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RESUMO 

 

Os gases de proteção desempenham importante papel na soldagem e são a essência do 

processo TIG (GTAW), variando o resultado da soldagem de acordo com o gás utilizado. 

Assim sendo, a escolha da proteção gasosa deve ser feita considerando diversos fatores a fim 

de garantir boa qualidade final e melhor custo-benefício. Quase não existem estudos 

relacionando os gases de proteção com as tensões residuais geradas no processo de soldagem. 

No presente trabalho foram analisadas, por difração de raios-X, as tensões residuais geradas 

pelo processo de soldagem TIG (GTAW) de chapas de liga de alumínio AA5052-H34, com o 

uso de diferentes gases de proteção. Os resultados mostraram que quando utilizada a nova 

mistura Stargold Aluminum (N2O+Ar+O2) são geradas tensões residuais mais homogêneas do 

que na soldagem utilizando Ar puro ou a mistura Ar e He. Para complementar o estudo foram 

realizadas análises microestrutural e de microdureza Vickers das juntas. 

 

Palavras-Chave: tensões residuais; liga de alumínio AA5052; soldagem TIG; tensometria 

por difração de raios-X; microdureza Vickers.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Protection fluxes play an extremely important role in welding and are the essence of the 

GTAW process, varying the results according to the type of gas used. That said, the choice of 

the protection flux must be made considering many factors in order to guarantee good final 

quality and cost-benefit. Practically doesn’t exist studies relating protection fluxes and 

residual stresses created from welding process. In the present study, were analyzed by X-ray 

diffraction, aluminium sheets AA 5052-H34 using different protection fluxes. Results showed 

that when using the new mixture Stargold Aluminum (N2O+Ar+O2,) more homogenous 

residual stresses are generated than when using pure Ar or the mixture Ar and He. To 

complement the study, microstructural and microhardness Vickers analysis on the welded 

sheets were made. 

 

Keywords: residual stress; aluminium alloy AA5052; GTAW; X-ray diffraction; 

microhardness Vickers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A importância da análise de tensões residuais (TR) em uma junta soldada de liga de 

alumínio, bem como em qualquer outro material, se faz presente uma vez que estas tensões 

estão intimamente relacionadas à vida de utilização do metal, podendo levar a uma ruptura 

prematura, ou prolongar a vida em fadiga, dependendo dos procedimentos e tratamentos 

adotados no material. As tensões residuais trativas superficiais em um material se somam as 

tensões de serviço e podem provocar propagação de trincas e à possível ruptura prematura, 

enquanto que tensões residuais superficiais de compressão, por exemplo, podem aumentar a 

vida em fadiga de componentes automotivos na ordem de até 700%, demonstrando assim a 

necessidade de analisá-las e se levarem em consideração num projeto (ROSSINI et. al, 2012; 

RUY, 2002). 

Foram constatadas em estudos anteriores de análise de tensões residuais em soldas de topo 

que, em geral, as tensões predominantes no metal de solda são de comportamento trativo, o 

que comprometeria a junta caso esta fosse submetida a um carregamento trativo. Entretanto, 

as distribuições de tensões podem variar de acordo com o material soldado, o tipo de 

soldagem e seus parâmetros utilizados, possíveis tratamentos térmicos empregados, entre 

outros fatores. Os gases de proteção na soldagem também desempenham importante papel, 

pois influenciam na qualidade das juntas e, consequentemente nas propriedades mecânicas e 

microestruturais das mesmas. Ou seja, é possível a obtenção de diferentes padrões de TR 

numa junta dependendo dos procedimentos escolhidos na soldagem do material (PEASURA 

& WATANAPAB, 2012; MACHERAUCH & KLOOS, 1977). 

Assim sendo, o presente trabalho apresenta a análise das tensões residuais geradas na 

soldagem em juntas soldadas de liga de alumínio AA5052-H34 usando diferentes proteções 

gasosas e uma análise metalográfica e de microdureza, com a pretensão de contribuir para o 

melhor entendimento do estado de tensões e comportamento mecânico da junta, resultados do 

processo de soldagem GTAW.  

 

 

 

 

 



15 

  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ALUMÍNIO E SUAS LIGAS 

O alumínio é o terceiro metal mais abundante na crosta terrestre e por suas excelentes 

propriedades físico-químicas, tornou-se o metal não-ferroso mais consumido no mundo. A 

resistência mecânica do alumínio pode ser melhorada por trabalho a frio e por adição de 

elemento de liga como cobre, magnésio, silício, manganês e zinco, formando-se as famosas 

ligas de alumínio. As ligas não tratáveis termicamente consistem de uma única fase, para a 

qual um aumento em resistência mecânica é alcançado por fortalecimento por solução sólida. 

Outras são tornadas termicamente tratáveis (capazes de serem endurecidas por precipitação) 

como um resultado da adição de elemento de liga, como é o caso da liga deste estudo. Com 

isto, a principal função das ligas de alumínio se resume em aumentar a resistência mecânica 

sem prejudicar as outras propriedades e por este motivo, o estudo para desenvolvimento de 

novas ligas vem acontecendo de forma contínua, combinando propriedades adequadas a 

aplicações específicas (ABAL, 2014; CALLISTER, 1991). 

As ligas de alumínio e magnésio apresentam as maiores resistências entre as ligas não-

tratáveis termicamente e são fabricadas principalmente na forma de chapas e lâmincas. Elas 

são amplamente utilizadas também em estamparia, tanques de armazenamento, placas de 

sinalização e carrocerias de ônibus e furgões (ALCAN, 1993).  

 

2.1.1 Liga AA5052-H34: Classificação e Propriedades 

O sistema de identificação mais usado pelos E.U.A é o da Aluminum Association, o qual é 

utilizado para o emprego da nomenclatura da liga de estudo. Ele emprega diferentes 

nomenclaturas para ligas de alumínio fundidas e trabalhadas e divide estas em séries para 

simplificação. Os materiais trabalhados são indicados por quatro dígitos.  

Para as séries de 2XXX a 7XXX, o primeiro dígito se refere ao grupo da liga, que é e 

determinado pela maior porcentagem do elemento de liga presente (Tabela 2.1). Em exceção a 

série 6XXX, que possui predominância de magnésio e silício. O segundo dígito, de 1 a 9, 

indica modificação na liga básica; caso este dígito seja zero (no caso da liga utilizada neste 

trabalho), trata-se da liga original. O terceiro e quarto dígitos não possuem significância em 

especial, apenas para diferenciar ligas do grupo (ASM, 1990). 

A Organização Internacional para Padronização (ISO) desenvolveu seu do sistema 

alfanumérico para designação de alumínio trabalhado e suas ligas baseado nos sistemas 
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utilizados em países europeus. O elemento de adição principal é distinguido especificando o 

conteúdo requerido, arredondado para o 0.5 mais próximo (ex.: 5052 = Al Mg2.5) (ASM, 

1990). 

Tabela 2.1 - Sistema de classificação do alumínio trabalhado e suas ligas em função dos 

principais elementos de adição. 

Composição da Liga Série 

Alumínio ≥ 99.00% 1XXX 

Cobre 2XXX 

Manganês 3XXX 

Silício 4XXX 

Magnésio 5XXX 

Magnésio e Silício 6XXX 

Zinco 7XXX 

Outros elementos 8XXX 

Série não utilizada 9XXX 

Fonte: ASM (1990) 

 

2.1.1.1 Classificação da Têmpera 

H34: A letra da classificação HXX corresponde ao tratamento do material, onde H consiste 

em encruamento. O primeiro dígito com valor 3 se aplica a produtos encruados nos quais suas 

propriedades mecânicas são estabilizadas por um tratamento térmico de baixa temperatura ou 

como resultado de um aquecimento durante a fabricação, melhorando a ductilidade. Esta 

designação é concedida apenas a produtos encruados ou envelhecidos naturalmente à 

temperatura ambiente. Nas ligas Al-Mg de série 5XXX, após alguns dias em temperatura 

ambiente, ocorre uma perda de propriedades mecânicas do material deformado a frio. Para 

contornar esse inconveniente, aquece-se o material em temperaturas ao redor de 150ºC para 

acelerar a recuperação. Este tratamento alivia a tensão residual dos materiais encruados e 

aumenta a resistência à corrosão das ligas de AlMg. O segundo dígito representa a condição 

final de endurecimento após a estabilização ou grau de encruamento. O valor 4 do segundo 

dígito indica um valor mediano. É aplicada aos produtos trabalhados endurecidos por 

tratamento mecânico por deformação plástica com ou sem tratamento térmico posterior para 

controle do grau de endurecimento. Esta letra é seguida de até três dígitos para indicar a 

condição específica de tratamento (ABAL,2014; ASM, 1990; WHITE MARTINS, 2002). 
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2.2 SOLDAGEM GTAW/TIG 

A soldagem a arco com eletrodo de tungstênio e proteção gasosa (GTAW), ou 

simplesmente tungsten inert gas (TIG), é um processo no qual a união de peças metálicas é 

produzida pelo aquecimento e fusão destas através de um arco elétrico estabelecido entre um 

eletrodo de tungstênio, não consumível, e as peças a se unir, como mostra a Figura 2.1. É um 

processo dos mais versáteis em termos de espessura e ligas soldáveis, produzindo soldas de 

ótima qualidade, em contraste à sua baixa produtividade. A proteção da poça de fusão e do 

arco contra a contaminação pela atmosfera é feita por uma nuvem de gás inerte ou mistura de 

gases inertes, podendo a soldagem ser autógena ou utilizar metal de adição (MARQUES, 

2009). 

 

Figura 2.1: Processo de soldagem GTAW/TIG. 

Fonte: Modificado pelo Autor de HAYDEN CORP. (2014) 

 

 

Para as aplicações mais comuns, o equipamento requerido para soldagem pelo processo 

TIG é relativamente simples como mostra a Figura 2.2. Ele é composto por fonte de energia 

elétrica que pode ser ao mesmo tempo um transformador, no caso de corrente alternada, ou 

um retificador ou gerador, no caso de corrente contínua; tocha com suporte para eletrodo; 

cabo de condução para o gás de proteção; cabos para o sistema de refrigeração e para fonte de 

energia; uma fonte de gás (cilindro), um regulador de pressão e um regulador de vazão de gás 

(INFOSOLDA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 



18 

  

Figura 2.2: Diagrama esquemático dos equipamentos utilizados no processo TIG. 

Fonte: FONSECA (2004). 

 

 

2.2.1 A Soldagem TIG em Alumínio e suas Ligas 

O GTAW é um processo que possui características perfeitas para a soldagem de alumínio, 

podendo ser realizadas operações em todas as espessuras e soldagens, autógenas ou não.  

A soldagem TIG do alumínio com ou sem adição de material requer recursos 

diferenciados, devido a uma camada microscópica de óxido do mesmo metal chamada 

alumina (Al2O3), que se forma sobre sua superfície. Esta camada de óxidos garante ao 

alumínio boa resistência à corrosão, porém se constitui na principal dificuldade da soldagem a 

arco deste metal e de suas ligas, já que o ponto de fusão desta barreira de óxidos está em torno 

de 2060 °C. A princípio isso não seria um problema, já que o arco atinge temperaturas muito 

superiores a esta. Contudo, no processo TIG com corrente contínua e polaridade negativa 

(CC-) isto não acontece, pois a alta condutividade térmica do alumínio permite que o calor 

rapidamente se difunda através da peça a ser soldada, fundindo-a, mas mantendo a camada de 

óxido intacta. A remoção do óxido poderia ser efetuada com a utilização apenas de corrente 

contínua com polaridade positiva (CC+), entretanto não é usual, devido à instabilidade de 

arco e a acentuada deterioração do eletrodo de tungstênio pelo calor do arco (Figura 2.3) 

(POLEZI et al., 2010).  
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t(ms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Esquema do efeito do tipo de corrente e polaridade na soldagem TIG: a) CC- 

com 70% de calor na peça e 30% no eletrodo; b) CC+ com 30% de calor na peça e 70% 

no eletrodo; c) CA com 50% de calor na peça e 50% no eletrodo. 

Fonte: MARQUES (2009) 

 

Na soldagem TIG utilizando-se corrente alternada (CA) com polaridade negativa, haverá 

maior estabilidade do arco, maior profundidade de penetração na peça e um menor aporte de 

calor no eletrodo. Com polaridade positiva, apesar do desgaste precoce do eletrodo, ocorre o 

efeito positivo de quebra da camada de óxido. Tal mecanismo impõe elevadas densidades de 

corrente nos pontos de emissão da peça, removendo assim, a camada de óxido (Al2O3) local 

e, consequentemente, promovendo a limpeza catódica. Portanto, o racional e recomendado é 

usar um maior tempo de polaridade negativa em relação à positiva para somar características 

desejáveis, ou seja, remover a camada de óxido local e prolongar a vida útil do eletrodo 

(Figura 2.4). Os processos TIG CA com imposição de corrente constante ou pulsada são 

geralmente as formas utilizadas de estabelecer tal relação de polaridades. Apesar da corrente 

alternada pulsada ser a mais utilizada, foi constatado que não há vantagem significante para 

sua maior utilização a despeito de sua melhor estética em relação à CA constante (Figura 2.5) 

(POLEZI et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Exemplo da relação de tempo ideal de polaridades CC- e CC+ em CA. 

 Fonte: POLEZI et al. (2010) 
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Figura 2.5: Exemplo da forma do cordão de solda em CA: a) constante e b) pulsada. 

 Fonte: POLEZI et al. (2010). 

  

Além da corrente utilizada, outros parâmetros merecem destaque pois influenciam na 

qualidade final da solda. Estes são: comprimento de arco; vazão de gás e a velocidade de 

avanço.  

Durante a soldagem, para que a proteção oferecida pelo gás seja eficiente, é preciso 

considerar a vazão do gás. Por isso, esta deve ser forte o suficiente para deslocar o ar para 

longe da área da solda e assim proteger a poça de fusão. Com uma vazão de gás muito baixa, 

resulta-se em proteção insuficiente, que pode levar à oxidação do cordão de solda, formação 

de porosidade, entre outras formações indesejáveis. Com uma vazão muito elevada, pode-se 

causar turbulência no fluxo de gás, resultando em efeitos semelhantes aos de vazão muito 

baixa. Na prática, um método para se definir a vazão ideal é usar uma vazão um pouco maior 

e diminuir lentamente até se obter a vazão adequada ao processo (MARQUES, 2009). 

A respeito da velocidade de soldagem, é necessário destacar que esta possui influência 

sobre a penetração e a largura do cordão de solda. Assim, se a velocidade aumenta, a 

penetração e o cordão diminuem, acontecendo o mesmo também com o reforço, quando se 

solda com adição de metal. Uma velocidade maior melhora a eficiência e a produtividade da 

soldagem, reduzindo os custos de produção. Entretanto, velocidades altas demais podem 

causar descontinuidades, como falta de penetração e mordeduras devido ao arco não 

permanecer tempo suficiente na região de solda para proporcionar uma boa fusão e penetração 

do cordão (FONSECA, 2004; INFOSOLDA, 2015). 

A obtenção de bons resultados na soldagem do alumínio e suas ligas não depende apenas 

dos parâmetros principais mas também da adoção de certos cuidados especiais no 

armazenamento e manuseio dos materiais de base e de adição, na preparação da junta, na 

própria operação de soldagem e na limpeza e acabamento da junta. A contaminação do 

material, em qualquer etapa do processamento, representará a geração de descontinuidades, 
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instabilidade no processo de soldagem e/ou baixo desempenho da junta soldada. O alumínio é 

muito suscetível à formação de porosidade durante a soldagem e o maior responsável por essa 

ocorrência é o hidrogênio, normalmente introduzido na forma de hidrocarbonetos e umidade. 

A condensação de água na superfície do material é indesejável, pois a água acumulada entre 

as chapas produz uma fina camada de óxido hidratado, que além de ser uma fonte de 

hidrogênio para formação de porosidade, é uma barreira dielétrica que produz instabilidade no 

arco elétrico. Portanto, quando houver necessidade de armazenar chapas de ligas de alumínio 

por um longo período, sugere-se que elas sejam protegidas com uma cobertura impermeável 

(WHITE MARTINS, 2002). 

 

2.2.1.1 Proteção Gasosa 

Os gases de proteção desempenham papel importantíssimo na soldagem e são a essência 

do processo TIG, variando o resultado da soldagem de acordo com o gás utilizado. Portanto, a 

escolha deste deve ser feita levando em consideração diversos fatores como o tipo de solda a 

ser feita, material a ser soldado e o tipo de processo, a fim de garantir uma boa qualidade final 

e um melhor custo-benefício. Os gases mais utilizados comercialmente são:  

Argônio – O gás mais comumente usado para soldagem TIG e o de menor custo. O 

argônio apresenta baixa condutividade térmica, propiciando uma coluna de arco mais estreita 

e constrita. Isto permite maiores variações no comprimento do arco com mínima influência na 

potência do arco ou no formato do cordão de solda, produzindo um perfil de penetração 

acentuado. Seu baixo potencial de ionização propicia boas características na abertura do arco 

e boa estabilidade utilizando corrente continua com eletrodo negativo (CCEN), além de uma 

ótima ação limpeza utilizando corrente alternada. Segundo experimento de soldagem em liga 

5XXX de Peasura e Watanapab (2012), resultados mostraram que a utilização de argônio 

gerou grãos menores resultando em maior dureza tanto no metal de solda quanto na zona 

termicamente afetada (ASM, 1993; PEASURA & WATANAPAB, 2012). 

Hélio – Possui maior condutividade térmica que o argônio, produzindo uma coluna de arco 

mais larga que, associada ao maior gradiente de tensão necessário para produzir um arco 

estável, gera um aporte de calor maior que o gerado pelo argônio, com uma poça de fusão 

mais larga e fluida. Devido ao alto aporte de calor, permite a execução de soldas com maior 

velocidade de deslocamento. Na soldagem de alumínio da série 5XXX com hélio, resulta-se 

em grande quantidade de calor gerando maiores tamanhos de grão e perda de dureza. Tanto o 
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tamanho de grão quanto a precipitação de Mg afetam a dureza das amostras soldadas 

(LYTTLE, 1990; PEASURA & WATANAPAB, 2012). 

Ar/He - Com propriedades favoráveis e desfavoráveis do hélio e argônio, as misturas 

argônio/hélio visam associar as vantagens dos dois gases, ou seja, a excelente estabilidade de 

arco e a ação de limpeza produzida pelo argônio, maior energia e largura de cordão típicas do 

hélio. Normalmente, quanto mais espessa é a peça, maior o teor de hélio recomendado na 

mistura, porém o percentual de argônio não deve ser inferior a 20% para produzir e manter 

um arco estável. Uma maior percentagem de hélio na mistura gera um cordão de solda mais 

largo, porém não necessariamente com maior penetração, como mostra a Figura 2.6. Os 

percentuais normalmente introduzidos em misturas comerciais são 25%, 50% e 75%. Outras 

misturas contendo hélio e argônio são desenvolvidas visando aplicações diferenciadas e por 

isso levam também outros tipos de gases como oxigênio (ASM,1993). 

 

Figura 2.6: Cordão de solda em soldagem de alumínio 4043 com: a) Ar puro; b) 10% 

de He introduzido; c) 75% de He introduzido. 

Fonte: Modificado pelo Autor de AWS (2014). 

 

2.2.1.2 Influência na ZTA 

Nas ligas não-tratáveis termicamente, a zona termicamente afetada (ZTA) é considerada 

como uma zona única, onde o metal passa por uma faixa de temperaturas, sendo que em 

determinado ponto ele atinge a temperatura de recozimento, geralmente 345ºC. Uma vez que 

a recristalização ocorre rapidamente, em especial no metal encruado, a resistência mecânica 

desta zona será bem próxima da resistência da liga na condição totalmente recozida, 

apresentando um ganho de ductilidade (ALCAN, 1993). 

 Temperatura, tempo e taxa de resfriamento não são fatores tão importantes no recozimento 

dessas ligas ocasionado pela operação de soldagem. Dessa forma, num projeto baseado no 
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limite de resistência à tração, utiliza-se, para o valor da tensão máxima admissível em tração 

para as soldas de topo nas ligas não-tratáveis termicamente, o valor mínimo de resistência da 

liga na condição recozida. A popularidade das ligas de elevada resistência pertencentes à série 

5XXX, em estruturas soldadas, ocorre em virtude de as mesmas apresentarem alta resistência 

na condição recozida e boa ductilidade. Em geral, a têmpera do metal-base e outros fatores, 

tais como espessura, afetam muito pouco as propriedades mecânicas dessas ligas; já o mesmo 

não acontece com as ligas tratáveis termicamente (ALCAN, 1993). 

As soldas nas ligas não-tratáveis termicamente possuem excelente ductilidade. Sendo 

assim, elas conseguem resistir a grandes deformações antes de atingir a ruptura, devido à 

capacidade que as mesmas apresentam de redistribuir as tensões (WHITE MARTINS, 2002). 

 

2.3 TENSÕES RESIDUAIS 

As tensões residuais (TR) são tensões auto equilibradas existentes nos materiais em 

temperatura uniforme e na ausência de carregamentos externos (MACHERAUCH & KLOOS, 

1987).  

Portanto, os somatórios das forças resultantes e dos momentos são nulos. 

∫ 𝜎𝑑𝐴
𝐴

= 0                    (2.0)          

∫ 𝑀
𝐴

= 0                      (2.1) 

As TR se formam no material através de processos de conformação, usinagem, soldagem, 

fundição, jateamento e através de tratamentos térmicos. Assim, os processos dos quais as 

tensões se originam podem ser agrupados como: deformações plásticas; transformações de 

fase; efeitos térmicos. 

As tensões residuais se dividem em três tipos: tipo 1, ou macrotensões, que estão nos 

limites da peça (ou amostra) inteira; tipo 2, ou microtensões, que estão nos limites dos 

contornos de grão ou entre alguns grãos vizinhos e tensões de terceiro tipo, que são as 

submicrotensões, encontrando-se nos limites de células unitárias. As macrotensões são 

formadas através de processos como soldagem, usinagem e outros anteriormente citados. As 

microtensões se originam dos grãos que possuem resistência ao escoamento maior ou menor 

que a resistência ao escoamento média do material (Figura 2.7). As submicrotensões por sua 

vez, se originam dos defeitos cristalinos do material como átomos intersticiais, lacunas, 

discordâncias, entre outros (Figura 2.8). O estado final de tensões residuais num ponto do 

material é determinado pela superposição desses três tipos de tensões (Figura 2.9). Entretanto, 
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para a análise de metais, desconsidera-se as tensões de tipos 2 e 3, focando-se apenas nas de 

tipo 1, que são as macrotensões (CINDRA FONSECA, 2000; WHITERS et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Representação gráfica da origem das microtensões (𝝈TR) devido a 

anisotropia das resistências ao escoamento (Resc.).  

Fonte: MACHERAUCH & KLOOS (1987). 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Diagrama dos defeitos cristalinos que originam as submicrotensões. 

Fonte: CINDRA FONSECA (2000). 
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Figura 2.9: Superposição das tensões de tipo 1, 2 e 3. 

Fonte: Modificado pelo Autor de MACHERAUCH & KLOOS (1987). 

 

 

Quanto ao sinal, as tensões residuais podem ser positivas (trativas), gerando efeito 

deletério no material e contribuindo para a abertura de trincas quando este for submetido a 

carregamentos trativos, ou negativas (compressivas), contribuindo para uma maior vida em 

fadiga de um material pois ajudam a impedir que trincas se propaguem (Figura 2.10).  

 

 

Figura 2.10: Superposição de tensões residuais compressivas (𝝈R) e tensões trativas de 

um carregamento (S) num ciclo fadiga. A trinca não se propaga enquanto a tensão 

resultante for compressiva. 

Fonte: METAL IMPROVEMENT (2015). 
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2.3.1 Tensões Residuais na Soldagem 

A soldagem por fusão se caracteriza por grande aporte de calor em regiões localizadas da 

peça e o restante desta permanecendo em temperaturas inferiores. As regiões aquecidas se 

dilatam e consequentemente contraem-se com o resfriamento gerando deformações elásticas e 

plásticas. Em aços, esse aquecimento pode levar a uma transformação de fase difusional 

austenítica. As deformações nas zonas aquecidas são restringidas pelo material adjacente mais 

frio, obtendo-se ao final da soldagem tensões residuais no material. Portanto, o 

comportamento e magnitude das tensões residuais dependerão do processo realizado no 

material e também de seu resfriamento. Pode-se diferenciar as origens das macrotensões em 

três tipos: origem por transformação de fase, por resfriamento mais rápido da superfície e por 

contração (MACHERAUCH & WOLFAHRT, 1977) 

 

2.3.1.1 Origem de tensões por contração  

A diferença de aquecimento e resfriamento de áreas de uma junta soldada provoca 

diferentes dilatações e contrações no material. Seguindo a fórmula de dilatação térmica linear, 

teremos uma variação do comprimento inicial devido a uma variação de temperatura, sendo 𝛼 

o coeficiente de dilatação térmica, conforme Eq. 2.2 (MODENESI, 2001).  

∆𝑙 = 𝑙0 . 𝛼. ∆𝑇                    (2.2) 

Onde: 

∆𝑙 = 𝑙 − 𝑙0.                     (2.3) 

O metal de solda é a região submetida a um maior aporte de calor tendendo a se dilatar e a 

se contrair mais que o restante da peça, porém esta contração é restringida por áreas mais frias 

do metal de base. Isto implica em tensões trativas na direção longitudinal do cordão de solda. 

Essas tensões aumentam de acordo com o aumento da resistência ao escoamento devido ao 

decréscimo de temperatura e podem atingir valores tão grandes quanto os da tensão de 

escoamento. Já na direção transversal, as tensões originadas serão menores que as 

longitudinais, com razão de magnitudes entre as duas de aproximadamente 1:4 a 1:3. Após o 

resfriamento total, as tensões resultantes se tornam tensões residuais, originadas da contração. 

As TR não se darão presentes, entretanto, caso o material seja aquecido uniformemente e não 

haja restrições (MACHERAUCH & WOLFAHRT, 1977). 

A fim de ilustrar este processo de obtenção de tensões residuais a partir da contração, uma 

analogia com um modelo das três barras pode ser feita. Este modelo consiste em três barras de 
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mesmo comprimento e seção, presas a bases comuns em suas extremidades de forma que 

nenhuma pode se alongar independentemente das outras. Ao aquecer a barra central, sua 

dilatação será restringida pelas outras duas barras, resultando em tensões compressivas na 

barra do meio e trativas nas externas (Figura 2.11). 

 

 

 

Figura 2.11: Esquema das barras fixadas(a); Barra central sendo aquecida por um 

maçarico (b). Fonte: Modificado pelo Autor de BRAGA (2011) 

 

No início do aquecimento, as tensões e deformações da barra central serão elásticas devido 

à compensação da dilatação térmica. Quando a tensão compressiva da barra central atinge o 

limite de escoamento, a barra começa a se deformar plasticamente. A medida que a barra se 

deforma plasticamente com aumento da temperatura, o limite de escoamento e a tensão 

diminuem. Ao retirar o aporte de calor da barra central, esta começa a se contrair e devido as 

restrições impostas pelas outras duas barras, suas tensões compressivas diminuem e 

eventualmente se tornam trativas, até atingir o limite de escoamento (Figura 2.12). Então, ao 

retornar à temperatura ambiente, a barra central terá tensões residuais trativas e um 

comprimento menor que as outras, que terão tensões residuais compressivas para manter o 

equilíbrio (Figura 2.13) (MODENESI, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Figura 2.12: Gráfico representando os pontos da barra centralnas fases de aquecimento, 

em vermelho, e resfriamento em azul. Ínicio do aquecimento (A); limite de escoamento 

de compressão (B); Fim do aquecimento (C); limite de escoamento de tração (D); Fim do 

resfriamento (E). Fonte: Modificado pelo Autor de MODENESI (2011),. 

 

 

 

 

Figura 2.13: Distribuição semelhante das tensões residuais longitudinais finaisentre: a) 

modelo das três barras e b) junta soldada. Fonte: Modificado pelo Autor de 

MODENESI (2011).  

 

 

 

a) b) 
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Em geral, em uma solda de topo as tensões residuais longitudinais terão distribuição como 

na Figura 2.14 indicada pela seção DD. Esta última figura esquematiza as seções da chapa 

aquecida e suas respectivas temperaturas e tensões devido à contração. A seção AA se 

localiza muito distante da poça de fusão, não apresentando tensões e diferenças de 

temperatura. Na seção BB coincidente com a poça de fusão, apresenta-se tendência à 

dilatação e, devido a restrições de zonas mais frias, geram-se tensões compressivas. 

Afastando-se um pouco da zona aquecida, o processo de resfriamento faz com que surjam 

tensões trativas na seção CC no centro do cordão, aumentando a intensidade e atingindo o 

limite de escoamento. Enfim, na seção mais afastada DD obtém-se a distribuição das tensões 

residuais finais (MODENESI, 2011). 

 

Figura 2.14: Distribuição da temperatura e tensão em diferentes seções de uma chapa 

sendo soldada. Fonte: Modificado pelo Autor de MASUBUCHI (1980). 

 

 

2.3.1.2 Origem por resfriamento mais rápido da superfície 

Apesar da teoria de que as tensões residuais numa junta soldada serão em sua maioria 

resultantes do processo de contração, o processo de resfriamento mais rápido da superfície 

implica na formação de diferentes amplitudes de tensões residuais na peça. O material 

apresentará regiões da superfície que esfriarão mais rápido que seu interior devido a um 

resfriamento não homogêneo através de sua espessura. Esse processo é tão maior quanto 

maior for espessura do material, já que implicará em maiores gradientes de temperatura. O 

resultado será de tensões residuais de compressão na superfície das áreas mais aquecidas, 
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como no cordão de solda, e TR de tração nas regiões mais internas do cordão para manter o 

equilíbrio (MACHERAUCH & WOLFAHRT, 1977). 

 

2.3.1.3 Origem por transformação de fase  

O processo de transformação de fase de austenita em ferrita ou bainita acontece devido ao 

grande aporte de calor durante a soldagem especialmente nas regiões da ZTA e cordão de 

solda. Em outros casos como na usinagem de alguns aços inox austeníticos, há a 

transformação adifusional em martensita por deformação plástica. A transformação de fase 

em geral é associada com o aumento de volume, gerando uma tendência à expansão. 

Entretanto, esta expansão é restringida pelas regiões que não foram afetadas pela 

transformação, formando assim, tensões residuais compressivas (MACHERAUCH & 

WOLFAHRT, 1977). 

Os diferentes tipos de origem de tensões residuais não são independentes entre si, havendo 

uma superposição de pelo menos dois desses tipos. O método mais simples desta 

superposição é a linear mostrada na Figura 2.15, onde a tensão residual originada da 

contração está presente em todos os diferentes casos de superposições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Superposição das tensões residuais transversais originadas dos processos de 

contração (C), resfriamento mais rápido da superfície (R) e transformação de fase (T) 

no processo de soldagem. Fonte: MACHERAUCH & WOLFAHRT (1977) 
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2.4 MÉTODOS DE ANÁLISE DE TENSÕES RESIDUAIS 

 

Ao passar dos anos, diferentes métodos para medir tensões residuais foram desenvolvidos. 

Entretanto, na prática, a tensão residual não é medida diretamente e é obtida através da 

medição da deformação ou através de grandezas secundárias, tais como a velocidade 

ultrassônica ou ruído magnético. Técnicas para medir as TR podem ser classificadas como 

destrutivas e não destrutivas. As técnicas destrutivas se baseiam na deformação através da 

relaxação das tensões e promovem a destruição parcial ou total da peça ou amostra. Já os 

métodos não-destrutivos preservam a forma e dimensões originais da mesma (WHITERS et 

al., 2008; ROSSINI et al., 2011). 

Dos métodos destrutivos, os mais utilizados são o método da amostragem, do furo cego e o 

de remoção de camadas enquanto em relação aos métodos não-destrutivos, os principais são 

os de difração de raios-X, difração de nêutrons, ultrassom e método magnético. Será feita uma 

breve abordagem de cada um dos métodos a seguir, com uma importância maior ao método 

de difração de raios-X que será a técnica empregada no presente artigo. 

 

2.4.1 Método da Amostragem 

Este método consiste na instalação de extensômetros na superfície da peça a ser analisada, 

obtendo-se o estado de deformação inicial. Em seguida, são cortados pedaços de dimensões 

pequenas da peça e mede-se os valores de deformação finais. Assim, calcula-se a tensão a 

partir da diferença dos dois valores medidos. Vale ressaltar que o corte feito não deve induzir 

calor ou deformações plásticas a fim de que as tensões originais sejam medidas sem outras 

influências (ANDEROGLU, 2004). 

 

2.4.2 Furo Cego 

O método do furo cego é relativamente simples e rápido, sendo por este motivo um dos 

mais populares. Consiste na instalação de extensômetros nos arredores do local onde as 

tensões serão medidas. Um furo de aproximadamente 1,8mm de diâmetro e 2mm de 

profundidade é feito com equipamento munido de broca (Figura 2.16a), aliviando as tensões 

residuais que estavam presentes. As tensões são calculadas pela diferença das deformações 

medida pelos extensômetros em volta do furo (Figura 2.16b) nas condições inicial e final. 

Possui pontos negativos como o fato de ser um método destrutivo, a necessidade de um 

controle rígido para posicionamento dos extensômetros e fortes gradientes de tensão e 
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deformações plásticas causadas caso as tensões residuais excedam aproximadamente 60% da 

tensão de escoamento do material (ROSSINI et al., 2012). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16: Equipamento de análise de tensões por furo cego (a); Detalhe ampliado do 

furo sendo feito e extensômetros em volta (b). 

Fonte: RESIDUALSTRESS (2015); STRESSCRAFT (2015). 

 

 

 

 

2.4.3 Remoção de Camadas 

Este método consiste na remoção de finas camadas superficiais da amostra para a obtenção 

do perfil da variação das tensões residuais através da profundidade. Utiliza-se a técnica do 

polimento eletrolítico, que se trata da remoção eletrolítica do material (na ordem de 

micrometros), em uma solução altamente iônica por meio de um potencial e corrente elétrica 

(VINCENTE et. al, 2011). 

 O equipamento utilizado está ilustrado na Figura 2.17, onde o relógio comparador é usado 

para a medição da espessura de material removido através da comparação de valores antes e 

após o polimento.  

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 



33 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: Equipamento de polimento eletrolítico: a) Fonte de tensão e corrente; b) 

Pincel com eletrólito; c) Relógio comparador digital. Fonte: VINCENTE et. al (2011).  

 

2.4.4 Ultrassom 

Este método utiliza a medição da velocidade de ondas longitudinais ou transversais 

emitidas e refratadas para obter as tensões através do efeito acustoelástico, o qual diz que a 

velocidade de propagação de uma onda elástica em sólidos é dependente das tensões 

mecânicas. A Eq. (2.4) deduzida por Hughes e Kelly faz esta relação para a obtenção da 

tensão, onde dt/t0 é o tempo de voo da onda e L11 a constante acustoelástica determinada para 

cada material através de testes de calibração (ROSSINI, 2012; ANDEROGLU 2004). 

𝑑𝜎 =
𝐸(𝑑𝑉11/𝑉11)

𝐿11
=

𝐸

𝐿11

𝑑𝑡

𝑡0
                             (2.4) 

Para metais por exemplo, as ondas apresentam maior velocidade quando em áreas sob 

compressão. A vantagem deste método é não depender de uma geometria específica da 

amostra a ser analisada e também seu baixo custo. Devido a diferença de velocidades das 

ondas medida ser muito pequena, este método não apresenta uma precisão muito grande 

(ROSSINI, 2012). 

 

2.4.5 Difração de Nêutrons 

Como todos métodos de difração, o método de difração de nêutrons se baseia na medição 

da deformação elástica nos planos cristalinos do material para a obtenção das tensões através 

da lei de Bragg, que será explicada no método de raios-X. As deformações elásticas são 

a) 

b) 

c) 
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medidas através da emissão de nêutrons no material, gerando picos de difração de feixes que 

são captados por receptores em torno da amostra. Apresenta vantagens como a possibilidade 

de medição em três dimensões e medição de regiões com profundidade de até 100mm em 

alumínio e 25mm em aço. Entretanto, o método não é amplamente utilizado por se necessitar 

de uma fonte intensa produtora de nêutrons para se obter bons resultados (ROSSINI, 2012). 

 

2.4.6 Método Magnético  

Conhecido também por método do ruído Barkhausen. A técnica baseia-se no princípio da 

anisotropia magnética causada por um campo de tensões. Devido à ação destas tensões, há 

uma alteração no campo magnético induzido inicialmente sobre a peça. Esta alteração pode 

ser convertida em valores de tensão por ação do efeito do ruído Barkhausen. O método é 

utilizado em materiais ferromagnéticos e na realização de varreduras em peças sob 

carregamento para identificação dos locais mais tensionados, pois os sinais são fortemente 

influenciados pela microestrutura e pela condição das tensões presentes (RAJ & 

JAYAKUMAR, 1997). 

 Apesar das tensões dependerem fortemente dos parâmetros magnéticos, outras variáveis, 

tais como a dureza, textura e tamanho do grão, podem afetar as medições. As desvantagens da 

técnica são a limitação aos materiais ferromagnéticos e a sensitividade às características 

microestruturais do material (KANDIL et al, 2001). 

 

2.4.7 Difração de Raios-X 

O método da difração por raios-X é amplamente utilizado na medição de tensões residuais 

superficiais pois é capaz de medir as tensões de tipo 1 e 2, possui equipamentos portáteis e 

abrange uma grande variedade de materiais que podem ser analisados (ANDEROGLU, 2004). 

Assim como na difração de nêutrons, a difração de raios-X se baseia em sua essência na 

Lei de Bragg. Em 1912, W. L. Bragg analisou resultados de um experimento no qual um 

cristal de sulfato de cobre foi colocado no caminho de feixes de raios-X. Os padrões de 

difração resultantes apresentavam picos e Bragg propôs então uma equação para explicar tais 

interferências construtivas, se tornando conhecida como a Lei de Bragg indicada na Eq. (2.5) 

(FITZPATRICK, 2005). 

        𝑛= 2dsen    
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Esta equação traduz o efeito da difração dos raios-X após incidirem nos planos cristalinos 

do material, como mostra a Figura 2.18. Eles estarão em fase caso a diferença de caminho 

percorrido seja igual a um número inteiro de comprimento de onda, ou seja, existe apenas 

uma distância interplanar d e um determinado ângulo incidente para um dado comprimento 

de onda onde a Eq. (2.5) é satisfeita. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.18: Ilustração da difração dos raios-X em planos cristalinos. 

Fonte: DOITPOMS (2015). 

 

O tamanho de grão do volume irradiado terá um efeito importante. Em muitos materiais 

cristalinos os tamanhos de grão estão na faixa de 10 a 100 μm, o que é bom para a medição 

por raios-X. Tamanhos de grão maiores irão causar problemas devido ao fato de que no 

volume irradiado, apenas alguns grãos contribuirão para o pico de difração obedecendo a Lei 

de Bragg. Grandes tamanhos de grão significará menor quantidade de grãos contribuintes e 

portanto, menores intensidades de picos e uma localização de picos menos precisa. Portanto, a 

técnica de raios-X é aplicável a materiais que são cristalinos, de grãos relativamente finos, e 

que produzem difracção para qualquer orientação de superfície da amostra, que pode ser 

metálica ou cerâmica (FITZPATRICK, 2005; ROSSINI, 2011). 

 

2.4.7.1 Cálculo das Tensões 

O método de medição e de cálculo mais conhecido é chamado de método do sen2 ψ. Tal 

método usa alguns pressupostos em relação à condição do material, e utiliza baixa energia de 

radiação, o que significa baixa penetração, de forma a reduzir os esforços necessários para se 

obter uma determinação precisa das tensões residuais. O pressuposto básico é que em um 

metal policristalino os cristais estão desordenados (PAGEL-NITSCHKE, 2009). 
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Para a obtenção das tensões, primeiramente chega-se na deformação a partir da derivação 

da Lei de Bragg: 

∆d.senθ + d.∆θ.cosθ = 0                                 (2.6) 

Δ𝑑

𝑑
= −∆𝜃. 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃                     (2.7) 

Onde, de acordo com a teoria da elasticidade dos materiais sólidos, temos: 

𝜀 =
Δ𝑙

𝑙𝑜
=

Δ𝑑

𝑑
                    (2.8) 

𝜎 =
Δ𝐹

Δ𝐴
                     (2.9) 

Através da Lei de Hooke, obtemos as deformações principais e suas respectivas tensões 

principais, com módulo de elasticidade E: 

𝜀𝑖 =
σ𝑖

𝐸
                              (2.10) 

Com i = 1, 2, 3. 

Para o estado triaxial de tensões tem-se: 

𝜀1 =
σ1

𝐸
− 𝜈

(σ2+ σ3)

𝐸
                 (2.11) 

 

𝜀2 =
σ2

𝐸
− 𝜈

(σ1+ σ3)

𝐸
                  (2.12) 

 

𝜀3 =
σ3

𝐸
− 𝜈

(σ1+ σ2)

𝐸
                  (2.13) 

 

Onde 𝜈 é o coeficiente de Poisson. 

Na tensometria por raios-X utiliza-se a deformação εϕ,ψ, que varia com o ângulo polar  ϕ e 

o azimutal ψ, a fim de representar de forma mais adequada o estado real de tensões. Por isto, 

faz-se o uso de coordenadas polares (Figura 2.19). 

𝜀𝜙,𝜓 = (𝜎1. 𝑐𝑜𝑠2𝜙 + 𝜎2. 𝑠𝑒𝑛2𝜙). 𝑠𝑒𝑛2𝜓 − 𝜈.
(𝜎1+𝜎2+𝜎3)

𝐸
                          (2.14)    
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Figura 2.19: Representação das tensões principais em coordenadas polares. 

 Fonte: FITZPATRICK (2005) 

 

 

Com σ3= 0, podemos reescrever a equação 2.13 como:  

𝜀𝜙,𝜓 =
(1+𝜈)

𝐸
. 𝜎𝜙. 𝑠𝑒𝑛2𝜓 − 𝜈.

(𝜎1+𝜎2)

𝐸
               (2.15) 

Fazendo-se a diferença das componentes 1 e 2 da deformação obtida, temos: 

𝜀𝜙,𝜓1 − 𝜀𝜙,𝜓2 =
(1−𝜈)

𝐸
. 𝜎𝜙. (𝑠𝑒𝑛2𝜓2 − 𝑠𝑒𝑛2𝜓1)                 (2.16) 

Assim, podemos obter a tensão: 

𝜎𝜙 =
𝐸

(1+𝜈)
.

𝜀𝜙,𝜓1−𝜀𝜙,𝜓2

(𝑠𝑒𝑛2𝜓2−𝑠𝑒𝑛2𝜓1)
                         (2.17) 

Combinando com a equação 2.6, temos a equação final da tensão dada por: 

𝜎𝜙 =
𝐸

(1+𝜈)
.

𝑐𝑜𝑡𝑔θ0.(θ𝜙,𝜓2−θ𝜙,𝜓1)

(𝑠𝑒𝑛2𝜓2−𝑠𝑒𝑛2𝜓1)
                   (2.18) 

 

 

2.4.7.2 Equipamentos e Procedimentos 

Os equipamentos de medição de tensões residuais por difração de raios-X podem ser de 

tipo portáteis como mostra a Figura 2.20, possibilitando a medição tanto em laboratórios 

quanto em campo.  
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Figura 2.20: Equipamentos portáteis: a) XStress 3000; b) Stressrad.  

Fonte: STRESSTECH (2015); RADICON (2015). 

 

 

Os equipamentos constam com um gerador de raios-X, um colimador de onde saem os 

raios e detectores que recebem os raios difratados como indicado na Figura 2.21.  

 

 

 

Figura 2.21: Esquema de funcionamento do equipamento XStress 3000. 

Fonte: CASSAVOLA (2011). 

 

 

É necessária a escolha de ângulos para , já que o método utilizado pelo software do 

equipamento para o cálculo das tensões é o sen2, demonstrado anteriormente Os raios 

incidentes no material analisado são difratados no plano cristalino {hkl} que propicia maior 

pico de difração analisado (Figura 2.22). O software registra estes picos obtidos para ângulos 

 na direção transversal e longitudinal e plota um gráfico 2x sen2. O gráfico é originado 

dos pontos de picos de difração através de um ajuste linear, obtendo-se uma reta (Figura 

2.23).  

a) b) 
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Figura 2.22:Exemplo dos planos de picos de difração para o alumínio. 

Fonte: MEGLALI (2013) 

 

 

Figura 2.23:Exemplo do gráfico formado pelo software através de ajuste linear para a 

obtenção da tensão. 

Fonte: COFIÑO (2010) 

 

O tubo onde são produzidos os raios-X nos equipamentos de difração é esquematizado na 

Figura 2.24. Todos os tubos de raios-X funcionam segundo o mesmo princípio: um raio 

focalizado de elétrons é acelerado, com uma grande diferença de potencial (entre 20 e 50 kV) 

fornecida por um gerador, e incide no anodo metálico com uma energia considerável. Os 

raios-X são gerados como resultado, porém, maior parte da energia é dissipada como calor, 

sendo apenas 2% convertida em raios-X. Diversos metais são utilizados como anodo, que no 

caso da figura é de cobre. Os mais usados são o Fe, Cr, Cu e Mo (FITZPATRICK, 2005; 

KAHN, 2003). 
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Figura 2.24:Tubo de raios-X. 

Fonte: KAHN (2009) 

 

Idealmente, a fonte de radiação deve ser escolhida para obter-se uma reflexão com ângulo 

de Bragg maior que 130° 2θ. Apesar de não ser o ideal, é possível utilizar ângulos menores 

até 125° 2θ sendo não recomendável abaixo deste valor (FITZPATRICK, 2005). 

 

2.5 MICRODUREZA VICKERS 

Técnica para determinação de dureza que às vezes também é denominada pirâmide de 

diamante pois possui um indentador de diamante muito pequeno tendo geometria piramidal 

quadrada com 1360 entre faces como mostra a Figura 2.25. Este é forçado para dentro da 

superfície da amostra com cargas aplicadas muito menores do que as utilizadas para outros 

testes como Rockwell e Brinell, variando entre 1 e 1000g. A impressão resultante é observada 

sob um microscópio, medida e então convertida a um número de dureza. Uma cuidadosa 

preparação superficial da amostra (lixamento e polimento) pode ser necessária para assegurar 

uma indentação bem definida que possa ser precisamente medida. O número de dureza é 

designado por HV. Esta técnica é referida como método de testes de microdureza com base na 

carga e no tamanho do indentador. É bem adequado para medição de dureza de regiões 

pequenas e selecionadas. (CALLISTER,1991) 
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Figura 2.25: Esquema da penetração do endentador Vickers na peça analisada. 

Fonte: CIMM (2015) 

 

O valor da dureza com a Pirâmide de Diamante de Vickers (HV) é a carga aplicada em kgf, 

dividida pela área da superfície da endentação em mm2. A Eq. (2.18) mostra a obtenção do 

valor de HV, onde F é a carga em kgf, d é a média aritmética das duas diagonais (d1 e d2 em 

mm) (CIMM, 2015). 

    𝐻𝑉 =  
2𝐹𝑠𝑒𝑛(

136𝑜

2
)

𝑑2 ≅ 1,854
𝐹

𝑑2            (2.18)  
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3 MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

3.1 MATERIAIS 

A liga estudada no presente trabalho é denominada de AA5052-H34 naval, devido seu 

grande uso em embarcações. A composição química e as propriedades mecânicas da liga 

estão apresentadas nas Tabelas 3.1 e 3.2, respectivamente. 

  

Tabela 3.1- Composição da liga AA5052-H34 (% em peso). 

Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Ti 

Balanço 0,25 0,40 0,10 0,10 2,4 0,25 0,10 

Fonte: Fabricante. 

 

Tabela 3.2 - Propriedades mecânicas da liga AA5052-H34 

 

 

 

Fonte: ASM (1990) 

 

3.2 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

No Laboratório de Soldagem e Corte (CTR) da White Martins foram produzidas nove 

amostras a partir de dezoito chapas com dimensões de 125 x 250 x 2 mm, conforme o 

esquema mostrado na Figura 3.1. 

LE (MPa) LR (MPa) Dureza Brinel (HB) E (GPa) 

215 260 68 70 
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Figura 3.1:Esquema das etapas para obtenção das amostras soldadas. 

Fonte: Do Autor (2015). 

 

As amostras foram cortadas utilizando uma máquina de corte a plasma com fluxo de ar 

CNC AUTOCUT 3000 (Figura 3.2), com os parâmetros de corte indicados na Tabela 3.3.  

 

 

Figura 3.2: Máquina de corte a plasma CNC AUTOCUT 3000 da White Martins. 

 Fonte: Do Autor (2014). 
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Tabela 3.3 - Parâmetros da máquina de corte CNC a plasma para alumínio. 

Gás Pré-fluxo Fluxo de Corte Voltagem 

do Arco 

Velocidade 

de corte 

Plasma Proteção 
Plasma 

(L/min) 

Proteção 

(L/min) 

Plasma 

(L/min) 

Proteção 

(L/min) 
(Volts) (mm/min) 

Ar Ar 35 19 62 49 113 4000 

 

Distância da 

Tocha 

Altura Inicial de 

Perfuração 

(mm) (mm) (Fator %) 

2.5 3.8 150 

Fonte: Manual da máquina CNC AUTOCUT 3000 (2014). 

 

Após o corte, as dezoito chapas resultantes foram submetidas a uma raspagem com escova 

de aço na superfície e região da junta (sem chanfro, tipo reto) seguido de limpeza com álcool 

para o procedimento de soldagem. O processo de soldagem utilizado foi o TIG (GTAW), 

manual, com CA pulsada. A soldagem foi realizada em um único passe, com metal de adição 

de liga AA5183, de 1/8” de diâmetro, cuja composição química está apresentada na Tabela 

3.4, e eletrodo de tungstênio puro de 2,4 mm de diâmetro. O esquema de soldagem foi 

composto por um gerador, tocha TIG, cilindro de gás de proteção e mesa para solda. Na 

preparação para a realização da solda, as chapas foram fixadas e pressionadas contra um 

backing de cobre (Figura 3.3) com duas varetas de 1/16” de diâmetro como suporte para 

evitar o contato direto das juntas com o backing, pois o contato acarretaria na dispersão muito 

grande de calor durante a soldagem. 

  

Tabela 3.4 - Composição do metal de adição, liga AA5183 (% em peso). 

Al Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti 

Balanço 0,40 0,40 0,10 0,50 4,5 0,25 0,15 

Fonte: ASM (1990). 
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Figura 3.3:a) Máquina de Solda KEMPPI, modelo Master TIG 3500W e b) sistema de 

travamento das chapas para soldagem. Fonte: Do Autor (2014). 

 

A soldagem foi realizada com três tipos de gás de proteção: argônio puro (Ar), mistura 

hélio-argônio (75% Ar + 25%He) e a mistura Stargold Aluminum (200ppm O2, 200ppm N2O, 

Ar em balanço). As amostras obtidas da soldagem foram divididas em três grupos (1, 2 e 3),  

constituídos de três amostras cada (A, B e C), onde cada grupo foi diferenciado conforme o 

gás de proteção utilizado. As velocidades de soldagem de cada amostra foram obtidas através 

do tempo medido com a utilização de um cronômetro. 

No primeiro grupo, as chapas foram soldadas utilizando a mistura Stargold Aluminum 

como gás de proteção, com uma vazão de 10 L/min e amperagem de 101A. O segundo grupo 

teve como gás o argônio com vazão de 10 L/min e amperagem de 101A. Para o terceiro grupo 

utilizou-se a mistura hélio-argônio com vazão de 10 L/min e amperagem de 101A para a 

primeira amostra e 92A para as duas restantes do mesmo grupo.  Os parâmetros de soldagem 

estão indicados na Tabela 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) a) 
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Tabela 3.5 - Resumo dos parâmetros utilizados na soldagem das amostras. 

Amostra Proteção Gasosa 
Vazão 

(L/min) 

Corrente 

(A) 

Velocidade de Soldagem 

(mm/min) 

1A 
Stargold 

Aluminum  

10 

 

101 

110,6 

1B 141,5 

1C 117,2 

2A 

Ar  

121,0 

2B 127,1 

2C 123,0 

3A 

Ar + He 92 

123,0 

3B 97,4 

3C 125,0 

Fonte: Do Autor (2015). 

 

3.3 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS 

 

A medição das tensões residuais foi realizada no Laboratório de Análise de Tensões - 

LAT, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFF, utilizando o analisador de tensões 

XStress3000 (Figura 3.4). O equipamento consta de um goniômetro montado em um tripé e 

uma unidade de controle de tensão e corrente, que são controlados por um software. O método 

utilizado foi o do sen², com incerteza de ±12 MPa, usando radiação Crα (Crα = 2,29092 

Å), difratando o plano {222} do alumínio e ângulo de difração 2θ = 156,98º. Foram utilizados 

os ângulos de inclinação  de 0o, 18o, 27o, 33o e 45o.  
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Figura 3.4: Equipamento XStress 3000 do LAT da UFF e a amostra a ser analisada. 

Fonte: Do Autor (2015) 

 

Para a análise das tensões residuais, as amostras foram submetidas a uma limpeza 

superficial eletrolítica a fim de retirar a camada de óxido da superfície (Figura 3.5). Foi usado 

um eletrólito composto de solução saturada de cloreto de sódio com glicerina bidestilada, 

álcool etílico e água destilada com tensão de 20 V e 0,02 A. 
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Figura 3.5: Polimento eletrolítico nas amostras. 

Fonte: Do Autor (2015) 

 

A seguir, as regiões para análise das tensões residuais foram marcadas no centro da 

amostra em 3 pontos, sendo duas regiões no metal de base (MB), duas na zona termicamente 

afetada (ZTA), e uma no metal de solda (MS), conforme Figura 3.6, na superfície da solda, na 

direção longitudinal ao cordão de solda (L).  

 

 

 

 

Figura 3.6:Marcação das regiões utilizadas para a medição das tensões residuais nas 

amostras. Fonte: Do Autor (2015). 

 

 

 

 

 

 

L 

T 
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3.4 ANÁLISE METALOGRÁFICA E MICRODUREZA 

 

Após a medição das tensões residuais, foram preparadas amostras para análise 

metalográfica e de microdureza Vickers. Para isto, foram cortadas amostras das juntas, em 

dimensões suficientes para analisar as regiões de metal de base (MB), ZTA e metal de solda 

(MS). Assim, foi cortada uma amostra de cada grupo, as amostras 1A, 2A e 3A, obtendo-se 

então três amostras para a metalografia e microdureza, com dimensões mostradas na Figura 

3.7a. Para garantir a planicidade e a precisão nas análises metalográfica e de dureza, as 

amostras foram embutidas em baquelite (Figura 3.7b). O embutimento foi realizado com 

aquecimento a 180o C por 7 min, pressão de 300 bar e resfriamento por 5 min, utilizando 

equipamento indicado na Figura 3.8.  

 

 

Figura 3.7:a) Obtenção das amostras para análise metalográfica e de microdureza;                 

b) Amostra embutida. Fonte: Do Autor (2015) 

 

 

 

Figura 3.8: Equipamento de embutimento à quente Struers Cito Press-1. 

Fonte: Do Autor (2015).  

 

a) b) 
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As superfícies das amostras foram preparadas por lixamento em politriz metalográfica com 

lixas de 80, 100, 200, 220, 400, 500, 600 e 120. O polimento foi realizado com alumina de 1 

μm, 0,3 μm, e 0,1 μm e pasta de diamante de 6 μm, 3 μm e 1 μm. Foi utilizada cuba de 

ultrassom para retirada de impurezas. As amostras foram atacadas com solução de HF 2% por 

2 minutos para revelar melhor a microestrutura da junta soldada, pois por se tratar de um 

material encruado, apresenta dificuldade para obtenção de boas imagens em microscópio 

ótico. 

A análise metalográfica foi realizada com a utilização de microscópio ótico FEI INSPECT 

(Figura 3.9), com aumentos de 100x e as imagens obtidas foram salvas no computador 

utilizando software Olympus Image Analysis. Os pontos analisados foram nas regiões do 

metal de base (MB), ZTA e metal de solda (MS) de cada amostra. 

 

 

Figura 3.9: Microscópio Ótico FEI INSPECT. Fonte: Do Autor (2015). 

 

O ensaio de microdureza foi realizado utilizando microdurômetro (Figura 3.7a), com 

aplicação de carga de 25 g por 15 s. Foram medidas as durezas dos pontos de MB, ZTA e MS 

em ambos os lados, esquerdo (E) e direito (D), das amostras (Figura 3.7b). 
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Figura 3.10: a) Microdurômetro Leco Akashi M-400H; b) Pontos medidos nas amostras. 

Fonte: Do Autor (2015). 

 

A análise por microscopia óptica e de microdureza Vickers foram realizadas no 

Laboratório de Metalografia e no Laboratório de Caracterização de Propriedades Mecânicas e 

Microestruturais (LAPCM), respectivamente, do Instituto Nacional de Tecnologia (INT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

a) 

b) 



52 

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O presente trabalho teve como objetivo a análise das tensões residuais geradas na 

soldagem em juntas soldadas de liga de alumínio AA5052-H34, usando diferentes proteções 

gasosas: argônio puro, mistura de 75%Ar+25%He e nova mistura Stargold. Análises por 

microscopia óptica e de microdureza Vickers complementaram o estudo. 

 

4.1 TENSÕES RESIDUAIS 

As tensões residuais, longitudinais (L) e transversais (T), foram analisadas na superfície e 

na raiz das juntas soldadas em todas as condições. Nas Tabelas 4.1 e 4.2 estão apresentados os 

valores obtidos das tensões residuais medidas na superfície e raiz da solda, respectivamente. 

Tabela 4.1- TR na superfície da solda em MPa. 

Região 
Stargold Aluminum Ar Ar+He 

L T L T L T 

MB1 -120 -38 -25 -52 80 -20 

ZTA1 -190 173 90 -97 100 55 

MS -220 227 130 63 -220 -115 

ZTA2 -180 -121 250 -105 -190 118 

MB2 -110 -103 -60 -44 -30 68 

Fonte: Do Autor (2015) 

 

Tabela 4.2 - TR na raiz da solda em MPa. 

Região 
Stargold Aluminum Ar Ar+He 

L T L T L T 

MB1 110 -74 -81 -74 106 -163 

ZTA1 266 75 364 66 -136 -37 

MS -298 267 -370 -80 123 37 

ZTA2 271 87 89 66 -270 -231 

MB2 37 -58 -79 -147 -50 -57 

Fonte: Do Autor (2015) 
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Nas Figuras 4.1 e 4.2 estão apresentadas, respectivamente, as tensões residuais 

longitudinais e transversais na superfície das juntas. 
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Figura 4.1: Tensões residuais longitudinais na superfície das juntas soldadas. 

Fonte: Do Autor (2015). 
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Figura 4.2: Tensões residuais transversais na superfície das juntas soldadas. 

Fonte: Do Autor (2015). 
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É possível perceber maior homogeneidade das tensões residuais longitudinais 

(compressivas em todas as regiões) na nova mistura Stargold, em relação aos demais gases de 

proteção. A mistura Ar+He apresentou as tensões longitudinais mais heterogêneas. 

Analisando-se as tensões transversais, verifica-se heterogeneidade de tensões na ZTA 1 e 2 

com a mistura Stargold, sendo que Ar apresentou maior predominância de regiões em 

compressão. 
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Figura 4.3: Tensões residuais longitudinais na raiz das juntas soldadas. 

Fonte: Do Autor (2015). 

 



55 

  

MB1 ZTA1 MS ZTA2 MB2

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

T
e

n
s
õ

e
s
 R

e
s
id

u
a

is
 T

ra
n

s
v
e

rs
a

is
 (

M
P

a
)

 Stargold 

 Ar 

 Ar+He

Raiz

 

Figura 4.4: Tensões residuais transversais na raiz das juntas soldadas. 

Fonte: Do Autor (2015). 

 

 

No lado da raiz da solda, as tensões longitudinais apresentaram maiores magnitudes. Com 

Ar, obtiveram-se tensões trativas na ZTA 1 e compressivas no MS, ambas superiores ao limite 

de escoamento do material. Em relação as tensões transversais, as regiões apresentaram em 

geral os menores valores de tensões residuais, com exceção do MS da mistura Stargold e da 

ZTA 2 da mistura Ar+He. Apesar da grande magnitude da tensão residual na ZTA 2, a 

mistura He+Ar apresentou o melhor resultado na raiz da solda por manter a maior parte das 

tensões compressivas. 

 

 

4.2 MICROSCOPIA ÓPTICA 

Nas Figuras 4.5 a 4.7 são apresentados os resultados das análises por microscopia óptica 

realizada na junta soldada com proteção da mistura Stargold. É possível perceber a presença 

de porosidades em todas as regiões, inclusive no metal de base. 
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Figura 4.5: Metal de base da junta soldada com a mistura Stargold. 

Fonte: Do Autor (2015). 

 

 

Figura 4.6: ZTA da junta soldada com a mistura Stargold. 

Fonte: Do Autor (2015). 
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Figura 4.7: Metal de solda (MS) da junta soldada com a mistura Stargold. 

Fonte: Do Autor (2015). 

 

 A Figura 4.8 permite melhor visualizar as três diferentes regiões metalográficas da 

junta soldada com a mistura Stargold, em conjunto.  

 

Figura 4.8: Microscopia óptica da junta soldada com a mistura Stargold: a) MB, 

b) MB/ZTA e c) MS. Fonte: Do Autor (2015). 

 

Nas Figuras 4.9 a 4.11 são apresentados os resultados das análises por microscopia óptica 

realizada na junta soldada com proteção de argônio puro. Observou-se baixa porosidade na 

amostra, tanto no MB quanto nas regiões do MS e ZTA. 

 

a) b) c) 
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Figura 4.9:Metal de base da junta soldada com proteção de Ar puro. 

Fonte: Do Autor (2015). 

 

 

Figura 4.10: ZTA da junta soldada com a proteção de Ar puro. 

Fonte: Do Autor (2015). 
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Figura 4.11: Metal de solda (MS) da junta soldada com proteção de Ar puro. 

Fonte: Do Autor (2015). 

 

 A Figura 4.12 permite melhor visualizar as três diferentes regiões metalográficas da 

junta soldada com proteção de Ar puro em conjunto.  

 

Figura 4.12: Microscopia óptica da junta soldada com proteção de Ar puro: a) MB, 

b) MB/ZTA e c) MS. Fonte: Do Autor (2015). 

 

Nas Figuras 4.13 a 4.15 são apresentados os resultados das análises por microscopia óptica 

realizada na junta soldada com proteção da mistura argônio e hélio (75%Ar+25%He). 

 

a) b) c) 
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Figura 4.13: Metal de base da junta soldada com proteção da mistura Ar + He. 

Fonte: Do Autor (2015). 

 

 

Figura 4.14: ZTA da junta soldada com proteção da mistura Ar + He. 

Fonte: Do Autor (2015). 
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Figura 4.15: Metal de solda (MS) da junta soldada com proteção da mistura Ar + He. 

Fonte: Do Autor (2015). 

 

 A Figura 4.16 permite melhor visualizar as três diferentes regiões metalográficas da 

junta soldada com proteção da mistura Ar + He, em conjunto.  

 

Figura 4.16: Microscopia óptica da junta soldada com proteção da mistura Ar + He: a) 

MB, b) MB/ZTA e c) MS. Fonte: Do Autor (2015). 

 

Em geral, pode-se observar que todas as amostras apresentaram baixa porosidade. A 

microestrutura do MS se mostrou mais refinada e deformada enquanto que no MB revelou-se 

mais grosseira. A região da ZTA apresentou-se bem definida e estreita. 

 

a) b) c) 
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4.3 MICRODUREZA VICKERS 

Os valores de microdureza Vickers foram calculados pelo software do microdurômetro 

Leco Akashi M-400H, a partir das diagonais obtidas da endentação feita pela pirâmide de 

diamante (Figura 4.17). 

 

 

Figura 4.17: Impressão do indentador de diamante Vickers na amostra. 

Fonte: Do Autor (2015). 

Os resultados de dureza obtidos nas amostras das juntas soldadas em todas as condições de 

soldagem estão apresentados na Tabela 4.3 e Figura 4.18. 

 

Tabela 4.3 - Valores de microdureza Vickers. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do Autor (2015). 

 

 

 

Gás de Proteção 

Microdureza Vickers (HV) 

MB E  ZTA E  MS  ZTA D  MB D  

StarGold 51 39 47 40 50 

Ar 50 40 46 42 48 

Ar + He 49 42 46 43 47 
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Figura 4.18: Perfil de microdureza nas juntas soldadas. Fonte: Do Autor (2015). 

 

 

 Analisando a Figura 4.18 é possível perceber um amolecimento do material causado 

pela soldagem, pois o metal de solda e principalmente a região da ZTA sofreram redução de 

dureza, independentemente do tipo de proteção gasosa empregada. As regiões de MS e ZTA 

sofreram redução de até aproximadamente 8% e 34%, respectivamente. O maior 

amolecimento da ZTA está associado a maior velocidade de recristalização enquanto que no 

MS, a pequena queda de dureza está relacionada ao fato do metal de adição utilizado 

(AA5183) possuir taxas mais elevadas de Mn, Ti e Mg. Percebe-se também que em cada 

região analisada, obtiveram-se valores de dureza semelhantes entre as condições, com 

diferenças de 1 a 3 HV. 
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5 CONCLUSÕES 

O presente trabalho, que teve como objetivo avaliar a influência de diferentes misturas 

gasosas usadas na proteção de juntas de liga de alumínio AA 5052-H34 pelo processo TIG 

(GTAW) com o emprego de metal de adição, nas tensões residuais na microdureza das juntas, 

permite as seguintes conclusões: 

1) Os gases de proteção usados no processo de soldagem influenciam nas tensões 

residuais geradas, obtendo-se diferentes perfis de TR longitudinais e transversais para 

cada tipo de condição, na superfície e raiz da solda. 

2) Tensões residuais na raiz da solda se mostraram mais altas devido a um maior volume 

de metal de solda concentrado nesta região. Tal fenômeno pode ser explicado devido 

ao esquema de fixação das chapas no processo de soldagem, que estavam apoidas 

sobre duas varetas para evitar contato direto com o backing de cobre.  

3) A nova mistura Stargold Aluminum propiciou os melhores resultados, pois em todas as 

regiões analisadas da superfície das amostras, as tensões residuais longitudinais se 

mostraram compressivas, o que pode contribuir para uma maior vida em fadiga do 

material. 

4) As misturas tradicionalmente empregadas na soldagem GTAW de ligas de alumínio 

apresentaram estado heterogêneo de tensões residuais, sendo que a proteção de 

argônio puro gerou os piores resultados devido a tensões residuais trativas de 

magnitudes bem maiores que o limite de escoamento do material. 

5) A análise metalográfica revelou baixa porosidade em todas as condições, entretanto a 

microdureza das juntas na região da ZTA foi bastante afetada pelo processo de 

soldagem, que provocou o amolecimento das mesmas. Este fato pode ser explicado 

devido à recristalização ocorrer mais rapidamente nesta região, fazendo com que a 

resistência mecânica desta zona seja bem próxima da resistência da liga na condição 

totalmente recozida, apresentando um ganho de ductilidade. 

6) A dureza do MS se apresentou pouco imutável, com perda de no máximo 8% em 

relação ao MB. Tal comportamento pode ser explicado devido a maiores porcentagens 

de elementos de liga (Mg, Ti, Mn e Si) no metal de adição utilizado. 

7) Apesar da dureza do material ter sido afetada pelo processo de soldagem nas regiões 

da ZTA, os gases de proteção praticamente não tiveram influência no resultado, pois 

para cada região das amostras analisadas obtiveram-se valores semelhantes de dureza 

entre as condições. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A fim de dar continuidade ao presente trabalho, algumas sugestões são apresentadas para 

trabalhos futuros: 

1) Avaliar a resistência mecânica das juntas soldadas com teste de tração. 

 

2) Aplicar tratamento mecânico de beneficiamento a frio como o shot peening, que 

consiste na impressão de tensões compressivas na superfície do material através de 

jateamento de pequenas esferas. Analisar as tensões residuais e as propriedades 

mecânicas após o tratamento. 
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