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RESUMO 

 

 

A soldagem por fricção e mistura (FSW-Friction Stir Welding) é um método de 

soldagem de ligas de alumínio com elevada resistência mecânica empregadas em 

estruturas na indústria aeronáutica e automotiva. Nas ligas de alumínio não é possível 

soldar as peças por fusão convencional como plasma, Tungsten Inert Gas (TIG), Metal 

Inert Gas e Metal Active Gas (MIG/MAG) por apresentarem defeitos na fusão, como 

porosidades, trincas de solidificação e fusão no contorno do grão. A solda por FSW 

não envolve fusão, mas modifica a microestrutura dos metais bases devido aos efeitos 

térmicos e mecânicos, gerando quatro regiões distintas: a) metal base (MB), b) zona 

termomecanicamente afetada (ZTMA), zona termicamente afetada (ZTA) e zona de 

mistura (ZM). Neste trabalho, foram estudadas o efeito da geração do hidrogênio na 

corrosão localizada de diferentes regiões das ligas AA2024 e AA7475 soldadas por 

FSW. O hidrogênio foi gerado na solução de H2SO4 0,5 mol/L e as curvas de 

polarização potenciodinâmica foram realizadas na solução de tampão borato (pH 7,0) 

+ NaCl 0,010 mol/L aplicando sobrepotenciais de -0,1 V a 0,5 V a 1mV/s. Após os 

experimentos, foram registradas micrografias após 6 e 24 horas de geração de 

hidrogênio. Foi observado que a geração do hidrogênio promove corrosão nas 

diferentes regiões da solda das ligas, sendo mais evidenciada na ZM que é a região 

mais heterogênea, levando ao aumento na corrente de corrosão (icorr) e diminuição 

nos potenciais de corrosão (Ecorr). 

Palavras chave: Ligas de alumínio. Corrosão. Solda por FSW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Friction Stir Welding (FSW) is a method of welding high strength aluminum 

alloys used in structures in the aeronautical and automotive industry. In aluminum 

alloys it is not possible to weld parts by conventional fusion such as plasma, Tungsten 

Inert Gas (TIG), Metal Inert Gas and Metal Active Gas (MIG / MAG) as they have melt 

defects such as porosities, solidification cracks and melting in the alloy and grain 

outline. FSW welding does not involve fusion, but modifies the base metal 

microstructure due to thermal and mechanical effects, generating four distinct regions: 

a) unaffected base metal (BM), b) thermomechanically affected zone (TMAZ), heat 

affected zone (HAZ) and stir zone (SZ). In this work, we studied the effect of hydrogen 

generation on localized corrosion of different regions of AA2024 and AA7475 alloys 

welded by FSW. Hydrogen was generated in the 0.5 mol/L H2SO4 solution and the 

potentiodynamic polarization curves were performed in the borate buffer solution (pH 

7.0) + 0.010 mol/L NaCl applying over-potentials of -0.1 V to 0, 5 V at 1mV/s. After the 

experiments, micrographs were recorded after 6 and 24 hours of hydrogen generation. 

It was observed that hydrogen generation promotes corrosion in the different regions 

of the alloy weld, being more evident in the ZM which is the most heterogeneous 

region, leading to an increase in corrosion current (icorr) and decrease in corrosion 

potentials (Ecorr). 

Key words: Aluminum alloy. Corrosion. Welding by FSW. 
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1  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

1.1  SOLDAGEM POR FRICÇÃO E MISTURA (FSW) 

 

Uma das pesquisas em andamento na indústria aeronáutica está na 

procura de novos processos para diminuição do peso e aumento do tempo de 

vida das peças empregadas nos aviões, com a finalidade de reduzir o tempo de 

manutenção e consumo de combustíveis. A maioria das peças dos aviões é 

construída com ligas de alumínio, porque o alumínio puro apesar da sua baixa 

densidade (2,7 g/cm3) em relação ao aço (7,9 g/cm3) e excelente resistência 

contra a corrosão, não possui resistência mecânica adequada para a indústria 

aeronáutica. A redução do peso dos aviões pode ser feita com novas ligas de 

alumínio mais leves como as de alumínio-lítio ou pelos novos métodos de 

soldagem, que podem substituir a sobreposição de chapas ou rebites (ABREU 

et al., 2017) 

Na maioria das soldagens entre metais utilizam processo de fusão como 

plasma, Tungsten Inert Gas (TIG), Metal Inert Gas e Metal Active Gas 

(MIG/MAG) mas nas ligas do alumínio como as das séries 2xxx e 7xxx não 

funcionam, porque formam soldas com muitos defeitos na fusão e trincas nos 

cordões de solda, causadas pela diferença dos coeficientes de dilatação térmica 

das regiões solidificadas, gerando diferentes resistência mecânica entre o metal 

base e a junta soldada (VARGEL et al., 2004) 

Dentre os novos métodos de soldagem, a soldagem por fricção com 

mistura mecânica (FSW - Friction Stir Welding) possibilita elevada eficiência na 

soldagem de ligas de alumínio das séries 2xxx e 7xxx, que devido à sua elevada 

resistência mecânica são empregadas em estruturas de ligas de alumínio na 

indústria aeronáutica e automotiva. No caso de junção de partes metálicas da 

fuselagem por rebitagem, também aparecem outros problemas, como a redução 

das propriedades mecânicas devido aos furos para os rebites, aumento do peso 

estrutural e o surgimento de trincas por fadiga (ROOY,1990). 

A soldagem por FSW não envolve fusão do metal base (MB), é um 

processo que ocorre no estado sólido e não inclui outro metal na estrutura.  Com 
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isso, obtém-se soldas mais resistentes e praticamente livres de defeitos. Na 

região de solda, como visto na Figura 1, uma ferramenta rotativa e não 

consumível gera calor causado pelo atrito com os materiais soldados durante o 

movimento translacional (avanço e retrocesso) da ferramenta ao longo da junta 

(MUBIAYI et al., 2018). 

Figura  1 – Esquema da solda por FSW. 

 

Fonte: Adaptado de MUBIAYI, 2018. 

 

O processo FSW gera quatro diferentes zonas micro estruturais, como 

pode ser visto na Figura 2 (DONATUS et al., 2015).  

a) MB - Metal Base: Esta região está distante da linha de soldagem e, portanto, 

não é afetada pela soldagem por FSW e mantém sua microestrutura que é a 

mesma da liga metálica antes de sofrer o processo de soldagem. 

b) ZTA - Zona Termicamente Afetada: É a região do MB afetada pelo calor, mas 

não passa por deformação plástica.  

c) ZTMA - Zona Termo Mecanicamente Afetada: Situa-se entre a ZM e a ZTA, 

cuja microestrutura é resultante da deformação plástica e aquecimento, mas sem 

a recristalização. 

d) ZM - Zona de Mistura: Nesta zona ocorre grande deformação plástica e com 

a elevada temperatura resulta numa recristalização. 
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Figura 2 - Seção transversal da solda FSW mostrando as diferentes zonas. 

 

Fonte: Adaptado de MISHRA; SIDHAR, 2016 

 

Na zona de mistura a deformação plástica e o calor gerado pelo atrito, 

cuja temperatura chega a 400-550 ºC, resultam num material com microestrutura 

recristalizada com tamanhos de grãos variando de 2 a 15 µm. Na ZTMA também 

ocorre a deformação plástica afetada pelo calor, gerando uma microestrutura 

parcialmente recristalizada. Não ocorre deformação plástica na ZTA, apenas 

calor gerado pelo atrito, porque a temperatura é baixa, em torno de 250-350 ºC, 

caracterizada pelos precipitados grosseiros e regiões livre de precipitados 

(MISHRA; SIDHAR, 2016). 

A soldagem de metais similares ou dissimilares por FSW é uma das 

inovações mais significativas na soldagem de metais, com maior eficiência 

energética. Comparado aos métodos convencionais de soldagem ela consome 

menos energia e não há emissões prejudiciais ao ambiente. Está sendo bastante 

utilizado nas indústrias, principalmente na aeroespacial e automobilística, devido 

à sua habilidade de soldagem de duas ligas metálicas (similares ou não) sem a 

necessidade de fusão dos metais (MISHRA; DE; KUMAR, 2014; MISHRA; 

SIDHAR, 2016). 

Podemos citar como aplicações: a junta dos monitores de iMac da Apple, 

a nave espacial Orion da NASA e o foguete Falcon 9 da SpaceX (MISHRA; DE; 

KUMAR, 2014). 

 

1.2 ALUMÍNIO E SUAS LIGAS 

 

As ligas de alumínio podem ser produzidas tanto fundidas quanto forjadas. 

As ligas de alumínios forjadas são feitas de acordo com a composição dos 

elementos e para sua designação foi criado um sistema numérico de quatro 
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dígitos pela International Alloy Designation System (IADS) e a Aluminium 

Association (AA), resumido na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Séria das ligas de alumínio. 

Elemento de Liga Série de quatro dígitos 

Al puro 1XXX 

Cu 2XXX 

Mn 3XXX 

Si 4XXX 

Mg 5XXX 

Mg e Si 6XXX 

Zn e Cu 7XXX 

Li 8XXX 
Fonte: European Standards, 1998 

 

O 1º dígito classifica a liga pelo elemento majoritário da sua composição. 

O 2º indica uma variante específica da liga, se for zero a liga é normal e entre 1 

a 9, a liga sofreu modificações. O 3º e 4º dígito, para a série 1XXX está 

relacionada a sua pureza enquanto nas outras séries serve para diferenciar as 

várias ligas possíveis (ABNT, 2006). 

As ligas de alumínio forjadas podem ser classificadas também em não 

tratadas termicamente (1XXX, 3XXX e 5XXX) e as tratadas termicamente (2XXX, 

6XXX, 7XXX e algumas 8XXX). A maioria delas passam por um processo de 

endurecimento por precipitação de partículas nanométricas que freiam o 

movimento de discordâncias, aumentando a resistência mecânica das ligas de 

alumínio (MISHRA; SIDHAR, 2016). 

Nas ligas AA2024-T3, o principal elemento de liga é o cobre que foi 

solubilizada, trabalhada à frio e envelhecida naturalmente. A liga AA7475-T651 

possui o zinco solubilizado como principal elemento de liga, submetida a alívio 

de tensão por estiramento e super envelhecida (SIVASANKARAN, 2017).  

Uma das ligas de alumínio mais usadas na indústria aeronáutica é a 

AA2024, onde a resistência mecânica estrutural é aumentada com adição de 

elementos de liga de Cu e Mg, formando durante o tratamento térmico, 

precipitados intermetálicos com as fases θ-Al2Cu e S-Al2CuMg. Já a 
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microestrutura da liga de alumínio AA7475 apresenta precipitados intermetálicos 

de Al7Cu2Fe e (Al,Cu)6(Fe,Cu), além de MgZn2 e MgSi2 que são partículas de 

composição que precipitam na matriz da liga. Entretanto, nestes intermetálicos 

cresce a suscetibilidade de ocorrer corrosão intergranular e o início dos pites 

(BUCHHEIT et al, 1997; ANDREATTA; FEDRIZZI, 2016). 

 

1.3 GERAÇÃO DE HIDROGÊNIO E CORROSÃO 
 

A solubilidade do hidrogênio no alumínio puro na temperatura ambiente é 

relativamente baixa (cerca de 1,5 x 10-12 fração atômica) e na temperatura de 

fusão, a solubilidade é de aproximadamente 10-6 fração atômica.  Entretanto, a 

geração do hidrogênio nas ligas de alumínio durante processo de corrosão numa 

região cujo revestimento protetor foi danificado, podem afetar as propriedades 

mecânicas e com a corrosão sob tensão, causar fragilização na estrutura.  

Nas ligas da série AA7000 (Al-Zn-Mg), a fragilização pelo hidrogênio 

causa fratura intergranular e foram observadas estrias indicando que as 

propagações das fendas são descontínuas.  A exposição em ambiente úmido 

destas ligas causou fragilização por hidrogênio, porque os precipitados dos 

contornos de grão como MgZn2 são sítios de traps para o hidrogênio. O 

hidrogênio nos metais tem grande influência na corrosão sob tensão, 

frequentemente levando a fraturas do material. A corrosão sob tensão aparece 

devido à tensão residual e efeito da umidade do ar e oxigênio. O crescimento da 

fratura na liga começa na ponta das fendas microscópicas da liga com a entrada 

do hidrogênio gerada numa reação catódica e que se acumula em elevadas 

concentrações, apesar da baixa difusão do hidrogênio (AMBAT e 

DWARAKADASA, 1996). 

Na liga AA2024, o processo de corrosão causado pela formação do par 

galvânico entre partículas intergranulares ricas em Cu (fase θ-Al2Cu, fase S-

Al2CuMg) e a matriz adjacente levam a produção de íons Al3+, que hidrolisa 

gerando íons H+. Isto acidifica o eletrólito dentro dos defeitos das partículas 

intergranulares (DPI), que devido a suas atividades eletroquímicas diferentes da 

matriz geram problemas de corrosão localizada (BIRBILIS; BUCHHEIT, 2005). 
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Uma fina camada de nanopartículas de Cu na interfase liga-DPI pode ser 

formada a partir da dissolução de precipitados intergranulares ricas em Cu e/ou 

dissolução da matriz. Esta camada rica em Cu protege o interior dos grãos do 

ataque do meio corrosivo na liga AA2024. Entretanto, o Cu pode ser um sítio 

efetivo para a redução do oxigênio e/ou dos íons H+ na região do DPI. Nesse 

caso, o hidrogênio pode penetrar para dentro do material durante o processo de 

corrosão e a concentração de H pode chegar a 20 ppm ou até 120 ppm após 30 

ou 500 horas de exposição em solução de NaCl 1 mol/L. Nas amostras da liga 

AA2024, após a permeação de hidrogênio verificou-se um aumento da corrente 

na região dos intermetálicos (BONFILS-LAHOVARY et al., 2019). 

A resistência à corrosão das ligas de alumínio está relacionada a diferença 

de potencial entre os precipitados intermetálicos e a matriz, assim quanto maior 

a atividade eletroquímica em uma região, maior será a disposição para a 

corrosão localizada, por exemplo, a região de interface entre matriz e precipitado 

pode não apresentar o filme passivo de óxido de alumínio, que é uma proteção 

a corrosão. Precipitados mais nobres em relação a matriz de alumínio atuam 

como catodo (redução) enquanto os outros precipitados intermetálicos e a 

própria interface entre matriz e precipitado sofrem dissolução anódica (oxidação) 

(SMIALOWSKA, 1992; SMIALOWSKA, 1999). 

Os vários aspectos da influência do hidrogênio na fragilização das ligas 

de aço e aço inoxidável foram bastante estudadas, mas existem poucos estudos 

para entender o estado do hidrogênio na matriz das ligas de alumínio. Mesmo 

que as empresas que utilizam a solda FSW em suas peças façam uso de 

revestimentos e/ou tintas para a proteção a corrosão, é muito importante este 

estudo, pois casa haja falhas neste revestimento, é fundamental entender o 

efeito do hidrogênio no comportamento eletroquímico da solda. 
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2 OBJETIVOS 
 

Estudar a influência da geração do hidrogênio no comportamento 

eletroquímico nas diferentes regiões das ligas de alumínio AA2024 e AA7475 

soldadas por FSW. 

3 MATERIAL E MÉTODOS  
 

3.1 PREPARO DAS AMOSTRAS 
 

As amostras das ligas AA2024, AA7475 e na região da solda FSW foram 

cortadas numa cortadeira metalográfica com disco de diamante. As dimensões 

das placas das ligas foram de 15 mm x 17 mm x 1 mm e a amostra da solda 

FSW com 20 mm x 17 mm x 1 mm. Numa politriz metalográfica foram polidas na 

seguinte sequência com lixas 600, 1200, 2000 e P4000. Em seguida foram 

lavadas com água deionizada e finalmente em isopropanol no banho de 

ultrassom para remoção de partículas da lixa e outras impurezas. 

No presente trabalho foram utilizadas duas ligas metálicas de alumínio: 

AA2024 e AA7475. Na Tabela 2 temos a composição química de cada liga. 

Tabela 2 - Composição química nominal das ligas AA2024 e AA7475 (% de 
massa). 

Elementos 

Liga Cu Mg Zn Mn Si Fe Cr Tl 

AA2024 3,8-4,9 1,2-1,8 0,25 0,3-0,9 0,50 0,10 0,10 0,15 

AA7475 1,2-1,9 1,9-2,6 5,2-6,2 0,06 0,10 0,12 0,18-0,25 0,06 
Fonte: ASM Metals Handbook, 1998 

 

Procedimento parecido foi utilizado por GONÇALVES (2018) no estudo 

do comportamento eletroquímico localizado nas diferentes regiões da liga 

AA2024-T3/AA7475-T651 soldada por FSW. 
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3.2 PREPARO DA SOLUÇÕES 

 

As medidas eletroquímicas foram realizadas nas seguintes soluções: a) 

NaCl 0,010 mol/L; b) NaCl 0,010 mol/L + Na2SO4 0,1 mol/L; c) Tampão Borato 

(TB, pH 7,0) + NaCl 0,010 mol/L, d) NaCl 0,010 mol/L + (NH4)2SO4 0,1 mol/L e 

e) H2SO4 0,5 mol/L. 

A solução a é bastante utilizada como um meio altamente corrosivo, 

devido a presença de cloreto; b, o sulfato de sódio aumenta a superfície dos 

pites, diminuindo a corrosão; c, o tampão borato serve pra diminuir o efeito do 

pH, devido a acidificação do eletrólito; d, o sulfato de amônio complexa os 

hidróxidos de alumínio, diminuindo a corrosão e e, foi utilizada por BIRNBAUM 

(1997) concluindo que esta solução é a melhor para a geração de hidrogênio na 

amostra de alumínio. 

 

3.3 MEDIDAS ELETROQUÍMICAS 
 

As medidas de potencial de circuito aberto e curvas de polarização 

potenciodinâmicas foram realizadas no potenciostato/galvanostato da PAR 

modelo 283, controlado pelo software Power Suite.  

Os experimentos foram obtidos empregando uma célula de 3 eletrodos, 

sendo o eletrodo auxiliar, um fio de platina soldado em vidro e referência de 

Ag/AgCl/KCl 3 mol/L (E = 0,197 V vs. eletrodo padrão de hidrogênio). Na parte 

inferior desta célula tem um anel de vedação de silicone com diâmetro interno 

de 5 mm que permite posicionar a solução na região de interesse como na MB 

ou ZTA/ ZM.  

Inicialmente, foram registradas a variação do potencial de circuito aberto 

(ECA) dos eletrodos e depois foram obtidas as curvas de polarização 

potenciodinâmicas aplicando sobrepotencial de - 0,10 V até +0,80 V ou de 0,0 V 

a -0,5 V e velocidade de varredura de 1 mV s- 1. 

Uma célula com o mesmo eletrodo de referência e auxiliar foi utilizada por 

GONÇALVES (2018) no estudo do comportamento eletroquímico localizado nas 

diferentes regiões da liga AA2024-T3/AA7475-T651 soldada por FSW. 
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3.4 MICROGRAFIAS ÓTICAS 
 

As micrografias óticas foram obtidas num microscópio ótico metalográfico 

da Kozo equipada com câmera USB digital de 5 megapixel.  

Após polimento das amostras até obtenção de uma superfície bastante 

lisa, foram obtidas micrografias com diferentes magnificações da superfície. A 

amostra foi montada na célula eletroquímica e foram obtidas micrografias após 

6h e 24h de imersão em NaCl 0,010 mol/L, antes e após geração catódica do 

hidrogênio. O hidrogênio foi gerado na superfície da amostra em solução de 

H2SO4 0,5 mol/L, aplicando um potencial de - 0,75 V durante 24 horas 

(BIRNBAUM et al,1997).  

Em seguida, a amostra modificada com geração de hidrogênio foi imersa 

na solução de NaCl 0,010 mol/L e micrografias foram obtidos após 6 horas e 24 

horas na face da geração do hidrogênio e na face oposta. 

A microscopia óptica também foi utilizada por GONÇALVES (2018) no 

estudo do comportamento eletroquímico localizado nas diferentes regiões da liga 

AA2024-T3/AA7475-T651 soldada por FSW. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 CURVAS DE POLARIZAÇÃO PARA GERAÇÃO DO HIDROGÊNIO 
 

Para estudar os efeitos da geração do hidrogênio nas zonas da MB e 

ZTA/ZM da liga MB2024/MB7475 foram obtidas curvas de polarização (Figura 3 

a 7) com varredura decrescente de potenciais até gerar o hidrogênio nos 

seguintes eletrólitos: a) NaCl 0,010 mol/L; b) NaCl 0,010 mol/L + Na2SO4 0,1 

mol/L; c) Tampão Borato (TB, pH 7,0) + NaCl 0,010 mol/L, d) NaCl 0,010 mol/L 

+ (NH4)2SO4 0,1 mol/L e e) H2SO4 0,5 mol/L. 
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Figura 3 - Curva de polarização da MB2024 em NaCl 0,010 mol/L. 

 

Fonte: autor 

 

Figura 4 - Curva de polarização da MB2024 em NaCl 0,010 mol/L + Na2SO4 0,1 mol/L. 

 

Fonte: autor 
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Figura 5 - Curva de polarização da MB2024 em NaCl 0,010 mol/L + TB (pH 7,0) 

 

Fonte: autor 

 

Figura 6 - Curva de polarização da MB2024 em NaCl 0,010 mol/L + (NH4)2SO4 0,1 mol/L. 

 

Fonte: autor 
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Figura 7 - Curva de polarização da MB2024 em H2SO4 0,5 mol/L. 

 

Fonte: autor 

 

A Figura 3 mostra que na solução de NaCl 0,010 mol/L, a curva de 

polarização indica que após a – 0,55 V, existe um controle por transporte de 

massa na transferência de carga, porque a corrente varia pouco com o aumento 

do potencial. Em potenciais mais negativos que -0,55 V, começa a redução 

catódica da água, gerando íons OH-, que precipita sobre o eletrodo. Nas outras 

soluções b, c e d (Figuras 4, 5 e 6), não se observou nas curvas de polarização, 

efeito do transporte de massa e a velocidade de redução catódica parece 

depender apenas do potencial aplicado. Entretanto, pelas curvas de polarização, 

a melhor solução para geração do hidrogênio é na solução de H2SO4 0,5 mol/L 

(Figura 7), porque se observa em baixos sobrepotenciais, um grande aumento 

na corrente e este tipo de comportamento não é observado nas soluções b, c e 

d. Por isso, foi escolhido a solução de H2SO4 0,5 mol/L para a geração do 

hidrogênio, o que está de acordo com o estudo realizado por BIRNBAUM (1997). 

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos da curva de polarização para 

geração do hidrogênio na MB2024 em diferentes, na qual Ba é o coeficiente 

anódico de Tafel, Bc é o coeficiente catódico, icorr é a corrente de corrosão e Ecorr 

é o potencial de corrosão. 
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Tabela 3 – Parâmetros obtidos das curvas de polarização da MB2024 (Figuras 1 a 5) 

Solução / mol L-1 Ba / (V/dec) Bc / (V/dec) icorr / (μA cm-²) Ecorr / (V) 

NaCl 0,010  0,036 0,037 0,0232 -0,48 

NaCl 0,010 + Na2SO4  0,1 0,053 0,060 0,0231 -0,59 

NaCl 0,010 + TB (pH 7,0) 0,034 0,048 0,0273 -0,65 

NaCl 0,010 + (NH4)2SO4 0,1 0,024 0,032 0,0492 -0,55 

H2SO4 0,5 0,12 0,068 0,107 -0,58 
Fonte: autor 

 

Na Tabela 3, observa-se que os potenciais de corrosão não variaram muito, 

exceto na solução de NaCl 0,010 mol/L, que é mais negativo devido ao ataque 

do cloreto. 

 

4.2 CURVAS DE POLARIZAÇÃO 

 

As curvas de polarização foram realizadas antes e após a geração de 

hidrogênio, tanto na face de geração como na face oposta. As Figuras 7 a 9 

mostram as curvas obtidas para a liga MB2024, MB7475 e FSW em NaCl 0,010 

mol/L + TB (7,0), pois como  

 

Figura 7 - Curva de polarização da MB2024 em NaCl 0,010 mol/L + TB (7,0), após geração de 
H2, na face da geração do H2 e na face oposta da geração. 
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Fonte: autor 

 

Figura 8 - Curva de polarização para MB7475, antes da geração de H2 e na face oposta à 
geração. 

 

Fonte: autor 

 

Figura 9 - Curva de polarização da FSW antes e após geração de H2 na mesma face e na face 
oposta à geração de H2. 

  

Fonte: autor 
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4.2.1 Efeito da geração do hidrogênio nas regiões da MB2024, MB7475 e 

FSW 
 

A Tabela 4 mostra que na amostra MB7475 e na região da solda FSW 

observou na face de geração do hidrogênio, um aumento na corrente de 

corrosão, enquanto na MB2024, a corrente diminuiu. Entretanto, na face oposta 

à geração do hidrogênio, tanto para a MB2024 e na região da solda ocorreu um 

aumento na corrente de corrosão, enquanto na MB7475, a corrente diminui. Para 

a MB2024, com a geração de hidrogênio, o potencial de corrosão aumentou para 

valores mais positivos em ambas as faces, enquanto na MB7475, o potencial 

aumentou apenas na face da geração do hidrogênio e não houve alteração na 

face oposta. Na região da solda ZM, o potencial diminui em ambas as faces, 

indicando que houve corrosão. Nesta região, icorr aumentou na face de geração 

do H2, enquanto na face oposta diminuiu. Comportamento parecido foi 

observado por QI et al. (2017) mostrou este mesmo comportamento para icorr  no 

estudo da corrosão eletroquímica da liga de alumínio AA7050 para vários tempos 

de geração de hidrogênio.  

 

Tabela 4 – Parâmetros obtidos das curvas de polarização antes e após geração de H2. 

NaCl 10 mM + TB (pH 7,0) MB2024 MB7475 FSW 

Sem geração de H2 

Ba / (V/dec) 0,040 0,076 0,028 

Bc / (V/dec) 0,055 0,071 0,038 

icorr / (μA cm-²) 0,011 0,012 0,045 

Ecorr / (V) -0,46 -0,56 -0,31 

Geração H2, mesma face 

Ba / (V/dec) 0,035 0,006 0,049 

Bc / (V/dec) 0,12 0,30 0,14 

icorr / (μA cm-²) 0,053 0,066 0,060 

Ecorr / (V) -0,39 -0,36 -0,51 

Geração de H2, face oposta 

Ba / (V/dec) 0,024 0,014 0,066 

Bc / (V/dec) 0,084 0,086 0,038 

icorr / (μA cm-²) 0,015 0,016 0,022 

Ecorr / (V) -0,36 -0,56 -0,54 

 Fonte: autor 
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A corrente de corrosão uniforme pode ser relacionada com a taxa de 

dissolução do ânodo e, portanto, quanto maior o seu valor maior é a dissolução. 

Logo, nas amostras que foram geradas hidrogênio, a dissolução do anodo foi 

intensificada. Se o valor do potencial de corrosão aumentou indica que melhorou 

a proteção contra a corrosão. Observou-se que na amostra FSW ocorreu 

diminuição do potencial de corrosão após a geração de hidrogênio, mostrando 

que esta região ficou mais ativa.  

Para as amostras MB2024 e MB7475 ocorreu um aumento do potencial 

ou não variou, mostrando que após a geração de hidrogênio algumas amostras 

se tornaram mais resistentes a corrosão. Isto pode ser causado pela influência 

da redução do oxigênio. 

 𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) + 4𝑒− → 4𝑂𝐻(𝑎𝑞)
−  (1) 

Enquanto o alumínio na AA2024 e do zinco para AA7475 se oxidam: 

 𝐴𝑙(𝑠) → 𝐴𝑙(𝑎𝑞)
3+ + 3𝑒− (2) 

 𝑍𝑛(𝑠) → 𝑍𝑛(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒− (3) 

Com isto ocorre a formação de hidróxidos de alumínio ou zinco na 

superfície das amostras: 

 𝐴𝑙(𝑎𝑞)
3+ +𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐴𝑙𝑂𝐻(𝑎𝑞)

2+ +𝐻(𝑎𝑞)
+  (4) 

 𝑍𝑛(𝑎𝑞)
2+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

− → 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2(𝑠) (5) 

Assim, estas espécies aumentam o potencial de corrosão formando uma 

camada de passivação.  A Figura 10 mostra as reações que ocorrem em cada 

região das ligas. AA2024 e AA7475 soldadas por FSW. 

Em (a) temos o estado inicial, (b) há a dissolução parcial do magnésio da 

liga AA2024 devido a sua alta reatividade, (c) ocorre a dissolução de zinco na 

matriz da liga 7475. As reações catódicas ocorrem preferencialmente nos DPIs 

da liga AA2024, aumentando o pH do eletrólito e levando a ataques nos 

contornos dos DPIs e (d) paralelamente ocorre a formação dos hidróxidos de 

zinco nos DPIs devido ao alto valor de pH, diminuindo a atividade eletroquímica 

(ABREU et al., 2017).  
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Figura 10 – Esquema do comportamento das ligas de alumínio soldadas, sendo a AA2024, 
região catódica e a AA7475, a região anódica. 

 

Fonte: Adaptado de ABREU et al., 2017 

 

4.3 MICROGRAFIAS 

 

As micrografias ópticas das regiões da MB e FSW foram obtidas antes e 

após a geração do hidrogênio em H2SO4 0,5 mol/L, na mesma face e face oposta 

à geração do H2. Para antes da geração o tempo 0h é a micrografia da amostra 

quando recebida, para as micrografias com geração de hidrogênio o tempo 0h é 

logo após a geração. 
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4.3.1 MB2024 – antes da geração de hidrogênio 

 

Figura 11 - Micrografias na região MB2024 obtidas nos tempos de imersão de 0, 6 e 24 horas 
em NaCl 0,010 mol/L. 

 

Fonte: autor 

 

4.3.2 MB7475 – antes da geração de hidrogênio 

 

Figura 12 - Micrografias na região da MB7475 obtidas nos tempos de imersão de 0, 6 e 24 
horas em NaCl 0,010 mol/L.  

 

Fonte: autor 
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4.3.3 FSW-MB2024 – antes da geração de hidrogênio  

 

Figura 13 - Micrografias na região da FSW-MB2024 obtidas nos tempos de imersão de 0, 6 e 
24 horas em NaCl 0,010 mol/L. 

 

Fonte: autor 

 

4.3.4 FSW-MB7475 – antes da geração de hidrogênio 

 

Figura 14 - Micrografias na região FSW-MB7475 obtidas nos tempos de imersão de 0,6 e 24 
horas em NaCl 0,010 mol/L. 

 

Fonte: autor 
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4.3.5 FSW – sem geração de hidrogênio 

  

Figura 15 - Micrografias na região da FSW obtidas nos tempos de imersão de 0, 6 e 24 horas 
em NaCl 0,010 mol/L. 

 

Fonte: autor 

 

4.3.6 MB2024 – após geração de hidrogênio 
 

Figura 16 - Micrografias na região da MB2024 obtidas após 0,6 e 24 horas de imersão em 
NaCl 0,010 mol/L, antes e após geração de H2 durante 24 horas em H2SO4 0,5 mol/L 

 

Fonte: autor 
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Figura 17 - Micrografias na região da MB2024 obtidas após 0,6 e 24 horas de imersão em 
NaCl 0,010 mol/L, antes e após geração de H2 durante 24 horas em H2SO4 0,5 mol/L 

 

Fonte: autor 

 

4.3.7 MB7475 – após geração de hidrogênio 
 

Figura 38 - Micrografias na região da MB7475 obtidas após 0,6 e 24 horas de imersão em NaCl 
0,010 mol/L, antes e após geração de H2 durante 24 horas em H2SO4 0,5 mol/L 

 

Fonte: autor 
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Figura 49 - Micrografias na região MB7475 obtidas após 0,6 e 24 horas de imersão em NaCl 
0,010 mol/L, antes e após geração de H2 durante 24 horas em H2SO4 0,5 mol/L 

 

Fonte: autor 

 

4.3.8 FSW-MB2024 – após geração de hidrogênio 
 

Figura 20 - Micrografias na região FSW-MB2024 obtidas após 0,6 e 24 horas de imersão em 
NaCl 0,010 mol/L, antes e após geração de H2 durante 24 horas em H2SO4 0,5 mol/L. 

 

Fonte: autor 
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4.3.9 FSW-MB7475 – após geração de hidrogênio 
 

Figura 21 - Micrografias na região da FSW-MB7475 obtidas após 0,6 e 24 horas de imersão 

em NaCl 0,010 mol/L, antes e após geração de H2 durante 24 horas em H2SO4 0,5 mol/L. 

 

Fonte: autor 
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4.3.10 FSW – após geração de hidrogênio 
 

Figura 22 - Micrografias na região FSW obtidas após 0,6 e 24 horas de imersão em NaCl 0,010 
mol/L, antes e após geração de H2 durante 24 horas em H2SO4 0,5 mol/L. 

 

Fonte: autor 

 

4.3.11 MB2024 – com geração de hidrogênio na face oposta 
 

Figura 23 - Micrografias na região MB2024 obtidas após 0,6 e 24 horas de imersão em NaCl 
0,010 mol/L, antes e após geração de H2 durante 24 horas em H2SO4 0,5 mol/L. 

 

Fonte: autor 



32 

 

 

4.3.12 MB7475 – com geração de hidrogênio na face oposta 

 

Figura 24 - Micrografias na região MB7475 obtidas após 0, 6 e 24 horas de imersão em NaCl 
0,010 mol/L, antes e após geração de H2 durante 24 horas em H2SO4 0,5 mol/L. 

 

Fonte: autor 

 

4.3.13 FSW-2024 - geração de hidrogênio na face oposta 
 

Figura 25 - Micrografias na região FSW-MB2024 obtidas após 0,6 e 24 horas de imersão em 
NaCl 0,010 mol/L, antes e após geração de H2 durante 24 horas em H2SO4 0,5 mol/L. 

 

 

Fonte: autor 
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4.3.14 FSW-7475 –geração de hidrogênio na face oposta 
 

Figura 26 - Micrografias na região FSW-MB7475 obtidas após 0,6 e 24 horas de imersão em 
NaCl 0,010 mol/L, antes e após geração de H2 durante 24 horas em H2SO4 0,5 mol/L. 

 

Fonte: autor 
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4.3.15 FSW – geração de hidrogênio na face oposta 

 

Figura 27 - Micrografias na região FSW obtidas após 0,6 e 24 horas de imersão em NaCl 0,010 
mol/L, antes e após geração de H2 durante 24 horas em H2SO4 0,5 mol/L 

 

 

Fonte: autor 

 

4.3.16 Discussão sobre as micrografias 
 

Observando as micrografias antes da geração de hidrogênio, vemos que 

em NaCl 0,010 mol/L, a amostra MB7475 apresenta maior  corrosão do que a 

amostra MB2024 e FSW. Devido a região de solda por FSW, observa-se nesta 

região, várias ranhuras devido ao processo de soldagem.  O maior ataque é 

evidenciado pelo escurecimento da amostra e aparecimento dos pites. 

Nas micrografias da MB2024 o hidrogênio intensifica a corrosão em 

ambas as faces (Figura 17),  observado na região de fronteira com e sem 

geração de hidrogênio. Nas regiões entre a MB2024-FSW é visto que antes da 

geração de hidrogênio o MB2024 apresenta maior corrosão que a FSW. 
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Entretanto, após a geração de hidrogênio na solda FSW, apresenta maior 

corrosão em ambas faces de geração do hidrogênio. 

Na amostra MB7475, a geração  do hidrogênio aumentou a corrosão em  

ambas as faces, maior que na amostra MB2024 (Figuras 16 e 18). Na região da 

MB7475-FSW, a corrosão foi maior na FSW, tanto na amostra com e sem 

geração hidrogênio. 

 

5. CONCLUSÕES 
 

As curvas de polarização mostraram que a geração de hidrogênio nas 

ligas de alumínio AA2024 e AA7475, aumenta o ataque nestas ligas, 

principalmente na região de solda. As micrografias para estas amostras obtidas 

após a geração do hidrogênio, mostraram concordância com os resultados 

eletroquímicos. 

Portanto, com os resultados obtidos é fundamental a continuação do 

estudo da geração de hidrogênio no comportamento eletroquímico das ligas de 

alumínio AA2024 e AA7475 e da solda tipo FSW, devido, principalmente, as suas 

aplicações em grandes indústrias, como a aeronáutica e a automotiva e pela 

intensificação no comportamento eletroquímico após a geração.  
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