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INTRODUÇÃO: 

A intensa competitividade da indústria atual faz com que a busca de novos materiais e processos 

sejam desenvolvidos para reduzir custos e obter vantagens no mercado, principalmente em segmentos 

específicos como o aeronáutico, naval e automobilístico. Neste contexto, o desenvolvimento de materiais 

com elevada relação resistência-densidade e estabilidade físico-química podem contribuir para uma 

melhor eficiência energética reduzindo a emissão de gases poluentes na atmosfera. 

Avanços superiores em termos de propriedades mecânicas e de corrosão podem ser alcançados 

através do uso de materiais compósitos. Durante os últimos anos, tem se observado o grande interesse 

de certos segmentos industriais por materiais compósitos para a aplicação em fabricação de estruturas 

primárias e secundárias.  Um material compósito é formado a partir da combinação de dois ou mais tipos 

de materiais com propriedades físicas e químicas distintas, e a combinação sinérgica entre esses 

materiais resulta em propriedades superiores quando comparados aos seus materiais de forma 

individual. Um compósito é comumente formado por uma fase primária chamada de matriz, presente em 

maior quantidade e uma fase de reforço, em menor quantidade (DE MOURA ET AL., 2010; 

SHACKELFORD, 2008).  

Dentre os diversos tipos de compósitos, os compósitos de matriz metálica (CMMs), são os que 

apresentam elevada resistência mecânica e rigidez, baixa densidade, elevada resistência à fadiga e à 

corrosão, sendo que  os métodos de fabricação para a obtenção do CMM ainda não foram totalmente 

explorados (ARUN PREMNATH et al., 2018). Os tipos mais comuns de CMMs são aqueles reforçados 

com fibras ou partículas cerâmicas, como silicatos, carbetos e grafite que são os responsáveis por 

aumentar a resistência ao desgaste e por permitir o uso em temperaturas mais elevadas. 

Compósitos de matriz de Alumínio (CMA) reforçados com partículas cerâmicas, apresentam, 

quando comparados às matrizes, módulo de elasticidade maior, maior resistência a tração, além de 

melhor desempenho em fadiga e fluência e ao desgaste, contudo, apresenta redução na ductilidade e 
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tenacidade, situação característica em materiais cerâmicos. Por este motivo, é comum o uso desses 

compósitos na camada superficial de um componente ou estrutura, promovendo desta forma melhorias 

significativas na resistência ao desgaste sem reduzir a tenacidade da estrutura (MISHRA et al., 2003).  

 Há diversas rotas de processamento para a obtenção dos CMAs, como fundição e metalurgia do 

pó, porém, estes processos além de possuírem custo elevado e envolver grande quantidade de energia, 

fornecem compósitos em todo o volume disponível. Uma alternativa que pode ser utilizada para a 

fabricação de forma localizada e superficial de CMAs, é o processamento por fricção, conhecido pelo 

nome em inglês, Friction Stir Processing (FSP) (DINAHARAN et al., 2017). 

 O FSP deriva do processo de Friction Stir Welding (FSW), desenvolvido em 1991 pelo The 

Welding Institute (TWI) como uma solução alternativa à união de ligas de Al que apresentavam baixa 

soldabilidade. O FSP é uma técnica de processamento no estado sólido que pode ser usada para unir 

materiais e/ou promover modificação superficial resultando em melhor resistência ao desgaste e 

propriedades tribológicas superiores, seja pelo simples processamento ou ainda pela adição de reforços 

por meio do FSP (MALYSHEV, 2014).  

 Em princípio, o desenvolvimento destes compósitos, torna-se muito oneroso, uma vez que 

mudanças nos parâmetros de processo, material e ferramentas, mudam totalmente os resultados finais, 

e invariavelmente, o sucesso depende de uma extensa matriz de parâmetros e agregados. Sendo assim, 

a busca por modelos que mimetizem as etapas de pré-processamento ou de escolha d parâmetros é 

muito bem-vinda. Neste tocante, nosso estudo se torna necessário. 

 Neste relatório, está apresentado o primeiro passo para o início do estudo, através do 

entendimento do software Abaqus (versão estudante) e de simulações preliminares a partir de 

ferramenta de perfil simples. Desta forma, em decorrência das condições de isolamento impostas pela 

pandemia causada pela COVID-19, o trabalho foi dividido em duas partes. A primeira, basilar, teve (ainda 

seguirá até o final da IC) como objetivo entender o comportamento do software Abaqus e dos parâmetros 

de processamento. A segunda parte, totalmente experimental, objetiva entender a microestrutura e os 

efeitos dos parâmetros de processo sobre as distribuições de fases e particulados, assim como, sobre 

o perfil de dureza e módulo de elasticidade. Não menos importante, comparações entre as simulações 

e resultados experimentais também serão realizadas. 

 

Dessa maneira, o presente resumo destinado ao XXX Congresso de Iniciação Científica da 

Unicamp, se concentra no estudo, através do entendimento de simulações preliminares via elementos 

finitos a partir de ferramenta de perfil simples, quando processada sobre uma chapa de Alumínio 

AA6005-T6. 

 

METODOLOGIA: 

O estudo da teoria, assim como as simulações foram executadas a partir da modelagem da 

ferramenta e das placas de Al. Os principais parâmetros do processo avaliados serão: perfil de 
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ferramenta, velocidade de avanço e rotação da ferramenta sobre a temperatura alcançada pelo 

processamento por atrito e mistura. O trabalho foi desenvolvido a partir de chapas da liga AA6005-T6 

com dimensões de 200x100x3 mm. Detalhes sobre a configuração da ferramenta e chapa podem ser 

observados na figura 1, assim como os dados empregados no modelo podem ser verificados na tabela 

1. 

 

 

Figura 1 - Detalhes sobre a configuração da ferramenta (Aço H13) e chapa (AA6005-T6) 

 

Tabela 1 – Parâmetros utilizados na Simulação do processamento via Elementos Finitos 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

A Figura 2 apresenta de modo resumido, as imagens obtidas durante a simulação do 

processamento por atrito e mistura do material investigado. É possível notar o perfil de temperatura 

resultantes para cada um dos elementos de processo: ferramenta e chapa.  

 

Figura 2 – Resultado da Simulação do processamento por atrito e mistura do material investigado  
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 Nota-se que os maiores valores de temperatura foram observados na região de interface entre 

ferramenta e chapa. Já na região de interesse da chapa, onde o alto perfil térmico poderia causar 

solubilização de fases, a temperatura foi mais moderada, no entanto, suficientemente alta para gerar 

possíveis transformação de fases na liga de Al. Maiores detalhes sobre a variação do perfil térmico pode 

ser observados na figura 3, a partir da sessão transversal a direção de processamento.  

 

 

Figura 3 – Perfil de temperatura observado na sessão transversal de processamento. 

 Por fim, de modo a complementar o efeito do perfil de temperatura durante o processo, é 

apresentado na figura 4 o gráfico da variação da temperatura durante todo o processo, assim como as 

oscilações de fluxo térmico na ferramenta. Observa-se que a partir de aproximadamente 8 minutos de 

processamento a ferramenta atinge regime de temperatura estacionário elevado até o término do 

processo. Tal comportamento é condizente com o esperado e representa um conjunto de fatores 

necessários para o sucesso do FSP, uma vez que a temperatura empregada deva garantir plasticidade 

e condições de fluxo do material, ambos consequências do atrito obtido. Da mesma forma, a figura 4b 

está correta, uma vez que retrata o trabalho térmico gerado para vencer a inercia necessária para 

transformar o material frio, de alta resistência e rigidez, em plástico, com baixa resistência e alta 

ductilidade.  
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Figura 3 – Perfil de temperatura observado na sessão transversal de processamento. 

 

CONCLUSÕES: 

A partir das análises observadas, foi possível compreender e visualizar o processamento por 

fricção e mistura. Logo, a partir dos dados preliminares será possível testar diferentes ligas e parâmetros, 

de modo a implementar as propriedades mecânicas e microestruturais susceptíveis aos efeitos da 

temperatura.  
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