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Resumo: A indústria aeronáutica constantemente 

busca processos melhores e mais eficientes para suas 

estruturas. Nesse cenário a FSW surge como uma ótima 
opção aos rebites utilizados até então. Porém, para uma 

melhor utilização do processo é necessário conhecer as 

alterações causadas na estrutura original do material 

base. A fim de realizar um estudo correlacionando a 

tensão residual com outras grandezas, foram medidas 

neste trabalho as tensões residuais, bem como foi 

realizada a análise macrográfica das amostras. 

 

1. Introdução 
O FSW é um processo de solda relativamente novo e 

o conhecimento das propriedades mecânicas alteradas é 

de suma importância para o projeto de engenharia.       

Entre as características mais alteradas em processos 

de solda tradicionais estão as tensões residuais, que 

costumam ser elevadas devido à grande área 

termicamente afetada e podem influenciar 

negativamente em uma série de propriedades como a 

fadiga. 
Então, muitos estudos foram direcionados para 

medição de tensões residuais no FSW e encontrou-se 

tensões residuais longitudinais de maior magnitude do 

que as transversais e possuindo um perfil característico 

em formato de “M”.  Ambas possuem picos maiores no 

lado do avanço. [1] 

 

2. Metodologia 
A partir de chapas da liga de Alumínio 2024-T3 

soldadas por FSW, em que os parâmetros de solda da 

máquina foram definidos com base no DOE.  

Foram realizados ensaios para análise de tensões 

residuais transversais, longitudinais, assim como análise 
microestrutural a fim de identificar as regiões afetadas. 

As medidas de tensões residuais foram realizadas 

através de um difratômetro de raio-X Stresstech 3000 

G2R, utilizando tubo de Cr K- e colimador de 2mm. O 
método utilizado foi Sen² ψ. Para as análises de macro e 

micrografia, foi realizada a preparação das amostras 

(cortando, embutindo, lixando e polindo) para posterior 

ataque com o reagente Keller. 

 

3. Resultados 
Os valores de tensões residuais longitudinais 

encontrados foram superiores transversais, como era 

esperado. O maior valor encontrado foi da ordem de 

100MPa e está localizado na zona termicamente afetada, 

ao lado do ombro, sendo que neste local não há mistura 
de material. Em uma região próxima, onde ocorre a 

passagem do pino, acontece o fenômeno de 

recristalização devido às grandes taxas de deformação e 

introdução de calor. Essa região é característica da FSW 

e é conhecida como região do nugget, identificada com 

uma seta vermelha na parte superior da figura 1. Na 

porção central pode-se observar, somente a título de 

ilustração, a diferença de tamanho de grão em diferentes 

regiões da solda em ensaio metalográfico realizado com 

outra liga de alumínio, porém com o processo de FSW.  

4. Conclusões 
Os resultados de tensões residuais longitudinais e 

transversais corroboram com o que é apresentado na 

literatura científica, [1] [2] assim como os resultados 
das micrografias. 
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Figura 1 – A: Macrografia da amostra 2024-12. B: 

Macrografia de comparação de tamanho de grão de 

uma amostra da liga de Alumínio 7475. C: 

Resultados de tensões residuais na amostra 2024-28 

(réplica da amostra 2024-12) 
 


