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RESUMO 
 

Essa dissertação apresenta um estudo de caso desenvolvido em uma fábrica de 
motores do ciclo Otto.  
Na linha de montagem da fábrica foi detectada uma oportunidade de melhoria 
relacionada à fixação do volante do motor ao virabrequim. Esse processo é 
extremamente importante, uma vez que essa peça transfere o torque gerado no 
virabrequim, através das explosões do carburante, para a caixa de câmbio do 
veículo.  
O processo de fixação do volante do motor no virabrequim é dividido em duas 
etapas. Em cada uma, quatro parafusos são apertados simultaneamente em dois 
ciclos idênticos por meio de um conjunto composto por quatro apertadeiras de alta 
tecnologia. Esse processo de aperto segue um método definido em normas de 
engenharia. 
Durante a montagem automatizada, verificou-se que alguns dos oito parafusos 
apresentavam torque acima do previsto em norma de engenharia, levando à 
reprovação do ciclo e gerando perdas por microparadas de linha e refugos. 
A metodologia empregada é baseada na aplicação do ciclo PDCA, o qual 
fundamenta-se no método científico, e é estruturado por experimentos, hipóteses e 
avaliações. 
O problema foi resolvido e sua solução exigiu uma mudança de mentalidade e um 
estudo de materiais e de processos de fabricação com enfoque na pesquisa 
científica. Exigiu, também, um estudo aprofundado dos conceitos de tribologia, 
torque, rugosidade, coeficiente de atrito, acabamento superficial, gradiente de torque 
e métodos de aperto. 
A dissertação revela a importância do incentivo à pesquisa teórica e acadêmica 
dentro da indústria, como ferramenta para melhoria de produtos e processos, e foi 
fundamentada em dados, medidas de Laboratório de Metrologia, tratamentos 
estatísticos, imagens, avaliação de perdas e aponta para a solução do problema. 
Assim, para reforçar a solução empregada, essa dissertação traz em seu 
desenvolvimento análises e comparações de desempenho entre acabamentos 
superficiais de Oxidação Negra, Oleamento e Fosfatização medidos através da 
Análise de Capabilidade do Gradiente de Torque, trazendo como resposta o melhor 
acabamento superficial de parafuso para o processo de aperto analisado. 
 

 

Palavras-chave: Torque. Métodos de aperto. Tribologia. Coeficiente de atrito.  
Acabamento superficial. 
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ABSTRACT 
 

The article presents a case study developed in one factory that produces Otto 
combustion engines. 
A problem on the production line regarding the mechanical connection between the 
crankshaft and the flywheel was detected. This process is extremely important 
because this part transfers torque generated in the crankshaft, through the fuel 
bursts to the vehicle gearbox. 
The flywheel tightening process in crankshaft is divided into two stages. In each one, 
four screws are tightened simultaneously in two identical cycles through a set 
composed of four high technology nut runners. This tightening process follows a 
defined tightening torque method in engineering standards. 
During the production process it was observed that some screws presented high 
torque, exceeding the permitted limit with negative consequences for the factory 
productivity. 
The methodology is based on the application of the PDCA cycle, which is based on 
scientific methodology, and is structured by experiments, hypotheses and 
evaluations. 
In order to solve the problem was required a change of mentality and a study of 
materials and manufacturing processes with a focus on scientific research. Also 
demanded a thorough study in relation to the concepts of tribology, torque, 
roughness, coefficient of friction, surface coatings, torque gradient and tightening 
methods. 
The article presents the importance of encouraging theoretical and academic 
research within the industry as a tool for improving products and processes as well 
as data, metrology laboratory measures, statistical treatments, images, evaluation of 
losses and points to the solution of the problem. Also, to highlight the employed 
solution, this article brings in its development, analysis and comparative performance 
among surface coatings of Black Oxide, Oiling and Phosphating measured by 
Capability Analysis of Torque Gradient, bringing the best surface coating screw for 
the analyzed tightening process. 
 

 
Keywords: Torque. Tightening method. Tribology. Coefficient of friction. Surface 
coatings. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

 

No ano de 2008, a montadora que permitiu o desenvolvimento dessa 

dissertação, se instalou na cidade de Campo Largo, região metropolitana de 

Curitiba, no Paraná, sendo essa operação realizada pela unidade Powertrain 

Technologies, que dirige as atividades de motopropulsão da organização. 

A empresa tem como negócio produzir motores nas versões 1.6/1.8 litros, 

ambos com 16 válvulas, destinados ao mercado interno e externo, sendo que essa 

planta instalada possui capacidade para produzir 300 mil motores/ano.  

O sistema de gestão utilizado nessa planta, assim como em toda a 

organização, desde o ano de 2009 é o chamado World Class Manufacturing, 

conhecido como WCM, e que segundo o Guia de Pilares Técnicos (2008), tem como 

premissa a cultura e a adoção de práticas, ferramentas e metodologias que visam 

fortemente à redução de perdas e custos com aumento de produtividade, através da 

excelência na integração e desenvolvimento do ser humano aos processos. 

É nesse cenário, com agressivo foco na redução de custos e ganho de 

desempenho, que na linha de montagem de motores da empresa surgiu a 

oportunidade de estudo para proposição de melhorias. 

Na parte final da linha de montagem instalam-se alguns periféricos no motor 

como chicote, borboleta, embreagem e o volante do motor.  

A montagem de peças por rosqueamento é uma das operações mais 

freqüentes nas montadoras para a realização de fixações, e assim, é na fixação do 

volante ao virabrequim que se encontra o processo de aperto que é objeto desse 

estudo. 

O volante do motor é uma peça rígida fixada por oito parafusos M10 Classe 

12.9. Esses parafusos são aproximados manualmente diretamente no virabrequim 

do motor, e após esse processo segue para o aparafusamento automático conforme 

mostrado na FIGURA 1. 
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FIGURA 1 - Volante do motor 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

O processo de aparafusamento do volante do motor no virabrequim é 

dividido em duas etapas. Em cada etapa, quatro parafusos são apertados 

simultaneamente em dois ciclos idênticos por meio de um conjunto composto por 

quatro apertadeiras (FIGURA 2) de alta tecnologia, conforme um programa de 

torque definido manualmente no software da apertadeira Bosch Rexroth System 

300.  

 

 

FIGURA 2 – Apertadeira Bosch Rexroth System 300 volante do motor 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

Esse programa tem suas etapas, tipo e parâmetros de controle, e valores 

finais de torque e ângulo padronizados e definidos segundo as normas de 
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engenharia FPW1.00101/84 “Coppie Di Serraggio Organi Importanti Motore E-Torq 

(ex TRITEC)” e FPW.80104 “Reference of Fasteners”. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

 

Esse processo de aperto, desde o ano de 2009, tem apresentado problemas 

de rejeição devido à reprovação por torque alto, ou seja, torque além do limite 

superior da janela de aprovação. O aumento de volume na produção a partir de 

2011, de 450 para 900 motores/dia, trouxe também um grande acréscimo nas 

reprovações, com aumento considerável das perdas. 

A janela de aperto corresponde aos limites inferior e superior de torque que 

se espera atingir, ou seja, num método de aperto ao qual se aplica um ângulo final 

no parafuso espera-se, como resposta, atingir um valor de torque que deverá estar 

entre um valor mínimo e um máximo aceitável pela engenharia. 

O GRÁFICO 1 mostra a quantidade de rejeitos por torque alto, ou seja, são 

os números de reprovações por torque acima do limite superior da janela de 

aprovação no período entre 2011 e 2014. 

 

 

GRÁFICO 1 - Perdas por quantidade em função de torque alto 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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O GRÁFICO 2 apresenta a quantidade de refugos de parafusos gerados, no 

mesmo período, devido à quantidade de reprovações por torque acima do limite 

superior da janela de aprovação. 

 

 

GRÁFICO 2 – Perdas por refugo de parafuso do volante 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

E por fim, o GRÁFICO 3, apresenta no mesmo período, o tempo de linha 

parada em função das inúmeras microparadas geradas em função das constantes 

reprovações. 

 

 

GRÁFICO 3 – Perdas por tempo de linha parada  
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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A análise dos gráficos 1, 2 e 3 pode ser traduzida, do ano de 2011 até o ano 

2014, como perdas e custos em tempo de mão de obra disponível ociosa além dos 

refugos de parafusos com as reprovações realizadas. Também um volume de 

motores deixados de produzir em aproximadamente 22.523 unidades, ou seja, um 

mês de produção em capacidade máxima somente na área de Montagem. 

A redução apresentada a partir do ano de 2013 se deve a algumas tentativas 

de implementação de uma ação para minimizar as reprovações utilizando o óleo 

SAE 20W/40 do próprio motor como lubrificante na montagem, porém não aprovada, 

mas que será avaliada e apresentada à empresa nesse estudo como possível 

contenção de forma mais técnica. 

Durante esses últimos anos, inúmeras tentativas de resolver o problema 

foram em vão, uma vez que a metodologia usada sempre foi limitada aos recursos 

de medição dimensional de peças, alterações de parâmetros de programação de 

software e no conhecimento superficial do assunto, sem uma abordagem teórica ou 

estatística. 

As análises anteriores não foram devidamente aprofundadas e, via de regra, 

dependeram do auxílio de consultores externos para dar treinamento de conceitos, 

devido ao pouco conhecimento na região Sul do País sobre o assunto, lembrando 

que os grandes especialistas em parafusos e técnicas de aperto hoje se encontram 

na região Sudeste. 

Também vale ressaltar que, segundo Nascimento Jr. (2003), existe pouca 

literatura científica e acadêmica específica, disponibilizada aos ambientes 

industriais, que poderiam auxiliar no desenvolvimento técnico de profissionais e 

engenheiros, e as pesquisas e soluções técnicas aplicadas a resoluções de 

problemas são sigilosas e restritas às empresas. 

Assim, sempre que se chegou num ponto em que uma análise com foco 

mais teórico se fez necessária, ou seja, interpretar o sistema tribológico, as leis e 

equações que regem um processo de aperto na busca de novas variáveis, 

interrompeu-se a análise, chegando-se à decisão de se pedir revisão de normas e 

valores de controle devido a falta de entendimento das reais causas do problema.  

É nesse cenário que se viu a oportunidade de entender a causa ou as 

causas do problema apresentado, bem como apresentar soluções para o mesmo, e 
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desenvolver um aprendizado para se obter uma nova abordagem de análise para o 

meio industrial, onde se possa criar uma visão mais técnica através do estudo 

teórico para aprofundar, entender e melhorar as práticas de análise até então 

limitadas. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

  

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo geral desse trabalho é o de se avaliar e definir a causa ou o 

conjunto das possíveis causas que geram o problema de reprovação por torque alto, 

e propor soluções práticas que possam eliminar o problema. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

Os objetivos específicos que compreendem o estudo do presente trabalho 

são:  

 Estudar e avaliar o atendimento e atualidade das Normas FIAT 

FPW1.00101/84 - “Binário de apertos de partes importantes do motor E-TorQ (ex 

Tritec)” que diz respeito às técnicas de aperto e FPW.80104 - “Referência de 

fixadores” que trata de padrões para o desenvolvimento e seleção de fixadores 

usados em motores à combustão e transmissões, em relação ao problema de torque 

alto; 

 Levantar o estado da arte acerca de problemas relacionados a torque e das 

equações matemáticas que regem esse fenômeno e sua aplicação, a fim de 

viabilizar novas análises no ambiente industrial; 



24 

 

 Avaliar os efeitos do óleo SAE 20W/40 no alongamento do parafuso após 

aperto; 

 Avaliar os efeitos da interação da rugosidade do parafuso oxidado, parafuso 

com óleo SAE 20W/40 e parafuso fosfatizado, com o volante e o flexplate; 

 Avaliar e comparar o desempenho do gradiente de torque do parafuso 

oxidado, parafuso com óleo SAE 20W/40 e parafuso fosfatizado no aperto do 

volante e do Flexplate; 

 Identificar a causa ou as causas do problema de forma científica e 

metodológica e propor e aplicar soluções para solucionar ou mitigar o problema de 

torque alto de forma que as perdas sejam eliminadas ou minimizadas; 

 Divulgar os resultados obtidos, dentro da empresa, para que sirva de fonte 

de conhecimento; e 

 Gerar um estudo de caso como referência para a solução de novos 

problemas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

A revisão bibliográfica realizada nesse trabalho tem como objetivo central 

fundamentar e esclarecer os principais conceitos envolvidos num processo de 

aperto, bem como servir de apoio para análises e resolução de problemas futuros. 

Atualmente, existem diversos métodos de união de peças, no entanto, os 

parafusos são os mais utilizados, principalmente quando se trata da montagem de 

peças no setor industrial automotivo. Assim, com intuito de elucidar as discussões 

deste trabalho, traz-se na FIGURA 3 a geometria básica de roscas de um parafuso 

no padrão métrico estabelecido pela Norma NBR ISO 724 (2003) que é o mais 

utilizado na atualidade para roscas comuns. 

 

 

 
FIGURA 3 – Dimensões básicas de uma rosca 
FONTE: ABNT ISO 724, Rosca Métrica ISO de uso geral – Dimensões básicas, 2004, p.02 

 

Na FIGURA 3 tem-se como definição para os dimensionais as seguintes 

características: 

D = Diâmetro maior da rosca interna no perfil básico (diâmetro nominal) 

d = Diâmetro maior da rosca externa no perfil básico (diâmetro nominal) 

D1 = Diâmetro menor da rosca interna no perfil básico 

d1 = Diâmetro maior da rosca externa no perfil básico 

D2 = Diâmetro de flanco da rosca interna no perfil básico 
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d2 = Diâmetro de flanco da rosca externa no perfil básico 

H = Altura do triângulo fundamental 

P = Passo da rosca 

 

O modelo de junta aparafusada mais conhecido e utilizado nesse estudo é 

formado pelo conjunto parafuso (o qual possui a rosca externa), contra-peça (a qual 

suporta as forças resultantes no processo de aparafusamento) e porca (peça que 

possui a rosca interna). O conjunto está representado na FIGURA 4 com suas forças 

de atuação. 

 

Carga de Tração

Carga de Tração

Carga de 
cisalhamento

Carga de 
cisalhamento

Força de união

 

 
FIGURA 4 - Representação de uma junta aparafusada e suas forças de atuação 
FONTE: Guia de Bolso, Tecnologia de Aperto, 2003, p.05 

 

Segundo Barbosa et al. (2014), a força que gera a união da junta 

corresponde à carga de tração aplicada ao parafuso.  

A carga de tração se refere ao torque aplicado no parafuso, sendo que uma 

parcela gera a força de união e a outra é consumida pelas deformações e atrito 

entre as superfícies durante o processo de aperto. Esse processo é crítico uma vez 

que a divisão de energia consumida pelo aparafusamento resulta na força de união 

desejada, e depende absolutamente do regime de dispersão de energia devido ao 

coeficiente de atrito e deformações nas superfícies de contato. 
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Cargas de cisalhamento, conforme FIGURA 3, são geradas quando uma 

força externa faz com que as partes da junta tendam a sofrer um deslizamento entre 

si e em ângulos perpendiculares em relação à força de união.  

Juntas bem projetadas devem ser capazes de resistir a esse cisalhamento, 

causando resistência através do atrito entre os componentes. Se não for capaz, o 

parafuso também estará sujeito ao cisalhamento, podendo ser deformado até que se 

rompa.  

No desenvolvimento de engenharia as juntas são projetadas para sofrer uma 

combinação de carga de tensão e cisalhamento. 

Existem critérios e normas de engenharia padrão, tais como ISO e VDI, para 

o dimensionamento de todos os elementos da junta que devem ser utilizados ainda 

em fase de projetos e testes. Para cada tipo de junta há uma particularidade, como 

classe de material e aplicação, os quais devem ser respeitados. 

No caso de apertos realizados por apertadeiras eletrônicas, além do 

dimensionamento dos componentes da junta a ser montada, a engenharia de 

produto deve especificar o tipo de aperto e os parâmetros de controle e 

monitoramento a serem utilizados. Também devem ser especificadas outras 

variáveis que possam influenciar na força de união, como velocidade de aperto, 

coeficiente de atrito (lubrificação se for o caso) e, inclusive, a temperatura ambiente 

e dos componentes da junta. A manufatura deve definir seu processo com base nos 

parâmetros e valores definidos pela engenharia.  

O critério adotado, na manufatura, para especificar a tensão no parafuso é o 

torque de aperto que o mesmo sofrerá, e esse é medido dinamicamente, através de 

apertadeiras eletrônicas dotadas de transdutores de torque ou tecnologia similar, ou 

estaticamente, através de um torquímetro após o aperto.  

 

 

2.1 TORQUE 

 

 

Segundo Halliday (1994), quando um corpo rígido gira em torno de um eixo 

fixo, as partículas constituintes do corpo movem-se em círculos concêntricos em 

torno desse eixo.  
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Considerando uma partícula de massa ‘m’ movendo-se em três dimensões, 

em torno de um ponto O, pode-se afirmar que torque é uma grandeza vetorial, 

definida a partir da componente perpendicular ao eixo de rotação da força ‘F’ 

aplicada sobre esse corpo, que é efetivamente utilizada para fazê-lo girar em torno 

desse eixo. A distância do ponto de rotação ao ponto onde atua a força ‘F’ é 

especificada por um vetor posição ‘r’ e Ф é o ângulo formado entre os vetores r e F. 

 Assim, pode-se concluir que uma força aplicada na extremidade do cabo de 

uma chave e perpendicular ao mesmo, faz com que um parafuso gire ao redor de 

um ponto de fixação. Sendo o torque dado pelo produto vetorial entre r e F, sendo Ф 

igual a 90° (sen(Ф) = 1), e considerando que o braço do momento tem comprimento 

r=d, tem-se a equação teórica para o torque: 

  

)(..  senFd                                           (1) 

 
 

 NmFd .   (Equação teórica para o torque)                                (2) 

 

Na utilização da EQUAÇÃO 2, considera-se que o torque é a variável 

dependente e definida pela engenharia de manufatura, sendo responsável para a 

aplicação da força necessária e requerida para promover uma união de qualquer 

junta. 

Na definição da equação específica para o torque de um parafuso, segundo 

a Norma ISO 16047 (2005), é necessário se acrescentar um fator chamado ‘k’, que é 

resultado do material e do revestimento dos componentes formadores de cada junta 

particular. 

 

kdFM VA ..                 (Equação específica para o torque de um parafuso)                           (3) 

 

Segundo Garcia (2011), essa equação permite calcular o torque a partir da 

força tensora Fv, porém não levando em conta a capabilidade do processo ou do 

equipamento a ser utilizado pela manufatura. 

A capabilidade de um processo ou equipamento expressa ou quantifica o 

nível de conformidade em que o mesmo opera e produz. Ou seja, um processo é 



29 

 

capaz quando esse atende e entrega um produto segundo as especificações e 

tolerâncias exigidas por um cliente. Dentre os índices utilizados para se medir a 

capabilidade de um processo, utilizou-se nesse estudo os índices CP e Cpk. 

O índice Cp é definido através do intervalo de tolerância pré-definido pela 

engenharia do produto, dividido pela capabilidade do processo padrão, ou seja, seis 

vezes o desvio padrão. Esse índice é bastante simples, e também é considerado 

como a taxa de tolerância à variação do processo sem depender da centralização do 

processo. Já o Cpk é um índice que considera a centralização do processo, sendo 

um ajuste do índice Cp para uma distribuição não-centrada entre os limites de 

especificação. 

O valor adotado pela maioria das empresas em análise de curto prazo, para 

ambos os índices, Cp e Cpk, é maior ou igual a 1,33. Este valor é recomendado por 

Juran e Gryna (1980), onde este caracteriza um processo capaz e com baixo 

percentual de rejeição. Quanto menor for a variação em relação aos limites de 

tolerância, menor o risco de apertos fora da tolerância. 

Na FIGURA 5, tem-se um gráfico que expressa a variação do torque em 

função da força (segundo a equação 3), onde o eixo horizontal expressa o ângulo de 

aperto durante um processo de aparafusamento. Nesse tem-se então representados 

os conceitos de Força, Torque, Limite de Escoamento e Força máxima, após o 

assentamento do parafuso. 

 

 

FIGURA 5 - Gráfico MA (Torque) versus Fv (Força) em relação ao ângulo de aperto 
FONTE: Garcia, 2011, p.9 
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A FIGURA 5 mostra as regiões de forças de um parafuso em função da 

deformação, enquanto na FIGURA 6 têm-se as regiões de forças em relação ao 

ângulo de aperto aplicado. 

 

 

FIGURA 6 - Regiões de forças em relação ao ângulo de aperto 
FONTE: Garcia, 2011, p.14 

 

Na FIGURA 6 a região elástica é aquela em que o parafuso se comporta 

linearmente e a sua deformação não é permanente, ou seja, ao reduzir a carga 

aplicada, o parafuso volta às suas dimensões originais.  

Esse processo ocorre até atingir o limite de escoamento conforme a FIGURA 

6. A partir desse limite, o parafuso entra na região chamada elasto-plástica, onde o 

mesmo apresenta um comportamento não linear até a força máxima, ou seja, a 

deformação não é totalmente permanente e assim o seu o comprimento será maior 

que o original.  

Após a aplicação dessa força de tração, o parafuso entra na região plástica, 

onde sofre deformação permanente até atingir o ponto de ruptura. 

A partir da equação básica do torque, pode-se expandi-la, segundo a Norma 

ISO 16047 (2005), obtendo a equação geral para torque de um parafuso, e 

possibilitando assim, uma análise mais detalhada dos parâmetros, elementos e 

geometria relevantes do fator “k”, com uma visão mais detalhada de um processo de 

aperto, conforme EQUAÇÃO 4. 
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D
dpFM                     (Equação Geral do Torque)                   (4) 

 

onde: 

MA = Momento de aperto (Nm) 

FV  = Força Tensora (kN) 

p   = Passo do parafuso (mm) 

d2  = Diâmetro interno do parafuso (mm) 

µG  = Coeficiente de Atrito da Rosca (adimensional) 

DKm= Diâmetro Médio – superfície contato (mm) 

µK   = Coeficiente de Atrito da Cabeça (adimensional) 

 

A expressão geral será desdobrada na Equação Aperfeiçoada e analisada 

com mais detalhes durante a descrição dos estudos e resultados no decorrer desse 

trabalho. 

 

 

2.2 MÉTODOS DE APERTO 

 

 

Um dos principais problemas com o uso de juntas aparafusadas, no que diz 

respeito à precisão da força de união, é a questão do método de aperto utilizado. 

Muitas falhas em apertos são geradas pela aplicação de métodos de aperto 

inadequados, os quais geram força de união insuficiente para garantir a aplicação e 

união desejada. 

Segundo a norma VDI 2230 (2003) a força de união é influenciada por 

inúmeros fatores, tais como a ferramenta de aperto, dimensões da junta utilizada, 

método de aperto e as condições de atrito das superfícies de contato como 

rugosidade e acabamento superficial, por exemplo. 

Quando se aplica um método de aperto, deve-se levar em conta que esse é 

um método indireto de avaliar a força de união, e que está sujeito a uma grande 

dispersão, uma vez que elementos como o atrito variam entre lotes ou em um 
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mesmo lote de parafusos e que também os métodos de aperto são variáveis 

conforme apresentados na sequência deste estudo. 

A dispersão dos elementos que compõe uma junta resulta em dispersões da 

força de união desejada. Logo, há a necessidade de redimensionar um parafuso, 

através do incremento do fator de incerteza de aperto designado por αA.  

Esse fator considera a dispersão da carga de aperto entre FMmin e FMmax, 

como mostra a EQUAÇÃO 5: 

 

min

max

M

M
A

F

F
                                                                                                                                         (5) 

 

A dispersão da carga para um mesmo torque aplicado pode ser observada 

como resultado da dispersão, como por exemplo, do coeficiente de atrito. Na 

FIGURA 7, podem-se observar os valores de dispersão para curvas com um µG e µK 

= 0,14 e um µG e µK = 0,10, onde µG é o coeficiente de atrito da rosca e µK é o 

coeficiente de atrito da cabeça. 

 

 

FIGURA 7 - Dispersão da força tensora de montagem ΔFMmax para processos por controle de 
torque. Parafuso M10 – Classe de resistência 12.9 
FONTE: Cioto, 2011 
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Quando se parte de uma força mínima FMmin de projeto segundo os 

procedimentos de cálculo, o torque pode ser aplicado em dois diferentes métodos ou 

técnicas de aperto. Ou seja, tem-se um αAI para o método I e um αAII para o método 

II, conforme equação a seguir: 

                             

AII

IIM

AI

IM
M

FF
F


maxmax

min                                                                                              (6) 

 

Partindo do conceito de que FMmax= (σMmax . AS), onde σMmax é a máxima 

tensão de aperto, tem-se a EQUAÇÃO 7 que define a seção transversal onde atua a 

referida tensão. 
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                                                                                                        (7) 

 

Segundo FIGURA 3, d1 é o menor diâmetro da rosca do parafuso (centro do 

parafuso ao vale) e d é o diâmetro do passo da rosca do parafuso (centro à crista). 

Em termos de cálculo podem ser substituídos pelo diâmetro de médio utilizado d2, 

que é o diâmetro da menor seção transversal do parafuso, e assim tem-se que:  
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          (8) 

 

E ainda da EQUAÇÃO 8 pode-se afirmar que: 

 

AII

AI

II

I

d

d






2

2               (9) 

 

Do exposto acima, e tomando-se como exemplo, um αAI =2,5 (aperto por 

torque utilizando apertadeira elétrica ou pneumática) e αAII =1,2 (aperto por ângulo 

de rotação), tem-se que: 
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d
 

 

Assim, uma vez que o diâmetro de referência d2I é 1,44 vezes maior que o 

d2II, conclui-se que com αAI =2,5 em oposição à αAII =1,2, um parafuso necessitará 

aproximadamente 45% a mais de área de seção transversal. Também será 

necessária uma bitola M12 no lugar de uma bitola M8 para uma mesma classe de 

resistência num determinado tipo de aperto, conforme representado na FIGURA 8. 

Na FIGURA 8, têm-se como métodos de aperto, a chave de impacto (a), 

apertadeira elétrica ou pneumática (b), chave de torque com precisão (c) e chave 

dinamométrica com controle pelo limite de escoamento (d). Pode-se observar que 

quanto mais preciso e maior for o controle no método de aperto, menor será a 

dispersão e maior o rendimento (maior resistência á tração) do aperto. 

 

 

FIGURA 8 - Efeito do método de aperto na dispersão e então sobre o requisito de diâmetro de um 
parafuso 
FONTE: VDI2230, 2003, p.68 

 

Ainda, pode-se avaliar o efeito do fator de aperto αA e a dispersão na força 

de união, conforme FIGURA 9. 
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FIGURA 9 - Relação entre a dispersão da força de montagem e o fator de aperto 
FONTE: VDI2230, 2003, p.69 

 

Com o aumento da qualidade e da confiabilidade do processo de aperto, 

tem-se uma redução do valor do fator de aperto αA. 

Diversos métodos são utilizados em diferentes processos de aperto, 

segundo a sua relação custo/ benefício, precisão e grau de controle desejados. 

Como esses métodos também têm considerável influência no tamanho do parafuso, 

é necessária uma seleção cuidadosa baseada nos seus cálculos de montagem, para 

se obter a máxima eficiência do aperto. 

Os principais métodos de aparafusamento são o aperto por controle de 

torque, aperto por controle de torque-ângulo e aperto controlado até o limite de 

escoamento. Também existem outros métodos conhecidos como aperto por torque e 

monitoramento do ângulo, aperto por controle de torque e ângulo de torção e aperto 

por gradiente, os quais também serão conceituados a seguir. 

 

 

2.2.1 Aperto por controle de torque 

 

 

Segundo Leite (2009) esse é um dos processos de aperto mais comuns e 

mais antigos. É utilizado em aplicações onde uma maior tolerância ao erro é 

permitida (maior dispersão no fator de aperto), uma vez que o baixo custo 

operacional do mesmo o viabiliza como melhor opção. 



36 

 

Após definido o torque alvo, o equipamento (pneumático ou eletroeletrônico) 

é ajustado a esse valor, o que também é conhecido como Torque Dinâmico.  

O torque alvo é buscado após atingir o seu torque de assentamento ou 

“Snug Torque”. Esse é o valor necessário para garantir que os componentes da 

junta estejam assentados, e a partir daí o aperto ocorre de forma linear em relação 

ao ângulo de deslocamento Δα conforme exemplo na FIGURA 10. 

 

 

FIGURA 10 – Exemplo de esquematização de um processo de torque denominado aperto por torque 
simples 
FONTE: Garcia, 2011, p. 13.  

 

No exemplo da FIGURA 10, o torque de assentamento (Snug Torque) é 

representado pelo valor de 12 Nm. 

Segundo Cioto (2001), o torque total de aperto é definido pelo torque na 

rosca e dos momentos de atrito na cabeça e na rosca do parafuso. Tomando como 

condição específica para parafusos, um ângulo de abertura dos filetes da rosca de 

60° e um assentamento plano sob a região de apoio da cabeça do parafuso, tem-se 

exatamente a expressão geral de torque configurada na EQUAÇÃO 4, regendo esse 

método de aperto. 

A força de montagem a ser escolhida aqui, deve considerar a capacidade de 

geração de força do fixador, que é determinada pela EQUAÇÃO 10 a seguir: 

 

).( SMSP AF              (10) 
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 A força FSP deve ser igual ao limite de escoamento do parafuso, quando 

submetido a um estado de tensões combinado de tração e torção. Esse valor é a 

tensão máxima de segurança para garantir que o parafuso trabalhe dentro do regime 

elástico sem que haja alguma deformação plástica no mesmo. 

No aperto por torque controlado, existe uma total dependência das 

condições de atrito µG e µK. Na EQUAÇÃO 4, observa-se ainda que para um valor 

de torque de aperto pré-fixado, o valor de força de aperto atingido é dependente dos 

valores do coeficiente de atrito combinado da cabeça e da rosca (µK e µG). Também, 

para uma força de aperto desejada, haverá dispersão para o torque obtido devido à 

mesma dependência das condições de atrito, em métodos de aperto de baixa 

precisão. Essa dispersão será tão maior quanto maior for o torque necessário ao 

fechamento da junta, e assim sucederá para a força. 

As vantagens desse tipo de aperto são a simplicidade do tipo de 

equipamento utilizado (pneumático ou eletroeletrônico) e a facilidade de 

entendimento do mesmo. No entanto existem várias desvantagens tais como a 

elevada dispersão do torque e da força tensora quando considerado o nível 

tecnológico do equipamento e o elevado risco de surgimento do “torque falso”. O 

“torque falso” pode surgir quando um determinado torque é aplicado sem gerar a 

respectiva força de união. Pode acontecer quando há algum problema, por exemplo, 

na rosca do parafuso ou da porca, e assim gera-se um pico de torque sem que 

aconteça o devido assentamento. Pode ou não ser visual dependendo da fase em 

que ocorra esse pico. 

Esse método de aperto, também não é apropriado para se aplicar em 

processos considerados críticos, além do risco de alongamento do parafuso e 

deformações nos elementos da junta. 

 

 

2.2.2 Aperto por controle de torque-ângulo 

 

 

Na prática esse processo é constituído por uma pré-carga ou torque seco e 

uma etapa posterior constituída por um ângulo de deslocamento. Ou seja, uma pré-
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carga é aplicada até que as interfaces estejam completamente assentadas. O 

ângulo de rotação é aplicado a partir desse ponto. 

Segundo Garcia (2011), esse processo pode ser aplicado na região elástica 

do elemento de fixação e também na região elasto-plástica. 

Num aperto realizado na região elástica, na primeira etapa realiza-se um 

pré-torque, cuja função é de garantir um bom assentamento e gerar uma força 

tensora inicial, inferior à força tensora total desejada pelo projeto 

A força adicional será gerada pelo ângulo de deslocamento e a força tensora 

total poderá estar além do limite de escoamento. 

O valor do pré-torque é definido com valor acima do torque de assentamento 

(Snug Torque), conforme o exemplo na FIGURA 11. Esse é calculado a partir da 

equação aperfeiçoada que deriva da expressão geral de torque, EQUAÇÃO 4 e será 

desdobrada e analisada durante os resultados desse estudo.  

 

 

FIGURA 11 – Exemplo de aperto por torque mais ângulo 
FONTE: Garcia, 2011, p. 13. 

 

Nessa etapa de pré-torque, os coeficientes de atrito (rosca e cabeça) são de 

suma importância, e impactam diretamente na determinação da força inicial. Já na 

segunda fase do aperto, quando ocorre a aplicação do ângulo de deslocamento, a 

força gerada é linear dentro do regime elástico. 

No intuito de minimizar os efeitos dos coeficientes de atrito, realizando os 

devidos cálculos, é possível diminuir o valor do pré-torque, mantendo-o sempre 
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acima do “Snug Torque”, e aumentar o ângulo de deslocamento. Ou seja, a força 

tensora total obtida é a mesma, porém de forma mais estável e confiável, uma vez 

que a diminuição do pré-torque reduz também a parcela da força que é dependente 

dos coeficientes de atrito (rosca e cabeça). 

Os valores mínimo e máximo para o torque final também dependerão do 

limite de escoamento do elemento de fixação, assim como os coeficientes de atrito 

da junta propriamente dita.  

Nesse processo, a dispersão da força tensora é minimizada e a mesma será 

função direta da capacidade de geração de força do elemento de fixação, cujas 

variáveis assinaláveis são o tratamento térmico e o coeficiente de atrito da rosca 

(µG), pois esse afeta o rendimento, devido ao esforço combinado tração e torção. Já 

a dispersão do torque final em relação ao valor nominal desejado é muito grande, 

devido à variação (permitida) dos coeficientes de atrito de rosca e de cabeça dos 

elementos de fixação e a interação desses com as contra-peças onde, normalmente, 

não se especifica nenhuma condição de superfície tais como planicidade, 

paralelismo, compatibilidade dos revestimentos, etc. 

Segundo Nascimento (2003) na prática essa técnica de aperto tem 

demonstrado que só alcança alta precisão quando o parafuso é apertado até a zona 

plástica devido à linha de deformação tornar-se horizontal e os erros de ângulo 

dessa forma terem pouca influência. Já no caso da zona elástica, os erros de ângulo 

causam erros de pré-carga de ordem de magnitude similar ao do sistema de controle 

por torque seco. 

Quando o aperto ocorre até o limite de escoamento, devido ao coeficiente de 

atrito µG, a força tensora gerada tem dispersão menor que no processo por controle 

de torque. Nesse caso o fator de aperto (αA) pode ser considerado 1, para efeito de 

cálculos de projeto do parafuso. 

Se ocorrer ultrapassagem do limite de escoamento do parafuso durante o 

processo de aperto, a sua reutilização torna-se limitada e o método somente poderá 

ser aplicado para parafusos manufaturados com ductilidade suficiente e que tenham 

uma grande capacidade de deformação plástica. A capacidade de deformação 

plástica pode ser incrementada aumentando-se o comprimento da rosca do fixador, 

ultrapassando o comprimento definido pelas normas. 
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Durante o processo de aperto, uma curva torque x ângulo é gerada, e 

através dela é possível determinar um coeficiente angular da reta gerada, em 

qualquer ponto da mesma entre a região delimitada pelo momento de ligação 

(assentamento da junta) e do limite de escoamento. Assim, realizando-se uma 

análise dos coeficientes angulares se pode obter uma série de controles indiretos do 

parafuso, da junta, do coeficiente de atrito do parafuso, entre outros. 

Na região plástica a aprovação do aperto estará dependente de uma “janela 

de aperto” delimitada por um ângulo mínimo e um ângulo máximo e um torque 

mínimo e um torque máximo. Por essa janela de aperto, será possível outro controle 

indireto que é o limite de escoamento do parafuso em peças sem tratamento térmico 

ou sem revenimento. 

De forma geral pode-se dizer que as vantagens desse processo de aperto 

são a maior estabilidade da força tensora, melhor aplicação à juntas críticas, risco 

zero de “torque falso” e possibilidade de adaptar a estratégia de aperto à cada tipo 

de junta. No entanto, o equipamento para realizar tal método de aperto não é tão 

simples, necessitando de tecnologia, e não é possível medir o ângulo de 

deslocamento aplicado. 

 

 

2.2.3 Aperto controlado até o limite de escoamento 

 

 

Esse tipo de aperto, também chamado de aperto no “Yield”, é realizado pelo 

controle do limite de escoamento do parafuso.  

Esse processo é realizado em sistema eletrônico o qual identifica o limite de 

escoamento de forma automática pela medição do torque e do ângulo de rotação 

durante o processo de aperto, através da razão do diferencial ∂MA / ∂φ, que é 

equivalente à inclinação da tangente da curva torque x ângulo na região elástica do 

aperto.  

No ponto onde o limite de escoamento é alcançado, transição da região 

elástica para a região elasto-plástica, o gradiente cai rapidamente, pois a partir 

desse momento o avanço do ângulo está gerando pequenas deformações no 
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elemento de fixação, e assim o aperto deixa de respeitar a Lei de Hooke, conforme 

FIGURA 12. 

 

 

FIGURA 12 - Aperto por controle do limite de escoamento (Yield) 
FONTE: Nascimento, 2003, p. 37. 

 

Segundo Nascimento (2003), como a curva ΔMA/Δφ é não linear, devido às 

deformações elasto-plásticas das interfaces, que levaria o sistema de aperto 

controlado a desligar prematuramente, torna-se necessário programar o 

equipamento de aperto com um adequado momento de ligação. Assim, a 

comparação dos valores de gradiente e o máximo gradiente armazenado somente 

inicia-se depois que o torque de assentamento (Snug Torque) for excedido. 

A força de pré-carga obtida na montagem de determinado lote de parafusos 

torna-se amplamente independente das influências de atrito, sendo influenciada 

somente pela dispersão do limite de escoamento do material do parafuso. O fator de 

aperto αA é desnecessário para esse método de aperto, pois os parafusos são 

dimensionados conforme a sua FMmín. Assim, assume-se para esse processo um 

αA=1. 

Nesse tipo de aperto, o limite de escoamento do parafuso serve para 

determinar o valor da força de montagem. O parafuso é apertado até que o limite de 

escoamento seja alcançado, como resultado das tensões de tração e de torção, 

independentemente do torque de aperto MA e do coeficiente de atrito da cabeça (µk). 



42 

 

As deformações plásticas a que são sujeitos os parafusos são da ordem de 

0,2% de seu comprimento carregado. Logo, a reusabilidade dos parafusos é 

prejudicada e da mesma forma que os parafusos apertados por torque-ângulo, 

deverão ter construção modificada para permitir com segurança várias reutilizações. 

Como desvantagens podem ser citadas a necessidade de um equipamento 

eletroeletrônico e sofisticado e a impossibilidade de auditar o limite de escoamento. 

Como vantagens têm-se a garantia de uma força tensora elevada e estável, 

o risco zero para “torque falso”, e de ser muito adequado para juntas consideradas 

críticas e a possibilidade de um controle das condições de contorno da junta, uma 

vez que o alvo do aperto é o limiar da região elástica do elemento de fixação. 

 

 

2.2.4 Aperto por torque e monitoramento do ângulo 

 

 

Nesse tipo de aperto tem-se o monitoramento de uma janela de ângulo após 

a aplicação de um torque pré-determinado, o qual também é definido logo acima do 

torque de assentamento (Snug Torque). 

Segundo Garcia (2011), esse processo acontece em duas etapas bem 

distintas e que podem ser observadas no exemplo da FIGURA 13. 

 

 

FIGURA 13 – Exemplo de aperto por torque e monitoramento de ângulo 
FONTE: Garcia, 2011, p. 13. 
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Na primeira etapa, após chegar-se ao torque de assentamento (Snug 

Torque), busca-se um torque alvo intermediário, representado na FIGURA 13 pelo 

torque de 90Nm. 

Na segunda etapa, aplica-se um torque alvo, 120Nm na FIGURA 13, e inclui-

se aí o monitoramento de um deslocamento angular (Δα) a partir do torque alvo 

intermediário (90Nm). 

Assim, obtém-se uma janela de torque mínimo e máximo definidos no 

equipamento para servir de torque de verificação, porém condicionados à janela de 

ângulo mínimo e máximo. 

Nesse processo, para um dado aperto, pode-se ter uma janela de ângulo 

mínima e máxima mais restrita que na figura acima. 

Esse tipo de aperto permite certa versatilidade nas células de aperto, uma 

vez que possibilita que um mesmo equipamento possa ser utilizado em juntas 

diferentes na mesma estação de aperto, porém que apresentem algumas 

similaridades. 

Quando se define uma janela de deslocamento para um mesmo torque alvo, 

está sendo especificada uma força tensora mínima, condição que torna esse tipo de 

aperto adequado para juntas críticas. Do mesmo modo, como a primeira etapa de 

aperto garante um bom assentamento e uma força tensora parcial, e a seguir, como 

se tem uma condição e ângulo mínimo até o torque alvo na segunda etapa, pode-se 

afirmar que esse ângulo final também garante uma condição de risco zero para 

“torque falso”. 

Para aplicação desse tipo de aperto, o equipamento utilizado deve ter 

tecnologia adequada. 

Esse método de aperto garante uma força tensora mínima e estável e 

permite um controle das condições de contorno da junta devido ao baixíssimo risco 

de alongamento do elemento de fixação e/ou deformação das contra-peças. 
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2.2.5 Aperto por controle de torque e ângulo de torção 

 

 

Esse método de aperto ainda em fase de estudo e desenvolvimento, e 

segundo Garcia (2011), permite apertar uma junta, buscando-se alcançar uma 

específica força tensora. Leva em conta a variável “ângulo de torção”, o qual é 

simbolizado por θ e gerado devido à reação que o elemento de fixação exerce para 

que uma dada força seja alcançada. 

O ângulo de torção é uma característica particular de cada junta específica, 

e para sua definição é necessário que durante o processo de aperto sejam definidas 

e implementadas três etapas: pré-aperto, desaperto e re-aperto. 

Na FIGURA 14 tem-se um exemplo de curva torque versus ângulo, a qual 

consolida as três etapas dessa metodologia, ressaltando os ângulos θ durante o 

aperto e desaperto. 

 

 

FIGURA 14 – Exemplo de curva de torque segundo o método de aperto por controle de torque e 
ângulo de torção 
FONTE: Garcia, 2011, p. 17. 

 

 Esse método permite obter algumas grandezas, que determinam as 

seguintes propriedades: coeficiente de atrito da cabeça (µk), coeficiente de atrito de 

rosca (µG), força tensora na condição de reaperto, fator “k”, o torque útil, o torque 

dissipado na rosca e o torque dissipado na cabeça. Além disso, pode-se calcular 

outras propriedades, tais como gradiente de torque e a resiliência da junta, que 

ainda serão abordados ao longo desse trabalho. 
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Essa técnica se propõe a garantir uma força tensora específica. As 

propriedades citadas acima permitem uma decisão lógica do equipamento de aperto, 

ou seja, qual o torque final necessário para obter tal força ou qual ângulo de 

deslocamento deverá ser aplicado, a partir de um dado pré-torque, também na 

condição de reaperto, para atingir a mesma finalidade, ou seja, atender as técnicas 

internas de engenharia e processo simultaneamente. 

Esse método de aperto é aplicável tanto para juntas críticas (apertos na 

região plástica, como por exemplo, bielas) quanto para juntas não críticas (apertos 

na região elástica), sendo juntas rígidas ou flexíveis (juntas que perdem pré-carga), 

além da garantia de que a força aplicada não ultrapassará a capacidade da junta. 

Para aplicação desse método é necessário um equipamento que disponha 

de um transdutor de ângulo e um transdutor de torque e não é possível medir a força 

tensora gerada. 

Esse processo oferece a garantia de uma força tensora específica com 

dispersão máxima de ±4%, além de ser adequado para juntas caracterizadas como 

críticas e oferecer risco zero de “torque falso”. Também permite um controle eficaz 

para aperto e juntas particulares e pode ser aplicado tanto na região elástica quanto 

na região elasto-plástica do elemento de fixação. 

 

 

2.2.6 Aperto por Gradiente de Torque 

 

 

 Segundo Leite (2009) a montagem por controle de gradiente de torque é 

encarado como um processo derivado do aperto já mencionado por controle de 

torque-ângulo. A relação é obtida da linearidade obtida entre torque e ângulo quando 

analisados em um processo de aperto realizado na zona elástica. 

O quociente obtido através da razão do diferencial ∂MA / ∂φ e definido por γ 

é o chamado gradiente de torque. O mesmo é avaliado do pré-torque até o torque 

final, e é analisado através de tecnologia gráfica. Esse quociente permanece linear 

até o limite de escoamento quando a partir desse a relação torque x ângulo começa 

a diminuir.  
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Um algoritmo conveniente pode ser definido para cada tipo de aplicação de 

modo a determinar o gradiente de torque, encontrar e armazenar o maior valor para 

cada aperto específico e para parar o aperto quando o valor do gradiente diminuir 

até um valor determinado. 

Na FIGURA 15 tem-se um exemplo das velocidades (giro da parafusadeira) 

de aperto recomendadas nas fases de aproximação e aperto final, bem como 

também o conceito de gradiente de torque em função do torque final obtido, segundo 

a janela de torque de aprovação. 

 

 

FIGURA 15 – Exemplo de curva de torque e ângulo, etapas, velocidades de aperto e gradiente de 
torque γ 
FONTE: Garcia, 2011, p. 18. 

 

 

2.3 TRIBOLOGIA 

 

 

Segundo Hutchings (1992), Tribologia é definida como: “A ciência e a 

tecnologia da interação entre superfícies em movimento relativo”, e ainda abrange o 

estudo do atrito, do desgaste abrasivo e da lubrificação.  

O termo Tribologia se origina do grego e significa esfregar ou atritar. Foi 

usada pela primeira vez na Inglaterra, em 1966, em um relatório do Departamento 

de Educação e Ciência. 



47 

 

Segundo Stoeterau (2004), o atrito afetou o desenvolvimento da civilização 

de várias formas. Um exemplo é o uso conhecido de brocas durante o período 

paleolítico, que eram apoiadas em mancais feitos de chifres ou ossos e serviam para 

fazer furos e produzir fogo, e com isso é possível supor que o desenvolvimento dos 

primeiros mancais progrediu a partir do momento em que o homem começou a 

empregar o movimento rotativo.  

Segundo Blau (2009), até mesmo Leonardo da Vinci estudou e desenvolveu 

conhecimento em tribologia, em seus vários esboços à lápis e seus diversos tipos de 

aparelhos que ele desenhou para estudar atrito de deslizamento, embora em suas 

volumosas obras nunca tenha mencionado explicitamente o termo força de atrito. 

As duas primeiras leis clássicas de atrito, normalmente atribuídas ao francês 

Guillaume Amontons (1699), estabelecem que a força de atrito é diretamente 

proporcional à carga aplicada e também que essa é independente da área de 

contato aparente. 

Mesmo com a ligação de Amontons com essas duas "leis fundamentais", os 

conceitos atribuídos a ele são explicados em detalhes em estudos anteriores 

realizados por Leonardo da Vinci (1452-1519).  

Posteriormente, foi concluído que as chamadas "leis de atrito" não são 

sempre obedecidas, especialmente quando ocorre deslizamento em ambientes 

extremos tais como a altas velocidades ou em uma larga escala de cargas normais. 

As leis de atrito por si só têm sido bastante valiosas como base para a compreensão 

do comportamento de máquinas. 

Desenvolvimentos na qualidade e características de serviço de lubrificantes 

em muito colaboraram para a solução de problemas tribológicos, mas o ritmo de 

nossa sociedade industrial exige maiores velocidades e levando em conta que um 

carro moderno tem mais de 2.000 contatos tribológicos e a exigência do mercado 

automotivo têm crescido absurdamente em relação a alguns quesitos como, por 

exemplo, a durabilidade de um motor, não é surpreendente que a tribologia seja um 

assunto de importância crescente para os engenheiros.  

Os estudos tribológicos apresentam interesses em diversas áreas do 

conhecimento tecnológico, com uma série de disciplinas científicas se ocupando de 
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problemas tribológicos, tais como a ciência dos materiais, a química, a física, a 

fabricação, a metrologia, a projeto e a automação. 

O estudo tribológico da interação das superfícies em contato nos parafusos, 

segundo Muniz (2007), necessita de uma abordagem diferente das formas habituais 

encontradas nos livros que versam sobre o assunto.  

 Primeiramente toma-se a premissa de que não existe um desgaste abrasivo 

constante das superfícies, visto que o movimento não é constante e na maior parte 

do tempo, as superfícies ficarão em repouso relativo. Assim, durante o processo de 

aperto, o movimento relativo entre as superfícies é apenas inicial e a deformação 

devido ao contato se dá por pressão e não por desgaste como ocorre na maioria dos 

casos estudados pelos diversos autores que escrevem sobre Tribologia.  

 A abrasão somente ocorrerá se as superfícies em contato não estiverem 

separadas por algum elemento lubrificante ou não houver alguma proteção 

superficial nos componentes em contato.  

O contato entre duas superfícies planas e paralelas inicialmente ocorrerá 

somente em poucos pontos. À medida que a carga aplicada é aumentada, as 

superfícies se aproximam e um grande número de irregularidades das duas 

superfícies participará do contato. Quando as superfícies se tocam, tais 

irregularidades são responsáveis por suportar a carga normal na superfície e gerar 

alguma força de atrito entre elas. O estudo da forma na qual ocorre a interação das 

irregularidades de duas superfícies, sob cargas variáveis é, portanto, essencial para 

qualquer estudo de atrito e desgaste. 

Segundo Hutchings (1992), altas forças de adesão são notadas em 

superfícies de materiais metálicos sujeitos a pressões, mútuo movimento relativo e 

se entre eles não houver outros materiais. As superfícies de materiais metálicos, 

limpos, no vácuo apresentam um elevado coeficiente de atrito.  

A carga inicial aplicada num processo de aperto adequado representa a 

força aplicada à junta para que resista às solicitações de trabalho sem se romper ou 

mesmo afrouxar. No caso de juntas aparafusadas essas são desenvolvidas para 

serem desmontadas e montadas diversas vezes, garantindo assim a sua 

reutilização.  
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Além do método de aperto a utilizar, parâmetros como o coeficiente de atrito, 

acabamento superficial, tratamentos térmicos, rugosidade e lubrificação entre outros 

têm de ser controlados e estudados, pois são eles que têm influência direta sobre o 

coeficiente de atrito. 

 

 

2.3.1 Considerações sobre fenômenos tribológicos 

 

 

Segundo Stoeterau (2004), antes de se avaliar os tipos de problemas 

tribológicos, os encontrados na indústria ou especificamente no projeto de motores, 

deve-se considerar o fenômeno de uma maneira geral.  

Em geral num fenômeno tribológico, considera-se que ocorre a interação de 

duas superfícies sólidas em um determinado ambiente, resultando em duas 

manifestações exteriores:  

1 – Haverá dissipação de energia gerada devido à resistência ao movimento 

representada pelo coeficiente de atrito, e esse está relacionado com o par de 

materiais que interagem.  

2 – Quando ocorre o movimento relativo entre os materiais, suas superfícies 

modificam suas características básicas. Suas propriedades físicas podem se alterar 

e ainda haver perda de material no processo de desgaste. Essas mudanças podem 

ser benéficas ou não, dependendo do tipo de aplicação técnica ou do processo 

desejado.  

Na engenharia, o atrito é importante, pois permite a existência de certas 

funções mecânicas como as utilizadas nos freios e embreagens, as quais dependem 

da existência do mesmo.  

Da mesma forma que o sistema porca/parafuso somente trabalha devido ao 

atrito presente, assim o desgaste em máquinas é, algumas vezes, vantajoso.  

Afirmar que alto atrito significa desgaste elevado porque ambos provem da 

interação de superfícies é uma interpretação errada, e amplamente difundida, porém 

nem sempre é o caso. 
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Na TABELA 1 se pode notar que os valores de atrito mais baixos não 

correspondem aos menores desgastes, da mesma forma que materiais que tem 

valores próximos de coeficiente de atrito, apresentam desgastes bastante diferentes.  

Essa tabela apresenta um exemplo baseado num teste específico com 

valores para desgaste e coeficiente de atrito para alguns pares de materiais. 

 

MATERIAIS COEFICIENTE DE ATRITO DESGASTE EM cm
3
/cm X 10

-12 

AÇO DOCE/ AÇO DOCE 0,62 157.000

60/40 BRONZE/ CHUMBO 0,24 24.000

PTFE (TEFLON) 0,18 2.000

AÇO INOX FERRÍTICO 0,53 270

POLIETILENO 0,65 30

CNW/ CNW (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO) 0,35 2

CARGA: 400g Anéis de aço ferramentas endurecidos, exceto nos testes

VELOCIDADE: 180 cm/s para AÇO DOCE e CNW.  

TABELA 1 – Atrito e desgaste em teste de pino em anéis 
FONTE: Stoeterau, 2004, p. 16. 

 

Nas indústrias, muitas vezes, os efeitos de desgaste são mais importantes 

que as perdas por atrito, pois tendem a apresentar maiores consequências 

negativas .  

 

 

2.4 COEFICIENTE DE ATRITO 

 

 

 No caso da fixação realizada com parafusos, o coeficiente de atrito da 

superfície dos elementos de fixação, é um dos parâmetros mais importantes de um 

processo de aperto. Ele define a magnitude do torque de união. Também influencia 

na capacidade de manter o torque de união, minimizando o risco de perda parcial de 

carga e desaperto total. 

Segundo Blau (2009), o coeficiente de atrito é definido como a relação entre 

a força de resistência tangencial ao movimento entre dois corpos e a força normal 
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que pressiona esses dois corpos juntos. Assim tomando uma força de fricção F e 

uma força normal N, tem-se a equação a seguir, a qual define o coeficiente de atrito: 

 

N

F
              (10) 

onde: 

μ = Coeficiente de atrito (adimensional) 

F = Força tangencial 

N = Força normal 

 

O coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional e sua interpretação é 

feita de duas maneiras: coeficiente de atrito dinâmico e estático.  

O coeficiente de atrito dinâmico acontece quando a força tangencial for 

medida durante o movimento entre as partes em contato. Já no caso do coeficiente 

de atrito estático a força tangencial é igual à força necessária para tirar do repouso 

um dos corpos em contato.  

 Nesse estudo o coeficiente de atrito relevante é o coeficiente de atrito 

dinâmico, pois aparece nas equações que regem o processo de aperto das juntas 

aparafusadas. Porém, o travamento final da junta é feito pelo coeficiente de atrito 

estático. Ele é o responsável pelo torque final de desaperto da junta, ou seja, o 

torque de controle da eficiência da junta. 

 O atrito em parafusos pode ser analisado mais facilmente quando se 

entende que a rosca do parafuso é um plano inclinado envolto a um cilindro de tal 

maneira que a cada 360° de rotação a porca avança uma distância h. Toma-se r 

como o raio médio da rosca ao centro do cilindro, e em seguida relaciona-se o 

comprimento da inclinação com a altura de avanço h e a rotação de 360° por tanθ= 

(h/2πr). Aqui, h é chamado de passo do parafuso, e conseqüentemente, θ é definido 

como o ângulo do passo P das roscas. 

O tipo de parafuso em análise nesse estudo são os parafusos com rosca triangular 

(fixação) com ângulo de 60° e 1 mm de passo conforme FIGURA 16. 
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FIGURA 16 – Perfil de uma rosca de parafuso 
FONTE: ASME B1.1, 2003, p. 03. 

 

 

2.5 MECANISMOS DE DESGASTE 

 

 

 Segundo Stoeterau (2004) o desgaste pode ser definido como uma mudança 

cumulativa e indesejável em dimensões, motivada pela remoção gradual de 

partículas discretas de superfícies em contato e com movimento relativo, devido, 

predominantemente, à ações mecânicas. 

 Esse processo é resultado de diferentes processos que podem ocorrer 

independentemente ou simultaneamente. Têm-se quatro formas de desgaste, que 

são por adesão, abrasão, corrosão e fadiga superficial. Nesse trabalho o tipo 

estudado e de interesse é o desgaste por adesão.  

A forma de desgaste mais comum é o desgaste por adesão e segundo a 

teoria do atrito por adesão, fortes soldagens a frio são formadas em alguns pontos 

de contato entre picos das superfícies, e essas soldagens devem ser rompidas para 

permitir a continuidade do escorregamento. Quando asperezas soldadas se 

rompem, um dano severo é gerado na superfície, em geral sob a forma de crateras 

visíveis (macroscópicas). Esse tipo de desgaste pode ser um problema quando se 
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tem dois materiais de mesma natureza em contato, como por exemplo, aços e suas 

ligas, ou quando ocorre uma lubrificação deficiente e altas temperaturas, ou 

velocidades de escorregamento elevadas.  

Para se compreender o desgaste por adesão deve-se considerar que toda 

superfície real, independente do quão bem tenha sido preparada e polida, apresenta 

ondulação sobre a qual é superposta uma distribuição de protuberâncias ou 

asperezas.  

Quando duas superfícies são colocadas em contato, somente poucas 

asperezas realmente se tocam e a área de contato real é somente uma pequena 

parcela da área de contato aparente. Assim, mesmo sob cargas aplicadas muito 

pequenas, as pressões locais nos pontos de contato são suficientemente elevadas 

para exceder a tensão de escoamento de uma ou ambas as superfícies, e ocorre 

uma plastificação localizada. 

Se as superfícies de contato são limpas e livres de corrosão, o contato muito 

íntimo decorrente dos pontos plastificados leva os átomos das duas superfícies a se 

aproximarem suficientemente para que surjam forças de adesão bastante fortes. 

Esse processo é às vezes chamado de soldagem a frio. Então, se as superfícies 

forem submetidas a um movimento relativo de escorregamento, as junções soldadas 

devem ser rompidas. Se elas romperão na interface original ou em um ponto no 

interior da aspereza dependerá das condições superficiais, distribuição de 

temperatura, características de encruamento, geometria local e distribuição de 

tensões. Se a junção é rompida fora da interface original, uma partícula de uma das 

superfícies é transferida para a outra superfície, iniciando o processo de desgaste 

por adesão. 

 Escorregamentos posteriores podem deslocar a partícula, soltando-a, ou ela 

pode permanecer unida à outra superfície. Se o processo de desgaste por adesão 

tornar-se severo, com transferência de grande volume de metal, o fenômeno é 

chamado “Galling” (raspagem).  

 Se a raspagem se tornar tão severa que as duas superfícies aderem em 

uma ampla região, de modo que as forças atuantes não conseguem produzir 

movimento relativo entre elas, o fenômeno é chamado engripamento. Se controlado 

adequadamente, entretanto, o desgaste por adesão pode ser baixo e auto limitado. 
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 O fenômeno de “Galling” é causado pela transferência de material 

macroscópico entre superfícies metálicas, durante o movimento transversal 

(deslizante). A escoriação ocorre com frequência, sempre que as superfícies de 

metal estão em contato, deslizando umas contra as outras, especialmente devido à 

falta de lubrificação. Acontece também em cargas elevadas, baixa velocidade, mas 

também ocorre em alta velocidade com pouca carga. Esse problema é comum em 

chapas metálicas, rolamentos e pistões de motores, cilindros hidráulicos e muitas 

outras aplicações industriais. 

 O “galling” ocorre frequentemente em parafusos e porcas, causando 

travamento ou dilaceração das roscas dos elementos da junção. Em casos 

extremos, o parafuso pode travar no ponto onde toda força de giro é usada pelo 

atrito, o qual pode levar ao rompimento do parafuso ou travamento da ferramenta de 

giro. Insertos roscados de aço duro são frequentemente utilizados em metais como 

alumínio ou aço inoxidável com intuito de prevenir o processo de “galling”. 

 A tendência de ocorrer o processo de “galling” em materiais é promovida 

pela ductilidade do mesmo. Normalmente, materiais duros têm mais resistência ao 

“galling” do que materiais semelhantes, porém mais macios. 

 

 

2.6 REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS 

 

 

 Segundo Yassuda (2006), para melhorar as características superficiais dos 

parafusos, além de tratamentos térmicos, existem revestimentos superficiais 

compostos de camadas de materiais que permitem melhorar as propriedades físico-

químicas dos conjuntos. Esses revestimentos são em sua grande maioria oriundos 

de processos eletroquímicos de deposição, os quais ainda enfrentam questões de 

custo, capacidade de produzir elementos com geometrias complexas e limitações 

quando às dimensões dos componentes. 

 Os revestimentos possuem características que permitem controlar os 

parâmetros de coeficiente de atrito, resistência, estética, propriedades elétricas e 
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mecânicas, e resistência à corrosão, porém para isso necessita de uma espessura 

de camada especifica com a resistência a corrosão adequada à finalidade destinada. 

 Portanto, os materiais devem ser revestidos com tratamentos superficiais 

específicos ao meio em que será utilizado e segundo as propriedades desejadas, 

que podem ser: 

 Camada distribuída uniformemente; 

 Resistência ao desgaste, à abrasão e à altas temperaturas; 

 Resistência a corrosão; 

 Ausência de fragilização por hidrogênio; 

 Baixo coeficiente de atrito; 

 Resistência a raios ultravioletas; 

 Identificação mediante cores; 

 Alta proteção à corrosão com baixa espessura de camada; 

 Condutivo ou anti-condutividade elétrica; 

 Soldabilidade; 

 Resistência a salt spray; 

 Aderência da camada; 

 Não agredir ao meio ambiente (Ausência de cromo hexavalente). 

 No caso de elementos roscados, a natureza e as características do 

revestimento implicam na mudança das dimensões do elemento, uma vez que 

acrescenta sua espessura às dimensões do componente, modificando também o 

seu formato, visto que a deposição do revestimento não segue rigorosamente a 

geometria do substrato, aumentando o raio das arestas e causando variações das 

dimensões devido a variações na espessura. 

 Também com o objetivo de atingir determinadas propriedades, os 

tratamentos térmicos são utilizados antes e depois da aplicação do revestimento 

visando mudar as características mecânicas da superfície do substrato. Isso ocorre 

através da difusão dos elementos, o que permite a formação de interfaces diluídas, 

como será demonstrado nesse trabalho, homogeneizando o revestimento e 

eliminando o hidrogênio retido. 
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 Uma vez que o estudo sobre revestimentos superficiais é vasto, apresentam-

se aqui somente os conceitos explorados e de maior relevância nesse trabalho. 

Assim, segue a caracterização de oxidação negra, finigard105 e fosfatização. 

 

 

2.6.1 Oxidação Negra 

  

 

 Segundo Balles (2004) o processo conhecido industrialmente por oxidação 

negra consiste em produzir um filme de óxido preto uniforme e aderente o qual 

apresenta uma proteção média, contra a corrosão. Esse processo é utilizado no 

tratamento de peças ferrosas tais como: fixadores, engrenagens, componentes de 

máquinas, moldes, etc.  

 A oxidação negra pode ser obtida por processos térmicos e ou químicos. No 

primeiro caso, a camada de óxido é obtida pelo aquecimento da peça a 

temperaturas em torno de 400 ºC, permitindo que a superfície reaja com o ar 

atmosférico, até formar a camada de óxido com a aparência desejada. A peça então 

é resfriada ao ar ou num banho de óleo.  

 Nos materiais ferrosos (aços de baixa liga em geral), o óxido criado é o 

Fe3O4 (magnetita), que é resultado de uma reação química de oxidação do produto 

do banho com o ferro da superfície da peça, formando o óxido. Essa camada 

impede a formação do óxido vermelho Fe2O3 (ferrugem). A oxidação negra 

usualmente é feita através de banhos químicos, normalmente alcalinos (podendo ou 

não conter cromatos).   

 Superfícies polidas produzirão filmes pretos brilhantes; superfícies foscas 

permanecerão foscas após o tratamento. Embora o filme propicie uma proteção 

média, após a oxidação deve ser feito um tratamento com óleo, cera ou verniz, para 

aumentar a resistência à corrosão em peças que forem expostas a ambientes 

externos. Existem comercialmente, diversas patentes industriais para esse processo. 
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2.6.2 Finigard 105 

 

 

 O Finigard 105 é um acabamento superficial organo-mineral desenvolvido 

para a aplicação em massa de peças de zinco passivado ou ligas de zinco para 

melhorar a resistência à corrosão do acabamento base e modificar o atrito atuando 

como um moderador desse. 

 A sua cobertura provém uma excelente resistência à corrosão. Após o 

processo de salt spray, desde que aplicado sobre uma superfície metálica coberta 

primeiramente com uma base de zinco >10µm, e após 1 hora de choque térmico à 

120ºC, o Finigard prevê oxidação vermelha acima de 750 horas (dados de 

manufatura). 

 Tem sido demonstrado que filmes protetivos típicos inertes sobre zinco 

passivado podem nunca ser completamente impermeáveis na produção industrial. 

Ou seja, 2 ou 3 µm de resina, verniz, polimerização ou produtos de formação do 

filme protetivo não permanecerão completamente a prova d’água, especificamente 

após choque térmico ou deformação mecânica. 

 O acabamento FINIGARD organo-mineral é constituído por: 

 Polissilicatos extremamente pequenos (diâmetro inferior a um centésimo de 

mícron), os quais reforçam e mantêm as propriedades do filme protetivo; 

 Polímeros orgânicos o que asseguram a coesão do revestimento e, além 

disso, produzem baixo coeficiente de atrito; 

 Inibidores contra a corrosão do zinco, os quais são fixados pelos 

polissilicatos. 

 Quando o zinco é atacado por ácidos ou cloretos, os inibidores são liberados 

e os agentes agressivos são bloqueados pelos polissilicatos, neutralizando sua 

ação. 

 

 

 

 



58 

 

2.6.3 Fosfatização 

 

 

 Segundo Yassuda (2011), a fosfatização é um processo de proteção de 

metais, que consiste em recobrir as peças metálicas com fosfatos neutros (PO4
-3) e 

monoácidos [H(PO4)-2], de zinco, ferro e manganês. Como os fosfatos desses 

elementos são pouco solúveis em água, depositam-se sobre a superfície metálica 

em contato com soluções e fosfatos, quando forem atingidas por determinadas 

condições, sob a forma de revestimento fino de cristais.  

 A velocidade de deposição, o retículo e a forma do revestimento dependem 

da nucleação e crescimento dos cristais.  

 As principais propriedades da película de fosfato são: baixa porosidade; alto 

poder isolante, que impede a propagação de correntes galvânicas; grande aderência 

a superfície metálica; boa afinidade pelos óleos e vernizes; baixo custo de aplicação 

entre outros. A deposição de camadas cristalinas de fosfato exige que as peças 

sejam perfeitamente limpas, isentas de óleos ou de óxidos. 

 As aplicações mais frequentes da proteção por fosfato são proteção fraca 

temporária à corrosão, base preparatória para pintura, base de preparação para 

trabalho a frio, lubrificante promotor de resistência ao desgaste, ao “Galling” de 

peças sujeitas a contato em movimento, com ou sem óleo. 

A função básica do fosfato no parafuso é reter o óleo e funcionar como um 

lubrificante sólido controlador do coeficiente de atrito. 

  

 

2.7 FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO 

 

 

 Segundo Uehara (2011 apud ASTM F2078-08a, 2008) define-se fragilização 

por hidrogênio (Hydrogen Embrittlement) como uma perda permanente de 

ductilidade em um metal, ou liga, causada pela absorção de hidrogênio atômico em 

combinação com tensão residual ou devido a carregamento externo. 
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 Esse processo manifesta-se basicamente de duas formas distintas 

denominadas como fragilização por hidrogênio interna e a fragilização por hidrogênio 

associada ao meio ambiente.  

 Define-se fragilização por hidrogênio interna como aquela causada pelo 

hidrogênio atômico absorvido pelo aço, ou liga metálica, por meio de um processo 

industrial de fabricação emissor de hidrogênio, em combinação a uma tensão 

residual ou devido a carregamento externo.  

 Por outro lado, define-se fragilização por hidrogênio associada ao meio 

ambiente como aquela causada pelo hidrogênio atômico absorvido pelo aço, ou liga 

metálica, por meio de uma fonte decorrente do meio ambiente de trabalho, em 

combinação a uma tensão residual ou devido a carregamento externo. 

 A perda de ductilidade devido à fragilização por hidrogênio pode acontecer 

por alguns motivos como a limpeza química com produtos inadequados (decapagem 

ácida), processos de fosfatização e eletrodeposição, processos autocalíticos (sem 

corrente elétrica) e durante processos de soldagem. 

 Uma das soluções mais eficazes para evitar a fadiga por hidrogenização 

seria uma menor quantidade de ácido e de tempo na decapagem utilizada em 

alguns processos, aliado ao inibidor para ácido ou solução. Isso implicaria em outra 

questão: o custo. Se cada parafuso passar por esse processo recomendado, o preço 

dele seria mais elevado para a empresa e esse valor repassado aos consumidores, 

porém a qualidade é aumentada e sua resistência também. Um problema a ser 

considerado, avaliado e tratado pelos engenheiros nesse caso é o fato de que a 

ductilidade também é reduzida ao contrário da resistência. 

 

 

2.8 ESTUDO TEÓRICO DE FÓRMULAS, TÉCNICAS DE APERTO E NORMAS DE 

PROCESSO 

 

 

Inicialmente realizou-se um estudo da Norma ISO 16047 - “Fixadores - Teste 

de Torque/Força de aperto”, a qual está substituindo a Norma DIN 946, e VDI 2230 – 

“Systematic calculation of high duty bolted joints/ Joints with one cylindrical bolt”, 
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para compreensão do fenômeno de aperto, bem como compreender as variáveis 

que compõe um sistema tribológico. 

Analisaram-se as normas FIAT – FPW1.00101/84 “Coppie Di Serraggio 

Organi Importanti Motore E-TorqQ (ex TRITEC)" e FPW.80104 “Reference of 

Fasteners”, as quais contêm as especificações técnicas de aperto e requisitos de 

produto para atender ao aperto em questão segundo a engenharia de produto 

responsável por esse processo. 

Também analisou-se equação geral de torque, a qual traz uma visão mais 

técnica e detalhada sobre o processo de aperto em comparação à equação 

específica para o torque de um parafuso, com uma riqueza de detalhes que aumenta 

as possibilidades de entendimento dos dimensionais e elementos envolvidos no 

fenômeno de aperto, conforme segue. 

 

kdFM VA ..  (Equação específica para o torque de um parafuso)                                     (3) 
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onde: 

MA = Momento de aperto/ Trabalho total realizado (Nm) 

FV  = Força Tensora (kN) 

p   = Passo do parafuso(mm) 

d2  = Diâmetro interno do parafuso(mm) 

µG  = Coeficiente de Atrito da Rosca (adimensional) 

DKm= Diâmetro Médio – superfície contato (mm) 

µK   = Coeficiente de Atrito da Cabeça (adimensional) 

MA1 = Trabalho útil (gerador de força de união) 
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MA2 = Trabalho dissipado na rosca 

MA3 = Trabalho dissipado na cabeça 

 

Segundo Garcia (2008), para um regime de aperto na zona elástica do 

parafuso, ainda pode-se ter uma equação aperfeiçoada segundo a Lei de Hooke, 

que substitui a Força Tensora da equação 4 pela equação 13 que relaciona o ângulo 

de aperto e as resiliências dos componentes da junta, que segue abaixo. 
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    (Lei de Hooke)                                                       (13) 
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      (Equação Aperfeiçoada)     (14) 

 

onde: 

 

α  = é o ângulo de torção (graus) 

∂s= é a resiliência do elemento de fixação (mm/N) 

∂p = é a resiliência da junta (mm/N) 

 

Do exposto acima, e estendendo o estudo ao conceito de gradiente de 

torque, introduz-se o aqui como um importante elemento a ser analisado através da 

derivação da equação 14 em relação ao ângulo de torção (α), obtendo-se a equação 

15 abaixo. 

 

1. 



 grauNm

M A


    (Gradiente de torque)                                                           (15) 

 

O gradiente pode ser compreendido como a inclinação da curva de torque a 

partir do pré-torque até o torque final aplicado, e ainda como a razão do torque em 

relação ao ângulo aplicado. Logo se conclui que esse, numa condição onde existem 
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inúmeras variáveis de processo, é suscetível as variações de elementos que 

compõe o torque.  

O gradiente de torque é o indicador que pode auxiliar na compreensão do 

comportamento do atrito, que segundo Blau (1995 apud Muniz, 2007, p. 26) é “a 

relação entre a força que oferece resistência ao movimento tangencial entre dois 

corpos e à força normal pressionando esses corpos”. Uma vez que não se focará na 

medição do coeficiente de atrito, pois não há meios dentro do ambiente industrial em 

questão para medição desse.  

O gradiente pode traduzir as variações de atrito nas diversas composições 

de interações existentes no processo em questão, e passa a ser um importante 

parâmetro de análise e comparação a partir desse ponto do estudo. 

Partindo do exposto acima, e concluindo-se que o gradiente é um indicador 

importante no direcionamento desse estudo, é necessário ter parâmetros ideais de 

controle e análise para se avaliar o mesmo. Na determinação do parâmetro ideal ou 

janela de gradiente ideal, realizou-se o cálculo utilizando os valores e limites já 

determinados pela engenharia na norma FPW1.00101/84 “Coppie Di Serraggio 

Organi Importanti Motore E-TorqQ (ex TRITEC)" para o Torque do Volante, 

conforme TABELA 2: 

 

 

TABELA 2 – Tabela de cálculo do gradiente teórico segundo especificações de Norma FIAT – 
FPW.80104 (2013) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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Quanto ao método de torque aplicado, a Norma FIAT – FPW.80104 (2013) é 

específica em definir “Torque mais ângulo". Assim, no que diz respeito a esse 

método de aperto, segundo Garcia (2008) e Leite (2009), tem-se duas condições a 

considerar e avaliar nesse estudo de caso: 

 

1ª Condição: Torque mais ângulo dentro da região elástica: 

A força tensora nesse tipo de aperto pode ser obtida pela somatória das 

forças geradas pelos componentes de torque do método. Uma obtida pelo Pré-

torque, sempre acima do Snug Torque e totalmente dependente dos coeficientes de 

atrito e assentamento, e a outra obtida da relação linear com ângulo aplicado, 

conforme exemplo da FIGURA 17. 

 

 

FIGURA 17 – Exemplo de esquematização de um processo de torque denominado aperto por torque 
e ângulo de deslocamento 
FONTE: GARCIA, 2011, p. 13.  

 

2ª Condição: Torque mais ângulo dentro da região elasto-plástica: 

Nesse método, conforme o exemplo da FIGURA 18, permite-se gerar uma 

força tensora inerente à deformação elasto-plástica do parafuso, ou seja, superior ao 

seu limite de escoamento.  
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FIGURA 18 – Exemplo de esquematização de um processo de torque denominado aperto por torque 
e ângulo de deslocamento na região elasto-plástica 
FONTE: GARCIA, 2011, p. 13. 

 

Segundo Garcia (2011), a dispersão da força tensora nessa região é função 

direta da capacidade de geração de força pelo elemento de fixação, sendo essa 

sensível ao tratamento térmico e ao coeficiente de atrito da rosca (µG), pois esse 

afeta o rendimento, devido ao esforço combinado tração-torção.  

Já com relação ao torque final, parâmetro medido e objeto desse estudo, 

considerando o aperto na zona elástica, a dispersão é muito alta, devido à variação 

(permitida) dos coeficientes de atrito da rosca (µG) e da cabeça (µK) dos elementos 

de fixação, e a esse se soma a interação dos elementos com as contra-peças, para 

as quais normalmente não são especificadas condições de superfície tais como 

planicidade, paralelismo, compatibilidade dos revestimentos, entre outros. 

Na análise das normas de engenharia, verificou-se que o programa de 

aperto está atendendo ambas as especificações da Norma FIAT – FPW1.00101/84 e 

Norma FIAT – FPW.80104, ou seja, um pré-torque de 40Nm (±5%), um ângulo final 

de 40º (±2º), com janela entre 70Nm e 115Nm. 

Na análise de especificação do parafuso, foram constatados pontos de 

melhoria técnicas no processo atual de acabamento superficial do parafuso. Devido 

ao risco de “fragilização por hidrogênio” a que podem ser submetidos os parafusos 

de classe 12.9 e acima, a norma FIAT - FPW.80104 define que o acabamento final 

seja Oxidação Negra, com posterior processo de oleamento com o selante Finigard 
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105.  Contudo, o Finigard 105, é um top coat organo-mineral designado para 

proteger peças com acabamento final com passivação e o cromato do Zinco e Zinco-

liga, com o objetivo de proteger da corrosão e controlar o coeficiente de atrito. 

 

 

2.9 TRABALHOS PRELIMINARES 

 

 

Com intuito de delinear e situar as análises que foram realizadas nesse 

trabalho, vale ressaltar as avaliações e resultados obtidos através das análises e 

ações anteriores a este estudo, pois as mesmas são base para fundamentar o 

caminho seguido nessa dissertação. 

As reprovações por torque elevado acontecem de forma aleatória, ou seja, 

em qualquer parafuso, em qualquer posição, no primeiro ou no segundo ciclo de 

aperto. Como não havia um padrão de reprovação isso dificultou as análises iniciais. 

Durante os primeiros anos várias análises e tentativas foram realizadas 

previamente a esse estudo na tentativa de resolver os problemas que causaram as 

reprovações acima do limite superior da janela de torque de aprovação, conforme 

segue: 

 

a) Análise completa das dimensões do parafuso:  

 Realizou-se a análise de conformidade das características técnicas tais 

como altura, comprimento, espessura de corpo e flange, planicidade, resistência, 

dureza, diâmetros e dimensional de filete. O objetivo dessa análise foi encontrar 

alguma não-conformidade dimensional, porém nada foi detectado; 

 

b) Análise completa das dimensões do virabrequim: 

 Realizou-se a análise de conformidade das características técnicas tais 

como o comprimento da rosca, dimensional de filete, perpendicularismo, dimensão 

de chanfro de entrada, dimensão de filetes, dimensão de posição dos furos. 

Também não foi encontrada nenhuma não-conformidade; 
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c) Análise completa das dimensões do volante:  

 Realizou-se a análise e conformidade das características técnicas tais como 

altura do flange de assentamento do parafuso e dureza da região de assentamento 

do flange do parafuso, e nenhuma não-conformidade foi observada; 

 

d) Alteração da norma inicial de parafusamento:  

 Inicialmente alterou-se os limites inferior e superior de torque que eram de 

60Nm a 105Nm para 70Nm a 115Nm respectivamente, com intuito de resolver ou 

minimizar as reprovações, porém não foi obtido o resultado esperado que era 

manter os valores de torque dentro da nova janela sem reprovações, ou seja, o nível 

de reprovações se manteve; 

 

e) Alteração de parâmetros de aperto: 

 Alterou-se a velocidade final da aplicação do ângulo final de 40rpm para 

10rpm, com intuito de evitar as reprovações, porém não houve sucesso. Realizou-se 

também um ajuste do parâmetro de aplicação do pré-torque, que em norma solicita 

o alvo de 40Nm +/- 5%, tentando-se trabalhar com um alvo mais baixo já no limite 

inferior que é de 38Nm mantendo o limite superior de 42Nm. E paralelamente, 

também se fez um ajuste do parâmetro de aplicação do ângulo final que em norma 

solicita-se um alvo de 40° +/- 5%, tentando-se trabalhar com o alvo no limite inferior 

que é de 38°, porém sem se obter o efeito desejado; 

 

f) Alteração da forma de embalagem dos parafusos: 

 Os parafusos chegavam à empresa em caixas de plástico abertas, expostos 

ao tempo originando alto teor de oxidação vermelha aparente. Foi padronizado o 

envio e armazenamento dos mesmos em pequenos sacos plásticos fechados dentro 

das embalagens de plástico, com intuito de eliminar as oxidações e cessar as 

reprovações. As oxidações minimizaram, porém o nível de reprovações se manteve; 

 

g)  Avaliou-se o atendimento aos critérios de dureza dos elementos e chegou-

se à seguinte relação obtida dos desenhos técnicos dos elementos e relatórios 

dimensionais (Anexos 1, 2 e 3): 
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Parafuso (39-43HRC) ≈ Flexplate (42-47 HRC) > Volante (11-23 HRC), onde pode-

se concluir que o parafuso tem dureza muito semelhante ao flexplate, porém ambos 

mais duros que o volante. Aqui o método utilizado foi o método Rockwell o qual 

realiza uma medição direta de dureza. Esse é um método simples e que possui 

escalas diferentes que podem ser utilizadas através de possíveis combinações de 

diferentes penetradores e cargas, o que permite o uso desse ensaio em 

praticamente todas as ligas metálicas, assim como em muitos polímeros. Os 

penetradores incluem esferas fabricadas em aço de elevada dureza, com diâmetros 

de 1/16, 1/8, 1/4 e 1/2 polegada, assim como cones de diamante, utilizados nos 

materiais de elevada dureza. Nesse sistema, a dureza é obtida através da diferença 

entre a profundidade de penetração resultante da aplicação de uma pequena carga, 

seguida por outra de maior intensidade. 

A alteração da janela de torque especificada no item “d”, a nova forma de 

envio dos parafusos no item “f” e as demais ações e análises não surtiram efeito e 

não ajudaram a encontrar a causa raiz do problema. 
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3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

 

No desenvolvimento dos estudos foram utilizadas as seguintes peças, 

recursos de software e equipamentos de metrologia conforme segue: 

 

a) Parafuso do Volante: sextavado com flange – M10 – 1,0x24 – Classe 12.9 – 

Temperado e revenido com acabamento superficial Oxidado e oleado com 

Finigard105. 

 

 

FIGURA 19 – Parafuso do Volante 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

b) Volante do motor: peça de ferro fundido tratado termicamente utilizado em 

motores de câmbio manual. 

 

FIGURA 20 – Volante do motor 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

c) Flexplate do motor: peça conformada em HSLA (High-Strength Low-Alloy) – 

peça de baixo aço carbono com características especiais que provêm melhores 
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características mecânicas e grande resistência à corrosão do que o aço carbono 

normal, e utilizado em motores de câmbio automático. 

 

 

FIGURA 21 – Flexplate do motor 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

d) Software Minitab Versão 17.1: utilizou-se o software para avaliar os dados 

segundo a Análise de Variância como ferramenta capaz de identificar a existência ou 

não de diferenças estatisticamente significativas, bem como utilizado ferramenta 

estatística de Análise de Capabilidade de Processo. 

 

e) Equipamento de medição Optiv Classic: utilizou-se para avaliar a condição e 

o efeito da interação das peças, utilizada para medição e visualização de pequenas 

peças em 3D com aumento total de até 45 vezes conforme FIGURA 22. 

 

 

FIGURA 22 - Equipamento Optiv Classic 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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f)  Equipamento Talysurf Series i60: utilizou-se para avaliar a rugosidade e 

formas das peças durante o estudo, com resolução do sistema de 0,25µm e 120.000 

pontos de capacidade por medição, utilizando um apalpador de 1mm de diâmetro, 

conforme FIGURA 23. 

 

 

FIGURA 23 - Equipamento Talysurf Series i60 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

g) Digimar CX1: utilizou-se para avaliar o alongamento dos parafusos com 

resolução do sistema de 0,0001mm, conforme FIGURA 24. 

 

 

FIGURA 24 - Equipamento Digimar CX1 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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h) Óleo SAE 20W/40: utilizou-se o óleo multiviscoso para lubrificar a região de 

assentamento da flange do parafuso do volante e validar o alongamento dos 

mesmos. Utilizou-se aproximadamente 71mg por volante. 

 

i) Equipamento de aparafusamento Bosch Rexroth System 300 com recursos 

gráficos do software BS300: utilizou-se o equipamento já empregado no processo de 

aperto dos oito parafusos para fazer testes e coleta de dados, avaliar os valores de 

torque, ângulo e gradiente de torque, e também as curvas em sistema gráfico e em 

versão Excel. O equipamento é composto de quatro apertadeiras dotadas de um 

sistema, que pode ser ampliado para até 40 canais de parafusamento, coordenado 

por uma unidade de comunicação. Possui o software BS300, orientado para o 

ambiente gráfico de PC, deixando extremamente visualizável as curvas de torque. 

 

 Com as condições descritas, iniciou-se a nova abordagem conforme a 

metodologia empregada e desenvolvida a seguir. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

Nesse capítulo são apresentadas as ferramentas e a metodologia aplicada 

no desenvolvimento desse estudo.  

As análises seguiram o método baseado no ciclo PDCA (plan, do, check e 

act) para resolução de problemas. Esse método tem ênfase na observação e na 

condição atual, e é a base do Sistema de Gestão de Produção WCM. 

 O PDCA foi impulsionado pelo Dr. William Edwards Deming, um estatístico, 

professor universitário, autor, palestrante e consultor estadunidense, considerado 

por muitos como pai do controle de qualidade moderno. Esse conceito baseia-se no 

método científico, desenvolvido a partir do trabalho de Francis Bacon, político, 

filósofo e ensaísta inglês, considerado como o fundador da ciência moderna. 

 O método científico pode ser escrito como "hipótese", "experimento" e 

"avaliação" ou o planejar, executar e verificar. 

 Um princípio fundamental do método científico e do PDCA é a iteração, uma 

vez que uma hipótese é confirmada (ou negada), e a execução do ciclo novamente 

vai ampliar o conhecimento adiante. PDCA e resolução científica de problemas, 

também são conhecidos como sistemas para o desenvolvimento de pensamento 

crítico. 

 Essa abordagem é baseada na crença de que o conhecimento e as 

habilidades vão se limitando, mas melhorando. Especialmente no início de um 

projeto, as informações chaves podem não ser conhecidas, e assim, o PDCA e o 

método científico, fornecem informações para justificar as suposições (hipóteses) e 

aumentar o conhecimento. 

 Com intuito de uma aplicação adequada do método PDCA, baseada nos 

princípios acima, foi abandonada a abordagem intuitiva e prática que até então vinha 

sendo utilizada, para dar enfoque no conhecimento e embasamento teórico 

acadêmico necessário fundamentando-se em estudos acadêmicos e realização de 

experimentos, análises estatísticas, medições em laboratório de metrologia e 

comparações técnicas conforme fluxograma representado na FIGURA 25. 
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FIGURA 25 – Fluxograma de análises 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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4.1 ANÁLISE DAS CURVAS DE APERTO (PROCESSO ATUAL) 

 

 

Utilizando os recursos gráficos do software BS 300 do sistema de 

parafusamento Bosch Rexroth System 300 foram coletados e avaliados 296 dados 

de torque (Apêndice 1) de diferentes meses durante os anos de 2014 e 2015 com 

intuito de avaliar a capacidade do processo e compreender os processos analisados. 

Também foram utilizados os recursos do Sistema Bosch Rexroth System 

300 para avaliar e comparar as curvas que se encontravam aprovadas dentro dos 

limites inferior e superior de torque, chamadas ao longo do estudo de “curvas OK” e 

as que apresentavam reprovações por torque além do limite superior, gerando 

reprovações, chamadas “curvas NOK”, no sistema gráfico e versão em Excel, com 

intuito de uma avaliação mais aprimorada, ponto a ponto. 

 

  

4.2 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APERTO (CHÃO DE FÁBRICA) 

 

 

Após os estudos teóricos realizados nos itens anteriores, foram realizadas 

diversas observações no posto de trabalho para avaliar a pré-montagem manual dos 

parafusos até o funcionamento da máquina durante a aplicação do torque 

automático no volante. Foi adotado o Diagrama de Ishikawa, segundo o “Pilar 

Melhoria Focada” contido no Guia de Pilares Técnicos (2008), que permite classificar 

as prováveis causas dos problemas em seis tipos diferentes quando aplicada a 

metodologia 6M (material, método, medição, mão-de-obra, meio ambiente, 

máquina).  
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4.3 AUDITORIA FOCADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PARAFUSO E 

NO PROCESSO DE OLEAMENTO (FINIGARD105) DO PARAFUSO 

 

Realizou-se uma auditoria focada no fornecedor de parafusos e no 

fornecedor responsável pela aplicação do acabamento final superficial do parafuso 

(Finigard 105), com intuito de conhecer o processo, segundo requisitos técnicos de 

processo fornecidos nos itens 5 e 6 do manual técnico Finigard 105 Technical Data 

Sheet (Anexo 4) e avaliar possibilidades de melhoria. 

Os pontos críticos de observação durante a auditoria foram: 

 Processo de revenimento e têmpera (atendimento à temperatura e 

tempo); 

 Processo de oxidação negra (atendimento à temperatura, tempo e 

banho de óleo); 

 Processo de aplicação do vedante azul do parafuso (atendimento à 

limpeza do equipamento e largura do vedante); 

 Processo de diluição do Finigard105 (proporção de água e produto); 

 Processo de banho e drenagem do parafuso no óleo Finigard105 

(condição do equipamento e atendimento do tempo de banho e 

drenagem); 

 Processo de centrifugação e secagem do parafuso (condição do 

equipamento e atendimento ao tempo e temperatura necessários). 

 

 

4.4 ESTUDO COMPARATIVO DE APERTOS (INVESTIGAÇÃO)  

 

 

Observou-se que o processo de aperto da peça flexplate que é montada em 

motores para câmbios automáticos no lugar do volante, utiliza o mesmo parafuso, o 

mesmo método de aperto e atende à mesma norma de torque, sem repetir as 

inúmeras reprovações. Assim, o aperto do flexplate foi objeto de estudo de 

comparação para se entender melhor a situação tribológica em relação ao aperto do 

volante. 



76 

 

A partir da observação, foram coletados dados de torques (Apêndice 1) em 

três situações distintas (296 coletas em cada situação), descritas a seguir, e 

realizados testes comparativos para avaliar as condições de interação física entre 

peças e resultados do processo de torque, ângulo e gradiente de torque com intuito 

de melhor compreender as possíveis causas do fenômeno analisado nesse estudo, 

conforme abaixo: 

 Situação 1 (processo atual): 

Parafuso laminado e temperado com acabamento final em Oxidação Negra + 

Finigard105; 

Volante com face usinada (seco). 

 Situação 2:  

Parafuso laminado e temperado com acabamento final em Oxidação Negra + 

Finigard105; 

Volante com face usinada + fina camada de óleo SAE 20W/40 somente na 

região de assento da flange do parafuso. 

 Situação 3: 

Parafuso laminado e temperado com acabamento final em Oxidação Negra + 

Finigard105; 

Flexplate peça conformada em HSLA (High-Strength Low-Alloy – peça de 

baixa liga aço carbono com características especiais que provêm melhores 

características mecânicas e grande resistência à corrosão do que o aço 

carbono normal). 

 A situação 1 envolve o volante e se refere ao processo atual de aperto dessa 

peça. Na situação 3 tem-se o aperto do flexplate quando a peça é montada no lugar 

do volante para modelos de câmbio automático, e ambos com o parafuso M10 

classe 12.9 na sua condição normal de produção. 

 Na situação 2, a aplicação de óleo na região de assento no volante foi definido 

a partir da observação de que os motores chegam à área de pré-montagem dos 

parafusos, e que na rosca do virabrequim há presença considerável de óleo do 

motor, como resultado do óleo utilizado no seu teste á frio. Sempre essa questão foi 

um paradigma dentro da empresa, que tradicionalmente não aceita a aplicação de 

óleo em roscas e parafusos, mesmo tendo em seus processos parafusos já oleados.  
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 Observou-se que esse óleo na rosca do virabrequim deveria gerar no 

processo de aperto reprovações por torque alto, porém com vários testes percebeu-

se que com ou seu óleo na rosca os apertos reprovavam sem seguir um padrão. A 

partir dessa constatação, considerou-se que o problema inicial poderia estar no 

assento, e que o óleo nessa região poderia ser uma possível solução, ou contenção 

a ser considerada. Também uma vez que o mesmo faz parte do produto, não há 

necessidade de avaliar um óleo alternativo e o único risco a ser avaliado é a questão 

do alongamento do parafuso nesse processo, o que também faz parte desse estudo. 

Ainda, com intuito de visualizar e observar a condição de superfície das 

peças antes e depois da montagem e dos testes, foi utilizada a unidade de medição 

Optiv Classic para medição de pequenas peças em 3D com aumento total de até 45 

vezes.  

 

 

4.5 ESTUDO COMPARATIVO DA RUGOSIDADE DAS PEÇAS 

 

 

Com o intuito de melhor compreender a interação das peças nos processos 

em estudo, e buscar uma causa prática para as reprovações estudadas no volante e 

a não reprovação no flexplate, realizou-se um estudo comparativo com peças de 

diferentes lotes de volante e flexplate, e, assim, foram medidos os parâmetros de 

amplitude “Ra”, “Rt” e “Rz” e os parâmetros híbrido HSC e RPc.  

No cálculo dos parâmetros de amplitude forma utilizadas 25 peças do 

volante e 25 peças do flexplate para medição (Apêndice 2). 

Para o volante foram utilizados 5 cut-offs de 0,25mm num comprimento de 

avaliação total de 1,6mm em três pontos distintos. Já para o flexplate foram 

utilizados 5 cut-offs de 0,80mm num comprimento de avaliação total de 4,9mm em 

três pontos distintos. 

No caso do parafuso foram medidas (Apêndice 4) 5 peças utilizando 5 cut-

offs de 0,08mm num comprimento de avaliação total de 0,58mm em três pontos 

distintos. 
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Para a medição dos parâmetros híbridos (Apêndice 3), HSC e RPc, foram 

utilizados novos lotes de 7 unidades do volante e 7 unidades do flexplate. Já para o 

parafuso foram medidas (Apêndice 4) as mesmas 5 peças utilizadas na medição dos 

parâmetros de amplitude.  

Para HSC a altura média ou valor de referência utilizada para medições foi o 

valor 0µm para análise, ou seja, o cálculo do número de picos acima desse valor a 

partir da linha vermelha que passa na origem e para o RPc foi utilizado uma largura 

de faixa (área delimitada por C1 e C2) no valor de 1µm com centro na origem. 

 A quantidade de cut-offs e dimensões de medição foram as mesmas 

utilizadas nas medições dos parâmetros de amplitude 

As regiões de medição podem ser observadas na FIGURA 26. 

 

 
 
FIGURA 26 - Região de medição de rugosidade Volante, FlexPlate e Parafuso 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

 

4.6 ESTUDO COMPARATIVO DE ALONGAMENTO DO PARAFUSO COM E SEM 

ÓLEO SAE 20W/40 

 

 

Para fazer uma análise comparativa dos alongamentos após o torque normal 

e torque com óleo SAE 20W/40 realizou-se a coleta de dados do comprimento de 60 

parafusos antes e depois do torque em ambas as condições (Apêndice 5). Para 

tanto todas as amostras foram faceadas no flange e na extremidade, conforme 
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FIGURA 27, e foi utilizado o traçador de altura Digimar CX1, com capacidade de 

medição de 600 mm com resolução de 0,0001 mm. 

 

 
 

FIGURA 27 – Método de faceamento dos parafusos para medição do alongamento 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

O objetivo desse estudo foi provar que a utilização desse óleo como possível 

contenção até que uma possível solução seja estabelecida não implicará em 

problemas de alongamento ao parafuso, e com isso derrubar os paradigmas até 

então estabelecidos devido a utilização de óleo em parafusos. 

 

 

4.7 ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DE NOVO ACABAMENTO SUPERFICIAL 

 

 

Durante os estudos, a Engenharia da empresa em questão se propôs a 

ajudar na mudança de tratamento superficial com intuito de resolver os problemas 

de reprovação por torque acima do limite superior. Assim, foram realizados testes 

práticos com coleta de 250 curvas (Apêndice 6) e valores de apertos utilizando 

amostras de parafusos com acabamento superficial “fosfatizado”, com objetivo de 

alterar o acabamento atual, e estabelecer uma solução que atenda aos requisitos de 

engenharia. Também foram avaliados os parâmetros de rugosidade de 5 parafusos 

fosfatizados (Apêndice 4) e as superfícies das peças antes e depois do processo de 

torque, utilizando a unidade de medição Optiv Classic para medição de pequenas 

peças em 3D com aumento total de até 45 vezes, com intuito de avaliar o resultado 

da interação das peças com o novo acabamento. 
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6 DISCUSSÕES E RESULTADOS OBTIDOS 
 

 

6.1 ANÁLISE INICIAL DOS DADOS DO PROCESSO NORMAL DE APERTO 

(SITUAÇÃO1) 

 

 

A coleta de dados de torque do processo atual (Situação 1), foi submetida à 

ferramenta estatística de Análise de Capabilidade de Processo onde o valor 

esperado para os índices Cp e Cpk é de no mínimo 1,33. Porém, como pode ser 

observado na FIGURA 28, se obteve um Cp próximo do ideal (1,26), ou seja, uma 

baixa, mas não ideal, variação em relação aos limites de torque. Quanto ao Cpk foi 

obtido um resultado de 0,67, indicando uma variação muito descentralizada (curva 

de distribuição deslocada) em relação aos limites especificados, caracterizando 

assim um processo ineficaz. 

 

 

FIGURA 28 – Análise de Capabilidade do Processo de Aperto Atual  
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

Em seguida foram avaliadas primeiramente as curvas de aperto OK e NOK, 

no processo atual (Situação 1), nas formas gráficas, FIGURA 29, na qual percebeu-

se que para a curva reprovada (NOK), o valor do gradiente de torque (GM) é maior 

que o valor da curva OK. 
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FIGURA 29 – Curvas de aperto OK e NOK para análise 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa  

 

Em seguida realizou-se a sobreposição das curvas OK e NOK, onde pode-

se observar as etapas de aperto do parafuso em ambos os casos, conforme 

FIGURA 30. 

 

 

FIGURA 30 – Curvas de aperto OK e NOK sobrepostas 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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É possível perceber na FIGURA 30, uma inclinação da curva NOK (A) maior 

em relação à curva OK (B) das etapas 2 a 5. Já durante a etapa 1 as condições de 

aperto são muito semelhantes. 

Da análise ponto a ponto para os valores de torque e respectivos ângulos, 

obteve-se a TABELA 3 abaixo: 

 

 

TABELA 3 – Comparação do resultados das curvas de aperto OK e NOK 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

Dos dados obtidos na TABELA 3 é possível confirmar o aumento na relação 

ângulo e torque (inclinação da curva) percebendo que os valores de delta ângulo 

(acréscimo do ângulo para alcançar um valor de torque na etapa seguinte) em 

destaque amarelo, independente da ordem de grandeza, são menores na curva 

NOK. Porém, a obtenção de valor de torque final mais alto, gera a reprovação em 

questão. 
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6.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO DAS OBSERVAÇÕES EM CHÃO DE FÁBRICA 

 

 

A observação no posto de trabalho foi realizada diariamente, durante os 

anos de 2014 e 2015, com a participação e colaboração dos responsáveis técnicos e 

operacionais do processo e com o registro dos fatos mais relevantes, conforme 

segue abaixo: 

Fato1 

O acabamento dos parafusos que chegam à borda de linha não é adequado 

ao processo, conforme resultados apresentados na FIGURA 31.  

 

 

FIGURA 31 – Condição física do assento e corpo parafuso e oleamento (Optiv Classic 45X) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

Fato2 

Quanto ao modo operacional nenhum tipo de modo de falha foi observado, 

uma vez que o parafuso é pré-montado ou aproximado de forma manual, e sem 

nenhum tipo de risco de interferência no processo de aperto. 
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Fato 3 

Os volantes chegam acondicionados em caixas plásticas, sem nenhum óleo 

protetivo, e apresentam casos de pouca e muita oxidação, conforme FIGURA 32. 

 

 

FIGURA 32 – Condição física do volante com presença de oxidação (Optiv Classic 45X) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

Fato 4 

 Durante as observações foram realizados experimentos com o óleo do 

motor, mais especificamente o SAE 20W/40, com intuito de descobrir se o fator óleo 

interfere no processo de torque, mais precisamente se esse elimina ou minimiza os 

problemas de reprovação, e os efeitos da interação do óleo durante o aperto, 

buscando utilizá-lo como uma possível contenção, ou até mesmo uma das soluções 

definitivas para o problema em questão. 

Como resultado inicial desse experimento, aplicando uma camada muito fina 

de óleo (média de 71mg) diretamente na flange do volante, na região onde a cabeça 

do parafuso se acomoda, é possível afirmar que não houve arraste de material, e as 

marcas do aperto se apresentaram uniformes em todas as amostras conforme 

mostra a FIGURA 33.  
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FIGURA 33 – Avaliação da flange do parafuso após torque ok (Optiv Classic 45X) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

Os resultados de torque obtidos e análises desse experimento foram 

utilizados como fonte de comparação e são apresentados a seguir. 

Fato 5 

 Quanto ao fator máquina foram observados alguns pontos de melhoria do 

processo atual, e que podem ser observados na FIGURA 34. 

 

 

FIGURA 34 – Avaliação do processo de acoplamento e torque do volante 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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Os pontos observados durante o processo de aperto foram: 

1 – Todo volante é pré-montado com os oitos parafusos manualmente de forma 

que o volante sempre fica inclinado para frente antes de acoplar no equipamento, 

ou seja, nunca está encostado no motor; 

2 – Após o acoplamento da máquina, o pino centralizador (FIGURA 34) exerce 

uma força (FP) na base inferior do volante, que mantém a inclinação com certa 

resistência (FR) na peça contra o sentido de aparafusamento (FF). 

 

Dos pontos descritos, levantou-se a “hipótese” de que esse processo de 

inclinação associado à resistência gerada pelo pino de centralização, de maneira 

geral está elevando os torques devido à força de resistência gerada pelo pino 

centralizador. 

A análise aqui teve por objetivo avaliar se realmente existe a influência 

desse processo para, em seguida, serem estudadas possíveis melhorias. 

Na avaliação da influência desse processo foi realizada a pré-montagem de 

um parafuso por furo até o final, apenas pré-montando os demais, de forma que o 

volante ficasse assentado com a flange do virabrequim, e em seguida, coletados os 

torques de cada situação, para observar se a força “FP” era neutralizada pela 

presença de um parafuso que garantisse que a peça se mantivesse em posição, 

gerando a queda dos valores de torque coletados. Foram coletados os torques em 

nove situações para comparação, ou seja, uma coleta no processo normal de 

produção e mais oito na condição em questão e avaliadas as suas médias e 

desvios. No total foram coletadas 14 amostras (motor) por tipo de teste realizado 

para uma análise experimental inicial. 

Para melhor compreender a análise realizada e levando em conta que a 

fixação do volante no motor acontece através do aparafusamento de oito parafusos 

em duas etapas de quatro apertos, definiu-se cada aperto de F01, F11, F21 e F31 

no primeiro aperto e F02, F12, F22 e F32 no segundo aperto, conforme a FIGURA 

35. 
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FIGURA 35 – Configuração de apertos para o teste de influência da máquina 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

Comparando os valores obtidos com os resultados para o processo normal 

de aperto (NP), obteve-se como resultado geral para as médias e desvios os valores 

expostos TABELA 4. 

 

 
 

TABELA 4 – Valores obtidos no teste de aperto para avaliação da influência do processo de aperto 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa (2015) 

 



88 

 

 Da TABELA 4, percebe-se que ao fixar o parafuso F12 até o final, todos os 

outros parafusos têm a média e desvio de seus torques decrescidos. Porém esse 

resultado é insuficiente para concluir-se se há influência do processo de aperto da 

máquina, ou mais especificamente se o pino de localização realmente interfere nos 

valores de torque gerando reprovações por torque acima do limite superior de 

aprovação. 

Para reforçar a análise e melhor explorar os resultados dos testes foi 

realizada uma Análise de Capabilidade de todos os testes. Essa análise descarta a 

hipótese de que o processo de aperto da máquina seja a causa raiz das 

reprovações, uma vez que durante os testes foram obtidos valores acima da janela 

superior de aprovação. Ou seja, mesmo eliminando a reação da máquina o processo 

continua gerando torques acima do especificado, o que pode ser verificado nos 

resultados da Análise de Capabilidade de todos os testes, conforme FIGURA 36 e 

37.  

 

 

FIGURA 36 – Análise de Capabilidade dos Testes F01, F02, F11 e F12 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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FIGURA 37 – Análise de Capabilidade dos Testes F21, F22, F31 e F32 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
 

Na análise do resultado de Cp só foram obtidos valores maiores que 1,33 

para os testes F02, F12, F21 e F32, ou seja, a variação do processo melhorou para 

esses testes em relação ao processo atual que tem um Cp de 1,26. 

No entanto todos os testes obtiveram valores de Cpk abaixo de 1,33, ou 

seja, os resultados se encontram deslocados em relação aos limites inferior e 

superior de aprovação, com tendência a gerarem a reprovações por torque acima do 

limite superior. Assim, pode-se dizer que o procedimento pode ter influência no 

processo de variação dos valores de torque e que merece um estudo específico no 

futuro, mas esse não resolve o problema de reprovações acima do limite superior 

especificado. 

Outro ponto importante que foi observado e que pode ser evidenciado na 

FIGURA 35 é que o processo de aperto é realizado na horizontal durante um 

movimento realizado num percurso de três metros, sofrendo inúmeras interferências 

mecânicas dos esforços realizados pela máquina. Durante o processo de aperto o 

conjunto de apertadeiras acopla no pallet de sustentação do motor e também sobre 

esse. A máquina fica presa por suporte na parte superior, ou seja, todo o peso e 
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desalinhamento da máquina geram esforços que variam ao longo do percurso do 

processo de aperto reforçando a interferência na variação desse processo. 

 

 

6.3 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E 

PROCESSO DE OLEAMENTO (FINIGARD105) DO PARAFUSO 

 

 

Após as observações do posto de trabalho foi realizada uma auditoria focada 

no processo de fabricação do parafuso e no processo de oleamento com Finigard 

105, com intuito de buscar possíveis causas e possíveis melhorias nos processos. 

Como resultados foram levantados pontos de melhoria na garantia do tempo de cura 

do filme de óleo (verniz) e também melhoria da drenagem do óleo antes de iniciar a 

sua cura na centrífuga. 

Para que seja atendida a especificação de secagem em centrífuga de 10 

minutos a 80°C e 250 rpm (especificação de engenharia através de teses 

empíricos), é necessária a aplicação de controle automático de tempo e 

temperatura, além de um equipamento adequado para centrifugação, pois 

atualmente o processo é manual e o calor e a centrífuga são improvisados. Também 

é necessário controle de tempo mínimo para a drenagem do produto antes de ser 

realizada a cura do produto. 

Foi constatado que o Finigard 105, um óleo que após passar por um 

processo de cura, sela um filme de verniz sobre o parafuso, garantindo a sua 

proteção à corrosão e exerce a função de moderador de torque desde que as 

especificações técnicas necessárias para sua aplicação sejam atendidas. Foram 

realizados testes no fornecedor, onde pode ser observado que sendo dissolvido ou 

não em água, se não for bem curado, não completa a película de verniz em torno do 

parafuso, podendo causar os problemas já verificados anteriormente na superfície 

do parafuso (oxidação e bolhas de verniz), e não atua como um moderador de 

torque adequado. Outro ponto importante aqui, é que esse produto tem requisito 

definido para aplicação em peças de zinco, cromados ou galvanizadas, e assim, 
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esse não é adequado para parafusos com acabamento superficial em Oxidação 

Negra. 

O processo de aplicação do vedante azul estava em conformidade e com o 

equipamento em boas condições de operação. 

Quanto ao processo de fabricação do parafuso não foram observados 

problemas técnicos no processo de revenimento, têmpera e armazenagem do 

parafuso antes do acabamento superficial. Também estava em conformidade o 

processo final de banho para geração da oxidação negra. 

 

 

6.4 RESULTADOS DO ESTUDO COMPARATIVO DE APERTOS 

 

 

Como o objetivo de avaliação do efeito físico da interação entre as peças, 

foram observadas peças antes e depois do torque no volante e no flexplate, para 

comparar o efeito físico do aperto sobre elas conforme seguem nas FIGURAS 38, 39 

e 40 e respectivos resultados gerais. 

 

 

FIGURA 38 – Avaliação do assento flexplate antes e após torque OK (Optiv Classic 45X) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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FIGURA 39 – Avaliação do assento volante antes e após torque OK e NOK (Optiv Classic 45X) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
 
 

 

FIGURA 40 – Avaliação da flange do parafuso após torque OK e NOK (Optiv Classic 45X) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

Do estudo comparativo do aperto atual do volante, do aperto com óleo SAE 

20W/40 e o aperto do flexplate obtiveram-se os resultados seguintes para torque, 

ângulo e gradiente de torque respectivamente: 

 

Resultados para o Torque: 

a) Análise de Capabilidade de Processo 

 Na FIGURA 41, tem-se os resultados comparativos de capabilidade para os 

três processos em análise. Verifica-se que o aperto do flexplate e o aperto com SAE 

20W/40 têm altos Cpk e altos Cp. Já o processo de aperto atual se mostra incapaz 

(Cpk<1). 
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FIGURA 41 – Comparativo das Análises de Capabilidade (TORQUE) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

b) Análise de Variância 

 Em relação à Análise de Variância, evidenciou-se diferença estatística entre 

as médias e as dispersões dos três processos, porém o processo de aperto atual é o 

que possui a média mais afastada e mais significativa em relação aos outros dois 

processos que possuem médias muito próximas, conforme FIGURA 42. 
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FIGURA 42 – Análise de Variância (TORQUE) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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Resultados para o Ângulo: 

a) Análise de Capabilidade de Processo 

 Na FIGURA 43, encontram-se os resultados comparativos de capabilidade 

para os três processos em relação à aplicação do ângulo. Verifica-se que o aperto 

do flexplate e o aperto com SAE 20W/40 têm altos Cpk e alto Cp. Já o processo de 

aperto atual se mostra ineficaz (Cpk<1). 

 

 

FIGURA 43 – Comparativo das Análise de Capabilidade (ÂNGULO) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
 

b) Análise de Variância 

 Em relação ao teste de hipóteses, como já esperado, não foi evidenciada 

diferença estatística entre as médias e as dispersões dos três processos, porém o 

processo de aperto atual possui na dispersão uma diferença relevante maior em 

relação aos demais, como pode ser evidenciado na FIGURA 44. 
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FIGURA 44 – Análise de Variância (ÂNGULO) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa (2015) 
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Resultados para o Gradiente de Torque: 

a) Análise de Capabilidade de Processo 

 Na análise apresentada na FIGURA 45, foram utilizados os valores teóricos 

calculados para os limites inferior e superior de gradiente conforme a TABELA 1. 

Tem-se que os processos de aperto do flexplate e o aperto com óleo SAE 20W/40 

têm altos Cpk e Cp, e novamente o processo de aperto atual se mostra 

extremamente ineficaz (Cpk<1). 

 

 

FIGURA 45 – Comparativo das Análises de Capabilidade (GRADIENTE) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
 

b) Análise de Variância 

 Em relação à análise de variância, foi evidenciada diferença estatística entre 

as médias e as dispersões dos três processos, porém o processo de aperto atual 

possui na dispersão e na média uma diferença relevante maior em relação aos 

demais, conforme evidenciado na FIGURA 46. 
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FIGURA 46 – Análise de Variância (GRADIENTE) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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 Dos estudos comparativos pode-se correlacionar os valores (coletas de 

estudo) obtidos nos processos e os valores solicitados em norma na TABELA 5, 

como forma de comparação geral dos valores de processo atuais para cada tipo de 

aperto, e verificar quais se adaptam a norma. 

 

 

TABELA 5 – Análise comparativa dos processos em relação à especificação em Norma 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

Como resultado, tomando como base a TABELA 5, conclui-se que, o 

processo atual é o único que não atende a Norma em vigor em relação aos valores 

de torque e aos valores teóricos de gradiente necessários para garantir a janela final 

de torque para um ângulo de 40º. 

 

 

6.5 RESULTADOS DO ESTUDO DE RUGOSIDADE 

 

 

Na comparação das rugosidades foram traçadas e avaliadas 25 amostras de 

perfis de rugosidade do volante e do flexplate e analisadas em relação à análise de 

variância, na qual foi evidenciada diferença estatística entre as médias e as 

dispersões dos parâmetros de rugosidade “Ra”, “Rz” e “Rt”, sendo os valores do 

volante maiores que do flexplate. Ou seja, tem-se maior rugosidade para o volante 

conforme FIGURAS 47, 48 e 49. Somente no caso das dispersões, para Rt não 

houve diferenças significativas entre as peças, o que já era esperado. 
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FIGURA 47 – Análise de Variância para as rugosidades do volante e do flexplate (Ra) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

 

FIGURA 48 – Análise de Variância para as rugosidades do volante e do flexplate (Rz) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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FIGURA 49 – Análise de Variância para as rugosidades do volante e do flexplate (Rt) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 
Na TABELA 6 apresenta-se uma comparação dos valores obtidos para 

melhor compreender os resultados provenientes da análise estatística. 

 

 

TABELA 6 – Análise comparativa dos valores de rugosidade do volante e do flexplate 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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 Para melhor visualizar as diferenças de rugosidade, segue as 

representações gráficas dos perfis do volante e do flexplate, respectivamente nas 

FIGURAS 50 e 51. 

  

 

FIGURA 50 – Perfil de rugosidade do Volante 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa (2015) 

 

 

FIGURA 51 – Perfil de rugosidade do Flexplate 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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 Também foram traçadas e avaliadas 5 amostras de perfis de parafuso com 

acabamento em oxidação negra conforme TABELA 7 e FIGURA 52. 

 

 
 
TABELA 7 – Análise dos valores de rugosidade do parafuso com acabamento em oxidação negra 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
 

 
 
FIGURA 52 – Perfil de rugosidade do Parafuso com acabamento em oxidação negra 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

Avaliando somente os parâmetros de amplitude de rugosidade do volante, 

flexplate e parafuso, pode-se apenas concluir que a rugosidade do volante é maior 

que do flexplate, uma vez que o parafuso é o elemento comum na interação 

realizada durante o torque, sem elemento para comparações até o momento. No 

entanto percebe-se que a rugosidade média dos parâmetros do parafuso tem 

valores baixos e próximos aos valores do flexplate. 
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Para reforçar a avaliação da rugosidade e buscar novos resultados foram 

medidos os parâmetros híbridos “RHSC” e “RPc” Como altura média ou valor de 

referência para o cálculo de RHSC, foi utilizado o valor 0µm para análise, ou seja, o 

cálculo do número de picos acima desse valor a partir da linha vermelha que passa 

em 0 na FIGURA 62. Já para o RPc foi utilizada uma largura de faixa (área 

delimitada por C1 e C2) no valor de 1µm com centro na origem também. Os valores 

médios encontrados para os parâmetros podem ser observados nas TABELAS 8 e 9 

a seguir. 

 

TABELA 8 – Tabela de valores médios comparativos de RHSC 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
 
 

 
 
TABELA 9 – Tabela de valores médios comparativos de RPc 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

 Com os resultados dos dois parâmetros híbridos nas tabelas acima, pode-se 

perceber que os valores de “RHSC” e “RPc” para o volante e o parafuso são mais 

baixos e mais próximos, enquanto os valores do flexplate são bem maiores. 
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6.6 RESULTADO DO ESTUDO COMPARATIVO DE ALONGAMENTO DO 

PARAFUSO COM E SEM ÓLEO SAE 20W/40 

 

 

Para finalizar a explicação dos resultados obtidos, foi realizada a 

comparação e a avaliação do resultado dos alongamentos do parafuso nas 

condições normais de aperto com e sem o óleo SAE 20W/40. Como resultado da 

análise de variância não foram evidenciadas diferenças estatísticas significativas 

entre os alongamentos, o que pode ser observado na TABELA 10 e FIGURA 53. 

 

 

TABELA 10 – Análise comparativa dos alongamentos do aperto atual e com SAE 20W/40 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
 
 

 

FIGURA 53 – Análise de Variância do alongamento para parafusos torqueados com SAE 20W/40 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
 

 Com esse resultado conclui-se que o óleo SAE 20W/40 pode ser utilizado 

como contenção, sem gerar riscos de alongamento do parafuso e também sem 

riscos para a qualidade do produto. 
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6.7 RESULTADOS DO ESTUDO DE NOVO ACABAMENTO SUPERFICIAL 

 

 

Foram realizadas as coletas iniciais de 250 torques para avaliar o 

comportamento do parafuso fosfatizado no volante e 250 torques para avaliar o 

comportamento no flexplate. Como resultados de torque e gradiente, obteve-se, por 

meio da Análise de Capabilidade de Processo de ambas as peças, os valores 

mostrados nas FIGURAS 54 e 55. 

 

 

FIGURA 54 – Análise de Capabilidade de Torque para o Volante/Flexplate com parafuso  
fosfatizado 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

 

FIGURA 55 – Análise de Capabilidade de Gradiente para o Volante e Flexplate com parafuso 
fosfatizado 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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Na análise acima pode-se verificar que ambos os processos resultaram em 

excelentes resultados para o Cp e Cpk, ou seja, ambos bem acima de 1,33. A 

questão dos valores do flexplate estarem um pouco abaixo do volante já era 

esperada, uma vez que a rugosidade do flexplate é menor que do volante, ou seja, 

há uma tendência dos valores de torque e gradiente diminuírem mais que no 

volante, porém sem riscos para a qualidade dos resultados esperados desse 

processo. Portanto, o fosfato se mostrou excelente e com grande estabilidade para 

os valores de torque gradiente. 

Também foram avaliadas as superfícies de ambos os produtos após os 

torques serem realizados, e que podem ser observados nas FIGURAS 56, 57 e 58. 

 

 

FIGURA 56 – Avaliação da flange do parafuso fosfatizado após torque OK no Volante e Flexplate 
(Optiv Classic 45X) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

 

FIGURA 57 – Avaliação da flange do volante após torque OK com o parafuso fosfatizado (Optiv 
Classic 45X) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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FIGURA 58 – Avaliação da flange do flexplate após torque OK com o parafuso fosfatizado (Optiv 
Classic 45X) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
 
 

 Para avaliar os resultados de torque segue abaixo uma curva gráfica de 

torque obtida com o parafuso fosfatizado e o comparativo desse processo de aperto 

com os processos anteriores em Excel, respectivamente nas FIGURAS 59 e 60. 

 

 

FIGURA 59 – Curva de aperto para o parafuso fosfatizado 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
 

 

FIGURA 60 – Comparativo de curvas em modo Excel de todos os processos estudados 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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Como pode se observar nas FIGURAS 59 e 60, a interação das peças com o 

parafuso fosfatizado ocorre de forma regular e sem a presença de arraste de 

material, ou seja, o fosfato é um excelente acabamento superficial, garantindo um 

bom desempenho do sistema de aperto em questão.  

Os processos A e B são resultado do procedimento atual, e têm uma 

inclinação da curva muito acentuada, ou seja, gradiente acima do teórico 

especificado, o que gera as reprovações de torque acima do limite superior. No 

entanto, os processos C, D, E e F são aqueles testados e analisados nesse estudo, 

que apresentam menor gradiente. No caso dos processos E e F, verificou-se que o 

parafuso fosfatizado apresenta gradiente menor e muito mais estável do que os 

demais. 

O perfil de rugosidade do parafuso com acabamento fosfatizado também foi 

traçado e analisado conforme FIGURA 61. 

 

 

FIGURA 61 - Perfil de rugosidade do Parafuso com acabamento fosfatizado 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

Os parâmetros de amplitude dos parafusos com acabamento em oxidação 

negra e fosfatizado foram comparados, conforme TABELA 11 e avaliados 

estatisticamente, onde não foram observadas diferenças significativas segundo uma 

análise de variância. 
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TABELA 11 - Análise comparativa dos parâmetros de amplitude do parafuso fosfatizado e com 
oxidação negra 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
 

Também foram avaliados e comparados os parâmetros híbridos de 

rugosidade do volante, flexplate, parafuso com acabamento em oxidação negra e o 

parafuso com acabamento fosfatizado com os resultados obtidos conforme a 

TABELA 12. 

 

 

TABELA 12 - Tabela de valores médios comparativos de RPc e RHSC (volante, flexplate, parafuso 
com oxidação negra e parafuso fosfatizado) 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Os objetivos iniciais deste trabalho foram atendidos, ou seja, a causa das 

reprovações foi compreendida, e uma solução foi estudada, testada e já está em 

validação pela engenharia da empresa. Também foi de extrema importância os 

estudos de normas internas e artigos relacionados a torque, o qual gerou 

conhecimento e prática para aplicação em novos desafios dentro da empresa. 

Quanto ao paradigma da utilização de óleo no parafuso para minimizar as 

perdas, o mesmo já está sendo aplicado como contenção até que seja validado a 

solução final. 

Com relação ao método de aperto, Torque mais Ângulo de Deslocamento, 

pode-se concluir que, independente da força tensora desejada e da sua relação 

linear com o ângulo, o monitoramento realizado no processo em questão é sobre o 

torque final obtido, e esse não segue a mesma relação, mesmo se tratando de um 

aperto na região elástica. O torque final possui grande dispersão, devido a sua forte 

dependência em relação aos coeficientes de atrito (µG e µK) e à interação dos 

elementos de fixação. 

O acabamento superficial do parafuso (Oxidação Negra + Finigard 105) não 

é adequado e não garante as condições de proteção à corrosão, e tampouco 

garante um controle adequado do coeficiente de atrito, o que certamente contribui 

para a dispersão atual do Torque Final. 

Quanto à superfície do volante e do flexplate, pode se concluir que para a 

condição atual do parafuso, o flexplate garante um bom processo de aperto em 

virtude dos seus baixos parâmetros de amplitude de rugosidade, os quais têm 

influência significativa na determinação do coeficiente de atrito. Ou seja, deve-se 

entender que atrito é a resposta da interação das superfícies de forma padronizada, 

e assim pode-se também concluir que o coeficiente de atrito na interação 

parafuso/flexplate é menor que na interação parafuso/volante em função dos 

parâmetros de rugosidade. 

Das análises comparativas de rugosidade, pode-se concluir com a análise 

dos parâmetros “RHSC” e “RPc” que o volante e o parafuso oxidado têm um 

espaçamento entre os picos (asperezas) maior que o flexplate. Ou seja, quanto 
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menor o espaçamento entre picos (maior o número RPc e RHSC), menor a 

interferência durante a interação das peças, resultando em um melhor deslizamento 

entre as peças.  

No caso do parafuso fosfatizado constatou-se que o processo de 

fosfatização diminuiu o espaçamento entre os picos devido ao preenchimento dos 

espaçamentos, o que pode ser observado na FIGURA 62, gerando maiores valores 

para “RPc” e “RHSC” e conseqüentemente melhorando o deslizamento sobre a 

superfície do volante. Os valores também ultrapassaram os parâmetros do flexplate 

mantendo a correlação e, assim, mantendo um bom deslizamento sobre o mesmo. 

 

 

FIGURA 62 - Perfil de rugosidade do parafuso com acabamento fosfatizado 
FONTE: Cristian Carlo Gonçalves da Costa 

 

Pode-se também concluir que a utilização do óleo SAE 20W/40 altera a 

condição de atrito na interação parafuso/volante, minimizando e trazendo maior 

estabilidade ao coeficiente de atrito, uma vez que esse age como elemento de 

preenchimento minimizando as imperfeições existentes na superfície do volante . Ou 
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seja, o óleo em questão diminui e estabiliza o coeficiente de atrito dessa interação, 

de modo que pode ser utilizado como uma contenção ou uma alternativa para 

minimizar e, até mesmo resolver, as reprovações de torque, uma vez que a sua 

utilização não altera o alongamento do parafuso e nem implica em deterioramento 

de condições de funcionamento originais do projeto a que foi concebido. 

Das análises comparativas de gradiente de torque, conclui-se que a 

definição e o monitoramento deste pode ser uma forma indireta e eficiente de 

monitorar alterações na condição de atrito do aperto. 

Nesse processo, em função dos resultados encontrados, conclui-se que o 

coeficiente de atrito da cabeça (µK) é o que tem maior impacto sobre a capabilidade 

do processo em questão. 

O parafuso fosfatizado, de todos os acabamentos, foi o que apresentou 

melhor desempenho, ou seja, maior estabilidade e melhores índices de 

capabilidade, constituindo assim uma excelente solução para o problema em 

questão. 

Conclui-se que existem alguns pontos que devem ser avaliados para 

melhorar o processo de aperto em questão, além da alteração do tratamento 

superficial do parafuso, tais como: 

1. Definir tratamento protetivo ou melhorar a questão de tempo e modo de 

armazenamento para o volante do motor para evitar a oxidação do mesmo, uma vez 

que esse fato impacta diretamente no coeficiente de atrito; 

2. Como não é possível realizar o processo de torque na vertical, recomenda-

se mudar o conceito da máquina adaptando-a para um conceito ”stop station”, ou 

seja, implementar um projeto onde a máquina fique parada e com sustentação na 

parte inferior; 

3. Uma melhoria rápida e importante para o processo é a eliminação da reação 

do pino de centralização do volante, ou seja, garantir que o mesmo fique faceado no 

virabrequim de forma livre sem forças de resistência; 

4. Implantar controles automáticos de tempo e temperatura no processo de 

aplicação do FINIGARD 105 do fornecedor até que esse verniz seja substituído ou 

eliminado do processo de tratamento do parafuso. 
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8 TRABALHOS FUTUROS 
 

 

Nesse capítulo, estão relacionados algumas oportunidades de pesquisa, 

identificadas durante o desenvolvimento desse trabalho, que contribuirão para 

entendimento das variáveis e sua influência nos processos de aperto, e com certeza 

gerarão mais conhecimento a respeito dos conceitos de tribologia e do processo de 

torque. Os trabalhos que poderão ser desenvolvidos são: 

- Avaliar o coeficiente de atrito dos processos abordados nesse trabalho e a 

possível correlação com os gradientes dos mesmos; 

- Avaliar a desempenho de torque e os resultados de coeficiente de atrito e 

gradiente de torque sem a utilização do FINIGARD 105, e assim validar uma 

alteração do processo de acabamento superficial atual (redução de custos); 

- Fazer uma avaliação mais detalhada da influência da máquina de aperto sobre 

a variação de torque. 
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ANEXO 1: Relatório Dimensional do Parafuso 
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ANEXO 2: Relatório de Dureza do Volante 
 

(Valor de referência para conversão da dureza) 
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ANEXO 3: Relatório de Dureza do Flexplate 
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ANEXO 4: Manual técnico Finigard 105 Technical Data Sheet 
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APÊNDICE 1: Coleta de dados de torque, ângulo e gradiente de torque (3 
situações distintas) 
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APÊNDICE 2: Medição do Ra, Rz e Rt do Volante e do Flexplate 
 

 



132 

 

 

APÊNDICE 3: Medição RHSC e RPc do Volante e Flexplate 
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APÊNDICE 4: Medição dos parâmetros de rugosidade do Parafuso 
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APÊNDICE 5: Medição do alongamento do parafuso com e sem óleo 
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APÊNDICE 6: Coleta de dados de torque, ângulo e gradiente de torque 
(Parafuso Fosfatizado) 
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