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Resumo: Juntas formadas por chapas de três materiais 

dissimilares, duas ligas de alumínio AA2024-T4 e 

AA7475-T6 e uma liga de titânio Ti-6Al-4V, foram 

soldadas por meio da técnica de soldagem por atrito 

linear (FSW), processo em que a união ocorre no estado 

sólido. A influência dos parâmetros do processo nas 

variáveis dependentes foi analisada por meio do 

planejamento de experimentos. As propriedades 

mecânicas e a microestrutura resultante foram 

analisadas na junta soldada. 

 

1. Introdução 
A indústria aeronáutica e automotiva necessita da 

utilização de materiais leves, como as ligas de alumínio 

e titânio, para diminuição de peso em seus projetos. 

Porém, existem barreiras pelos métodos tradicionais de 

soldagem. Com a soldagem por atrito, no entanto, é 

possível unir metais e ligas de natureza diversa devido à 

temperatura não muito elevada. Um corte transversal na 

junta soldada pode ser identificado por quatro zonas 

distintas: material base, zona afetada pelo calor, zona 

termomecanicamente afetada e nugget [1]. 

As tensões residuais na soldagem podem surgir 

quando grandes gradientes térmicos de tensão são 

causados nas regiões próximas às juntas soldadas pelo 

aquecimento localizado e posterior resfriamento da zona 

soldada; essa contração pode causar quebra ou distorção 

pelas tensões introduzidas nesse processo pela 

concentração de tensões [2]. 

 

2. Metodologia 

O processo de união foi realizado de tal maneira que 

o pino encostasse na liga de titânio. A disposição das 

chapas é mostrada na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Soldagem Tri-dissimilar por atrito. 

A soldagem foi realizada com a máquina CNC 

especial para o processo FSW cedida pelo Laboratório 

de estruturas leves do IPT. A soldagem dos corpos de 

prova dividiu-se nos testes preliminares (definição de 

parâmetros) e a soldagem definitiva.  

O Delineamento Composto Central (DCC) foi 

utilizado com o objetivo de se obter as réplicas 

concentradas apenas no ponto central. As variáveis 

independentes adotadas no processo foram a rotação, 

avanço e ângulo.  

A análise de tensão residual foi realizada pela 

técnica do furo cego, o levantamento do perfil de dureza 

foi realizado com o ensaio de dureza Vickers, por fim a 

análise metalográfica teve por objetivo identificar a 

formação das zonas microestruturais na região soldada. 

 

3. Resultados 
A máquina FSW contém transdutores de carga que 

permitiu a medição dos esforços envolvidos no 

processo. Por meio do software statistica foi feita uma 

análise através do ANOVA do coeficiente R², além da 

geração do Diagrama de Pareto, que indica as variáveis 

independentes com fator p menor que 0,05, e a geração 

do gráfico de superfície de resposta, mostrando melhor 

a correlação dos parâmetros com as variáveis 

dependentes (força de forjamento, força transversal, 

torque, temperatura, tensão residual e limite de 

resistência).  A tabela abaixo indica os resultados 

obtidos no software para as variáveis do processo. 

 

Tabela I – Resultados obtidos no statistica. 

Variáveis R² Parâmetro com p<0,05 

F. Forj 0,472 Avanço 

F. Transv 0,885 Avanço, Ângulo, Rotação 

Torque 0,757 Rotação 

Temp 0,730 Avanço 

A figura abaixo mostra o gráfico de superfície de 

resposta gerado da força de forjamento.  

 
Figura 2 – Gráfico de superfície de resposta. 
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