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RESUMO 

 

O processo de Solda Ponto por Resistência (SPR) é vastamente utilizado na indústria 
automobilística e possui muitos desperdícios que geram custos demasiados para as 
empresas. A automação e utilização de robôs nesse processo trouxe maior 
produtividade, controle do processo e consequentemente uma melhora na qualidade. 
Existem diversos controladores para realizar o monitoramento dos principais 
parâmetros de soldagem, como corrente elétrica, tempo de aplicação de corrente e 
força de fechamento dos eletrodos. Os desafios das pesquisas atuais concentram 
esforços na leitura e adaptação dos parâmetros de solda enquanto o processo ocorre, 
a fim de obter uma solda com constante qualidade e menor custo. O mercado oferece 
um produto de adaptação de parâmetros de soldagem denominado Placa Adaptativa 
de Solda, que realiza o monitoramento, medição e edição em tempo real, dos 
melhores parâmetros a serem utilizados a cada ponto de solda, respeitando um valor 
nominal inicialmente programado e um limite de variação, não sendo mais necessário 
assim, utilizar parâmetros superdimensionados para realização da soldagem. A placa 
adaptativa propõe melhor qualidade e redução de desperdícios do processo, o que 
ficará evidenciado com a realização de ensaios comparativos, realizados diretamente 
em seu campo de aplicação. Neste trabalho foram realizadas medições em um robô 
de solda da fábrica de carrocerias da Renault do Brasil, empresa que apresentou 
interesse e aporte financeiro para investir nessa tecnologia. Foram realizados ensaios 
comparativos de produção sem e com a utilização da placa adaptativa no processo de 
solda. Os ensaios foram baseados na medição do consumo de energia elétrica 
medidos em Quilowatt-hora (kWh) e mostraram que a utilização da placa adaptativa 
de solda propicia uma redução de cerca de 11,3% no consumo de energia, resultando 
em retornos financeiros para a empresa, pois a energia elétrica é o maior custo do 
processo de soldagem, além de propiciar também um ganho de qualidade pela 
eliminação da propagação das centelhas de solda provenientes dos parâmetros 
excessivos. 
 

Palavras-chave: Solda Resistiva, Sistema Adaptativo de Solda, Monitoramento, 

Soldagem Automotiva, Soldagem Robotizada. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Resistance Spot Welding process (SPR) is widely used in the automotive industry 
and has many wastes for the companies. The automation and use of robots in this 
process brought more productivity, process control and consequently better quality. 
There are many controllers to monitor for the main welding parameters, such as 
electric current, application time and electrode closure force. The challenge of current 
research focuses in adapting weld parameters while the process occurs, in order to 
obtain a better weld with lower cost. The market offers a solution to adapt welding 
parameters by a product called Adaptive Welding System, that make monitors and 
selects in real time the best parameters to do weld point, respecting a nominal value 
initially programmed and a limit of variation, and it is no longer necessary to use 
oversized parameters for welding. This product proposes better quality and reduction 
of cost by process, which will evidenced by comparative tests. Measurements were 
carried out in a spot welding robot in a Renault do Brazil factory, a company that 
showed interest and financial contribution to invest in this technology. Comparative 
production tests were carried out without and with the use of the adaptive parameters 
in solder process. The tests were based on the measurement of the electric 
consumption (kWh), and the process that used adaptive parameters resulted a 
reduction about 11.3% in energy consumption. Resulting in financial returns for the 
company, because the electric energy is one of the costs of the welding process, 
besides also bringing the quality gain for the process by eliminating the propagation of 
welding from excessive parameters.  
 

Keywords: Resistive Welding, Adaptive Welding System, Parameter Monitoring, 

Automotive Welding, Robotized Welding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na indústria, em especial no ramo automobilístico, utiliza-se vastamente o 

processo para realizar a união de chapas metálicas conhecido como solda por 

resistência, onde a aplicação desse processo se faz necessária para formar estruturas 

mais complexas, como por exemplo a de veículos automotivos em geral (AGASHE, 

ZHANG, 2003). 

A soldagem por resistência é o principal processo de união de chapas 

metálicas, tendo sido inventada por Elihu Thomson em 1877, que aplicou esse 

processo na união de fios de cobre pelo processo de aquecimento e fusão dos 

materiais. Com o tempo percebeu-se que essa técnica poderia ser utilizada para a 

soldagem de outros materiais. Foi utilizada pela primeira vez na indústria automotiva em 

1933, onde tornou-se predominante. Hoje em dia tem-se uma média de 4.500 pontos 

soldados por estrutura veicular do tipo carro de passeio (AWS, 1997, VOGLER, 

SHEPPARD, 2003). 

O processo chamado de Solda Ponto por Resistência (SPR) é largamente 

utilizado nesse setor industrial, onde possui características específicas de 

funcionamento, utilizando-se de energia elétrica e consumo de material de solda 

(eletrodos) em sua aplicação. O processo envolve a junção de chapas aplicando força e 

corrente em um determinado ponto, onde a resistência natural dos materiais ao fluxo de 

corrente resulta no aquecimento do material que, se aquecido a uma temperatura 

superior ao ponto de fusão, promove a união das chapas realizando o ponto de solda, 

conforme pode ser visualizado na FIGURA 1 a seguir (CHIEN, KANNATEY-ASIBU, 

2002). 

Conforme Renault Norme NC 097 (2012), durante a soldagem a ponto por 

resistência, as peças a serem unidas são sobrepostas uma a outra e a solda é limitada 

a um ou a vários pontos de solda. Os eletrodos são utilizados para aplicar parâmetros 

pré-definidos para realização da solda, como tensão, corrente elétrica e força de 

fechamento dos eletrodos. Quando a os eletrodos são fechados no ponto que é 

aplicado a força para união das chapas, a passagem de uma corrente elétrica por eles 

é gerada. 
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FIGURA 1 – PROCESSO DE SOLDA PONTO POR RESISTÊNCIA (SPR) SENDO REALIZADO 

 

FONTE: INFOSOLDA (2019) 

 

As superfícies correspondentes das chapas em contato com a superfície ativa 

dos eletrodos são aquecidas quando a corrente passa pelas chapas. A maior parte do 

aquecimento é realizado na superfície de contato dos eletrodos com a superfície das 

chapas. O efeito combinado de esforço e aquecimento cria uma solda que faz a união 

das chapas por meio do ponto em que a corrente foi aplicada (RENAULT NORME NC 

097, 2012). 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Por meio de dados coletados nas fábricas de carrocerias da Renault de todo o 

mundo, pode-se concluir que os principais modos de falha gerados por esse processo 

são (RENAULT NORME NC 097, 2012):  

 Projeções de centelhas realizadas pela solda;  

 Colagem dos eletrodos que fazem a passagem de corrente elétrica para realização 

da soldagem; 

 Ponto solto de solda. 
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Os modos de falha geram retrabalhos que causam custos desnecessários para 

a empresa. Essas falhas são provocadas principalmente pelo excesso do parâmetro 

corrente elétrica aplicada à solda, que é parametrizado ao máximo devido à 

necessidade do processo garantir a realização do ponto de solda. As variações do 

processo de SPR a seguir, contribuem significativamente para que essas falhas 

ocorram (RENAULT NORME NC 097, 2012):  

 Mal assentamento de chapas. 

 Variação de espessura de chapas. 

 Presença de materiais adesivos entre as chapas. 

 Mal contato entre o eletrodo e a chapa. 

 Variação da força de fechamento dos eletrodos. 

 Desalinhamento dos eletrodos que fazem contato com a chapa. 

 Problemas mecânicos da pinça de solda por falta de manutenção preventiva. 

 Posicionamento incorreto da carroceria a ser soldada. 

 Carroceria a ser soldada fora de geometria. 

Desta forma, conforme Bosch Rexroth Welding (2016), a adaptação do 

parâmetro de corrente elétrica aplicada na SPR durante a realização de cada ponto de 

solda, traria ganhos significativos em qualidade e redução de desperdícios do processo 

de soldagem, uma vez que as variações do processo descritas anteriormente seriam 

melhor absorvidas. Além de poder propiciar uma economia de energia elétrica por meio 

da utilização apenas do parâmetro necessário para realização do ponto de solda.  

A própria empresa Bosch Rexroth oferece um produto aplicado ao processo de 

SPR cujo o nome é Placa Adaptativa de Solda, que faz a adaptação dos parâmetros 

utilizados para realização do processo de soldagem, antes de sua realização. A partir 

de valores nominais e de variação pré-definidos, a placa adaptativa corrige os 

parâmetros do processo para ocorrer a realização da solda apenas com os parâmetros 

necessários, sendo possível reduzir ou praticamente eliminar as principais falhas desse 

processo de soldagem e reduzir os custos. 

Os fatores determinantes para programação da placa adaptativa de solda e o 

ganho de qualidade e financeiro após sua implantação, são desconhecidos até o 

momento não sendo encontrados na literatura. Uma empresa automobilística por 
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exemplo, que deseja investir nessa tecnologia não possui essas respostas, como é o 

caso da Renault do Brasil instalada em São José dos Pinhais-PR, que tem interesse de 

investir nessa tecnologia em seu processo de SPR robotizado de sua fábrica de 

carrocerias. 

As indústrias em geral atualmente buscam diversas alternativas para redução 

de seus custos, o objetivo está na redução dos custos totais, porém mantendo a alta 

qualidade dos produtos para sempre manter-se viva no mercado. A determinação do 

custo de um produto é realizada por meio de um rigoroso programa de análise de 

engenharia de valor, para obter a qualidade desejada.  

O trabalho da engenharia de valor é de se esforçar ao máximo para reduzir o 

custo ao nível objetivado. Isso faz parte do gerenciamento estratégico de custos que é 

necessário para o planejamento de lucro. Esta redução de custos ocorre deste o 

desenho do protótipo do produto quanto no estágio de produção (GOVINDARAJAN, 

1993). 

O processo de SPR em questão possui diversos retrabalhos provenientes da 

má qualidade de solda ocasionada pelas variações de processo e excesso de 

parâmetros aplicados a solda comentados anteriormente. O trabalho proposto busca 

além da melhoria da qualidade, a redução no consumo de energia elétrica no processo 

de SPR da fábrica de carrocerias da Renault do Brasil, uma vez que os parâmetros de 

solda serão adaptados somente ao necessário para realização do ponto de solda, não 

sendo mais utilizados em sua escala máxima programável, resultando assim em uma 

redução de custos, que poderá ser viável ou não para essa empresa. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desse trabalho é contribuir com o processo tecnológico 

industrial de SPR robotizado, com foco em indústrias automotivas, demonstrando quais 

os métodos utilizados para realizar a implantação da placa adaptativa de solda e quais 
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os resultados que se pode esperar após sua implantação, mostrando se é viável ou não 

investir nessa tecnologia. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Estudar as variáveis do processo robotizado de SPR na sua área de aplicação 

(fábrica de carrocerias da Renault do Brasil). 

2. Implantar a placa adaptativa de solda da Bosch Rexroth em um robô de SPR da 

linha robotizada final da fábrica de carrocerias da Renault do Brasil. 

3. Testar, medir e coletar dados comparativos sem e com a utilização da placa 

adaptativa no processo de solda; 

4. Calcular a viabilidade por meio do cálculo de payback simplificado, da implantação 

da placa adaptativa no processo robotizado de solda de carrocerias da Renault do 

Brasil. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Com a intenção de garantir que os pontos de solda realizados pelo processo de 

SPR ocorram de forma robusta, os robôs de solda da fábrica de carrocerias da Renault 

do Brasil, são parametrizados quase que na máxima escala possível, ficando visível o 

desperdício desse processo pela grande propagação de centelhas provenientes do 

excesso de corrente elétrica aplicada a solda, a FIGURA 2 a seguir ilustra esse 

desperdício. Outro fenômeno que ocorre com muita frequência e também evidencia 

esse desperdício são as colagens dos eletrodos de solda com as chapas soldadas, 

uma das principais falhas do processo descritas anteriormente e que também ocorre 

pelo excesso do parâmetro corrente elétrica aplicado a SPR. 

Outro fator que justifica o estudo proposto é o fato do mercado, mais 

especificamente a empresa Bosch Rexroth, oferecer o produto Placa Adaptativa de 

Solda para adaptação dos parâmetros do processo de SPR robotizado, o que abre 

campo para realização de ensaios, medições e coleta de dados. 
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FIGURA 2 – PROPAGAÇÃO DE CENTELHAS DE SOLDA PELO EXCESSO DE PARÂMETROS NA 
FÁBRICA DE CARROCERIAS DA RENAULT DO BRASIL 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

A placa adaptativa de solda é um hardware que funcionam junto ao controlador 

dos robôs, ajustando os parâmetros de solda principalmente o de corrente elétrica, para 

que a solda ocorra utilizando somente o parâmetro necessário. Todavia, os resultados 

de melhoria da qualidade de solda e a viabilidade financeira de sua implantação ainda 

são uma incógnita. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho de dissertação foi estruturado de maneira a facilitar a 

compreensão e análise sobre o assunto abordado que gira em torno da implantação, 

levantamento de dados e estudo de viabilidade por meio do cálculo de payback 

simplificado, da implantação da placa adaptativa no processo de SPR robotizado da 

fábrica de carrocerias da Renault do Brasil. 

O trabalho está dividido nos capítulos de 1 a 7, onde é possível encontrar: 
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Capítulo 1: Introdução sobre o processo de SPR, sua aplicação na indústria e 

tecnologias atuais existentes para sua modernização como por exemplo a placa 

adaptativa de solda, contexto, objetivos e justificativa. 

Capítulo 2: Fundamentação teórica sobre o processo de soldagem e controle 

adaptativo desse processo.  

Capítulo 3: Estado da arte sobre o a evolução do processo de soldagem, 

automação na indústria, evolução do monitoramento e controle de qualidade e sistemas 

adaptativos dos parâmetros de soldagem existentes. 

Capítulo 4: Metodologia para realização dos ensaios comparativos de solda, 

sem e com a utilização da placa adaptativa no processo de SPR da fábrica de 

carrocerias da Renault do Brasil. 

Capítulo 5: Materiais e métodos para aplicação da metodologia descrita no 

capítulo anterior, com os requisitos para definição do robô de solda, equipamento de 

medição e instalação da placa adaptativa. 

Capítulo 6: Resultados e discussão da escolha do robô de solda, implantação e 

parametrização da placa adaptativa no robô, os dados de saída dos ensaios realizados 

e discussão sobre esses dados, com comparativo dos resultados dos ensaios de 

consumo de energia elétrica na solda e viabilidade por meio do cálculo de payback 

simplificado, da implantação da placa adaptativa na linha final robotizada de carrocerias 

da Renault do Brasil. 

Capítulo 7: Conclusão do trabalho com base na metodologia aplicada e 

resultados encontrados, além das recomendações e indicações para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES E PARTICULARIDADES DA 

SOLDA PONTO POR RESISTÊNCIA 

 

A soldagem a ponto é uma subclassificação da soldagem por resistência, que 

por meio de um equipamento denominado Pinça de Solda Ponto, realiza a união dos 

metais proveniente do aquecimento gerado no ponto em que os dois eletrodos da pinça 

atingem as chapas. O calor é gerado pela resistência natural do material das chapas 

quando submetido a passagem de corrente elétrica no determinado ponto durante um 

intervalo de tempo. A união ocorre pela fusão e solidificação do material das chapas no 

ponto de solda. Uma força é aplicada pelos eletrodos antes, durante e após a 

passagem de corrente para restringir a área de contato da solda nas chapas 

sobrepostas e garantir a aplicação de corrente e posteriormente o resfriamento. Essas 

regiões de contatos são superaquecidas por um curto pulso de baixa tensão e alta 

corrente, formando uma região fundida de metal de solda conhecida pelo nome de 

Ponto de Solda (AGASHE, ZHANG, 2003, VOGLER, SHEPPARD, 2003). 

A solda a ponto por resistência pode ser usada para chapas de aço nuas, 

galvanizadas ou eletro galvanizadas, sendo chapas de aço maciço ou com alto limite de 

deformação elástica. As condições de realização da solda, no entanto, variam para 

diferentes materiais bem como para as folhas de aços nuas ou revestidas de zinco. A 

posição do ponto de solda é definida pelos eixos X, Y e Z na referência do veículo e a 

tolerância de posição é um círculo de 20 milímetros de diâmetro em torno da posição 

teórica do ponto de solda no espaço. A FIGURA 3 a seguir ilustra os componentes 

necessários para realização do processo de SPR presentes no equipamento pinça de 

solda (RENAULT NORME NC 097, 2012). 
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FIGURA 3 – COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA SOLDA PONTO POR RESISTÊNCIA (SPR) 

FONTE: RENAULT NORME NC 097 (2012) 

 

Ainda conforme Renault Norme NC 097 (2012), o processo de SPR pode 

ocorrer com a união de duas ou três chapas de aço por um ponto de solda, a partir de 

quatro chapas não é autorizado pela norma Renault realizar a solda, conforme pode ser 

visualizado na TABELA 1. 

 

TABELA 1 – UNIÃO DE CHAPAS DE AÇO POR MEIO DO PROCESSO DE SOLDA PONTO POR 
RESISTÊNCIA (SPR)  

TIPO DE SOLDA Nº CHAPAS UNIÃO CHAPAS PELA SOLDA 

Solda ponto por 

resistência 

2 chapas de aço 1 união 

 

3 chapas de aço 2 uniões 

 

4 chapas de aço Não autorizado pela norma Renault 

FONTE: Extraído e modificado de RENAULT NORME NC 097 (2012) 
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De acordo com Renault Norme EM.34.SO.810 (2010), a espessura das chapas 

é determinante na definição dos principais parâmetros de solda, como: 

 Força (N) de fechamento dos eletrodos da pinça de solda. 

 Corrente (A) aplicada na soldagem. 

 Tempo (ms) de aplicação dessa corrente. 

 Número (n) de pulsos de corrente aplicada a solda. 

A quantidade de pontos de solda que os eletrodos podem realizar antes de 

executar a fresagem de sua face ativa, é um outro fator determinante no processo de 

SPR. A geometria e a condição da face ativa dos eletrodos desempenham um papel 

importante nesse processo, influenciando diretamente na densidade da corrente elétrica 

de solda que passa pelas chapas na superfície de contato . Essa quantidade é definida 

de acordo com o material, parâmetros de soldagem aplicados e históricos de solda de 

processos semelhantes (RENAULT NORME EM.34.SO.810, 2010). 

De acordo com Renault Norme GE34.SO.800,2009, o revestimento das chapas 

de aço possui um papel importante na parametrização da soldagem, pois reduzirá a 

resistividade de interfaces e a soldagem exigirá, portanto, mais energia. Existem 

diferentes tipos de revestimento de resistividade variável. Um eletrodo de solda deve 

ser utilizado ao máximo antes do recondicionamento (fresagem). Em um processo 

robótico o seu recondicionamento ocorre em tempo mascarado, ou seja, quando uma 

carroceria está se deslocando de uma estação a outra a fresagem ocorre, sendo 

praticamente impactante a produtividade.  

A face ativa dos eletrodos e os parâmetros de soldagem são condicionados a 

uma quantidade de pontos de solda pré-definida. A face ativa atua diretamente na 

densidade de corrente que passa no ponto de solda, realizando o contato entre as 

chapas e recebendo a força de fechamento dos eletrodos aplicada pela pinça de solda, 

essa força de fechamento é também um parâmetro pré-definido pois impacta 

diretamente na realização e qualidade da solda. A partir da lei de Joule que expressa a 

relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor, expressada 

pela equação 1 a seguir, tem-se a quantidade de calor gerado pela resistência do 

material a passagem de corrente elétrica em um determinado tempo, ocasionando o 
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aquecimento até seu ponto de fusão que após o resfriamento resulta no ponto de solda 

(RENAULT NORME GE34.SO.800, 2009). 

 

                                                     Q = I².R.t                                             (equação 1) 

 

Onde: 

Q: Quantidade de calor gerado pela resistência a corrente elétrica; 

I: Corrente elétrica;  

R: Resistência natural do material (chapa de aço); 

t: Tempo. 

Conforme Renault Norme GE34.SO.800 (2009), existem três fases de 

parametrização diferentes para um determinado processo de SPR, que devem ser 

levadas em conta na definição da soldagem: 

1. Fase de estudos do projeto: Parâmetros teóricos e em fase de dimensionamento. 

2. Fase de implantação: Parâmetros refinados e com comportamento robusto. 

3. Fase de otimização: Parâmetros estabilizados e com monitoramento aprimorado. 

A modificação dos parâmetros de soldagem não é uma operação trivial e é 

certamente análoga ao processo de desenvolvimento na fase de implantação. Sempre 

tem que ser levado em conta o impacto direto na qualidade da solda, que essa 

mudança de parâmetros pode causar e um monitoramento precisa ser realizado após 

as modificações para minimizar os riscos. Dado o número de programas de solda 

disponíveis, escolhe-se atribuir um programa para cada ponto de solda e para cada 

diversidade de carroceria (veículo), facilitando a modificação de parâmetros que surgem 

por meio de defeitos de qualidade de solda, otimização de processos ou modificações 

de produto. É possível visualizar na TABELA 2 a seguir exemplos de pontos de solda 

com falhas comuns que ocorrem no processo de SPR, realizado por pinças manuais ou 

robotizadas. Falhas que podem gerar perfurações nas chapas na região do ponto de 

solda devido ao excesso de parâmetros, expulsão de material das chapas ou 

deformação das mesmas na região do ponto de solda por força excessiva de 

fechamento dos eletrodos, ou má posição do ponto de solda devido a trajetória 

incorreta do robô (RENAULT NORME GE34.SO.800, 2009). 
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TABELA 2 – DEFEITOS COMUNS NOS PONTOS DE SOLDA E CAUSA PROVÁVEIS 

DEFEITO CAUSA PROVÁVEL IMAGEM 

Ponto 
perfurado 

Parâmetro de solda 
muito fortes ou 

insuficientes para 
realizar a solda 

 

Ponto com 
indentação  

Parâmetro de força de 
fechamento dos 

eletrodos muito elevado 

 

Ponto de 
borda 

Ponto de solda mal 
posicionado. Trajetória 

do robô mal 
programada 

 

 

Deformação 
da chapa de 

aço na região 
do ponto de 

solda 

Força de fehamento dos 
eletrodos muito elevado 
e trajetória do robô mal 

programada 

 

FONTE: Extraído e modificado de RENAULT NORME GE34.SO.800 (2009) 
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2.2 PINÇA DE SOLDA PONTO POR RESISTÊNCIA DO PROCESSO DE 

SOLDAGEM ROBTIZADA 

 

De acordo com Intermachinery (2003), o equipamento utilizado para realizar a 

SPR é chamado de Máquina de Solda, que pode ser estacionária ou suspensa, sendo 

essa, mais conhecida por Pinça de Solda. Está máquina é composta por três elementos 

básicos:  

 Circuito de controle. 

 Sistema mecânico. 

 Circuito elétrico. 

O circuito de controle é responsável por enviar e pausar a corrente de solda 

para o transformador, controlar a magnitude da corrente e a força de fechamento dos 

eletrodos. O sistema mecânico são os meios hidráulicos, mecânicos, pneumáticos e 

magnéticos da máquina de solda (pinça de solda) e o circuito elétrico é composto pelo 

transformador e os eletrodos que conduzem a corrente para realizar a solda. O 

equipamento pinça de solda que é o mais utilizado para realização desse processo 

pode ser manual ou acoplada a um robô. A FIGURA 4 mostra três modelos desse tipo 

de equipamento. 

 

FIGURA 4 – EXEMPLOS DO EQUIPAMENTO PINÇA DE SOLDA PARA REALIZAÇÃO DA SPR 

 

FONTE: Extraído e modificado de ARO WELDING TECHNOLOGIES (2018) 
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2.3 EFEITOS DOS PARÂMETROS NA SOLDA PONTO POR RESISTÊNCIA 

 

Conforme Intermachinery (2003), a SPR é realizada com a parametrização e 

monitoramento dos três parâmetros abaixo: 

 Corrente elétrica (A) 

 Tempo de aplicação (ms) 

 Força de fechamento dos eletrodos (N) 

A corrente elétrica de soldagem tem um efeito muito maior na solda que a 

resistência natural das chapas de aço, tempo de aplicação ou força de fechamento dos 

eletrodos, sendo a variável mais importante a ser controlada. As variações na corrente 

elétrica podem afetar a densidade de corrente durante a realização do ponto de solda. 

Existe um limite inferior o qual a fusão e consequentemente a solda não ocorrem, a 

corrente elétrica deve compensar as perdas por condução, para o metal base das 

chapas de aço e os eletrodos. Da mesma forma existe também um limite superior de 

corrente elétrica que quando alta demais, os eletrodos penetram nas chapas de aço e 

expulsam material da zona fundida causando projeção de centelhas de solda, 

resultando em uma menor vida útil dos eletrodos e baixa qualidade de solda. 

De acordo com Senkara, Zhang, Hu, (2004), a expulsão de material que gera a 

projeção de centelhas no processo de SPR não é somente em função da corrente 

elétrica de solda, mas também do tempo de aplicação da corrente a da pressão 

resultante da força de fechamento dos eletrodos as chapas de aço. Uma prática comum 

neste processo é encontrar o limite de corrente antes de ocorrer a expulsão de material, 

não alterando os valores de pressão e tempo, porém à medida que a densidade de 

corrente é aumentada o tempo de solda necessita ser diminuído suficientemente para 

que ocorra a solda sem haver o aquecimento das superfícies de contato dos eletrodos. 

A medida que a corrente elétrica de soldagem aumenta, o diâmetro do ponto de solda 

também aumenta.  

As especificações geralmente estabelecem um diâmetro mínimo aceitável para 

o ponto de solda realizado, portanto os parâmetros devem ser estabelecidos para 

garantir a medida de diâmetro sem caucionar a expulsão de material evidenciada pelas 

projeções de centelhas de solda (SENKARA, ZHANG, HU, 2004). 
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O tempo de aplicação de corrente elétrica na soldagem também influencia 

muito na qualidade da solda. Quando o tempo é muito longo ocorre excessiva expulsão 

de material e pode haver colagem dos eletrodos com a superfície das chapas, onde o 

metal entre os eletrodos é fundido produzindo um furo nas partes soldadas. No pior dos 

casos os eletrodos penetram no material fundido e pode haver o contato entre eles. 

Quando o tempo de soldagem é muito curto, resultará na formação de um pequeno 

ponto de solda ou até mesmo na não realização da solda (INTERMACHINERY, 2003). 

A TABELA 3 a seguir mostra um exemplo dos principais parâmetros de 

soldagem, como força de fechamento dos eletrodos, tempo de aplicação de corrente, 

intensidade de corrente e o diâmetro mínimo aceitável para o ponto de solda, com 

valores orientativos utilizados no início do processo de parametrização, de uma SPR de 

duas chapas de aço galvanizados com peso de revestimento igual ou inferior a 400 

g/m² (TECNOWELDING, 2004). 

 

TABELA 3 – TABELA ORIENTATIVA DE PARÂMETROS DA SPR PARA CHAPAS DE AÇO 
GALVANIZADAS 

Espessura 

chapas (S) mm 

Força 

eletrodos (kN) 

Tempo 

(ms) 

Corrente 

(kA) 

Diâmetro mínimo 

PSR (mm) 

0,5 1,8 120 8 – 9 3,0 

0,8 2,5 160 10 – 11 3,8 

1,0 3,0 200 11 – 12 4,2 

1,2 3,5 240 12 – 14 4,6 

1,5 4,5 320 14 – 16 5,1 

2,0 6,0 400 16 – 18 5,9 

2,5 8,0 560 18 – 20 6,6 

FONTE: Extraído e modificado de TECNOWELDING (2004) 

 

2.4 VARIAÇÕES DO PROCESSO DE SOLDA PONTO POR RESISTÊNCIA 

 

O processo de SPR possui variações que interferem diretamente na qualidade 

da solda ilustradas na FIGURA 5 a seguir. Essas variações interferem na determinação 

dos parâmetros de soda, pois os parâmetros devem ser capazes de realizar a solda 
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com ou sem essas interferências que prejudicam muito o processo de soldagem 

(RENAULT NORME NC 097, 2012): 

1. Mal assentamento das chapas de aço; 

2. Mal contato dos eletrodos com as chapas de aço; 

3. Shunting (dissipação de corrente de solda por contato metálico); 

4. Quantidade de chapas para solda (mínimo 2 e máximo 3); 

5. Variação de camadas de revestimento das chapas; 

6. Espessura de chapas diferentes; 

7. Presença de adesivo, cola ou mastic entre as chapas; 

8. Variação de força e mal alinhamento dos eletrodos da pinça de solda. 

 

FIGURA 5 – VARIAÇÕES DE PROCESSO QUE IMPACTAM A REALIZAÇÃO DA SPR 

 

FONTE: RENAULT NORME NC 097 (2012) 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

3.1 MÁQUINAS E AUTOMAÇÃO NA INDÚSTRIA  

 

Com o intuito de facilitar seu trabalho, ferramentas são utilizadas pelo homem 

desde a pré-história. Conforme foram criados a escrita e o pensamento empírico, 

iniciou-se o surgimento das máquinas promovendo o desenvolvimento industrial. A 

partir deste ponto, constantemente as máquinas vem sistematicamente evoluindo e as 

indústrias estão investindo em máquinas cada vez mais modernas (PEDROSO, 2012). 

A indústria automobilística no início do século XX introduziu o conceito de linha 

de montagem, com o intuito de sistematizar os processos, trazer uma maior agilidade 

fabril e atender uma demanda crescente. As máquinas foram se tornando cada vez 

mais autônomas, sofisticadas, compactas e com maior velocidade, atingindo uma 

precisão de trabalho e resultados mais eficientes que a mão de obra humana. A 

aplicação deste conceito trouxe flexibilidade na manufatura com aplicação de linhas 

automatizadas que podem ser reprogramadas e produzir mais de uma variedade de 

produto, sempre entregando uma alta taxa de produtividade. A FIGURA 6 ilustra 

simplificadamente essa evolução (GONÇALVES et al., 2014). 

 

FIGURA 6 – EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA ATÉ A AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

 

FONTE: Extraído e modificado de BALLAST (2013) 
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Ainda de acordo com o Gonçalves et al. (2014), devido ao aumento da 

quantidade de controladores para os robôs e da evolução dos sistemas computacionais 

para programação, elevou-se a complexidade das tarefas realizadas, gerando métodos 

mais rápidos de programação e reprogramação, diminuindo as paradas indesejadas de 

linha de produção e gerando consequentemente uma maior produtividade com menores 

custos para a indústria. A automação do processo de soldagem e a utilização de robôs 

para realização da solda, traduzem-se principalmente por melhorias na qualidade, 

melhor repetibilidade, tempos de ciclo mais reduzidos e melhor controle da produção. O 

controle do processo de solda utiliza teorias para calcular parâmetros de um 

controlador, que permita o sistema evoluir da forma desejada e seja adaptativo às 

mudanças dos principais elementos que compõem a solda. 

 

3.2 EVOLUÇÃO DO PROCESSOS DE SOLDAGEM RESISTIVA 

 

De acordo com Marques, Modenese, Bracarense, (2009), a soldagem se 

mostrou um viável processo de fabricação permitindo a união entre metais para 

produção de carcaças e peças unindo-os de forma permanente com segurança e 

rapidez. O início foi com soldagens por brasagem e forjamento que eram utilizados 

desde épocas mais remotas, já a soldagem na forma atual tem por volta de 100 anos, 

sendo um processo ainda recente. 

Durante a Primeira Guerra Mundial a indústria buscou o aumento da produção e 

consequentemente métodos de fabricação mais rápidos e eficazes. A soldagem foi 

pesquisada e reestruturada para permitir agilidade na união de peças, se tornando um 

dos principais setores dentro da indústria. Atualmente mais de 50 processos de 

soldagem possui utilização industrial e a soldagem é o método mais importante para a 

união de metais. A FIGURA 7 a seguir mostra um exemplo de um dos processos de 

solda na fase pós Segunda Guerra Mundial (MARQUES, MODENESE, BRACARENSE, 

2009).  
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FIGURA 7 – REALIZAÇÃO DE UM DOS PROCESSOS DE SOLDA NA FASE PÓS SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL 

 

FONTE: WELDING HISTORY (2018) 

 

A soldagem resistiva foi inventada no final do século XIX, sendo a primeira 

patente registrada por Elihu Thomson em 1985, entretanto a aplicação desse processo 

de solda em larga escala ocorreu durante a primeira e segunda guerras mundiais para 

fins militares, que demandavam um método barato e confiável para união de materiais 

metálicos. Este tipo de soldagem produz soldas com menor resistência mecânica 

quando comparado a outros tipos de soldagem, não sendo apropriado para todos tipos 

de aplicação, sendo utilizado em grande escala pela indústria automobilística para a 

fabricação de carrocerias de veículos (VOGLER, SHEPPARD, 2003). 

As primeiras máquinas de SPR eram bem simples, como pode ser visualizado 

na ilustração da FIGURA 8 a seguir. O operador aplicava a força de fechamento dos 
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eletrodos nas chapas metálicas, estabelecia a alimentação do circuito, acionava um 

contator e controlava manualmente o tempo em que passava corrente pelas chapas e 

ocorria a solda. O operador observava a região de soldagem e decidia o tempo de 

aplicação de corrente em vista da coloração que se formava no ponto de solda, 

baseado especialmente em sua experiência quanto a cor da solda. Como um ponto de 

solda é realizado numa fração de segundo, raramente conseguia-se uma repetitividade 

de solda e boa qualidade (WELDING HISTORY, 2018). 

 

FIGURA 8 – UMA DAS PRIMEIRAS MÁQUINAS DE SOLDA PONTO POR RESISTÊNCIA NA FASE 
PÓS SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

FONTE: WELDING HISTORY (2018) 

 

Devido a necessidade de obter-se precisão e repetitividade, surgiram então 

sistemas de controle para os principais parâmetros de solda como, tensão, força de 

fechamento de eletrodos, corrente de solda e tempo de soldagem. 

A força passou a ser controlada com alto grau de precisão por meio de 

mecanismos pneumáticos. O tempo de soldagem passou a ser controlado 
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primeiramente por semicondutores elétricos e depois por contadores sincronizados, que 

propiciavam maior precisão ao processo. Com a invenção de fontes de médias 

frequência a tensão passou a ter uma alimentação constante e por fim, surgiram os 

controles de alimentação de correntes constantes que permitiram controlar a corrente 

aplicada a solda (EL-BANNA, FILEV, CHINNAM, 2008). 

 

3.3 EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DA 

SOLDA 

 

Existem várias pesquisas a fim de melhorar os procedimentos de soldagem que 

por muitas vezes não são concluídas devido a quantidade de problemas que esse 

processo apresenta, como: 

 Número crescente de materiais utilizados no processo; 

 Variedade de geometria dos eletrodos de solda; 

 Diferentes tipos de máquinas de soldagem; 

 Perturbações que ocorrem no processo de soldagem 

Desta forma é imprescindível monitorar e limitar o processo para atingir bons 

resultados de qualidade e repetibilidade na solda, o que em muitas vezes acaba sendo 

inviável devido ao custo e tempo necessários (IRVING, 1996, MARTÍN, LÓPEZ, 

MARTÍN, 2007). 

Atualmente procedimentos de soldagem estão sendo criados com ajuda do 

método de elementos finitos para ajustar parâmetros principais de soldagem como 

intensidade de corrente, tempo de soldagem e força de fechamento dos eletrodos, 

realizados por meio de simulações de elementos finitos incluindo características 

térmicas, elétricas e mecânicas. Essas simulações estão auxiliando nos custos, pois 

diminuem a grande quantidade de testes experimentais normalmente utilizados na 

definição desses parâmetros (EISAZADEH, HAMEDI, HALVAEE, 2010). 

A relevância e consideração das perturbações do processo de solda geraram 

na última década um outro tipo de abordagem para sistemas de monitoramento e 

controle da solda, baseadas em sinais ou parâmetros do processo que são possíveis de 

serem medidos e que possuem ligação com a qualidade final da solda. Caso certas 
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características esperadas dessas grandezas não sejam atingidas, os parâmetros do 

processo monitorados, como corrente elétrica, tempo de aplicação de corrente e força 

de fechamento de eletrodos, poderiam ser mais facilmente corrigidos. A FIGURA 9 

mostra um exemplo de uma unidade de monitoramento de parâmetros de soldagem 

(PODRZAJ et al., 2008). 

 

FIGURA 9 – UNIDADE DE MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS E QUALIDADE DO PROCESSO 
DE SOLDAGEM 

 

FONTE: DIRECTINDUSTRY (2018) 

 

3.4 SISTEMAS DE MONITORAMENTO ADAPTATIVOS DOS PARAMETROS DE 

SOLDAGEM 

 

Os sistemas de monitoramento e controle baseados em grandezas 

mensuráveis do processo de solda, de acordo com Sampaio (2010), tornaram-se os 

principais objetos de pesquisa e desenvolvimento da última década. Aliado a essa 

tendência, os esforços se concentraram na adaptação automática dos parâmetros de 

soldagem conforme as leituras de monitoramento são realizadas.  
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A FIGURA 10 a seguir ilustra os principais sensores e medições necessárias, 

que foram realizadas para obter as variáveis do processo relacionadas com a qualidade 

final de solda e realizar a adaptação dos parâmetros por meio de dados enviados aos 

bancos de dados, que alimentam os softwares dos controladores de solda. (SAMPAIO, 

2010). 

 

FIGURA 10 – CONTROLE DE PARÂMETROS DE SOLDA PARA UM SISTEMA ADAPTATIVO DO 
PROCESSO DE SPR 

 

FONTE: SAMPAIO (2010) 

 

A leitura e validação por meio de dados reais obtidos diretamente do processo 

de SPR, alimenta uma grande base de dados com valores de parâmetros considerados 

bons pelo processo. Esses dados abastecem de informações modelos matemáticos 

computacionais baseados em propriedades físicas, que comparam a curva real com a 

curva ideal do processo de solda que está sendo realizado, conforme pode ser 

visualizado na FIGURA 11 a seguir. Desta forma, os parâmetros de soldagem podem 

ser ajustados ou não para realização do próximo ponto de solda. Após a realização de 
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qualquer ponto de solda, seja com parâmetros alterados ou não, uma rede neural 

artificial correlaciona os parâmetros utilizados com a qualidade final do ponto de solda e 

envia os dados desses parâmetros, para um banco que alimenta a curva ideal do 

processo de solda caso a qualidade necessária tenha sido alcançada. Caso a qualidade 

não seja atingida, uma análise técnica manual das possíveis causas é realizada 

(SAMPAIO, 2010). 

 

FIGURA 11 – SISTEMA DE MONITORAMENTO E ADAPTAÇÃO DE PARÂMETROS PARA QUALIDADE 
DA SPR 
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FONTE: Extraído e modificado de SAMPAIO (2010) 

3.5 CONTROLE ADAPTATIVO DO PROCESSO 

 

Os parâmetros de solda monitorados no processo podem por meio de 

tecnologias existentes atuais serem adaptados a cada ponto de solda em tempo real, a 

fim de absorver as variações existentes do processo comentadas anteriormente por 

meio da adaptação dos parâmetros de solda, com base em dados coletados enquanto 

o processo de soldagem é realizado, melhorando assim a qualidade geral de solda e 

garantindo o diâmetro mínimo nominal de cada ponto de solda realizado. Essa 

tecnologia está disponível por meio da placa adaptativa de solda, que é um hardware 

instalado no controlador do robô de solda para fazer a leitura e posterior adaptação dos 

parâmetros a cada ponto de solda realizado, ilustrada na FIGURA 12 (BOSCH 

REXROTH, 2016). 
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FIGURA 12 – PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA QUE REALIZA A LEITURA E ADAPTAÇÃO DOS 
PARÂMETROS DE SOLDAGEM 

FONTE: BOSCH REXROTH WELDING (2016) 

3.6 SOLDAGEM ROBÓTICA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

 

Conforme Gonçalves et al. (2014), um sistema robótico possui inúmeras 

arquiteturas e peculiaridades dependendo do processo que irá executar. No processo 

de soldagem robótica pode-se destacar uma arquitetura especial que imita os 

movimentos humanos. O trabalho de solda exige muita habilidade manual do soldador 

para posicionar o equipamento de solda (pinça de solda) na posição correta e realizar o 

ponto. De acordo com o processo executado pode oferecer riscos ergonômicos e 

demais problemas de lesão devido à grande repetibilidade do processo. A possibilidade 

de superar todos esses problemas torna o processo de automação vantajoso, uma vez 

que o robô pode realizar os mesmos movimentos em grande repetibilidade sem perder 

a precisão de posicionamento da pinça para realização do ponto de solda. 
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Robôs de solda são programados para atender um rigoroso controle de 

qualidade utilizando inúmeros programas de solda, desde soldagem por eletrodos 

revestidos até soldagem de alta intensidade por laser ou feixe de elétrons, garantindo 

assim a segurança dos automóveis que está diretamente relacionada ao método de 

produção realizado, pois a solda é fator determinante da resistência estrutural dos 

mesmos (GONÇALVES et al., 2014). 

Segundo Salerno (2010), a excelência e a agilidade são as qualidades 

empregadas aos robôs da indústria automobilística que estão no topo da modernização 

do processo de soldagem, gerando mais precisão, qualidade e segurança, culminando 

em produtos melhores acabados e seguros, a FIGURA 13 a seguir, mostra uma linha 

de solda robotizada da indústria automobilística atual. 

A tecnologia aplicada na indústria automobilística eleva a confiabilidade de 

solda, facilitando o controle correto da tensão da máquina, aplicação de corrente 

elétrica no tempo correto, controle de abertura e fechamento dos eletrodos, 

deslocamento e posicionamento da pinça de solda. A tecnologia propícia também esse 

processo com a utilização de sensores de controle por ultrassonografia, que identificam 

falhas de soldagem no interior e exterior da solda, auxiliando na definição de 

parâmetros para escolha do melhor tipo de solda (SALERNO, 2010). 
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FIGURA 13 – LINHA DE SOLDAGEM ROBOTIZADA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA ATUAL 

FONTE: CIGSOLDAS (2018) 

 

Toda essa tecnologia embarcada na indústria automobilística atual, propicia a 

evolução constante do processo de SPR, como por exemplo a viabilidade da 

implantação das placas adaptativas de solda que é o objeto de estudo desse trabalho. 

A metodologia será determinada e realizada nesse cenário de chão de fábrica, que não 

é exatamente um laboratório de pesquisa, porém é um ambiente moderno, tecnológico 

e com praticamente todas variáveis controladas, o que permite realizar um bom 

acompanhamento dos dados e resultados. 
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4 METODOLOGIA – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Um robô será escolhido para receber a instalação e parametrização da placa 

adaptativa de solda da marca Bosch Rexroth, para realização dos ensaios 

comparativos de solda. Estes ocorrerão sem e com a utilização da placa adaptativa, no 

processo de soldagem robotizada da fábrica de carrocerias da Renault do Brasil e terão 

como finalidade possibilitar a realização de um estudo comparativo do processo de 

SPR quando realizado das duas maneiras. 

A medição do consumo de energia elétrica nesse processo de soldagem, 

deverá ser realizada por equipamento industrial que forneça os dados do consumo 

realizado. Um robô do processo em questão vai receber a instalação da placa 

adaptativa de solda e os ensaios comparativos do consumo de energia elétrica sem e 

com a utilização da placa adaptativa de solda durante o tempo que estiver ocorrendo a 

produção.  

Antes da realização dos ensaios comparativos comentados, será feito um 

ensaio para saber qual o mínimo de corrente elétrica é necessário para que um ponto 

de solda seja realizado, para servir de referência como um limite inferior na 

programação da placa adaptativa. Esse é ensaio é chamado de teste de aptidão de 

solda. 

A seguir um detalhamento da metodologia e dos materiais e métodos para 

realização dos itens a seguir, que fica ilustrado na figura 14 a seguir: 

a) Escolha do robô de solda a ser utilizado na realização dos ensaios. 

b) Implantação da placa adaptativa de SPR no robô escolhido. 

c) Definição do equipamento de medição do consumo de energia elétrica na soldagem 

durante os ensaios. 

d) Realização do teste de aptidão de solda. 

e) Realização dos ensaios comparativos do consumo de energia elétrica na solda, que 

são o estudo de caso deste trabalho. 
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FIGURA 14 – FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA APLICADA PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS 
COMPARATIVOS DE SOLDA SEM E COM A PLACA ADAPTATIVA 

 

FONTE: O AUTOR (2019) 

 

A aplicação desta metodologia permitirá a realização dos ensaios comparativos 

de solda, necessários para colher os dados e chegar na viabilidade financeira para 

aplicação da placa adaptativa, por meio do cálculo de payback simplificado para 

empresa Renault do Brasil. A seguir um detalhamento de cada etapa que compõe essa 

metodologia, com os materiais e métodos que serão utilizados. 

 

4.1 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS PARA ESCOLHA DO ROBÔ PARA 

REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS COMPARATIVOS DE SPR 

 

A linha final de solda de carrocerias, da fábrica da Renault do Brasil em São 

José dos Pinhais, conta com 48 robôs de SPR, que realizam os pontos de solda pré-
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programados conforme o tipo de veículo que está passando pela estação no 

determinado momento (FIGURA 15). Cada estação possui de 2 a 4 robôs e cada robô 

realiza uma média de 20 pontos de solda devido ao tempo de ciclo padrão que deve ser 

respeitado, para que a fábrica possa produzir o volume de veículos programado (52 

segundos é o tempo de ciclo de cada estação de trabalho dessa fábrica em questão). 

 

FIGURA 15 – LINHA FINAL DE SPR DA FÁBRICA DE CARROCERIAS DA RENAULT DO BRASIL 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

O robô do processo de SPR que será escolhido fará parte deste perímetro 

robotizado de solda, onde ocorrem a realização de diversos pontos de solda que 

finalizam a fabricação de uma carroceria.  

Um robô do processo de SPR deve possuir uma unidade de comando 

programável que gerencia todos os movimentos do robô e o alimenta com energia 
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elétrica, tanto para realizar os movimentos do próprio robô quanto para realizar a 

soldagem. A FIGURA 16 mostra um exemplo de como é essa unidade. 

 

FIGURA 16 – UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL QUE GERENCIA OS MOVIMENTOS E 
ALIMENTA O ROBÔ DE SOLDA COM ENERGIA ELÉTRICA 

 

FONTE: O AUTOR (2019) 

 



47 

 

 

A unidade de comando programável do robô vai permitir a instalação da placa 

adaptativa e do equipamento de medição do consumo de energia elétrica da solda, 

para realização posterior dos ensaios comparativos de solda. 

Na linha final de fabricação de carrocerias da Renault do Brasil em questão, 

existem três modelos de robôs de solda de dois fabricantes diferentes e datas distintas 

de implantação. A fábrica foi instalada em 1998 e ainda possui robôs do início de sua 

instalação em funcionamento no processo de solda, porém com a modernização e 

ampliação da produtividade no passar dos anos, novos robôs foram sendo instalados e 

a TABELA 4 a seguir contém quais são os modelos existentes e disponíveis para 

realização dos ensaios comparativos de solda. Existem nessa linha de fabricação além 

dos robôs instalados em 1998 (ano do término de instalação da planta industrial), robôs 

instalados em 2012 e também no ano de 2017. 

A escolha do robô de solda para ser utilizado nos ensaios comparativos 

propostos será determinada pelos seguintes fatores: 

a) Ano de instalação: Um robô mais novo terá prioridade sobre um robô com mais 

anos de uso, devido a um robô mais novo conter mais tecnologia embarcada e 

maior confiabilidade em seu funcionamento. 

b) Estado de conservação: O robô precisa ter as manutenções preventivas realizadas 

em dia, para que não ocorra uma quebra ou falha inesperada em seu 

funcionamento durante a realização dos ensaios propostos nesse trabalho. 

c) Região que realiza os pontos de solda: Ter fácil acesso e ser bem visível para 

checar o funcionamento e qualidade da soldagem, além de facilitar a realização de 

fotos e vídeos. 
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TABELA 4 – ROBÔS DE SOLDA DA LINHA FINAL DE FABRICAÇÃO DE CARROCERIAS DA 
RENAULT DO BRASIL 

Modelo robô Fabricante Instalação Foto atual 

Robô de solda 

NS12-1.85 
Comau 1998 

 

 

Robô de solda  ABB 2012 

 

 

Robô de solda 

IRB 6640 
ABB 2017 

 

 

FONTE: O AUTOR (2019) 
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4.2 DEFINIÇÃO DO EQUIPAMENTO ADAPTATIVO DE PARÂMETROS DO 

PROCESSO DE SPR 

 

Uma placa adaptativa de solda de patente exclusiva da marca Bosch Rexroth, 

será adquirida, instalada e parametrizada no robô escolhido, para realização dos 

ensaios comparativos de consumo de energia elétrica durante o processo de SPR. 

Essa placa será objeto de estudos nos ensaios, pois o processo hora vai estar a 

utilizando e hora não, verificando assim sua atuação e contribuição ao processo de 

soldagem robotizada em questão. 

A placa adaptativa realiza a comunicação com o robô de solda e seu CLP 

(Controlador Lógico Programável). Um software computacional modelo BOS6000 

também da fabricante Bosch Rexroth, faz a leitura dos dados de solda enviados e 

mediante a valores de parâmetros nominais inicialmente programados, somados a uma 

base de dados de pontos de solda já realizados, faz a correção dos parâmetros de 

corrente elétrica (A) e de tempo (ms) aplicados para realização da solda. Isso ocorre 

para garantir a realização da SPR com a máxima qualidade necessária utilizando o 

mínimo desses parâmetros possíveis, evitando assim a expulsão de material da solda 

evidenciada pela propagação de centelhas, devido a elevada aplicação de corrente 

elétrica na soldagem, conforme comentada anteriormente. A FIGURA 17 a seguir 

mostra o ciclo de soldagem com leitura e ajuste de parâmetros realizados pela placa 

adaptativa de solda em processos de SPR robotizados. 

A cada ponto de solda realizado as informações vão para um banco de dados 

que auxilia o software na tomada de decisão para adaptação dos parâmetros (corrente 

elétrica e tempo). A placa adaptativa de solda (hardware) se comunica com o programa 

computacional (software), que por sua vez envia o sinal ao controlador de solda que 

realiza o ajuste dos parâmetros para realização daquele determinado ponto de solda. 
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FIGURA 17 – CICLO DE SOLDAGEM COM LEITURA E AJUSTE DE PARÂMETROS POR MEIO DA 
PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA 

 

FONTE: Extraído e modificado de BOSCH REXROTH WELDING (2016) 

 

A placa adaptativa de solda possui a seguinte especificação pelo fabricante: 

Placa Eletrônica PSQ6000 XQR, sendo um hardware que pode ser instalado no robô de 

solda, conforme pode ser melhor visualizado pela FIGURA 18 a seguir. Sua fabricação 

é de origem estrangeira, realizada na Alemanha, sendo um produto patenteado e 

oferecido pela própria empresa Bosch Rexroth. 
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FIGURA 18 – PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA DA EMPRESA BOSCH REXROTH 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Sua instalação é realizada manualmente, deve respeitar as recomendações do 

fabricante e deve ser realizada no controlador (hardware) do robô a ser escolhido. Feito 

isso, é necessário realizar a parametrização da placa levando em consideração os 

parâmetros nominais de tempo (ms) e corrente (kA), que estavam programados antes 

de sua instalação, no processo de soldagem deste robô. 

Outro dado de entrada é o quanto a placa adaptativa de solda pode causar 

variações nesses parâmetros, tendo como base esses valores nominais do processo de 

soldagem em questão. A FIGURA 19 a seguir ilustra o circuito de ação da placa 

adaptativa instalada no hardware do robô, em sua leitura em tempo real do processo de 

soldagem e comunicação com o controlador de solda do robô. 
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FIGURA 19 – CIRCUITO FECHADO DA PLACA ADAPTATIVA INSTALADA NO HARDWARE DO ROBÔ 
DE SOLDA 

 

FONTE: BOSCH REXROTH WELDING (2016) 

 

Os parâmetros utilizados serão monitorados com auxílio de um software de 

análise de processo, que vai fornecer informações vitais durante o comissionamento e a 

produção, sua tela pode ser visualizada na FIGURA 20 a seguir. Com os dados 

previamente monitorados, será possível parametrizar o controlador do sistema 

adaptativo de solda, a fim de atingir um nível de qualidade desejado. Durante a 

produção, é possível avaliar com confiabilidade a estabilidade do sistema, até a solda 

ponto ser realizada. 

Na figura é possível visualizar a linha vermelha que representa a corrente 

elétrica aplicada ao processo e a verde que representa a resistência encontrada a 

passagem da corrente de solda. A comunicação entre software da placa adaptativa, 

hardware e controlador de solda, aproveita a instalação existente da unidade de 

comando programável do robô de solda. 
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FIGURA 20 – SOFTWARE PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS DE SOLDA 
PELA PLACA ADAPTATIVA 

 

FONTE: BOSCH REXROTH WELDING (2016) 

 

O gráfico do software de monitoramento e parametrização da soldagem pela 

placa adaptativa, mostra a evolução da aplicação de corrente elétrica na SPR conforme 

os números de pontos de solda são realizados pelos eletrodos.  

A programação do controlador de solda que fará a adaptação da solda 

previamente a cada ponto a ser realizado será executada de duas formas, via 

programador manual de rápida conexão ou via o software dedicado ao controlador de 

solda Bosch Rexroth, como podem serem visualizados nas FIGURAS 21 e 22 a seguir. 
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FIGURA 21 – PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR DE SOLDA DA PLACA ADAPTATIVA – 
PROGRAMADOR MANUAL DE RÁPIDA CONEXÃO 

 

FONTE: BOSCH REXROTH WELDING (2016) 

 

FIGURA 22 – PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR DE SOLDA DA PLACA ADAPTATIVA – 
SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DEDICADO 

 

FONTE: BOSCH REXROTH WELDING (2016). 
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A partir dos dados coletados e o sistema adaptativo programado, o processo 

será monitorado via software e via controle periódico de qualidade, onde será possível 

concluir se o sistema adaptativo está contribuindo ou não, para melhoria da qualidade 

de solda e consequentemente para redução ou eliminação das principais falhas do 

processo, apresentadas pelo excesso de centelhas e colagem de eletrodos na solda. 

 

4.3 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS PARA ESCOLHA DO EQUIPAMENTO DE 

LEITURA DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PROCESSO DE SPR 

 

Para a medição do consumo de energia elétrica da SPR nos ensaios 

comparativos, o equipamento em questão deve fornecer os seguintes dados para 

leitura: 

 Tesão medida em volts. 

 Corrente medida em ampères. 

 Consumo de energia elétrica medido em quilowatt-hora (kWh). 

A instalação desse equipamento junto ao robô escolhido para o estudo, deve 

ser realizada em sua unidade de comando programável nas 3 fases de alimentação de 

energia elétrica de SPR, conforme pode ser visualizado na FIGURA 23 a seguir. 

Desta forma o equipamento realizará a medição da energia consumida apenas 

no processo de solda, desconsiderando a energia que o robô utiliza para se mover e 

manter-se em funcionamento. 

O equipamento de medição do consumo de energia elétrica deve atender 

algumas características, para ser ideal na utilização nas leituras de dados do processo 

de soldagem em questão e fornecer os dados necessários, como: 

 Indicado para realizar as leituras de dados em ambiente fabril de alta severidade. 

 Permitir instalação em anel de solda trifásico de tensão 380 volts. 

 Fazer a leitura dos dados por até cinco dias de produção interruptos. 

 Fornecer os dados lidos nos ensaios em forma de relatório e se possível contendo 

gráficos. 

 Fornecer dados de tensão, corrente e consumo de energia elétrica. 
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FIGURA 23 – TRÊS FASES DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SPR NA UNIDADE DE 
COMANDO DE UM ROBÔ DE SOLDA 

 FONTE: O AUTOR (2019) 

 

A capacidade e boa leitura do equipamento de medição vai propiciar maior 

confiabilidade, para a realização dos ensaios comparativos de soldagem propostos, 

sem e com a utilização da placa adaptativa. 
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4.4 DEFINIÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA 

REALIZAR A SPR 

 

Um ensaio conhecido na indústria como teste de aptidão de solda será 

realizado, a fim de checar qual o menor parâmetro de corrente em quilo-ampère (kA) 

pode ser utilizado na SPR, do processo de solda em questão. Neste teste, o parâmetro 

de corrente é diminuído até que o ponto de solda não seja mais realizado nos padrões 

de qualidade aceitáveis, ou seja, apresenta característica que mostra ser frágil podendo 

se soltar no futuro. A variável tempo de aplicação de corrente elétrica de solda não é 

alterada, nem a força de fechamento dos eletrodos da pinça de solda. 

Um ponto de solda de um modelo de veículo será escolhido para a realização 

desse ensaio, priorizando um veículo de alto volume de produção e um ponto de solda 

de fácil acesso.  

Esse teste faz-se necessário para posterior programação da margem de 

atuação da placa adaptativa de solda, em relação ao valor nominal de solda utilizado no 

processo, pois assim, como comentado anteriormente, a programação da placa pede 

uma definição de margem de atuação na aplicação de mais ou menos corrente na 

parametrização da mesma, podendo assim determinar o limite máximo que poderá ter 

essa margem sem colocar em risco a qualidade mínima da solda estabelecida na 

norma Renault NC 097 (2012). 

Outro ponto a ser observado é o aspecto visual do ponto de solda, pois 

conforme a norma Renault NC 2012 0097, o ponto de solda quando não apresenta a 

coloração prateada uniforme em todo seu entorno, não possui a qualidade mínima 

necessária para que seja resistente e não se solte no futuro, sendo neste caso 

reprovado no processo. A FIGURA 24 a seguir mostra um exemplo de um ponto de 

solda reprovado visualmente no processo ao lado de um ponto de solda conforme. 
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FIGURA 24 – PONTO DE SOLDA COM QUALIDADE REPROVADA E APROVADA VISUALMENTE NO 
PROCESSO DE SPR 

 

FONTE: O AUTOR (2019) 

 

Esse teste deve ser realizado junto a equipe de engenharia de solda e de 

qualidade da Renault do Brasil, a fim de garantir a modificação do parâmetro de 

corrente de solda, junto da verificação visual da condição de qualidade final de cada 

ponto de solda que será realizado no teste. 

O teste deve ser aplicado em um ponto de solda realizado pelo robô que irá 

receber a placa adaptativa. Deve-se considerar o valor nominal de corrente em quilo-

ampère (kA) e diminuir 0,2 kA a cada ponto de solda que for realizado, conforme 
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especificado na norma Renault NC 2012 0097. Isso deve ser feito até que o ponto de 

solda se rompa. Após a realização do ponto de solda, uma espátula será posicionada 

entre as chapas forçando-as para checar se o ponto de solda vai se soltar ou não, 

conforme pode ser visualizado na FIGURA 25.  

 

FIGURA 25 – VERIFICAÇÃO ATRAVÉS DE MARTELO E ESPATULA SE O PONTO DE SOLDA IRÁ SE 
SOLTAR OU NÃO 

 

FONTE: O AUTOR (2019) 
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Essa verificação simula esforços que o ponto de solda pode sofrer quando o 

veículo está em rodagem em campo e caso o ponto tenha sido realizado de maneira 

frágil irá de soltar. O retrabalho realizado em um ponto de solda que se solta quando o 

veículo ainda é uma carroceria é menos complexo de realizar quando comparado ao 

retrabalho do veículo já finalizado, destacando assim a importância da aplicação desse 

método, que permite identificar o problema e realizar a correção previamente. 

O modelo de carroceria de veículo a ser escolhido para realização deste ensaio, 

deve ser de um dos dois modelos mais fabricados nesta linha de produção, ou seja, o 

Sandero ou Kwid, para representar de maneira mais ampla a realidade. 

O ponto de solda a ser escolhido deve ser um ponto que faça a união de duas 

chapas de aço, representando assim também o maior volume de pontos de solda 

realizados nesse processo robotizado. 

 

4.5 DEFINIÇÃO DAS CARACTERÍSTISCAS DOS ENSAIOS COMPARATIVOS 

DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SPR SEM E COM A 

UTILIZAÇÃO DA PLACA ADAPTATIVA 

 

Quatro ensaios comparativos do consumo de energia elétrica serão realizados 

através do robô de solda escolhido para receber a placa adaptativa, sendo medido a 

energia utilizada somente na realização da solda ponto por resistência, não 

considerando a energia consumida para movimentação do robô. Os ensaios serão 

realizados sem e com a utilização da placa adaptativa de solda pelos períodos 

determinados de tempos a seguir:  

a) Ensaio de 48 horas de produção sem utilizar a placa adaptativa de solda. 

b) Ensaio de 48 horas de produção com a utilização da placa adaptativa de solda. 

c) Ensaio de 100 horas de produção sem utilizar a placa adaptativa de solda. 

d) Ensaio de 100 horas de produção com a utilização da placa adaptativa de solda. 

O objetivo principal dos ensaios, é a medição do consumo de energia elétrica 

gasto no processo de SPR, do robô de solda que será escolhido. Por sua vez, os dados 

coletados nessas medições, permitirão a realização de estudos comparativos do 
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processo de solda, utilizando-se ou não a placa adaptativa em sua realização. Os 

ensaios foram definidos nesses intervalos de tempo, devido aos seguintes fatores: 

a) O tempo de 48 horas de produção prevê uma população de aproximadamente 

2.200 carrocerias, o que é um valor significativo no consumo de energia elétrica 

pelo robô escolhido para realização da solda. 

b) O tempo de 100 horas de produção prevê uma população de aproximadamente 

4.700 carrocerias e já atinge a limitação de armazenamento de dados da maioria 

dos equipamentos de medição, o que se torna um tempo limite para esse tipo de 

ensaio.  

Outra particularidade que será observada nos ensaios com intervalos 

diferentes, são as interferências na coleta de dados devido as paradas de linha que 

ocorrem diariamente. A linha de produção em questão, onde serão realizados os 

ensaios possui paradas programadas nos horários de refeição e quando necessita de 

alguma manutenção corretiva, exigindo um maior consumo de energia para o arranque 

e reestabelecimento do ritmo de produção. Desta forma, pode-se prever que o ensaio 

de 100 horas será mais impactado que o ensaio de 48 horas, caso esse que deverá ser 

considerado no estudo. 

Algumas características que precisam ser consideradas para realização dos 

ensaios propostos, que determinarão o tamanho das amostras:  

 Tipo de linha de fabricação em que serão realizados. 

 Modelos de veículos que serão fabricadas nesta linha. 

 O volume diário de produção. 

Os ensaios serão realizados em linha de produção contínua onde são 

fabricadas as carrocerias dos seguintes modelos de veículos (FIGURA 26 a seguir): 

 Sandero (B52). 

 Logan (L52). 

 Kwid (BBB). 

 Duster (H79). 

 Duster Oroch (U79). 

 Captur (HHA). 
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FIGURA 26 – LINHA DE PRODUÇÃO CONTÍNUA DO PROCESSO DE SPR DA FÁBRICA DE 
CARROCERIAS DA RENAULT DO BRASIL 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Neste trabalho não será possível determinar a sequência ou qual a quantidade 

de cada modelo de veículo será produzida durante a realização dos ensaios, pois isso é 

definido pelo departamento de programação e controle de produção de acordo com as 

demandas comerciais.  

De qualquer forma, o mais importante para os ensaios é a realização dos 

pontos de solda pelo robô independentemente dos modelos de veículos que estarão 

sendo produzidos, pois sabendo o tempo de abertura de cada ensaio e quais os 

modelos de veículos compõem a sua população, ter-se-á o consumo médio de energia 

elétrica de cada carroceria. 
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A cadência produtiva da fábrica de carrocerias da Renault do Brasil em São 

José dos Pinhais no primeiro trimestre de 2018, foi de 60 veículos produzidos em 1 

hora. Assim a produção diária de carrocerias gira em torno de 1260 unidades, 

considerando que a janela de produção de 1 dia é composta por 21 horas, produzindo 

em 3 turnos, descontando-se os horários de refeição. 

Os horários de refeição também valem para as células robotizadas pois trata-se 

de uma linha de produção enxuta e sem estoques por isso, quando param os processos 

manuais os processos robotizados também param. 

Mesmo sendo apenas uma parte do processo, os pontos de solda realizados 

pela linha robotizada final da fábrica de carrocerias da Renault do Brasil são de extrema 

importância na construção de um veículo. A falta de um ponto de solda sequer pode 

comprometer a sua resistência global, ou seja, o veículo finalizado pode apresentar um 

problema durante sua rodagem e ser reprovado nos requisitos de qualidade, sendo 

bloqueada a sua comercialização. Desta forma, o processo robotizado é rigorosamente 

cumprido onde todos os pontos de solda programados são realizados. 

A quantidade de pontos de solda realizados por cada modelo de veículo a cada 

estação robotizada, depende muito do tempo de ciclo da linha de produção. Como 

comentado anteriormente, a fábrica está projetada para produzir 60 carros em uma 

hora, ou seja, cada estação de trabalho tem 1 minuto apenas para realizar sua 

operação já considerando as perdas. Desta forma, os pontos de solda que precisam ser 

realizados na linha robotizada final, são distribuídos ao longo dos robôs dessa linha, a 

fim de que cada estação de robôs cumpra seu tempo estabelecido de produção. 

A seguir, os resultados da metodologia aplicada poderão ser visualizados na 

definição dos materiais para a realização dos ensaios propostos e quais foram os 

resultados que esses ensaios obtiveram, além da discussão sobre os dados obtidos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da aplicação da metodologia, obtiveram-se resultados na escolha do 

robô para o estudo, implantação e parametrização da placa adaptativa e definição do 

equipamento para realizar a medição do consumo de energia elétrica. Pode-se saber 

também por meio do teste de aptidão de solda, qual o menor valor de corrente elétrica é 

necessário para realizar um ponto de solda com qualidade e qual o consumo em si de 

energia elétrica aplicada na solda, sem utilizar e utilizando-se a placa adaptativa.  

Mediante dos dados dos ensaios, foi possível montar tabelas comparativas e 

discutir os resultados obtidos. 

 

5.1 ROBÔ ESCOLHIDO PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS COMPARATIVOS 

DE SPR 

 

Todos os robôs da linha final de solda da carroceria na Renault do Brasil, são 

passíveis de receber a placa adaptativa de solda que foi proposta nesse estudo, porém 

apenas um deles foi escolhido, sendo o robô F2 da estação de solda chamada de CSF2 

que pode ser visualizado na FIGURA 27 a seguir. 

O principal motivo da escolha desse robô deve-se ao fato dele ser novo, 

contendo apenas 8 meses de uso até a data de início dos estudos e estava com seu 

plano de manutenção preventiva totalmente em realizado.  

Outro ponto decisivo, foi o fato desse robô realizar os pontos de solda na região 

traseira das carrocerias, uma região com pontos de solda mais visíveis, permitindo fazer 

melhores fotos, filmagens e análises visuais durante os ensaios. 
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FIGURA 27 – ROBÔ DE SPR DENOMINADO F2 DA ESTAÇÃO DE SOLDA CSF2 DA FÁBRICA DE 
CARROCERIAS DA RENAULT DO BRASIL 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Os modelos de veículos produzidos que passam pelo robô F2 para receberem 

pontos de solda, são apresentados na TABELA 5 a seguir, bem como a região onde os 

pontos de solda são realizados por esse robô e qual a quantidade de pontos por 

modelo de veículo, além de um simples ranking orientativo, mostrando os veículos do 1º 

ao 6º lugar em volume de produção na época em que os ensaios foram realizados. 
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TABELA 5 – REGIÃO ONDE SÃO REALIZADOS OS PONTOS DE SOLDA E A QUANTIDADE POR 
MODELO DE VEÍCULO 

Veículo 
Nome 
interno 

Ranking volume 
de produção 

Região de solda (sempre 
região traseira direita) 

Nº de pontos 
de solda 

Sandero B52 1º 

 

18 

Kwid BBB 2º 

 

21 

Captur HHA 3º 

 

18 

Oroch U79 4º 

 

15 

Duster H79 5º 

 

15 

Logan L52 6º 

 

20 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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5.2 IMPLANTAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DA PLACA ADAPTATIVA DE 

SOLDA NO ROBÔ F2 

 

Uma vez definido o robô F2 da zona robotizada CSF2 para o estudo, foi 

realizada a instalação da placa adaptativa de solda no mesmo e realizada a sua 

parametrização, através dos valores nominais do processo de soldagem em questão, 

junto ao valor de variação que o processo seria capaz de aceitar.  

A placa adaptativa de solda como comentado nos capítulos anteriores, é um 

hardware de patente da empresa Bosch Rexroth e desta forma, foram seguidas pela 

equipe de engenharia todas as recomendações de instalação indicadas pelo fabricante, 

que incluía a instalação manualmente da placa adaptativa na unidade de comando 

programável do robô de solda, a ser realizada em um dos acessos disponíveis do 

hardware deste robô.  

A comunicação entre os controladores de solda do robô e a placa adaptativa 

ocorre de maneira automática, uma vez que a placa está presente na própria unidade 

de comando do robô. Na FIGURA 28 a seguir, é possível visualizar a placa adaptativa 

de solda circulada em vermelho, que foi instalada no robô de solda escolhido. 

 

FIGURA 28 – PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA BOSCH REXROTH INSTALADA NO ROBÔ F2 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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Após a instalação foi realizada a parametrização da placa adaptativa de solda, 

levando-se em conta os parâmetros de corrente de referência em quilo-ampères (kA), 

tempo de aplicação de corrente em milissegundos (ms) e faixas de tolerância superior e 

inferior. Essa parametrização foi realizada com auxílio do corpo técnico de engenheiros 

especialistas de solda da Renault do Brasil. Na FIGURA 29 é possível visualizar a tela 

principal do ajuste e parametrização da placa adaptativa de solda. 

 

FIGURA 29 – SOFTWARE DE AJUSTE E PARAMETRIZAÇÃO DA PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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Um ponto de observação é que a placa adaptativa de solda, mesmo após 

instalada no robô, pode ser desabilitada e habilitada facilmente no software que a 

comanda, facilitando assim, a realização de ensaios comparativos sem e com a 

utilização da placa adaptativa durante a solda. E quando ocorre a desabilitação da 

placa adaptativa de solda, o sistema utiliza os parâmetros de referência programados 

anteriormente, sendo estes parâmetros nominais que foram utilizados de base para a 

parametrização da placa. 

 

5.3 DEFINIÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA NO PROCESSO DE SPR 

 

A medição do consumo de energia elétrica no processo de solda será realizada 

pelo equipamento da marca Embrasul, que pode ser visualizado na FIGURA 30 a 

seguir. Sua escolha deve-se a existência do mesmo para medições de consumo de 

energia elétrica de equipamentos industriais dentro da Renault do Brasil e pelo fato 

deste equipamento, disponibilizar telas e dados necessários para realização do estudo 

comparativo de solda proposto na metodologia deste trabalho. 

O equipamento que possui calibração em dia, realizada há três meses em 

relação ao início dos ensaios, realiza a medição do consumo de energia elétrica 

necessário e fornece os seguintes dados de saída a seguir: 

 Tensão (V) – Em volts, de cada uma das fases de alimentação da energia de solda.  

 Corrente (A) – Em ampère, também de cada uma das fases.  

 Consumo médio de energia elétrica ativa em quilowatt-hora (kWh), representando a 

média consumida em uma hora, durante todo o intervalo de medição. 

 Consumo médio de energia elétrica reativa em kVArh, também representando a 

média de uma hora. 

 Fator de Potência (FP) – Medida de quanto da potência elétrica consumida está de 

fato sendo convertido em trabalho útil. 

Esses dados são fornecidos por meio de relatórios e gráficos após a realização 

dos ensaios, o que facilita a compreensão do que foi medido. 
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FIGURA 30 – EQUIPAMENTO INDUSTRIAL PARA REALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE 
ENERGIA ELÉTRICA NO PROCESSO DE SPR 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

No estudo comparativo do consumo de energia elétrica na solda foram levados 

em consideração os parâmetros de consumo de tensão em volts (V), corrente em 

ampères (A) e energia elétrica em quilowatt-hora (kWh). 

 

5.3.1 Instalação do equipamento de medição do consumo de energia elétrica 

no robô de solda 

 

O equipamento de medição do consumo de energia elétrica foi instalado no 

robô F2, para medição do consumo de energia do processo de SPR, conforme pode ser 

visualizado pela FIGURA 31 a seguir. Sua instalação ocorreu no barramento de energia 

elétrica que alimenta a pinça de solda deste robô e desta forma o equipamento realizou 
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medição somente do consumo da energia elétrica que alimenta a solda, não tendo 

nenhuma influência da energia consumida pelo robô para manter-se ligado e realizar 

seus movimentos. Para isso o robô recebe energia elétrica proveniente de um outro 

barramento. 

 

FIGURA 31 – EQUIPAMENTO INSTALADO NO ROBÔ F2 PARA MEDIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA 
UTILIZADA NO PROCESSO DE SPR 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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Os pontos de leitura dos dados de consumo de energia foram conectados nas 3 

fases da alimentação do barramento de solda do robô F2, conforme comentado 

anteriormente. Essa conexão pode ser visualizada pela FIGURA 32. 

 

FIGURA 32 – EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO CONECTADO NAS TRÊS FASES DE ALIMENTAÇÃO DA 
ENERGIA DE SPR DO ROBÔ F2 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Após a instalação foi realizada uma verificação de funcionamento do 

equipamento de medição do consumo de energia elétrica pelo técnico especialista da 

Renault do Brasil. O equipamento foi testado por 2 horas antes de ser calibrado e 
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liberado para iniciar as medições de consumo de energia referentes aos ensaios. A 

FIGURA 33 mostra o equipamento já instalado e o início dessa fase de testes. 

 

FIGURA 33 – EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO E 
SENDO TESTADO ANTES DO INÍCIO DAS MEDIÇÕES 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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A TABELA 6 mostra as telas do equipamento de medição do consumo de 

energia elétrica onde foi testado e checado o seu funcionamento. Foram testadas as 

medições dos parâmetros de tesão (V), potência ativa (W), corrente (A) e potência 

reativa (VAr). 

 

TABELA 6 – TELAS DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 
UTILIZADO NAS MEDIÇÕES DOS ENSAIOS 

Nº Parâmetro Grandeza 
Tela do equipamento de 

medição 
Testes OK? 

1 Tensão (V) Volts 

 

OK 

2 
Potência 
ativa (W) 

Watts 

 

OK 

3 Corrente (A) Ampère 

 

OK 

4 
Potência 

reativa (VAr) 

Volt-
Ampère-
Reativos 

 

OK 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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5.4 DEFINIÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA 

REALIZAÇÃO DA SPR NO ROBÔ F2 

 

A carroceria escolhida para o Teste de Aptidão de solda a fim de definir qual a 

corrente elétrica mínima necessária (kA) para realização da solda ponto por resistência, 

foi a de um Renault Sandero, pois era o veículo que no momento do ensaio possuía o 

segundo maior volume de produção, atrás apenas do Renault Kwid. Um outro ponto 

decisivo na sua escolha foi o fato deste veículo ser fabricado desde 2007 nesta fábrica, 

possuindo assim, o maior conhecimento técnico de suas características de solda, por 

parte da equipe da engenharia da Renault do Brasil, que auxiliaram na realização deste 

teste. O ponto de solda escolhido é um dos pontos realizados pelo robô F2 e possui a 

legenda “SCSC3044767”, onde sua posição pode ser visualizada na FIGURA 34. 

 

FIGURA 34 – POSIÇÃO DO PONTO DE SOLDA ESCOLHIDO PARA O TESTE DE APTIDÃO DE 
SOLDA PARA DETERMINAR A CORRENTE MÍNIMA NECESSÁRIA PARA REALIZAR A SPR 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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O ponto de solda em questão realiza a união de duas chapas de aço de 

espessuras diferentes, sendo uma de 0,7 milímetros e a outra com 0,9 milímetros de 

espessura, onde o programa nominal de solda aplica 8,2 kA de corrente elétrica pelo 

tempo de 550 ms (milissegundos) nessas chapas. Na FIGURA 35 pode ser visualizado 

a característica visual do ponto de solda com os parâmetros nominais. 

 

FIGURA 35 – CARACTERÍSTICA VISUAL DO PONTO DE SOLDA COM PARÂMETRO NOMINAL DE 
CORRENTE ELÉTRICA DE 8,2 KA PARA REALIZAÇÃO DA SPR 

 

FONTE: O AUTOR (2019) 

 

O teste iniciou-se com a corrente nominal (8,2 kA), na sequência do ensaio a 

corrente foi sendo reduzida em 0,2 kA até o ponto de solda se soltar, sendo possível 

checar sua evolução e poder concluir qual a menor corrente em quilo-ampères 

necessária, para realizar aquele determinado ponto de solda conforme TABELA 7 a 

seguir. 
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TABELA 7 – EVOLUÇÃO DA QUALIDADE DO PONTO DE SOLDA NO TESTE DE APTIDÃO DE SOLDA 

Corpo 
de 

prova 
Etapa 

Corrente 
(kA) 

Tempo 
(ms) 

Foto Avaliação (visual) Qualidade 

1 Início 8,2 550 

 

Ponto de solda 
perfeitamente 

realizado 
OK 

2 Meio 8,0 550 

 

Ponto de solda 
perfeitamente 

realizado 
OK 

3 Meio 7,8 550 

 

Ponto de solda 
perfeitamente 

realizado 
OK 

4 Meio 7,6 550 

 

Ponto de solda 
perfeitamente 

realizado 
OK 

5 Meio 7,4 550 

 

 
Ponto de solda 
com tendência 

para não 
qualidade 

 
 

OK 

6 Meio 7,2 550 

 

Ponto de solda 
sem qualidade, 

devido a coloração 
de borda alterada 

Não OK 
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7 Meio 7,0 550 

 

Ponto de solda 
sem qualidade, 

devido a coloração 
de borda alterada 

Não OK 

8 Meio 6,8 550 

 

Ponto de solda 
sem qualidade, 

devido a coloração 
de borda alterada 

Não OK 

9 Meio 6,6 550 

 

Ponto de solda 
sem qualidade, 

devido a coloração 
de borda alterada 

Não OK 

10 Meio 6,4 550 

 

Ponto de solda 
sem qualidade, 

devido a coloração 
de borda alterada 

Não OK 

11 Meio 6,2 550 

 

Ponto de solda 
sem qualidade, 

devido a coloração 
de borda alterada 

Não OK 

12 Meio 6,0 550 

 

 
Ponto de solda 
sem qualidade, 

devido a coloração 
de borda alterada 

 

Não OK 

13 Fim 5,8 550 

 

Ponto de solda 
não realizado (se 

soltou) 
Não OK 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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A partir da tabela anterior, pode-se visualizar que quando a corrente de solda foi 

programada em 7,2 kA, o ponto de solda foi reprovado visualmente devido a alteração 

em sua coloração onde passou a não ter mais a coloração prateada uniforme em todo 

seu entorno, não sendo mais validado pelos padrões de qualidade da Renault conforme 

comentado anteriormente, que são definidos pela norma NC 2012 0097.  

Desta forma, com o teste de aptidão de solda permitiu-se concluir que 7,4 kA é 

a menor corrente que pode ser aplicada para realização de um ponto de solda, no 

processo de SPR realizado pelo robô F2 da zona CSF2, da linha final de solda de 

carrocerias da Renault do Brasil. Isso foi de extrema importância para definir os limites 

de tolerância de variação de parâmetro da placa adaptativa de solda, que foi instalada e 

parametrizada nesse robô. 

 

5.5 ENSAIOS COMPARATIVOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA 

SPR NO ROBÔ F2 SEM E COM A PLACA ADAPTATIVA 

 

Primeiramente foram realizados os ensaios de 48 horas de produção 

priorizando ter um mesmo tamanho de população, porém para ter uma visão mais clara 

dos dados, os ensaios foram repetidos no intervalo de tempo de 100 horas de 

produção, porém sem se preocupar em ter populações de tamanhos iguais, tendo 

assim uma visão bem ampla dos dados e das interferências do processo que podem 

ocorrer nesse grande intervalo de tempo. 

Todos ensaios foram de grande proporção e envolveram muitas pessoas do 

corpo de engenharia da Renault do Brasil em três turnos de trabalho. Profissionais da 

manutenção realizavam o monitoramento para que nada dos ensaios pudesse afetar a 

produção diária. Os ensaios envolveram grandes populações de carrocerias, pois 

mesmo os ensaios de 48 horas de produção já representam uma população de 

aproximadamente 2.200 unidades, enquanto que os ensaios de 100 horas representam 

cerca de 4.700 unidades, o que demandou essa grande força tarefa realizada. 

A seguir os resultados de cada ensaio podem ser visualizados, primeiramente 

foram realizados os ensaios de 48 horas de produção e na sequencia os de 100 horas. 

A empresa Renault do Brasil não abriu mais nenhuma janela para realização de mais 
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ensaios, devido as panes que os mesmos podem gerar para linha de produção, tendo 

esses dados obtidos como suficientes para decisão do investimento ou não nessa 

tecnologia.  

 

5.5.1 Ensaio do consumo de energia elétrica de solda no robô F2 por 48 

Horas sem a utilização da placa adaptativa 

 

O primeiro ensaio realizado foi o de 48 horas de produção, onde foi realizado a 

medição do consumo de energia elétrica da solda no robô F2 durante esse intervalo de 

tempo, sem o funcionamento da placa adaptativa de solda. 

O ensaio iniciou-se no dia 05/02/2018, as 11:10 hs e finalizou-se no dia 

07/02/2018 as 11:10 hs, exatamente 48 horas depois de seu início, sendo que nesse 

intervalo de tempo passaram pelo robô F2 2198 carrocerias dos modelos de veículos 

da TABELA 8. 

 

TABELA 8 – POPULAÇÃO DO ENSAIO DE 48 HS DE PRODUÇÃO SEM A PLACA ADAPTATIVA 

Modelo de 

veículo 

Sigla do 

veículo 

Nº de pontos 

de solda 

Nº de 

carrocerias 

Quantidade de 

pontos solda 

Duster H79 15 253 3795 

Oroch U79 15 278 4170 

Captur HHA 18 227 4086 

Sandero B52 18 408 7344 

Logan L52 20 186 3720 

Kwid BBB 21 846 17766 

TOTAL   2198 40881 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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Após a medição por 48 horas sem a utilização da placa adaptativa no processo 

de solda, pode-se extrair os seguintes dados de consumo do equipamento de medição, 

que podem ser visualizados a seguir. 

 

5.5.1.1 Tensão das fases de alimentação de energia elétrica de solda 

 

Podem-se visualizar na TABELA 9, os valores de tensão para as três fases de 

alimentação da energia de solda (fase A, fase B e fase C), por se tratar de uma 

alimentação e energia elétrica trifásica. Os valores são da tensão mínima aplicada, a 

máxima e o valor médio. Cabe-se destacar que o valor médio se refere a toda amostra 

e não a média entre o valor mínimo e o máximo. 

 

TABELA 9 – TENSÃO (V) DO ENSAIO DE 48 HS DE PRODUÇÃO SEM A PLACA ADAPTATIVA 

Tensão (V) FASE A FASE B FASE C 

Mínimo 229,16 228,80 229,54 

Máximo 238,36 239,22 239,53 

Valor Médio (V) 235,24 235,10 235,51 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Pode-se visualizar um valor médio de tensão na ordem de 235 volts, visto que 

esse ensaio foi realizado sem a placa adaptativa, sendo a configuração normal desse 

processo de SPR. 

 

5.5.1.2 Corrente aplicada para realização da solda 

 

A medição de corrente medida em ampères também realizada nas três fases de 

alimentação da energia de solda, é fornecida pelo valor médio diário aplicado para 

realização dos pontos de solda, não sendo representativo um valor mínimo ou máximo 

de corrente aplicada, pois durante a realização do processo pode ter ocorrido algum 
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ponto de solda em falso, etc., proveniente de alguma pane rápida ocorrida na estação 

robotizada CSF2. Desta forma, foram considerados os valores médios diários de 

corrente aplicada, conforme descritos na TABELA 10. 

 

TABELA 10 – CORRENTE (A) DO ENSAIO DE 48 HS DE PRODUÇÃO SEM A PLACA ADAPTATIVA 

Corrente (A) FASE A FASE B FASE C 

Dia 1 6488 6721 6532 

Dia 2 6719 6988 6748 

Valor médio (A) 6604 6855 6640 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Com uma outra visualização dos resultados, a FIGURA 36 apresenta um gráfico 

com os dados de consumo das correntes médias diárias das 3 fases, que foram 

informados na tabela anterior. 

 

FIGURA 36 – CORRENTE (A) MÉDIA DIÁRIA POR FASE DO ENSAIO DE 48 HORAS SEM A PLACA 
ADAPTATIVA DE SOLDA 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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A corrente elétrica utilizada para realização da SPR sem a placa adaptativa no 

ensaio de 48 horas, mostra valores médios que variam de 6.600 a 6.900 ampères, 

refletindo a condição normal do processo. A aplicação de corrente impacta diretamente 

no consumo de energia elétrica no processo como comentado anteriormente e é um 

dos parâmetros de atuação da placa adaptativa. 

 

5.5.1.3 Consumo de energia elétrica da solda 

 

Por fim, a TABELA 11 contém os valores de consumo de energia elétrica em 

quilowatt-hora (kWh). O valor é dado pela média de consumo diário durante o intervalo 

de 1 hora de medição, portanto é o valor médio de todas as horas de consumo de 

energia daquele dia de ensaio, já considerando as 3 fases de alimentação de energia 

elétrica para realização da solda. 

 

TABELA 11 – CONSUMO DE ENERGIA (KWH) DO ENSAIO DE 48 HS DE PRODUÇÃO SEM A PLACA 
ADAPTATIVA DE SOLDA 

Consumo de energia 

elétrica (kWh) 
FASES ABC 

Dia 1 43,56 

Dia 2 36,83 

Valor Médio (kWh) 40,20 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Com uma outra visualização dos resultados, a FIGURA 37 a seguir contém um 

gráfico dos dados de consumo de energia elétrica diários (kWh), que foram informados 

na tabela anterior. 
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FIGURA 37 – CONSUMO DE ENERGIA (KWH) DO ENSAIO DE 48 HORAS SEM A PLACA 
ADAPTATIVA DE SOLDA 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Mediante do consumo médio por hora nos dias do ensaio, multiplicado pela 

quantidade de horas que durou o ensaio, tem-se o consumo total de energia elétrica em 

quilowatt-hora (kWh) utilizada para realização da solda no robô F2. Como se sabe a 

quantidade de carrocerias fabricadas durante o ensaio realizado, chega-se a um valor 

de consumo de 0,88 kWh por carroceria, conforme pode ser visualizado na TABELA 12 

a seguir. 
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TABELA 12 – CONSUMO DE ENERGIA (KWH) POR CARROCERIA DO ENSAIO DE 48 HORAS SEM A 
PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA 

Ensaio de 48 hs sem utilizar a placa adaptativa de solda 

Consumo médio por hora (kWh) 40,19 

Número de horas de ensaio 48 

Consumo total de energia (kWh) 1929,29 

População do ensaio (nº carrocerias) 2198 

Consumo de energia elétrica por 

carroceria (kWh) 
0,88 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Nesse ensaio obteve-se o consumo de 0,88 quilowatt-hora por carroceria, o que 

permitiu calcular também o consumo de energia elétrica por ponto se solda, uma vez 

que foram realizados 40.881 pontos nesse ensaio. Desta forma, o consumo por ponto 

de solda foi de 47,2 watts/hora. Esse é apenas um valor informativo, pois para efeitos 

dos cálculos comparativos desse estudo, será utilizado o consumo de energia elétrica 

por carroceria soldada pelo robô F2. 

 

5.5.2 Ensaio do consumo de energia elétrica de solda no robô F2 por 48 horas 

com a utilização da placa adaptativa 

 

O segundo ensaio realizado foi a repetição do ensaio anterior (48 horas), porém 

com a placa adaptativa de solda em funcionamento. Para esse ensaio foi priorizado que 

a população tivesse a mesma quantidade de pontos de solda realizados, mesmo que 

para isso a duração do ensaio fosse diferente. Isso ocorre pois na linha de produção 

tem-se variações naturais de velocidade de produção entre um dia e outro, o que de 

fato ocorreu, para atingir o mesmo número de pontos de solda. Foram necessárias 

apenas 45,18 horas de ensaio, portanto 2,82 horas a menos que o ensaio anterior. 
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O ensaio iniciou-se no dia 07/02/2018 as 15:30 hs e finalizou-se no dia 

09/02/2018 as 12:41 hs, exatamente 45,18 horas depois de seu início. Passaram pelo 

robô F2, nesse intervalo de tempo 2.197, carrocerias dos modelos de veículos que 

podem ser visualizados na TABELA 13, sendo apenas uma a menos que no ensaio 

anterior, porém com praticamente o mesmo número de pontos de solda realizados. 

 

TABELA 13 – POPULAÇÃO DO ENSAIO DE 48 HS DE PRODUÇÃO COM A PLACA ADAPTATIVA DE 
SOLDA 

Modelo de 

veículo 

Sigla do 

veículo 

Nº de pontos 

de solda 

Nº de 

carrocerias 

Quantidade de 

pontos solda 

Duster H79 15 251 3765 

Oroch U79 15 281 4215 

Captur HHA 18 222 3996 

Sandero B52 18 403 7254 

Logan L52 20 188 3760 

Kwid BBB 21 852 17892 

TOTAL   2197 40882 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Após as medições realizadas nesse ensaio, pode-se extrair os seguintes 

resultados de consumo do equipamento de medição, como podem ser visualizados na 

sequência: 
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5.5.2.1 Tensão das fases de alimentação de energia elétrica da solda 

 

Pode-se visualizar na TABELA 14, os valores de tensão para as três fases de 

alimentação da energia de solda (fase A, fase B e fase C), por ser uma alimentação de 

energia elétrica trifásica.  

Assim como no ensaio anterior, tem-se os valores da tensão mínima aplicada, a 

máxima e o valor médio. O ponto de observação continua sendo que o valor médio, 

refere-se a toda amostra e não a média entre o valor mínimo e o máximo. 

 

TABELA 14 – TENSÃO (V) DO ENSAIO DE 48 HS DE PRODUÇÃO COM A PLACA ADAPTATIVA DE 
SOLDA 

Tensão (V) FASE A FASE B FASE C 

Mínimo 227,96 228,07 228,58 

Máximo 240,26 240,26 240,47 

Valor médio (V) 233,50 233,48 233,92 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Pode-se visualizar um valor médio de tensão na ordem de 233 volts, um valor 

abaixo do ensaio anterior (235 volts), mostrando interferência da placa adaptativa no 

processo de SPR. 

 

5.5.2.2 Corrente aplicada para realização da solda 

 

A medição de corrente medida em ampères também realizada nas três fases de 

alimentação da energia de solda, é fornecida pelo valor médio diário aplicado para 

realização dos pontos de solda, não sendo representativo um valor mínimo ou máximo 

de corrente aplicada, pois assim como no ensaio anterior, durante a realização do 

processo pode ter ocorrido algum ponto de solda em falso, etc, proveniente de alguma 

pane rápida ocorrida na estação robotizada CSF2. Desta forma, foram considerados os 
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valores médios diários de corrente aplicado, conforme podem ser visualizados na 

TABELA 15. 

 

TABELA 15 – CORRENTE (A) DO ENSAIO DE 48 HS DE PRODUÇÃO COM A PLACA ADAPTATIVA 
DE SOLDA 

Corrente (A) FASE A FASE B FASE C 

Dia 1 5287 5419 5264 

Dia 2 5163 5307 5146 

Valor Médio (A) 5225 5363 5205 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Com uma outra visualização dos resultados, a FIGURA 38 contém um gráfico 

dos dados de consumo das correntes médias diárias das 3 fases, referente aos dados 

informados na tabela anterior. 

 

FIGURA 38 – CORRENTE (A) MÉDIA DIÁRIA POR FASE DO ENSAIO DE 48 HORAS COM A PLACA 
ADAPTATIVA DE SOLDA 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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A corrente elétrica utilizada para realização da SPR com a placa adaptativa no 

ensaio de 48 horas, mostra valores médios que variam de 5.200 a 5.400 ampères, 

sendo valores inferiores aos do ensaio anterior sem a utilização da placa (6.600 a 6.900 

ampères), mostrando a atuação da placa adaptativa que corrigiu o parâmetro corrente 

aplicada no processo de soldagem, aplicando apenas o valor necessário minimizando 

os desperdícios. A propagação de centelhas na solda, que demonstrava visualmente 

esse desperdício diminuiu consideravelmente, devido a essa diminuição do parâmetro 

corrente no processo de soldagem. 

 

5.5.2.3 Consumo de energia elétrica da solda 

 

Por fim, a TABELA 16 possui os valores de consumo de energia elétrica em 

quilowatt-hora (kWh). Assim como no ensaio anterior, o valor é dado pela média de 

consumo diário durante o intervalo de 1 hora de medição. Portanto, é o valor médio de 

todas as horas de consumo de energia daquele dia, já considerando as 3 fases de 

alimentação de energia elétrica para realização da solda. 

 

TABELA 16 – CONSUMO DE ENERGIA (KWH) DO ENSAIO DE 48 HS DE PRODUÇÃO COM A PLACA 
ADAPTATIVA DE SOLDA 

Consumo de energia 

elétrica (kWh) 
FASES ABC 

Dia 1 36,06 

Dia 2 39,61 

Valor Médio (kWh) 37,84 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Com uma outra visualização dos resultados, a FIGURA 39 a seguir contém um 

gráfico dos dados de consumo de energia elétrica diários (kWh), que foram informados 

na tabela anterior. 
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FIGURA 39 – CONSUMO DE ENERGIA (KWH) DO ENSAIO DE 48 HORAS COM A PLACA 
ADAPTATIVA DE SOLDA 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Mediante do consumo médio por hora dos dias do ensaio, multiplicado pela 

quantidade de horas que durou o ensaio, tem-se o consumo total de energia elétrica em 

quilowatt-hora (kWh) utilizada para realização da solda no robô F2. Como se sabe a 

quantidade de carrocerias fabricadas durante o ensaio realizado, chega-se a um valor 

de consumo de 0,78 kWh por carroceria, conforme pode ser visualizado na TABELA 17 

a seguir. 
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TABELA 17 – CONSUMO DE ENERGIA (KWH) POR CARROCERIA DO ENSAIO DE 48 HORAS COM A 
PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA 

Ensaio de 48 hs com a utilização da placa adaptativa de solda 

Consumo médio por hora (kWh) 37,98 

Número de horas de ensaio 45,18 

Consumo total de energia (kWh) 1716,07 

População do ensaio (nº carrocerias) 2197 

Consumo de energia elétrica por 

carroceria (kWh) 
0,78 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

O ensaio de 48 horas com a placa adaptativa de solda, obteve o consumo de 

0,78 quilowatt-hora por carroceria, o que permitiu calcular também o consumo de 

energia elétrica por ponto se solda, uma vez que foram realizados 40.882 pontos nesse 

ensaio. Desta forma, o consumo por ponto de solda foi de 42,0 watts/hora. Sendo esse 

apenas um valor informativo, conforme informado anteriormente. Para efeitos de 

cálculos comparativos será utilizado o valor de consumo por carroceria soldada pelo 

robô F2 

 

5.5.3 Ensaio do consumo de energia elétrica de solda no robô F2 por 100 

horas sem a utilização da placa adaptativa 

 

O terceiro ensaio realizado foi o de 100 horas de produção onde o equipamento 

de medição realizou a leitura do consumo de energia elétrica proveniente da solda no 

robô F2, sem o funcionamento da placa adaptativa. 

O ensaio iniciou-se no dia 12/03/2018 as 06:59 hs e finalizou-se no dia 

16/03/2018 as 10:59 hs, exatamente 100 horas depois de seu início. Passaram pelo 
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robô F2 nesse intervalo de tempo, 5030 carrocerias dos modelos de veículos da 

TABELA 18 a seguir. 

TABELA 18 – POPULAÇÃO DO ENSAIO DE 100 HS DE PRODUÇÃO SEM A PLACA ADAPTATIVA DE 
SOLDA 

Modelo de 

veículo 

Sigla do 

veículo 

Nº de pontos 

de solda 

Nº de 

carrocerias 

Quantidade de 

pontos de solda 

Duster H79 15 571 8565 

Oroch U79 15 717 10755 

Captur HHA 18 551 9918 

Sandero B52 18 1130 20340 

Logan L52 20 308 6160 

Kwid BBB 21 1753 36813 

TOTAL   5030 92551 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Após a medição por 100 horas sem a utilização da placa adaptativa no 

processo de solda, pode-se extrair os seguintes resultados de consumo do 

equipamento de medição, como podem ser visualizados a seguir. 

 

5.5.3.1 Tensão das fases de alimentação de energia elétrica da solda 

 

Pode-se visualizar na TABELA 19 seguir, os valores de tensão para as três 

fases de alimentação da energia de solda (fase A, fase B e fase C), por se tratar de 

uma alimentação de energia elétrica trifásica. 

Assim como nos ensaios de 48 horas de produção, os valores são da tensão 

mínima aplicada, a máxima e o valor médio (valor médio refere-se a toda amostra e não 

a média entre o valor mínimo e o máximo). 
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TABELA 19 – TENSÃO (V) DO ENSAIO DE 100 HS DE PRODUÇÃO SEM A PLACA ADAPTATIVA DE 
SOLDA 

Tensão (V) FASE A FASE B FASE C 

Mínimo 225,71 226,36 225,11 

Máximo 240,36 239,10 239,61 

Valor Médio (V) 233,21 232,73 232,92 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Pode-se visualizar um valor médio de tensão na ordem de 233 volts, o que é 

considerado padrão devido a esse ensaio ser realizado sem a placa adaptativa sendo a 

configuração normal do processo de SPR. 

 

5.5.3.2 Corrente aplicada para realização da solda 

 

A medição de corrente medida em Ampères também realizada nas três fases 

de alimentação da energia de solda, é fornecida pelo valor médio diário aplicado para 

realização dos pontos de solda, não sendo representativo um valor mínimo ou máximo 

de corrente aplicada, pois durante a realização do processo, pode ter ocorrido algum 

ponto de solda em falso, etc., proveniente de alguma pane rápida ocorrida na estação 

robotizada CSF2. Desta forma, assim como nos ensaios anteriores, foram considerados 

os valores médios diários de corrente aplicada conforme podem ser visualizados na 

TABELA 20 a seguir. 
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TABELA 20 – CORRENTE (A) DO ENSAIO DE 100 HS DE PRODUÇÃO SEM A PLACA ADAPTATIVA 
DE SOLDA 

Corrente (A) FASE A FASE B FASE C 

Dia 1 7787 8178 8056 

Dia 2 7817 8219 8114 

Dia 3 8392 8824 8703 

Dia 4 8129 8522 8437 

Valor Médio (A) 8031 8436 8328 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Com uma outra visualização dos resultados, a FIGURA 40 contém um gráfico 

dos dados de consumo das correntes médias diárias das 3 fases, que foram informados 

na tabela anterior. 

 

FIGURA 40 – CORRENTE (A) MÉDIA DIÁRIA POR FASE DO ENSAIO DE 100 HORAS SEM A PLACA 
ADAPTATIVA DE SOLDA 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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A corrente elétrica utilizada para realização da SPR sem a placa adaptativa no 

ensaio de 100 horas, mostra valores médios que variam de 8.000 a 8.500 ampères, 

refletindo a condição normal do processo. A aplicação de corrente impacta diretamente 

no consumo de energia elétrica no processo como comentado anteriormente e é um 

dos parâmetros de atuação da placa adaptativa. 

 

5.5.3.3 Consumo de energia elétrica da solda 

 

Por fim, a TABELA 21 possui os valores de consumo de energia em quilowatt-

hora (kWh). Assim como nos demais ensaios, o valor é dado pela média de consumo 

diário durante o intervalo de 1 hora de medição. Portanto, é o valor médio de todas 

horas de consumo de energia daquele dia já considerando as 3 fases de alimentação 

de energia elétrica para realização da solda. 

 

TABELA 21 – CONSUMO DE ENERGIA (KWH) DO ENSAIO DE 100 HS DE PRODUÇÃO SEM A 
PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA 

Consumo de energia 

elétrica (kWh) 
FASES ABC 

Dia 1 49,25 

Dia 2 46,11 

Dia 3 45,31 

Dia 4 50,18 

Valor Médio (kWh) 47,71 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Com uma outra visualização dos resultados, a FIGURA 41 a seguir contém um 

gráfico dos dados de consumo de energia elétrica diários (kWh), que foram informados 

na tabela anterior. 
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FIGURA 41 – CONSUMO DE ENERGIA (KWH) DO ENSAIO DE 100 HORAS SEM A PLACA 
ADAPTATIVA DE SOLDA 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Mediante do consumo médio por hora dos dias do ensaio multiplicado pela 

quantidade de horas que durou o ensaio, tem-se o consumo total de energia elétrica em 

quilowatt-hora (kWh) utilizada para realização da solda no robô F2. Como se sabe a 

quantidade de carrocerias fabricadas durante o ensaio realizado, chega-se a um valor 

de consumo de 0,95 kWh por carroceria, conforme pode ser visualizado na TABELA 22 

a seguir. 
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TABELA 22 – CONSUMO DE ENERGIA (KWH) POR CARROCERIA DO ENSAIO DE 100 HORAS SEM 
A PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA 

Ensaio de 100 hs sem a utilização da placa adaptativa de solda 

Consumo médio por hora (kWh) 47,71 

Número de horas de ensaio 100 

Consumo total de energia (kWh) 4771,1 

População do ensaio (nº carrocerias) 5030 

Consumo de energia elétrica por 

carroceria (kWh) 
0,95 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Nesse ensaio obteve-se o consumo de 0,95 quilowatt-hora por carroceria, o que 

permitiu calcular também o consumo de energia elétrica por ponto se solda, uma vez 

que foram realizados 92.551 pontos nesse ensaio. Desta forma, o consumo por ponto 

de solda foi de 51,6 watts/hora. Esse é apenas um valor informativo, pois conforme 

informado anteriormente, para efeitos dos cálculos comparativos desse estudo, será 

utilizado o consumo de energia elétrica por carroceria soldada pelo robô F2. 

 

5.5.4 Ensaio do consumo de energia elétrica de solda no robô F2 por 100 

horas com a utilização da placa adaptativa 

 

O quarto ensaio realizado foi de 100 horas de produção com o funcionamento 

da placa adaptativa de solda. O ensaio iniciou-se no dia 02/04/2018 as 08:39 hs e 

finalizou-se no dia 06/04/2018 as 12:39 hs, exatamente 100 horas depois de seu início. 

Passaram pelo robô F2 nesse intervalo, 4654 carrocerias dos modelos de veículos da 

TABELA 23 a seguir. 
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TABELA 23 – POPULAÇÃO DO ENSAIO DE 100 HS DE PRODUÇÃO COM A PLACA ADAPTATIVA DE 
SOLDA 

Modelo de 

veículo 

Sigla do 

veículo 

Nº de pontos 

de solda 

Nº de 

carrocerias 

Quantidade de 

pontos de solda 

Duster H79 15 563 8445 

Oroch U79 15 689 10335 

Captur HHA 18 670 12060 

Sandero B52 18 980 17640 

Logan L52 20 378 7560 

Kwid BBB 21 1374 28854 

TOTAL   4654 84894 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Após a medição por 100 horas com a utilização da placa adaptativa no 

processo de solda, foram obtidos os seguintes resultados de consumo do equipamento 

de medição, como segue podem ser visualizados na sequência. 

 

5.5.4.1 Tensão das fases de alimentação de energia elétrica da solda 

 

Pode-se visualizar na TABELA 24 a seguir, os valores de tensão para as três 

fases de alimentação da energia de solda (fase A, fase B e fase C), por se tratar de 

uma alimentação de energia elétrica trifásica. Seguindo o mesmo critério dos demais 

ensaios, os valores são da tensão mínima aplicada, a máxima e o valor médio (valor 

médio refere-se a toda amostra e não a média entre o valor mínimo e o máximo). 
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TABELA 24 – TENSÃO (V) DO ENSAIO DE 100 HS DE PRODUÇÃO COM A PLACA ADAPTATIVA DE 
SOLDA 

Tensão (V) FASE A FASE B FASE C 

Mínimo 228,82 228,15 228,55 

Máximo 240,51 239,57 239,62 

Valor Médio (V) 234,49 234,15 234,26 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Pode-se visualizar um valor médio de tensão na ordem de 234 volts, 

ligeiramente diferente do realizado no ensaio anterior (233 volts), mostrando influência 

da placa adaptativa no processo de SPR. 

 

5.5.4.2 Corrente aplicada para realização da solda 

 

A medição de corrente medida em ampères também realizada nas três fases de 

alimentação da energia de solda, é fornecida pelo valor médio diário aplicado para 

realização dos pontos de solda, não sendo representativo um valor mínimo ou máximo 

de corrente aplicada, pois durante a realização do processo pode ter ocorrido algum 

ponto de solda em falso, etc., proveniente de alguma pane rápida ocorrida na estação 

robotizada CSF2, assim como respeitado nos ensaios anteriores. Desta forma, foram 

considerados os valores médios diários de corrente aplicado conforme podem ser 

visualizados na TABELA 25 a seguir. 
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TABELA 25 – CORRENTE (A) DO ENSAIO DE 100 HS DE PRODUÇÃO COM A PLACA ADAPTATIVA 
DE SOLDA 

Corrente (A) FASE A FASE B FASE C 

Dia 1 6078 6331 6171 

Dia 2 6900 7248 7018 

Dia 3 7313 7691 7437 

Dia 4 6937 7306 7055 

Valor Médio (A) 6807 7144 6920 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Com uma outra visualização dos resultados, a FIGURA 42 contém um gráfico 

dos dados de consumo das correntes médias diárias das 3 fases, que foram informados 

na tabela anterior. 

 

FIGURA 42 – CORRENTE (A) MÉDIA DIÁRIA POR FASE DO ENSAIO DE 100 HORAS COM A PLACA 
ADAPTATIVA DE SOLDA 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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A corrente elétrica utilizada para realização da SPR com a placa adaptativa no 

ensaio de 100 horas, mostra valores médios que variam de 6.800 a 7.200 ampères, 

sendo valores inferiores aos do ensaio de 100 horas anterior, sem a utilização da placa 

(8.000 a 8.500 ampères). Mostrou assim como ocorreu no ensaio de 48 horas, a 

atuação da placa adaptativa no processo, corrigindo o parâmetro corrente aplicada a 

soldagem, aplicando apenas o valor necessário de corrente elétrica minimizando os 

desperdícios. A propagação de centelhas na solda, que demonstrava visualmente esse 

desperdício, voltou a diminuir em relação ao ensaio de 100 horas sem a placa 

adaptativa, devido a essa diminuição do parâmetro corrente no processo de soldagem. 

 

5.5.4.3 Consumo de energia elétrica da solda 

 

Por fim, tem-se os valores de consumo de energia em quilowatt-hora (kWh) 

onde assim como nos demais ensaios, o valor é dado pela média de consumo diário 

durante o intervalo de 1 hora de medição. Portanto, é o valor médio de todas horas de 

consumo de energia daquele dia já considerando as 3 fases de alimentação de energia 

elétrica para realização da solda, como pode ser visualizado na TABELA 26. 

 

TABELA 26 – CONSUMO DE ENERGIA (KWH) DO ENSAIO DE 100 HS DE PRODUÇÃO COM A 
PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA 

Consumo de energia 

elétrica (kWh) 
FASES ABC 

Dia 1 42,63 

Dia 2 40,09 

Dia 3 41,57 

Dia 4 41,94 

Valor Médio (kWh) 41,56 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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Com uma outra visualização dos resultados, a FIGURA 43 contém um gráfico 

dos dados de consumo de energia elétrica diários (kWh), que foram informados na 

tabela anterior. 

 

FIGURA 43 – CONSUMO DE ENERGIA (KWH) DO ENSAIO DE 100 HORAS COM A PLACA 
ADAPTATIVA DE SOLDA 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Mediante do consumo médio por hora dos dias do ensaio multiplicado pela 

quantidade de horas que durou o ensaio, tem-se o consumo total de energia elétrica em 

quilowatt-hora (kWh) utilizada para realização da solda no robô F2. Como se sabe a 

quantidade de carrocerias fabricadas durante o ensaio, pode-se chegar a um valor de 

consumo de 0,89 kWh por carroceria conforme pode ser visualizado na TABELA 27 a 

seguir. 
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TABELA 27 – CONSUMO DE ENERGIA (KWH) POR CARROCERIA NO ENSAIO DE 100 HORAS COM 
A PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA 

Ensaio de 100 hs com a utilização da placa adaptativa de solda 

Consumo médio por hora (kWh) 41,56 

Número de horas de ensaio 100 

Consumo total de energia elétrica do 

ensaio (kWh) 
4155,85 

População do ensaio (número de 

carrocerias) 
4654 

Consumo de energia elétrica por 

carroceria (kWh) 
0,89 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

No ensaio de 100 horas de produção utilizando a placa adaptativa, obteve-se o 

consumo de 0,89 quilowatt-hora por carroceria, o que permitiu calcular também o 

consumo de energia elétrica por ponto se solda, uma vez que foram realizados 84.894 

pontos durante esse ensaio. Desta forma, o consumo por ponto de solda foi de 49,0 

watts/hora, sendo esse apenas um valor informativo conforme descrito anteriormente, 

pois para efeitos de cálculos comparativos do consumo de energia elétrica na solda, 

será utilizado o consumo de energia por carroceria soldada pelo robô F2 durante os 

ensaios. 

 

5.6 COMPARATIVO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DA SPR 

 

Após a demonstração dos resultados de cada um dos ensaios realizados, 

referente ao consumo de energia de solda pelo robô F2, pode-se agrupar os valores 

para uma melhor comparação entre um ensaio e outro. Na FIGURA 44 a seguir, é 
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possível visualizar a corrente média aplicada em ampères nos dias de ensaios, sendo o 

primeiro deles o ensaio de 48 horas sem e com a utilização da placa adaptativa de 

solda. 

 

FIGURA 44 – COMPARATIVO DE CORRENTE (A) MÉDIA DIÁRIA POR FASE NO TESTE DE 48 
HORAS SEM E COM A PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Na sequência é possível visualizar na FIGURA 45 a seguir, os dados agrupados 

da corrente média aplicada em ampères no ensaio de 100 horas sem e com a utilização 

da placa adaptativa. 
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FIGURA 45 – COMPARATIVO DE CORRENTE (A) MÉDIA DIÁRIA POR FASE NO TESTE DE 100 
HORAS SEM E COM A PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

A FIGURA 46 a seguir apresenta um gráfico dos resultados agrupados do 

consumo médio diário em kWh (média das horas), dos ensaios realizados de 48 e 100 

horas de produção sem e com a utilização da placa adaptativa de solda. 
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FIGURA 46 – CONSUMO MÉDIO EM KWH DAS TRÊS FASES NOS ENSAIOS REALIZADOS DE 48 E 
100 HORAS DE PRODUÇÃO 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Por fim, tem-se a TABELA 28 a seguir com os resultados agrupados dos 4 

ensaios realizados, onde pode-se ter uma visão comparativa dos principais indicadores 

de consumo de energia entre um ensaio e outro, como tensão, corrente e consumo de 

energia por carroceria soldada pelo robô F2, da fábrica de carrocerias de veículos de 

passeio da Renault do Brasil, conforme pode ser visualizado a seguir. 
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TABELA 28 – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH POR CARROCERIA NOS 4 ENSAIOS 
REALIZADOS SEM E COM A PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA 

RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS 

Indicadores de 
consumo 

48 hs sem a 
placa 

adaptativa 

48 hs com a 
placa 

adaptativa 

100 hs sem a 
placa 

adaptativa 

100 hs com a 
placa 

adaptativa 

Tensão (V) 

média das 3 fases 
235,28 233,63 232,95 234,30 

Corrente (A) 

média das 3 fases 
6.699,33 5264,33 8264,83 6957,08 

Consumo (kWh) 

média das 3 fases 
+ soma das fases 

40,19 37,98 47,71 41,56 

Nº horas ensaio 48 45,18 100 100 

Consumo total do 
ensaio (kWh) 

1929,29 1716,07 4771,05 4155,85 

Nº de carrocerias 
(população do 

ensaio) 
2198 2197 5030 4654 

Consumo por 
carroceria (kWh) 

0,88 0,78 0,95 0,89 

Redução do 
consumo por 
carroceria (%) 

- -11,36% - -6,32% 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

A tabela 28 com os resultados dos 4 ensaios agrupados, facilita o estudo 

comparativo do processo quando utiliza ou não a placa adaptativa de solda. Em ambos 

os ensaios a placa trouxe economia de energia elétrica ao processo, comprovando o 

que visualmente era possível enxergar que era a redução das centelhas durante a 

soldagem. No ensaio de 48 horas reduziu-se 0,1 quilowatt-hora para realizar os pontos 

de solda do robô F2, já no ensaio de 100 horas essa redução foi de 0,06 quilowatt-hora. 
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Essa redução no consumo de energia elétrica deu-se principalmente a 

diminuição de corrente aplicada a soldagem, pois em ambos os ensaios quando havia a 

produção com a placa adaptativa em funcionamento, a aplicação de corrente sempre foi 

menor.  

Os ensaios apresentaram resultados diferentes, principalmente pelo fato do 

ensaio de maior intervalo de produção possuir mais paradas programadas e 

indesejáveis na linha de produção, seja por horários de refeição ou por falhas que 

necessitam de manutenções corretivas. O arranque da linha de produção de soldagem 

robotizada, exige um esforço maior por parte dos robôs de solda até estabelecer a 

velocidade normal de produção, isso indicia o maior consumo de energia elétrica na 

solda, num ensaio que possui maior quantidade dessas paradas. De qualquer forma, os 

resultados foram sempre favoráveis a aplicação da placa adaptativa no processo de 

soldagem, ao ponto de vista de economia e redução dos desperdícios, que são 

discutidos a seguir. 

 

5.7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Por meio dos resultados obtidos nos dois ensaios, pode-se observar que o 

processo de solda sempre que realizado com a placa adaptativa em funcionamento, 

aplicou menos a corrente e consequentemente reduziu o consumo de energia elétrica 

quando comparado ao processo sem a utilização da placa. 

No ensaio de 48 horas de produção foi priorizado por ter-se populações 

idênticas, com praticamente o mesmo número de pontos de solda e de carrocerias 

fabricadas pelo robô F2, para comparar o processo sem utilizar e depois utilizando a 

placa adaptativa de solda. Por isso o tempo de ensaio não foi o mesmo, pois a 

velocidade da linha de produção varia de acordo com o rendimento operacional de cada 

dia. Neste caso, para atingir a mesma população do ensaio de 48 horas sem a 

utilização da placa adaptativa, o ensaio com a utilização da placa adaptativa de solda 

precisou apenas de 45,18 horas. Neste ensaio pode-se observar que o valor médio do 

consumo de energia elétrica em quilowatt-hora (kWh), foi de menor valor quando 

utilizado a placa adaptativa, apresentando uma redução de 11,36%. 
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Para o ensaio de 100 horas foi priorizado o mesmo tempo de produção sem e 

com a utilização da placa adaptativa de solda, independentemente do tamanho das 

amostras (populações). Com isso, o ensaio de 100 horas teve populações diferentes, 

devido ao fato já explicado que o volume de carrocerias varia pois depende do 

rendimento operacional de cada dia. Ao final, o consumo de energia no ensaio com a 

utilização da placa adaptativa de solda também foi menor, sendo favorável a utilização 

da mesma com a redução de 6,32% neste consumo. 

Analisando desta forma o consumo médio por carroceria, para eliminar o fato de 

termos ensaios diferentes, sendo o de 48 horas com populações praticamente idênticas 

e tempo de ensaio diferentes e outro com populações diferentes, porém tempo de 

ensaio igual, observa-se que em ambos os casos os resultados sempre foram 

favoráveis a utilização da placa adaptativa no processo de solda. Pode-se visualizar 

que em ambos os ensaios em que o processo de solda utilizou a placa adaptativa, o 

consumo médio de energia medido em quilowatt-hora (kWh) foi menor.  

A principal questão que contribuiu para se ter os valores de redução no 

consumo de energia elétrica diferentes, quando comparamos o ensaio de 48 horas com 

de 100 horas de produção, deve-se principalmente pelo fato do ensaio de 100 horas ter 

mais paradas programadas e indesejadas da linha produtiva, pois todas as vezes que a 

linha para e perde seu ritmo produtivo, gasta-se mais energia na solda para 

reestabelecer o processo. 

O que comprova que ocorreram mais paradas de linha no ensaio de 100 horas 

de produção, é o tamanho da população do ensaio utilizando a placa adaptativa ser 

consideravelmente menor, que a população do ensaio que não utilizou a placa. A 

diferença foi de 376 carrocerias, que foram perdidas no rendimento operacional de cada 

dia devido a essas paradas de linha. Um levantamento realizado durante os ensaios, 

indica uma média de 15 paradas indesejadas a mais por dia no ensaio de 100 horas 

utilizando a placa adaptativa.  

De qualquer forma, mesmo tendo mais paradas indesejadas de linha por pane 

no ensaio de 100 horas, a placa adaptativa mostrou-se favorável para sua utilização. 

Apenas apresentou uma redução no consumo de energia elétrica em um valor menor, 
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que passou de 11,3% no ensaio de 48 horas para 6,32% nesse ensaio de 100 horas de 

produção. 

Por fim, a placa adaptativa confirmou que reduz o consumo de energia quando 

aplicada no processo de solda. Para efeitos de cálculos de viabilidade financeira por 

meio do cálculo de payback simplificado, será utilizado o valor de redução de consumo 

do ponto de solda apresentado no ensaio de 100 horas de produção, por apresentar o 

pior resultado entre os ensaios realizados. Sendo assim, a redução apresentada pela 

placa adaptativa de solda foi de 0,06 kWh por carroceria, representando uma redução 

de 6,32% no consumo final de energia elétrica de solda no robô F2 estudado. 

 

5.7.1 VIABILIDADE POR MEIO DO CÁLCULO DE PAYBACK SIMPLIFICADO DA 

IMPLANTAÇÃO DA PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA NA RENAULT DO 

BRASIL 

 

O preço de uma placa adaptativa de solda da fabricante Bosch Rexroth, 

tomando-se como referência o mês de agosto do ano de 2017 é R$: 10.700,00 (reais). 

O valor para implantação da placa adaptativa, no robô para utilização no processo de 

solda não tem custo, pois foi utilizado mão de obra interna da própria empresa Renault 

do Brasil. 

Ainda utilizando essa mesma data como referência, o valor do quilowatt-hora 

(kWh) para uma indústria é de: R$: 0,65 (reais), porém a Renault do Brasil compra 

energia por intermédio de leilões conseguindo um preço de R$: 0,19 (COPEL, 2018). 

Considerando a demanda produtiva do ano 2017 de 60 carrocerias por hora, 

dos seis modelos de veículos informados (Captur, Duster, Oroch, Sandero, Logan e 

Kwid) e a janela de abertura de fabricação que possui três turnos diários de produção 

(com pausas para refeição) durante os cinco dias da semana, o robô F2 trabalha 21 

horas por dia, em 22 dias no mês durante os 12 meses do ano, totalizando 5544 horas 

trabalhadas e 332.640 carrocerias fabricadas nesse intervalo de tempo. Sendo essa a 

produção estimada para o período de um ano, na fábrica de carrocerias de veículos de 

passeio da Renault do Brasil. 
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Mediante a estes dados, é possível chegar na viabilidade financeira por meio do 

cálculo de payback simplificado, da implantação da placa adaptativa nesse processo. 

Os valores de consumo de energia no processo de solda ponto por resistência serão 

utilizados os que foram apresentados no ensaio realizado de 100 horas de produção, 

devido aos motivos justificados anteriormente, onde a redução de energia elétrica por 

carroceria foi de 0,06 kWh ou 6,32%.  

Na TABELA 29 é possível visualizar com mais clareza os cálculos para se obter 

o valor de payback, que levam em consideração a redução do consumo de energia 

elétrica, vezes o volume de carrocerias produzidas em um ano por um robô do processo 

de solda, onde tem-se um resultado de 2,82 anos. Outro ponto importante a observar é 

que o valor do quilowatt-hora considerado no cálculo é o valor pago pela Renault do 

Brasil em leilão de energia, sendo um valor muito abaixo do praticado a uma indústria 

qualquer. Esse cálculo é refeito posteriormente considerando também o valor para esse 

tipo de indústria. 

 

TABELA 29 – VIABILIDADE FINANCEIRA POR MEIO DO CÁLCULO DE PAYBACK SIMPLIFICADO DA 
IMPLANTAÇÃO DA PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA COM VALOR DO KWH DA RENAULT 

Viabilidade da placa adaptativa de solda no 
robô F2 (valor kWh Renault) 

Sem 
placa 

Com 
placa 

Redução 
(%) 

Consumo por carroceria (kWh) 0,95 0,89 -6,32% 

Número de carrocerias produzidas/ano 332.640 332.640 - 

Consumo da solda anual (kWh) 316.008 296.050 -6,32% 

Valor do quilowatt-hora Renault (R$) 0,19 0,19 - 

Valor gasto de energia anual (R$) 
R$ 

60.041,52 
R$ 

56.249,42 
-6,32% 

    
Redução de energia por intermédio da placa (R$) R$ 3.792,10 

Valor da placa adaptativa de solda (R$) R$ 10.700,00 

Payback (anos) 2,82 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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Considerando o valor do quilowatt-hora pago por uma indústria no valor normal, 

sem ser comprado em leilão de energia que como foi falado anteriormente possui o 

valor de R$ 0,65 reais no preço de referência de agosto de 2017, a viabilidade 

financeira por meio do cálculo de payback simplificado, da implantação da placa 

adaptativa de solda no processo melhora consideravelmente, onde tem-se um resultado 

de apenas 0,82 anos, conforme pode ser visualizado na TABELA 30. 

 

TABELA 30 – VIABILIDADE FINANCEIRA POR MEIO DO CÁLCULO DE PAYBACK SIMPLIFICADO DA 
IMPLANTAÇÃO DA PLACA ADAPTATIVA DE SOLDA COM VALOR DO KWH DE UMA INDÚSTRIA 

COMUM 

Viabilidade da placa adaptativa de solda no 
robô F2 (valor kWh Indústria) 

Sem placa 
Com 
placa 

Redução 
(%) 

Consumo por carroceria (kWh) 0,95 0,89 -6,32% 

Número de carrocerias produzidas/ano 332.640 332.640 - 

Consumo da solda anual (kWh) 316.008 296.050 -6,32% 

Valor do quilowatt-hora Indústria (R$) 0,65 0,65 - 

Valor gasto de energia anual (R$) 
R$ 

205.405,20 
R$ 

192.432,24 
-6,32% 

    
Redução de energia por intermédio da placa (R$) R$ 12.972,96 

Valor da placa adaptativa de solda (R$) R$ 10.700,00 

Payback (anos) 0,82 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os ensaios comparativos realizados do consumo de energia elétrica no 

processo de solda ponto por resistência seguindo a metodologia proposta, mostraram 

que a placa adaptativa pode contribuir para melhoria e redução do custo da solda. 

Ficou evidenciado através dos resultados a redução no consumo de energia, devido a 

placa adaptativa atuar nos parâmetros corrente (A) e tempo (ms) de soldagem, 

auxiliando para que a solda ocorra somente com os parâmetros necessários. Isso 

propiciou um processo praticamente sem a propagação de centelhas durante a 

soldagem, muito diferente de antes de sua implantação, onde as centelhas ocorriam de 

maneira excessiva, evidenciando o excesso de parâmetros na solda. 

A empresa Renault do Brasil compra energia elétrica por meio de leilões, 

pagando um valor consideravelmente mais barato que as demais empresas, porém 

mesmo assim o payback foi favorável a implantação da placa adaptativa, onde em 

menos de três anos tem-se o retorno do investimento. Para uma indústria comum o 

retorno sobre o investimento ocorre em menos de um ano, levando em conta os 

resultados obtidos. 

O equipamento de medição e a metodologia adotada para os ensaios 

mostraram serem adequados para obtenção dos resultados. Mesmo sendo muito 

extenso o ensaio de 100 horas de produção e tendo maior número de interferências 

durante sua realização, foi muito importante para avaliar a atuação da placa adaptativa 

em um longo período produtivo. 

O ambiente fabril ao qual os ensaios foram realizados foi muito propício para 

obtenção dos resultados, pois foi possível ver na prática a contribuição que a placa 

adaptativa de solda poderia fazer ao processo. O fato de utilizar equipamentos 

modernos e de última geração em tecnologia, facilitaram o monitoramento e a coleta 

dos dados durante os ensaios, que foram fundamentais para realização dos cálculos de 

payback simplificado, que por sua vez, mostraram ser positivos à implantação da placa 

adaptativa no processo de solda. 
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6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Implementação de um banco de dados com o histórico de produção com a 

placa adaptativa de solda para otimização ainda mais dos parâmetros ao longo do 

tempo e a utilização deste banco para projetos de novos veículos que estão sendo 

implantados na linha de produção. 

Uma nova tecnologia para leitura dos parâmetros de solda realizado por pinças 

de SPR manuais, que independente do manuseio do operador, reconheça os pontos de 

solda que estão sendo realizados e faça a adaptação de parâmetros dos mesmos 

visando a eliminação do desperdício, assim como feito para o processo robotizado. 

A implantação de um pré-aquecimento das chapas do processo de SPR para 

investigar se a adaptação de parâmetros ocorreria da mesma maneira no processo de 

solda de carrocerias da Renault do Brasil, podendo ter resultados diferentes e até 

melhores na redução do consumo de energia elétrica durante a soldagem. 

Realizar um monitoramento da qualidade de solda, com a realização de ensaios 

de metalografia em uma frequência de pelo menos três vezes ao dia, ou a cada oito 

horas de produção, a fim de monitorar a qualidade do ponto de solda, levando em 

consideração o nível de atuação da placa adaptativa durante o processo. 

Por fim, realizar um estudo aprofundado da própria placa adaptativa de solda, 

que por mais que seja um produto exclusivo e patenteado, conhecer mais 

profundamente sua maneira de funcionamento e leitura do processo de soldagem, 

permitirá ampliar o campo de estudos para obtenção de novos resultados. Outro item 

que pode ser explorado da mesma forma é o equipamento de medição, que pode ser 

melhor conhecido seu modo de funcionamento, visando evoluir para emissão de 

relatórios dos dados coletados em tempo real e não apenas no final de cada ensaio 

como foi realizado nesse estudo. 
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Relatório emitido pelo equipamento de medição Embrasul referente ao ensaio 

de 48 horas de produção sem a utilização da placa adaptativa de solda: 
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APÊNDICE 2 

 

Relatório emitido pelo equipamento de medição Embrasul referente ao ensaio 

de 48 horas de produção com a utilização da placa adaptativa de solda: 
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APÊNDICE 3 

 

Relatório emitido pelo equipamento de medição Embrasul referente ao ensaio 

de 100 horas de produção sem a utilização da placa adaptativa de solda: 
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Relatório emitido pelo equipamento de medição Embrasul referente ao ensaio 

de 100 horas de produção com a utilização da placa adaptativa de solda: 
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