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Resumo: O objetivo do projeto consiste no 

mapeamento de micro-durezas e tensões residuais em 

componentes aeronáuticos compostas de duas ligas de 

alumínio soldados por FSW. 

1. Introdução 
O FSW (Friction Stir Welding) é um processo de 

soldagem por atrito que ocorre no estado sólido, sem 

adição de material e a solda ocorre por plastificação do 

material [1]. 

Uma das grandes vantagens do FSW é a capacidade 

de soldar duas ligas de diferentes materiais e/ou ligas de 

mesmo material, o que possibilita utilizar o material 

mais adequado para cada parte de uma mesma peça, 

garantindo assim melhor desempenho e redução de 

preço, sendo de suma importância para a indústria 

aeronáutica. 

As tensões residuais são o aspecto mais importante 

da solda, pois influencia diretamente em uma série de 

propriedades tal como a vida em fadiga do produto 

final. Desta forma, é de suma importância o 

conhecimento das características e grandezas das 

tensões residuais, para o melhor dimensionamento do 

processo e das demais etapas até o produto final 

2. Metodologia 
A partir de chapas de alumínio soldadas por FSW, 

foi realizado o corte de quatro copos de provas, através 

do método de corte à água, para a análise da 

macrografia; estes corpos de prova foram preparados 

(lixados e polidos) para posterior ataque utilizando o 

reagente Keller. 

Em seguida foi realizado o mapeamento da micro-

dureza na região da soldagem, utilizando-se a escala 

Vickers HV0.5, onde as medidas foram levantadas na 

seção transversal da solda em três regiões, à 1 mm 

abaixo da borda superior, na metade da espessura 

(meio) e à 1 mm acima da borda inferior. 

Após a análise do perfil de dureza, foram realizadas 

as medidas de tensões residuais transversais e 

longitudinais através do método do furo cego, que 

consiste na realização de um furo em uma roseta 

calibrada, que é fixada sobre a peça de maneira que um 

dos extensômetros da roseta coincida com a direção do 

avanço da soldagem (eixo X), utilizando-se uma fresa 

cônica invertida em alta rotação (400.000 rpm), cujo 

resultado é uma curva de tensão por profundidade, 

sendo que os valores na superfície são utilizados na 

montagem dos gráficos. 

3. Resultados 
Nota-se que a forma do gráfico (Figura 3), 

principalmente para as tensões em X, possui forma 

semelhante aos gráficos de dureza (Figura 2), onde a 

tensão máxima em X se encontra deslocada à esquerda 

em relação a origem, sendo que a forma obtida se 

encontra de acordo com o aspecto característico para 

este tipo de soldagem [2]. Observa-se que as maiores 

tensões se encontram na mesma direção do avanço da 

soldagem com pico próximo ao centro de 185 MPa e as 

tensões na direção Y (direção perpendicular à de 

avanço) são baixas, não ultrapassando 50 MPa, sendo 

que a variação das tensões em Y foram menores do que 

as tensões em X. Nota-se também que as tensões em X e 

Y estão muito próximas das respectivas tensões 

principais. 
 

 
Figura 1 – Macrografia da solda BOBBIN FSW 

 
Figura 2 – Mapeamento da dureza 

 
Figura 3 – Mapeamento da tensão residual 

4. Conclusões 
Observa-se que os resultados da dureza e das tensões 

residuais transversais e longitudinais, encontram-se de 

acordo com o que é apresentado na literatura científica 

[1] [2]. 
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