenta, retornando sua posição transversal inicial, concordando com 

os experimentos de Seidel e Reynolds [104]. 

 Com relação ao eixo Y, paralelo ao sentido se soldagem, nota-se intenso 

deslocamento do material, novamente concordando com os experimentos de Seidel e 

Reynolds [104]. 

 As condições apresentaram diferentes respostas no movimento vertical. Os 

filetes da ferramenta roscada proporcionaram movimento descendente do material. 

Observou-se uma amplitude vertical de 4 mm desde seu máximo até sua altura 

mínima na condição roscada. A descendência do material durou cerca de 0,5 

segundos. O material então retorna à posição vertical inicial, sendo empurrado e 

preenchendo a região posterior à ferramenta. Na condição não roscada, um ligeiro 

movimento vertical foi observado sem posterior descida característica do caso 

roscado. Nenhum resultado semelhante em simulação é encontrado na literatura.  
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Figura 109: Rastreamento de ponto realizado nas simulações para as condiçoes (a) Pino 
roscado A - 800 RPM 200 mm.min-1 e (b) Pino liso C - 800 RPM 200 mm.min-1. Posições dos 

pontos rastreados para a condição de pino roscado A: (c), (d), (e) e (f) e para condição de pino 
liso/plano (C): (g), (h), (i) e (j). Setas indicando direção adicionadas pelo autor para auxiliar a 

visualização 
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 Após avaliar as posições dos pontos, analisou-se sua deformação e velocidade. 

A Figura 110 mostra a velocidade dos pontos e a taxa de deformação durante o 

processamento. Devido à intensa variação de velocidades durante o processo de 

soldagem por atrito foi proposto, para melhor visualização, a curva original e curva 

média dos dados. Nota-se que tanto a velocidade, quanto a taxa de deformação 

possuem maiores valores na condição roscada, atingindo valores máximos na região 

do domínio da ferramenta demarcada na figura. Os resultados são consistentes com 

o intenso deslocamento observado na Figura 109 induzido pelos filetes da ferramenta. 

Além disso, os valores máximos de velocidade da taxa de deformação ocorrem 

durante o movimento de descida do material.  
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Figura 110: Dados originais e tratados da velocidade e taxa de deformação de pontos 

nas condições (a) roscada e (b) não roscada 
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 Os maiores valores de deformação também foram observados na deformação 

acumulada, como visto na Figura 111. Nota-se que a ferramenta roscada forneceu ao 

material um incremente de 50% na deformação total do material. 

 

Figura 111: Comparação entre as deformaçoes acumuluadas na condiçao roscada e não-

roscada 

 

 

Os valores globais de taxa de deformação e velocidade são menores e 

mostram menores diferenças entre condições roscados e não roscadas do que as 

encontradas nas simulações em CFD da literatura. Por exemplo, Chen et al. [207] 

calcula a velocidade do material dentro dos filetes da ferramenta entre 220 mm.s-1 ~ 

260 mm.s-1, o que é muito próximo da velocidade da superfície da ferramenta, 

enquanto que para a ferramenta não roscada a velocidade do material varia de 0 a 50 

mm.s-1, significativamente menor que a velocidade da ferramenta. Mesmo 

considerando o efeito de rosca no fluxo vertical, os autores não explicam a diferença 

de velocidade entre as condições com e sem rosca. No presente trabalho, os 

resultados da Figura 109 mostram que o efeito de fluxo vertical atua somente 0.5 

segundos, fornecendo um aumento de aproximadamente 4 mm.s-1, como visto na 

Figura 110. 
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O perfil de temperatura para ambos os pontos também foi avaliado na Figura 

112 (a). A condição roscada apresentou temperaturas mais altas durante o 

processamento, a maioria durante a região do domínio da ferramenta. O ponto na 

condição roscada atingiu quase 500 °C, enquanto o ponto não roscado atingiu 425 °C. 

O resultado já era esperado devido às maiores velocidades de deformação aplicadas 

pelos filetes da ferramenta. O pico de temperatura na condição roscada coincide com 

o movimento de descendência do material, com a velocidade máxima e maior valor 

de taxa de deformação. 

Dessa forma, é possível sugerir que os filetes da ferramenta aumentam as 

temperaturas de processamento de material em quase 75 °C. A diferença de 

temperatura de 75 °C também foi observada por medições de termopar a 15 mm do 

centro de solda. Kadian et al. [135] comparando ferramentas roscadas com lisas em 

simulação por CFD encontra diferenças menores de temperatura (~20 °C). Este 

resultado é devido às limitações anteriormente apresentadas dos modelos em CFD, 

os quais devem ser simulados em estado estacionário e não suportam grandes 

movimentações de malha e consequentemente o efeito das roscas da ferramenta.  

Dessa forma, podemos sugerir que, para o mesmo parâmetro, as mudanças 

geométricas no perfil da ferramenta correspondem a quase 15% dos ganhos de 

temperatura máxima durante o processamento do material. 
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Figura 112: Perfil de temperatura dos pontos para a condição roscada e sem rosca 

 

 

8.3.8 Avaliação do processo de soldagem por atrito na formação da textura 

final do material 

Além de fornecer dados de deformação e temperatura, a técnica de 

rastreamento de pontos também possibilita a análise das direções de deformação no 

material. Este tipo de análise permite compreender as solicitações impostas no 

material e auxiliar na compreensão, por exemplo, da textura final após a soldagem por 

atrito. 

Na Figura 113 (a) é mostrado, como visto anteriormente, as posições em X, Y 

e Z de um ponto durante a simulação de soldagem por atrito. Na Figura 113 (b) é 

observado os valores individualizados de deformação para os eixos X, Y e Z, e na 

Figura 113 (c) é apresentado os valores de temperatura, tamanho de grão e fração 

recristalizada. Nota-se que os três gráficos apresentam efeitos simultâneos que 

acometem o material.  

Observa-se que ao atingir o domínio da ferramenta, o material sofre severa 

tração no eixo X, provocado pela ação rotativa da ferramenta. O incremento da 

deformação associado à elevação de temperatura fornece condições para início da 
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recristalização, como observado na Figura 113 (c). Após iniciar seu retorno à posição 

transversal inicial (eixo X), dá-se início a ação das roscas da ferramenta em promover 

a descida do material. Nota-se que durante esse movimento, o material sofre 

compressão seguido de tração no eixo Z e compressão no eixo X. Neste momento 

observa-se que o material atinge sua máxima temperatura durante o processo. 

Com relação ao eixo Y, paralelo ao sentido de soldagem, nota-se intenso 

deslocamento do material, como observado na Figura 113 (a). O material inicialmente 

na posição 18 mm foi conduzido para a posição 11 mm, totalizando aproximadamente 

7 mm de deslocamento de sua posição inicial. Nos estudos de Seidel e Reynolds 

[104], é possível observar com o auxílio de marcadores o fenômeno de deslocamento 

longitudinal do material durante seu processamento. 

O material então é depositado na parte posterior da ferramenta e sofre, como 

indica a Figura 113 (b), intensa compressão no eixo Y, ou seja, na direção de 

soldagem. Ao mesmo tempo, de acordo com a Figura 113 (c) se dá início ao 

resfriamento, acomodação e cessão de grande parte das alterações microestruturais 

no material.  
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Figura 113: Resultado do rastreamento de pontos para simulação na condição Pino roscado A 
- 800 RPM 200 mm.min-1 para (a) posição, (b) deformação e (c) temperatura, tamanho de grão e 

fração recristalizada 
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 A intensa compressão aplicada ao material ao fim do processo sugere a 

formação de textura preferencial na liga de magnésio, como visto anteriormente nos 

resultados de EBSD e em ensaios de compressão de ligas de magnésio [224] [225]. 

Assim como em ensaios de compressão, ligas de magnésio tendem a uma forte 

texturização basal paralela ao sentido de deformação. Ademais, o ultimo esforço 

aplicado ao material é acompanhado do inicio do resfriamento e redução dos 

fenômenos de recristalização, garantindo que a última deformação aplicada determine 

a textura observada. Na Figura 114 é ilustrado o fenômeno de compressão que forma 

a forte textura basal observada.  

 

Figura 114: Representação do processo de texturização ocorrido após a passagem da 

ferramenta 
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8.4 Conclusões 

No presente estudo, o processo de soldagem por atrito foi simulado utilizando o 

software DEFORM 3D. A simulação apresentada pôde prever com sucesso a 

temperatura, a resposta da ferramenta, a geometria das seções transversais e a 

microestrutura. 

Os resultados indicaram que: 

 De modo geral, a escolha de parâmetros para ferramenta roscada (A) produziu 

superfícies consolidadas, sem defeito de preenchimento aparente. Nas 

soldagens de 800 RPM, notou-se que a superfície apresentou pouca rebarba. 

Nas soldagens com rotação de 1200 RPM, observou-se boa aparência 

superficial, pouca rebarba e superfície regular. Nas soldagens em 1600 RPM, 

regiões escurecidas e maior volume de rebarbas foram observadas, 

consequência das maiores temperaturas alcançadas durante o processo. 

 Com relação à temperatura da ferramenta, diferença foi observada que 

velocidades de avanço mais elevadas (200 mm.min-1) resultaram em 

temperaturas menores no fim do processo.  

 Observou-se que a combinação de alta velocidade de avanço (200 mm.min-1) 

e baixa velocidade de rotação (800 RPM) produziu o maior torque dentre os 

parâmetros analisados, e de maneira oposta, a maior rotação (1600 RPM) e 

menor avanço (100 mm.min-1) promoveram o menor torque. 

 O modelo de atrito aplicado na simulação proporcionou simulações coerentes 

com os valores de torque e temperatura obtidos nas soldagens reais, tanto para 

parâmetros como para geometrias distintas. 

 Ensaios de dureza revelaram maiores valores nas regiões periféricas de 

atuação da ferramenta. Ademais, ensaios de ruptura indicaram maior 

fragilidade nestas regiões de alta dureza, em específico no lado de avanço. 

Sugere-se que o efeito combinado de encruamento e alinhamento de planos 

basais nestas regiões promoveram menor resistência local.  

 Dados de EBSD indicam que o processo de soldagem por atrito proporciona 

intensa texturização do material. Para o maior aporte térmico (1600 RPM – 100 

mm.min-1) observou-se a reorientação dos planos basais na região processada, 

apresentando inclinações de aproximadamente 10-30° tanto na direção 

longitudinal como na transversal. O maior aporte térmico, e consequente maior 
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temperatura durante e após a passagem da ferramenta promoveu maior 

recristalização, crescimento de grão e por consequência, alterações na textura. 

 A simulação microestrutural foi aplicada com boa resposta no modelo de 

soldagem. Comparações com as soldagens reais indicaram que os cálculos de 

tamanho de grão e fração recristalizada apresentaram boa concordância. 

 Os resultados obtidos utilizando a técnica de rastreio de pontos indicou o efeito 

das roscas em introduzir movimentos de descida de material durante o 

processo. Este movimento, não observado em ferramentas lisas, proporciona 

aumento na deformação e temperatura do material para um mesmo parâmetro.  

 A técnica de rastreio de pontos permitiu observar que o material depositado na 

parte posterior da ferramenta sofre intensa compressão. Este efeito sugere a 

formação de textura preferencial na liga de magnésio, como visto nos 

resultados de EBSD. 
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9 TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho demostrou o passo a passo para aquisição dos dados 

necessários para modelos de soldagem por atrito. Ademais, foi demostrado que tais 

ferramentas foram adequadas em representar o comportamento termomecânico da 

liga AZ31 durante o processo de soldagem por atrito. Este trabalho abre frentes de 

trabalho que podem ser exploradas no futuro, tais como: 

- Validade do modelo para materiais diferentes, tais como ligas de alumínio e 

aços 

- Estudo do efeito do processo da textura final do material 

- Comparação de diferentes tamanhos e geometrias de pinos e ombros 

- Correlação da microestrutura formada pelo processo de soldagem por atrito 

com outros processos de conformação mecânica 

- Reprodução do ciclo termomecânico calculado em equipamentos dedicados 

para verificação dos resultados fornecidos 

- Uso dos modelos para melhor estimativa do atrito presente no processo 
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11 ANEXOS 

Anexo 1: Mapa de textura (IPF) metal de base 
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Anexo 2: Mapa de textura (IPF) teste 800 RPM-200 mm.min-1; 
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Anexo 3: Mapa de textura (IPF) teste 1600 RPM-100 mm.min-1; 
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