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RESUMO 

 

Um dos maiores desafios da indústria aeronáutica é desenvolver métodos para aumentar a vida 

útil de seus componentes. A filosofia de tolerância de danos deve ser considerada ao se projetar 

toda estrutura da aeronave. Assim análises da taxa de propagação de trincas por fadiga (PTF) 

devem ser realizadas durante o projeto dos componentes aeronáuticos, pois a maior parte dos 

desastres que ocorrem neste segmento é causada por falhas por fadiga. Uma técnica promissora 

para aumentar a vida útil do material que compõe a parte estrutural da aeronave, ou seja, 

melhorar seu comportamento em fadiga, é o tratamento superficial localizado com laser que 

produz um campo de tensão residual compressiva na ponta da trinca, retardando o seu 

crescimento. Neste trabalho foi avaliada a influência deste tratamento na microestrutura e na 

taxa de PTF na região II da curva sigmoidal da/dN x ΔK de uma liga de alumínio aeronáutico 

do tipo AA6013-T4. O estudo buscou escolher os parâmetros mais adequados como aporte 

térmico e posições de traçar as linhas de laser, a serem utilizados na prática sem prejudicar as 

propriedades mecânicas da liga, baseado em trabalhos prévios que estão abordados ao longo do 

texto e também em análises realizadas durante o doutorado. Assim, após a escolha das variáveis 

de operação, o tratamento foi realizado utilizando um laser de Yb:fibra em chapas de 1,3mm 

de espessura e aplicando trilhas de duas formas diferentes: somente em uma superfície lateral 

e em ambas superfícies laterais de corpos de prova do tipo C(T). Utilizou-se potência de 200W 

e velocidade de aplicação de 2mm/s e 20mm/s. Além disso, o feixe foi desfocado para se obter 

um diâmetro de 2mm, com objetivo de evitar a fusão da peça. No metal de base foram 

encontrados zonas de Guinier-Preston, dispersóides e constituintes grosseiros. Estes mesmos 

componentes e também precipitados do tipo β’ e Q’ foram encontrados no material tratado. 

Essas variações microestruturais devido ao ciclo térmico, juntamente com a presença de tensão 

residual compressiva próxima à região aquecida melhoraram o comportamento em fadiga da 

liga em estudo. O retardamento da taxa PTF foi maior nos corpos de prova tratados com maior 

aporte térmico e duas trilhas aplicadas nas duas superfícies laterais. 

Palavras Chaves: Ligas de alumínio; Tratamento superficial com laser; Tensões residuais, 

Propagação de trinca por fadiga. 

 

 

 

 

 



ix 

 

ABSTRACT 

 

One of the biggest challenge on aerospace industry is to develop methods to increase the long 

life of its components. The damage tolerance philosophy should be considered when designing 

any aircraft structure. Thus fatigue crack growth (FCG) analyzes must be performed during the 

design of the aeronautical components because the most of the disasters that occur in this 

segment are caused by fatigue failures. A promising technique to increase the material life, i.e. 

improving its fatigue resistance, is the localized laser surface treatment that produces a 

compressive residual stress field at the crack tip, slowing its growth. This work analyzed the 

influence of laser surface treatment on microstructure and fatigue crack growth (FCG) rate on 

region II of the sigmoidal da/dN x ΔK curve of an aerospace grade AA6013-T4 aluminum alloy 

sheet with 1.3mm thickness. Previous studies had been taken into account before choosing the 

operational parameters. Aiming to improve the FCG resistance without damaging the 

mechanical properties of the alloy, a defocused Yb:fiber laser beam generated a laser spot 

diameter of 2mm, using 200W power and a laser speed of 2mm/s and 20mm/s. Two laser lines 

over C(T) fatigue specimens were applied in two different forms: on only one and on both 

lateral specimen surfaces. Guinier-Preston zones, dispersoids and coarse constituent particles 

were found on the base material. The same precipitates and also β and Q` precipitates were 

found on the heat treated material. These microstructural variations due to the laser thermal 

cycle, together with the presence of induced compressive residual stresses, improved the fatigue 

behavior of the material. The FCG retardation was greater when two laser lines were applied 

on both lateral surfaces of the specimen. 

Key-Words: Aluminum alloys; Laser surface treatment; Residual stress; Fatigue crack growth. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

Um dos maiores desafios das indústrias aeronáuticas é garantir a integridade estrutural do avião, 

tendo como principal objetivo a segurança das aeronaves e dos passageiros. Um conceito muito 

importante inserido neste setor é o de tolerância ao dano, ou seja, o componente deve suportar 

cargas variáveis em operação na presença de defeitos em sua estrutura. Esses defeitos podem 

ser ocasionados por fadiga, corrosão, defeitos de fabricação ou danos acidentais. Estes se 

tornam toleráveis desde que sejam detectáveis através de inspeções e sejam reparados enquanto 

a “resistência residual” da estrutura seja suficiente para mantê-la íntegra. Um dos principais 

métodos de análise que envolve a filosofia de tolerância de danos é o de propagação de trincas 

por fadiga. Com o tempo as regiões dos rebites nas fuselagens sofrem tensão cíclica 

continuamente, que podem agir como pontos preferenciais para nucleação de trincas e acelerar 

o crescimento das trincas existentes. Muitas aeronaves comerciais, devido à vantagem 

econômica e demandas orçamentárias, são obrigadas a operarem por um tempo bem maior do 

que o inicialmente projetado, ocasionando um risco de dano à estrutura da fuselagem. Este risco 

está associado às falhas por fadiga que atualmente, representam cerca de noventa por cento das 

causas dos desastres que ocorrem nesse ramo. Dessa forma, seria interessante a realização de 

algum procedimento que garantiria melhoria no comportamento em fadiga das ligas de alumínio 

aeronáutico. 

Vários estudos, citados ao longo do texto, que envolvem tratamentos mecânicos e térmicos, 

como shot peening e laser shock peening tem sido realizados recentemente visando melhorar a 

resistência à fadiga das ligas de alumínio. O tratamento superficial localizado com laser como 

abordagem para retardar a taxa de propagação de trincas por fadiga ainda é pouco estudado mas 

possui a vantagem em relação aos outros métodos que é garantir maior abrangência do campo 

de tensão residual compressiva induzido, tendo efeito no retardo de trincas ao longo de maior 

parte da estrutura. O tratamento consiste em uma fonte de calor localizada aplicada na superfície 

do material, criando um gradiente de temperatura ao longo da espessura do mesmo. O processo 

é automático e de alta estabilidade, o que garante alta produtividade e o fato de que a peça 

permaneça intacta durante o procedimento. A tensão residual é induzida devido ao ciclo térmico 

no qual o material é submetido. O tratamento induz uma tensão trativa na região aquecida 

seguida de uma tensão residual compressiva ao redor desta região. Essas tensões juntamente 

com as possíveis alterações microestruturais que ocorrem são responsáveis pelo fechamento da 

trinca, e consequentemente reduzem a taxa de propagação da mesma. 
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As ligas de alumínio utilizadas na indústria aeronáutica, são principalmente as ligas das séries 

2XXX, 6XXX e 7XXX, que podem ser submetidas ao endurecimento por precipitação. As ligas 

AA6013 são utilizadas na fuselagem da aeronave de alguns aviões fabricados atualmente, como 

por exemplo, o modelo E190-E2 da Embraer, e atualmente também estão ganhando importância 

na indústria automotiva. Essas ligas possuem alto potencial para substituir as ligas AA2024 na 

fabricação de aeronaves. 

Durante o ciclo térmico, mesmo em um curto período de tempo, podem ocorrer algumas 

transformações microestruturais, uma vez que as ligas de alumínio 6XXX são sensíveis à 

precipitação durante os tratamentos térmicos. Processos de precipitação para aumentar a 

resistência mecânica no sistema Al-Mg-Si foram estudados por muitos anos. Como em muitos 

outros sistemas de liga de alumínio endurecíveis por tratamento de envelhecimento, a seguinte 

sequência é observada antes da fase estável β-Mg2Si: aglomerados de Mg e Si (zonas de 

Guinier-Preston), β” em forma de agulha, β’ em forma de bastonete e β-Mg2Si em forma de 

placa. Em ligas de Al-Mg-Si contendo cobre, formam-se também os precipitados Q’ e Q. 

Assim, apesar de ainda pouco estudados pela literatura, uma caracterização microestrutural, 

principalmente no estado de precipitação das ligas de alumínio, também se torna importante 

quando se utilizam as linhas de laser como tratamento superficial. 

A confiabilidade de um componente aeronáutico está associada ao seu comportamento 

mecânico nas condições operacionais nas quais a aeronave está inserida. De uma forma geral, 

as tensões mecânicas cíclicas em intensidades inferiores ao limite de escoamento são as 

principais fontes de preocupação. No caso das ligas de alumínio, a possibilidade de fabricar 

painéis com “retardantes” de trincas é de fundamental importância para garantir a integridade 

estrutural do equipamento e para dar tempo hábil para a localização das trincas durante as 

inspeções de serviço. Uma vez que a soldagem a laser já se caracteriza com uma tecnologia de 

fabricação mecânica estabelecida na indústria aeronáutica, a proposta de utilizar o laser como 

fonte de calor para a geração de tensões residuais no painel aeronáutico não trará grandes 

demandas na linha de fabricação e nem aumento do custo de fabricação.  

Neste trabalho, o tratamento localizado foi realizado com um laser de Yb:fibra com o primeiro 

objetivo de avaliar os parâmetros mais adequados de tratamento, como aporte térmico e modos 

de trilhar as linhas de laser no material. Essa análise é trabalhosa pois este tratamento exige um 

excelente controle parâmetros para se obter as vantagens esperadas em fadiga sem que ocorra 

perdas de propriedades mecânicas do material. Assim, após esta primeira avaliação, o 

tratamento superficial foi aplicado diretamente nos corpos de prova do tipo C(T) com 1,3mm 
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de espessura, utilizando potência de 200W. Duas trilhas de laser foram traçadas de duas 

maneiras distintas: uma somente em uma superfície lateral do corpo de prova e a outra nas duas 

superfícies laterais do mesmo. Utilizou-se velocidade de tratamento de 2mm/s e 20mm/s com 

aporte térmico de 100J/mm e 10J/mm, respectivamente. Análises microestruturais por 

microscopia óptica e, principalmente por microscopia eletrônica de transmissão foram 

realizadas com o objetivo de verificar, principalmente, o estado de precipitação da liga devido 

ao aporte térmico recebido pelo tratamento e, assim verificar a influência das possíveis 

alterações microestruturais, juntamente com a avaliação das tensões residuais geradas, no 

comportamento em fadiga da liga.  
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

O principal objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tratamento superficial com laser na 

microestrutura e na propagação de trinca por fadiga em liga de alumínio do tipo AA6013-T4. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir os parâmetros mais adequados de tratamento superficial: potência, velocidade de 

processo e formas de aplicação das linhas de laser nos corpos de prova, que garantam melhor 

comportamento em fadiga. 

 Avaliar as possíveis alterações microestruturais, principalmente no estado de precipitação da 

liga, que ocorrem devido aos ciclos térmicos em que o tratamento proporciona e associar tais 

alterações com o comportamento em fadiga do material. 

 Analisar a taxa de propagação de trinca por fadiga em corpos de prova tratados com laser e 

comparar com o comportamento do material sem tratamento. 

 Associar as tensões residuais geradas pelo tratamento superficial localizado com as alterações 

microestruturais observadas por microscopias ópticas e eletrônicas de varredura e de 

transmissão, com o comportamento em fadiga do material. 
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CAPÍTULO 3: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentada uma revisão da bibliográfica sobre o tema em estudo.  

3.1. As ligas AA6013 

As ligas de alumínio da série 6XXX possuem como principais elementos de liga o Si e o Mg. 

A liga AA6013 possui também uma quantidade significativa de Cu que pode chegar até 1,1% 

em massa, o que confere à liga uma maior resistência mecânica e boas propriedades de extrusão 

e soldabilidade (Siqueira, 2012; Abdala et al., 2008). 

As ligas de alumínio são utilizadas extensivamente em estruturas de aeronaves desde o início 

do século XX. A liga AA6013 é uma liga de alta resistência mecânica que exibe níveis de 

resistência superiores à da série AA7XXX na condição de tratamento térmico com 

envelhecimento artificial, chamado T6. Em comparação com a liga 6061-T6, a liga 6013-T6 

possui maior resistência à tração (cerca de 25% superior), maior tenacidade, melhores 

propriedades em fadiga e resistência à corrosão equivalente. Esta liga possui uma combinação 

atraente de propriedades mecânicas, resistência à corrosão e boa soldabilidade e 

conformabilidade, o que a torna apta para aplicações estruturais e para fabricação componentes 

aeronáuticos. Como esta liga responde a tratamentos de envelhecimento artificial para 

conseguir maior resistência mecânica, elas podem ser utilizadas em muitas aplicações 

permitindo a máxima economia de peso sem sacrificar a resistência mecânica, rigidez e 

segurança. De acordo com dados da Alcoa de 2015 as ligas AA6013-T4 possuem as seguintes 

propriedades mecânicas em tração: 325MPa de limite de resistência, 185MPa de limite de 

escoamento e 24% de alongamento. Essas propriedades fazem desta liga uma opção para 

fabricação de vários componentes aeronáuticos como, por exemplo, na fuselagem do avião. Por 

exemplo, o modelo E190-E2 da Embraer possui, em grande parte da fuselagem a liga AA6013-

T6. Apesar de existir a possibilidade de se utilizar materiais compósitos na fuselagem inteira 

ou somente na asa da aeronave, a utilização de alumínio na estrutura primária de fuselagens 

ainda é uma escolha comum em projetos de aeronaves comerciais. Considerando que tais 

aeronaves estarão em serviço pelas próximas décadas, entre 20 e 30 anos após a entrada em 

serviço, a utilização de ligas de alumínio em fuselagem, seus métodos de fabricação e 

manutenção continuarão vigentes em um futuro próximo sem perspectiva clara de substituição 

por materiais compósitos (Cunha, 2018). 

A Tabela 3.1 apresenta a composição em % em massa da liga AA6013. Esta liga possui em sua 

composição química Mg e Si, que na condição envelhecida formam o precipitado de equilíbrio 

Mg2Si, que é uma fase endurecedora. O Mn está presente para aumentar a resistência mecânica 
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e controlar o tamanho de grão na forma de dispersóides, retardando o processo de 

recristalização durante o tratamento térmico. O Cu também beneficia a resistência mecânica em 

forma da fase estável e quarternária Q (Al-Cu-Mg-Si). A quantidade de Fe é mantida em baixos 

teores para evitar formação de grande fração volumétrica de compostos intermetálicos 

grosseiros. Por fim, Cr, Zn e Ti podem ser considerados como impurezas já que eles não 

contribuem para formar precipitados (Polmear et al., 2017 e John E. Hatch, 1984). 

Tabela 3. 1- Composição da liga AA6013 (The Aluminum Association, 2009). 

Composição química da liga AA 6013 (% em massa) 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

0,6 - 1,0 0,5 0,6-1,1 0,2-0,8 0,8-1,2 0,1 0,25 0,1 

As ligas de alumínio da série 6XXX, em particular a AA6013, não endurecem pelo tratamento 

térmico de têmpera, como os aços. Para estas terem sua resistência mecânica aumentada é 

necessário submetê-las ao tratamento térmico de solubilização, têmpera e envelhecimento 

(Siqueira, 2012; Abdala et al., 2008). 

3.2 Tratamento de envelhecimento das ligas de alumínio AA6013 

A Figura 3.1 ilustra o diagrama de fases teórico da liga AA6013 (Al-Mg-Si). Nesta liga, a 

resistência mecânica e dureza podem ser alteradas devido ao tratamento de envelhecimento, 

pois ocorre a precipitação de compostos intermetálicos como, Mg2Si e compostos com Fe, Mg, 

Cu e Al, como por exemplo: Al12Mn, Al4Cu2Mg8Si7, Al2Cu ou Al2CuMg (Jeniski et al., 1996; 

Poole, 1997). A função desses precipitados na estrutura cristalina é impedir o movimento das 

discordâncias e promover o aumento da resistência mecânica. Em contrapartida, pode causar 

diminuição da tenacidade à fratura e da ductilidade.  

Para que os precipitados promovam tais alterações é necessário que eles estejam distribuídos 

de maneira homogênea na matriz e possuam tamanho adequado. Em vista disto, o controle da 

temperatura e do tempo de tratamento é indispensável (Siqueira et al., 2015). A temperatura de 

solubilização deve ser definida a um nível seguro no qual as consequências do 

superaquecimento e fusão parcial sejam evitadas (Infomet, 2017). Comumente utiliza-se a 

temperatura de solubilização como sendo a temperatura eutética da liga que representa a 

temperatura na qual a máxima quantidade de soluto pode estar dissolvida na matriz de alumínio. 

De acordo com o diagrama da Figura 3.1, a temperatura eutética é de 588°C. O tratamento de 

solubilização não é aconselhável à esta temperatura, pois irão coexistir as fases alumínio (α), 

fase líquida (L) e os precipitados do tipo Mg2Si (Siqueira et al., 2015). Assim, a fase líquida 

geraria trincas a quente no material durante o resfriamento (Barbosa et al., 2002).  
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Figura 3. 1- Diagrama de fases da liga AA6013com 0,94% em peso de Mg (Siqueira et al., 2015). 

Para o tratamento de envelhecimento é estabelecida uma temperatura bem abaixo da 

temperatura solvus da liga e ela se mantém constante durante todo o tratamento, variando-se 

apenas o tempo. A baixa temperatura é necessária para reduzir a taxa de difusão atômica, 

evitando o crescimento dos precipitados ou a sua nucleação e crescimento nos contornos de 

grão (Siqueira et al., 2015). 

O processo de precipitação segue a cinética de nucleação e crescimento de precipitados. A 

velocidade de precipitação também é influenciada pela temperatura na qual o tratamento de 

envelhecimento ocorre (Abbachian et al., 2009), como mostrado na Figura 3.2. Em 

temperaturas muito baixas o processo de precipitação ocorre de forma mais lenta, sendo 

necessário um período de tempo elevado para que toda a precipitação ocorra, isso acontece 

devido à baixa taxa de difusão a qual, neste caso, controla a velocidade de precipitação. 

Temperaturas muito próximas a de solubilização também apresentam uma velocidade de 

precipitação lenta, pois neste caso a solução sólida apresenta um pequeno grau de saturação e 

a redução da energia livre resultante da precipitação é muito pequena. Sendo assim, apesar da 

alta taxa de difusão apresentada a esta temperatura, a precipitação é lenta devido à baixa taxa 

de nucleação. Entretanto, para temperaturas intermediárias, a taxa de precipitação apresenta o 

seu ponto máximo, sendo necessário um curto período de tempo para que toda a precipitação 

ocorra. Isto ocorre devido à combinação de difusão e taxas de nucleação moderadas à estas 

temperaturas, resultando em uma rápida precipitação. 
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Figura 3. 2-Tempo para a total precipitação a partir de uma liga supersaturada (Abbachian et al., 2009). 

A Figura 3.3 ilustra a evolução da microestrutura da liga de alumínio AA6013-T4 submetida a 

tratamento de envelhecimento: (A)- sem tratamento (condição T4), (B) - tratada termicamente 

a 190°C por 4h e (C) – tratada termicamente a 300°C por 1h e a 180°C por 3h. O resfriamento 

em todos os casos foi ao forno. Siqueira e colaboradores estudaram essa liga e concluíram que 

a condição da microestrutura C não é apropriada para garantir melhoria no comportamento 

mecânico pois ocorreu a nucleação e crescimento de partículas grosseiras no contorno de grão 

o que causou fragilização da liga. A distribuição dos precipitados na condição A é homogênea 

ao longo de toda matriz de alumínio e os mesmos possuem dimensões adequadas. O que garante 

ganho em resistência mecânica sem perda significativa de tenacidade e ductilidade.  

 

Figura 3. 3- Micrografias da liga AA6013: A- condição T4, B- tratada a 190°C por 4h e C- tratada 300°C por 1h 

e a 180°C por 3h (Siqueira et al; 2015). 
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De acordo com a literatura, há dois tipos de precipitados: incoerentes, que podem ser cisalhados 

pelas discordâncias, através do mecanismo de Orowan, e coerentes, que devem ser atravessados 

pelas discordâncias. A taxa de propagação da trinca por fadiga é menor quando a microestrutura 

do material se encontra no estado subenvelhecido, seguida pelo estado de envelhecimento de 

pico e pelo de superenvelhecimento. As zonas de Guinier Preston no subenvelhecimento, 

auxiliam no retardamento da trinca por fadiga, uma vez que agem como barreiras ao 

cisalhamento das discordâncias e à propagação da trinca. No envelhecimento de pico a 

microestrutura possui precipitados coerentes e semi-coerentes com a matriz que também podem 

ter efeitos benéficos em fadiga. Já no superenvelhecimento, em que o precipitado é incoerente, 

os precipitados devem ser cisalhados e ocorre uma perda na resistência mecânica da liga que 

auxilia no aumento da taxa de propagação da trinca (Godefroid,2018). 

Em um trabalho realizado por Abdala e colaboradores em 2008, foram avaliados os estados de 

precipitação da liga AA6013 submetida a vários tempos e temperaturas de envelhecimento por 

análises via microscopia eletrônica de transmissão. As amostras foram submetidas ao 

tratamento de solubilização à 560°C por 1 hora, têmpera em água e envelhecimento artificial 

à180°C por 30, 45, 70, 105, 160, 240, 360, 540, 720 e 2400 minutos. Foi concluído que até 120 

minutos o tempo de envelhecimento foi necessário para formar as zonas de Guinier-Preston, 

caracterizada pela presença de solutos com formato esférico e com microdureza Vickers entre 

120HV e 130HV. Entre 120 e 240 minutos o estado de precipitação foi caracterizado pela 

presença de precipitados do tipo β” coerente e em formato de agulha e Q’ semi-coerente. Esta 

etapa está relacionada à maior microdureza averiguada (120HV a 140HV) e os precipitados 

analisados são do tipo Mg5Si. Entre 240 e 540 minutos, o estado de precipitação está 

caracterizado pela presença de precipitados semi-coerentes do tipo β’ (Mg9Si5 e formato de 

bastão) e Q` (formato de ripas) (Cayron e Buffat, 2000). Nesta etapa ocorre decaimento da 

resistência mecânica de forma que a microdureza medida está entre 130HV a 100HV. Por fim, 

para tempos maiores que 540 minutos há a formação de precipitados incoerentes do tipo β 

(Mg2Si em formato de plaquetas quadradas) e Q (Al4Cu2Mg8Si7), caracterizando o 

superenvelhecimento e microdureza de aproximadamente 100HV. A Figura 3.4 mostra as 

micrografias via microscopia eletrônica de transmissão. 
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Figura 3. 4- Microscopia eletrônica de transmissão da liga AA6013. A- Zonas de Gunier-Preston; B-  

Precipitação parcial de β" e Q´, liga envelhecida a 180°C por 120 minutos; C- Precipitação total de β" e Q`, liga 

envelhecida a 180°C por 300 minutos (Abdala et al; 2008). 

Em um trabalho realizado por Reinhold Braun em 2006 foi estudado o estado de precipitação 

da liga AA6013 quando submetida ao tratamento de envelhecimento. A liga recebida foi 

temperada e envelhecida para atingir o estado T6 à 191ºC por 4 horas. Depois ela foi submetida 

ao superenvelhecimento à 191ºC por períodos variando entre 3 a 100 horas. Além disso, ela 

posteriormente foi exposta termicamente à temperaturas variando entre 85ºC e 150ºC por até 

3000 horas. Essa última exposição é com objetivo de simular o que acontece com a liga 

aeronáutica quando se encontra em serviço por um longo período de tempo. Neste trabalho foi 

realizado calorimetria diferencial para verificar as temperaturas que ocorreram precipitação ou 

dissolução dos precipitados. A Figura 3.5a mostra os resultados de microscopia eletrônica de 

transmissão de amostras submetidas ao envelhecimento por 191ºC por 4 horas – correspondente 

à condição T6. Foram encontrados dois tipos de precipitados: β” em formato de agulha e Q’ em 

formato de ripas, nos quais são precursores das fases de equilíbrio β-Mg2Si e Q, 

respectivamente. De acordo com o autor, a composição química da fase Q é provável que seja 

Al4Cu2Mg8Si7. Q’ é reconhecido pela sua extremidade retangular e seu eixo longitudinal ser 

orientado na direção <100> na matriz de alumínio. Já β” exibe uma extremidade circular e um 

contraste no campo de deformação quando visto de frente. Q’ e β” possuem estruturas 

hexagonal e monoclínica, respectivamente, e são coerentes com a matriz, ao longo da sua 

direção longitudinal. Com o aumento do tempo de envelhecimento a densidade de Q’ tende a 

aumentar e partículas são encontradas no contorno de grão (Fig.3.5b). Com maior temperatura 

de envelhecimento os precipitados crescem no comprimento e a precipitação no contorno do 

grão é mais pronunciada (Fig.3.5c). 

Gunier-Preston 

Q` 

Q` 

β” 

β” 
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Figura 3. 5-a) Micrografia eletrônica de transmissão de liga AA6013 nas condições de tratamento T6; b) T6 + 

2000h à 100°C e c) T6 + 20h à 191°C (Braun, 2006). 

Outros autores também estudaram a sequência de precipitação das ligas do tipo 6xxx (Edwards 

et al; 1988, Sato et al; 1999, Perovic et al; 1999, Cayron e Buffat, 2000, Heinz et al; 2002). Por 

exemplo, Miao e Laughlin (1999) estudaram o endurecimento por precipitação nas ligas de 

alumínio do tipo AA6022. Utilizaram análises via calorimetria diferencial conjunta com análise 

via microscopia eletrônica de transmissão. A liga foi fundida, homogeneizada, laminada a 

quente e a frio até uma espessura de 1,9mm. As amostras na forma de chapas foram 

solubilizadas por 20 minutos à 560°C e temperadas em água com gelo. Em seguida as amostras 

foram submetidas ao envelhecimento artificial. Algumas amostras foram submetidas ao 

envelhecimento natural por 30 dias antes do tratamento artificial. Os resultados mostraram que 

quando a amostra foi aquecida, com uma taxa de 10°C por minuto, à 95°C obteve-se a presença 

das zonas de GP, à 260°C há a presença de precipitados do tipo β” no formato de agulhas, à 

290°C observou-se a presença de precipitados no formato de bastão com diâmetros diferentes 

de formatos arredondados e retangulares. O formato arredondado é devido à β’. Já o retangular 

sugere um precipitado em forma de ripa, o que sugere ser o precipitado do tipo Q (na qual a 

estrutura não foi informada). À 377°C observou-se a presença de partículas grossas com 

diferentes morfologias e alguns bastões grosseiros. O que sugere ser β Mg2Si ou Si. Sugerindo 

a precipitação dessas fases. Por fim à 515°C têm-se a presença de picos exotérmicos no 

diagrama de calorimetria, o que sugere a dissolução de β e Si. Neste trabalho também foi 

apresentada a microestrutura de uma amostra envelhecida artificialmente à 175°C por 1000 

minutos, que se encontra um pouco superenvelhecida. A microestrutura é caracterizada pela 

presença de β” no formato de agulha. Uma conclusão importante foi que este precipitado β” é 

o responsável pelo maior aumento da resistência mecânica desta liga. A Figura 3.6 ilustra 

algumas microestruturas deste trabalho. 
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Figura 3. 6- Micrografias via MET:a) amostra aquecida a 260°C a 10°C/min imediatamente após solubilização e 

têmpera. Os precipitados de β`` no formato de agulha orientados ao longo da direção< 010>Al; b) amostra aquecida 

a 300°C a 10°C/min imediatamente após solubilização e têmpera. Observa-se precipitados no formato de bastão e 

ripas e c) amostra envelhecida artificialmente a 175°C por 1000 minutos sem envelhecimento natural sugerindo a 

presença dos precipitados β” (Miao e Laughlin, 1999). 

A Figura 3.7 mostra a microestrutura via MET da liga Al-Mg-Si-Cu que foi superenvelhecida 

mostrando os precipitados do tipo Q’, comum quando a liga possui mais que 1% de Cu, de um 

trabalho de Chakrabarti e Laughlin de 2004.  

 

Figura 3. 7-Micrografia TEM de uma amostra de Al-Mg-Si-Cu superenvelhecida: (a) Black Field (campo escuro), 

(b) padrão de difração da área selecionada, (c) esquema das quatro variantes de fim de curso do fase Q (Chakrabarti 

e Laughlin de 2004). 

John E. Hatch (1984) estudou ligas de alumínio Al-Mg-Si e concluiu que a sequência de 

precipitação é dada por: solução sólida supersaturada seguida de β” semicoerente no formato 

de bastão e orientado na direção paralela à <001>Al de estrutura hexagonal com parâmetros de 

rede a=5,05A e c = 4,05A. A sequência segue com os precipitados do tipo β’, semicoerente no 

formato de agulhas e com a mesma estrutura e orientação que β”. Com o envelhecimento o 

próximo da sequência é o precipitado semicoerente em formato de placas do tipo β de estrutura 

CFC (a=6,351A) orientado na direção <001>Al. Por fim, o último da sequência é o precipitado 
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do tipo β-Mg2Si que é incoerente com a matriz de alumínio. No caso das ligas 6xxx o 

envelhecimento envolve a nucleação e crescimento de Mg2Si no formato de bastão e ou agulha 

como mostrado pelas setas pretas na Figura 3.8. Os mesmos autores verificaram a possibilidade 

de aparecimento durante o envelhecimento das ligas da série 6XXX de precipitados do tipo 

Al4Cu2Mg8Si7 de formato hexagonal ou CCC, Al2CuMg de estrutura ortorrômbica e parâmetros 

de rede a=4,01A, b=9,25A e c=7,15A. E também precipitados do tipo Al2Cu de formato 

tetragornal. 

 

Figura 3. 8- Liga da série 6XXX mostrando precipitados do tipo β-Mg2Si (John E. Hatch, 1984). 

Barbosa e colaboradores (2002 e 2006) analisaram via microscopia eletrônica de transmissão a 

liga AA6013. Foi verificada na liga a presença de partículas grosseiras e dispersóides (de menor 

tamanho) de composição α(AlFeMnCuSi). Além disso, de acordo com a etapa do 

envelhecimento na qual a liga é submetida observa-se a presença de zonas de Guinier Preston 

(GP) e precipitados do tipo β” (precursor do precipitado de equilíbrio β-Mg2Si) e Q` (precursor 

do precipitado Q- Al4Cu2Mg8Si7). A Figura 3.9 mostra as micrografias obtidas neste trabalho. 

 

Figura 3. 9- Micrografia via MET mostrando o cinco tipos de constituintes presentes na liga AA6013. (a) 

Partículas grosseiras; (b) dispersóides; β”, Q’ e Q (Barbosa et al; 2006). 

O tratamento superficial com laser eleva o material até altas temperaturas em um tempo 

relativamente curto, dessa forma é importante a análise das alterações no estado de precipitação 

da liga para verificar alterações ou não nas suas propriedades. No caso dos corpos de prova 
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tratados com laser deste trabalho, o ciclo térmico acontece de forma muito rápida, mas em 

contrapartida, atinge temperaturas muito elevadas. Dessa forma, o estudo do estado de 

precipitação da região próxima ao laser seria fundamental para verificar a influência da 

microestrutura no comportamento mecânico e em fadiga do material. 

3.3 Interação do laser com os materiais 

O laser pode interagir de três maneiras com o material, podendo ser absorvido, refletido ou 

transmitido (no caso dos materiais transparentes). A maneira como o feixe irá interagir com o 

material está relacionada com as características e propriedades do mesmo. Entretanto, para o 

processamento de materiais, somente a energia absorvida é relevante, pois a parte do laser que 

é refletida ou transmitida não irá fornecer energia para o material (Fanton, 2013, Steen, 1998). 

Um feixe de laser ao atingir a superfície de um material opaco irá aquecer uma camada fina 

próxima à superfície do mesmo. Quanto maior a intensidade do feixe maior a transferência de 

calor, o que produzirá as transformações de fases esperadas. Por outro lado, quanto maior o 

tempo de interação, maior a profundidade de penetração do calor no material. De uma forma 

geral, é possível associar a profundidade de penetração do calor d, com o tempo de interação, 

tp, e a difusividade térmica do material, α, de acordo com a Equação 3.1. 

                                                      𝑑 = √4𝛼𝑡𝑝                                                            (3.1) 

No caso de lasers pulsados, o valor de tp é a largura temporal do pulso. No entanto, no caso de 

lasers contínuos (CW) o valor de tp é a razão do diâmetro do feixe pela velocidade do tratamento 

(Lima, 2016). 

Considerando uma óptica gaussiana, o feixe de laser é focalizado com um diâmetro mínimo de 

2w0, sendo w0 o menor raio do feixe. A partir do feixe mínimo o feixe de laser diverge segundo 

o seu comprimento de onda, . Esses fatores são apresentados esquematicamente na Figura 

3.10, em que é possível observar que o diâmetro do feixe numa distância absoluta do plano 

focal é dado por w(z). Outro fator importante é a existência de uma profundidade de foco, Z-

de-Reyleigh, zR, no qual a intensidade pode ser considerada aproximadamente constante. 

Considerando a óptica Gaussiana, é possível calcular o efeito da desfocalização em z sobre o 

raio do feixe w(z), conforme mostrado na Figura 3.10, por meio da Equação 3.2 (Lima, 2016). 
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Assim, w(z) é o raio do feixe em qualquer distância Z a partir do plano focal, w0 é o raio mínimo 

do feixe e  é o comprimento de onda do laser. O valor de M2 auxilia na identificação numérica 

da qualidade do feixe. Por exemplo, M2=1 corresponde ao feixe perfeitamente gaussiano e 

M2>1, ao feixe de ordem superior (Giao, 2006). 

 

Figura 3. 10- Representação da focalização de uma gaussiana ilustrando o feixe de laser (Lima, 2016). 

Para tratamentos de superfície deve haver uma desfocalização do feixe (intensidade fora do Z 

de Reyleigh) a fim de limitar a evaporação de elementos de liga e fusão da peça (Lima, 2016). 

Considerando o laser a fibra, sabe-se que o M2=12, que o raio mínimo é de 50µm e que o 

comprimento de onda é de 1070nm (Lima, 2016). Portanto, para uma dada desfocalização como 

Z = 12mm, o raio do feixe é de 1mm. Considerando a Equação 3.2, e a difusividade térmica do 

alumínio como 9,7 × 10−5 m2/s pode-se calcular a profundidade de calor no material d conforme 

a Tabela 3.2. 

Tabela 3. 2- Influência da velocidade de aplicação do laser sobre a penetração térmica para um feixe do laser a 

fibra desfocalizado em 12mm (Lima, 2016). 

 

  

 

 

 

3.4 Fadiga nas ligas de alumínio 

Couto e colaboradores (2012) estudaram o comportamento em fadiga de uma liga de alumínio 

AA2024 que foi submetida ao tratamento térmico de precipitação. A liga foi solubilizada a 

Velocidade (mm/s) Tempo (s) Profundidade afetada pelo calor (mm) 

1 2 27,86 

2 1 19,70 

5 0.4 12,46 

10 0.2 8,81 

20 0.1 6,23 

50 0.04 3,94 
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505°C, temperada e envelhecida a 208°C por 2 h. Os ensaios de fadiga foram executados e a 

curva S-N não apresentou um patamar de limite de fadiga, mas caiu continuamente com a 

diminuição do ciclo de tensão, comportamento típico de materiais não ferrosos. O corpo-de-

prova suportou mais de 7,8x106 ciclos antes de romper para ciclo de tensão de 110,23 MPa. As 

superfícies de fratura dos corpos de prova ensaiados em tração apresentaram comportamento 

dúctil, com grande quantidade de microcavidades e a presença de precipitados no interior das 

mesmas. As superfícies de fratura dos corpos de prova ensaiados por fadiga apresentaram 

precipitados e microcavidades e foi verificada a presença de poros interceptados na superfície 

da fratura associados a precipitados arrancados da matriz. 

Estudos realizados por Benguediab e colaboradores (2012) avaliaram as transições do 

comportamento da trinca de uma liga de alumínio aeronáutico AA2024-T351 em cada estágio 

da fadiga associado à curva da/dN x ΔK, em amplitude de carga constante. Pelas modificações 

fractográficas detectam-se a região de transição de um estágio para o outro. Para menores 

valores de ∆K (Região I) observou-se na microestrutura facetas de pseudo-clivagem ou 

estrutura de “escamas de peixe”. Essa estrutura se difere da clivagem normal, pois nela o 

caminho da trinca segue planos cristalográficos um pouco diferentes dos definidos como 

principais. Com o aumento de ∆K ocorre o a diminuição das facetas de pseudo-clivagem e o 

aparecimento de dimples e estrias de fadiga caracterizando a transição da região I para a região 

II. À medida que da/dN aumenta, o número de estrias aumenta (transição da região II para a III) 

até que o material rompe. 

A Figura 3.11 mostra a curva típica de propagação de trincas por fadiga em função da força 

motriz – curva da/dN x ΔK. A região I é caracterizada pela baixa taxa de propagação da trinca 

e corresponde aos primeiros estágios da formação e propagação. Nesta região é obtido o limiar 

ΔKth, chamado de fator intensidade de tensão do threshold, abaixo do qual não é esperado a 

propagação de trincas. Na Região II, o comportamento é normalmente caracterizado por uma 

propagação de trinca estável com uma relação linear entre log da/dN e log ΔK. A Região III 

está associada a altas taxas de propagação de trinca até a ocorrência da fratura final do 

componente, onde a curva se aproxima de um valor crítico que é a tenacidade à fratura. 

Durante o estágio II de fadiga a microestrutura é caracterizada pela presença de estrias de fadiga 

diferentemente do início do processo - estágio I (velocidade da trinca é lenta) em que a 

microestrutura é caracterizada pela presença de degraus, que se formam devido ao movimento 

das discordâncias nas bandas de deformação gerando as extrusões e intrusões que agem como 

concentradores de tensão que são locais propícios ao início da formação da trinca. O intervalo 
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de uma estria para outra é diretamente relacionado com a velocidade macroscópica de 

crescimento de trinca. Nesta etapa, a propagação da trinca é caracterizada pelos mecanismos de 

que envolvem a abertura e o fechamento da trinca (Godefroid,2018). 

 

Figura 3. 11- Gráfico da taxa de crescimento de trinca pela variação do fator intensidade de 

Tensão (Godefroid, 2018). 

De acordo com Elber em 1970, o conceito de fechamento de trinca considera-se que ocorre 

deformação plástica do material à medida que a trinca propaga. Durante o descarregamento de 

um ciclo de tensão, acontecerá algum contato entre as superfícies da trinca devido a contração 

elástica do material ao redor da mesma, e a trinca permanecerá fechada durante algum tempo 

do ciclo. A Figura 3.12 mostra as fractografias correspondentes dos três estágios da curva de 

propagação da trinca em função da força motriz ΔK. 

 
                 Estágio I                                    Estágio II                                   Estágio III                     

       
Figura 3. 12- Fractografias de uma liga de alumínio da série 6XXX submetida ao ensaio de fadiga. 

Ensaios de fadiga realizados na liga de alumínio AA6013-T4 mostraram que o limite de fadiga 

dessa liga é cerca de 250MPa o que corresponde à 107 ciclos de vida. Siqueira et al. (2014) 

observaram a influência do tratamento de envelhecimento nesta liga e concluíram que o 
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tratamento altera positivamente sua resistência mecânica e seu comportamento em fadiga. Da 

mesma forma, o trabalho realizado por Serrano (2014), com ligas de alumínio aeronáutico 

AA7475 também apresentou como resultado o limite de fadiga próximo à 250MPa com número 

de ciclos até a falha um pouco maior do que 106. 

Jian e colaboradores, em 2017, estudaram a influência da microestrutura na propagação de 

trincas por fadiga em uma liga de alumínio AA2124 na condição T851. Essa liga era a que 

compunha a fuselagem do Boeing 777 e mais recentemente foi utilizada para fabricação do 

avião para passageiros A380. Os autores realizaram análises via microscopia ótica, eletrônica 

de varredura e de transmissão com o objetivo de verificar a influência dos precipitados, 

partículas grosseiras, contornos de grãos e subestruturas no comportamento da trinca por fadiga. 

Foi verificado que após o envelhecimento os precipitados possuíam formato acicular e estavam 

homogeneamente distribuídos ao longo da matriz do alumínio. As partículas maiores estavam 

distribuídas nos contornos de grãos e afetaram a morfologia das estrias no estágio II de 

propagação de trinca. Quando a trinca encontra essas partículas grosseiras ela as contorna e 

propaga na interface partícula/matriz, o que contribui para acelerar localmente a taxa de 

propagação da trinca por fadiga. Assim, na vizinhança dessas partículas a trinca possui maior 

ângulo de deflecção e muda de direção para continuar sua propagação, o que, também aumenta 

da/dN localmente. Além disso, é fácil causar concentração de tensão devido à incoerência entre 

matriz e precipitado. No entanto, os precipitados presentes na liga bloqueiam a trinca, 

resultando na mudança do espaçamento e curvatura das estrias de fadiga, podendo cessar o 

crescimento da trinca. Dessa maneira, pode-se verificar a importância do estudo detalhado da 

microestrutura no comportamento da trinca por fadiga. 

3.5 Tensões Residuais e seus efeitos nas propriedades dos materiais 

As tensões residuais são tensões autoequilibrantes presentes em um corpo sem que sobre ele 

estejam agindo quaisquer forças externas. Essas tensões são elásticas e se superpõem às cargas 

de serviço e, dependendo de sua magnitude e distribuição, podem ser benéficas ou maléficas às 

estruturas. Qualquer carregamento, seja ele térmico ou mecânico, altera o seu estado e promove 

sua redistribuição, de forma que as tensões se equilibrem novamente. É praticamente inevitável 

a ocorrência de tensões residuais na produção dos materiais metálicos assim como em seu 

trabalho. Elas podem ser classificadas em três níveis: tensões macroscópicas (com magnitude 

em nível do volume da peça), tensões microscópicas (magnitude em nível do tamanho de grão) 

e tensões sub-microscópicas (magnitude em nível das discordâncias) (Mirim, 2011). 
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Os processos termomecânicos utilizados industrialmente introduzem tensões residuais no 

componente, como por exemplo, laminação, fundição, forjamento, estampagem, trefilação, 

dobramento, usinagem, tratamentos térmicos e termo-químicos, soldagem, revestimentos, 

jateamento e granalhamento. Os mecanismos principais que originam as tensões residuais são 

por deformação mecânica diferencial, contração ou expansão térmica diferencial, variações 

volumétricas devido à transformação de fase do material, variações volumétricas devido à 

diversificação de microconstituintes e desigualdades estruturais em uniões mecânicas 

(Schnubel et al., 2012). 

Em muitas situações a resistência mecânica dos metais é afetada pela presença de tensões 

residuais. Para alguns casos o campo de tensões resultante pode contribuir para a diminuição 

da resistência à fadiga, facilitar a corrosão sob tensão ou provocar a inicialização precoce de 

trincas assim como sua propagação, tendo assim um efeito negativo nas propriedades mecânicas 

(Mirim, 2011). Entretanto existem casos de introdução de campos de tensões que geram efeitos 

benéficos às propriedades, como por exemplo, o aquecimento superficial a laser ou também a 

realização de shot-peening e laser shock peening, que geram tensões residuais compressivas 

que são favoráveis à resistência à fadiga dos metais, pois contribuem para o retardamento do 

crescimento da trinca (Schnubel, 2012). 

As tensões residuais surgem, pois, durante o aquecimento com laser a região aquecida tende a 

dilatar, mas é restringida pelo resto do material que se encontra à baixas temperaturas, o que 

resulta em deformações elásticas e plásticas concentradas nas regiões aquecidas. Essas 

deformações resultam na indução das tensões residuais. As tensões residuais induzidas pelo 

calor são resultadas de uma deformação plástica não uniforme. No entanto, enquanto que o 

processo cria essa deformação puramente mecânica, durante o aquecimento tem-se uma 

expansão térmica não uniforme que leva ao escoamento localizado. Por exemplo, considerando 

a primeira trilha de laser. A região longe da poça de fusão não há variação da temperatura, logo, 

o material se encontra isento de tensões. Junto à poça de fusão o material aquecido tende a se 

expandir, mas é restringido pelas regiões mais frias da peça, o que gera tensões compressivas 

próxima à zona fundida e tensões trativas em regiões afastadas. Quando se atinge o limite de 

escoamento, o material aquecido deforma-se plasticamente em compressão. Na poça de fusão, 

como ele está no estado líquido, as tensões são nulas. Com o resfriamento e após a solidificação 

da trilha, o material passa a se contrais, sendo novamente impedido pelas regiões mais frias 

afastadas da trilha. Assim, no centro da trilha surgem tensões trativas junto ao cordão e de 

compressão nas regiões afastadas da trilha. Estas tensões aumentam de intensidade levando ao 

escoamento da região aquecida. Após o resfriamento completo, as tensões no centro da trilha 
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chegam próximas ao limite de escoamento e apresentam uma distribuição como mostrada na 

Figura 3.13 (Modenesi, 2018). 

 
Figura 3. 13- Distribuição das tensões em uma linha de laser (Modenesi,2018). 

As tensões residuais presentes em corpos de prova de fadiga do tipo C(T) devido ao 

aquecimento com laser são de origem térmica e mecânica (Schnubel, 2012) e elas podem ser 

medidas por métodos analíticos, computacionais, simulação por elementos finitos e métodos 

experimentais como, por exemplo, difratometria por raios-X. 

3.6 Aquecimento a laser como alternativa para retardar a taxa de propagação de trinca 

por fadiga 

Uma técnica para retardar a taxa de propagação de trincas por fadiga consiste na aplicação de 

calor localizado por meio de um laser, à frente da trinca (Saxena et al., 1993, Schnubel et al., 

2012). A Figura 3.14a apresenta um corpo de prova submetido à este tratamento superficial e a 

Figura 3.13b a relação entre a carga de fechamento da trinca com o valor de a/W (tamanho da 

trinca normalizado) para um metal tratado por laser (LST) e não tratado (metal de base). Para 

o metal de base a carga de fechamento da trinca permanece praticamente constante, enquanto 

que para o metal tratado ela aumenta significantemente quando a trinca entra na região aquecida 

do corpo de prova. Vários estudos e modelos experimentais mostram que esse aumento da carga 

de fechamento da trinca é resultante do surgimento de tensões residuais compressivas causadas 

por deformações térmicas geradas pela variação de volume durante o aquecimento e 

resfriamento. Essas tensões residuais compressivas diminuem a força motriz para a propagação 

da trinca, ∆Keff (Saxena et al., 1993). 
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Figura 3. 14- (a) Corpo de prova submetido ao tratamento com laser; (b) Variação da carga de fechamento da 

trinca com a/W  (Saxena et al., 1993). 

 

Schnubel e colaboradores, por intermédio de um modelo numérico e do auxílio de programas 

de elementos finitos, previram de forma quantitativa a distribuição de tensões residuais em uma 

liga de alumínio AA2198-T8. Eles utilizaram um laser desfocado de Nd:YAG com velocidade 

de deslocamento de 3,33 mm/s para produzir uma linha de aquecimento em uma das superfícies 

laterais de corpos de prova do tipo C(T). A Figura 3.15a apresenta a distribuição de tensão 

residual no corpo de prova, a evolução da tensão na região ao longo do corpo de prova (3.15b) 

e uma comparação do comportamento em fadiga entre a liga tratada pelo laser e a não tratada 

(3.15c). Na região de aplicação de calor a quantidade de tensão aumenta significativamente. 

Verifica-se um melhor comportamento em fadiga quando o material é submetido ao 

aquecimento superficial, que é justificado pelo aumento da quantidade de tensão residual 

compressiva próxima à região aquecida, causando um retardo na taxa de propagação da trinca 

de fadiga (Schnubel et al., 2012). 

Uma fonte de calor, no caso, um feixe de laser é usado para criar uma linha de aquecimento ao 

longo de uma certa direção na superfície do corpo de prova. O processo é totalmente 

automatizado de alta estabilidade e produtividade, o que é garantia de alta produtividade e de 

que o corpo de prova fique intacto durante o procedimento. Uma das dificuldades é o cuidado 

em programar o equipamento para utilizá-lo em uma potência e tempo adequados para evitar a 

fusão da peça (Lima, 2016). 
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Figura 3. 15- (a) Distribuição de tensões residuais no corpo de prova, (b) evolução da tensão ao longo do corpo 

de prova e (c) comportamento em fadiga da liga com e sem o aquecimento a laser (BM – Metal de base, HAZ – 

Zona afetada pelo calor, HZ – Zona fundida) (Schnubel et al; 2012). 

A Figura 3.16 apresenta o princípio de funcionamento do método de aquecimento a laser e as 

tensões residuais geradas pelo mesmo. Este procedimento será utilizado na metodologia deste 

trabalho visando uma abordagem para retardar a propagação da trinca por fadiga. A camada de 

grafite depositada na superfície da peça, no caso das ligas de alumínio, é fundamental para que 

o alumínio absorva o calor fornecido pelo feixe de laser. 

 

Figura 3. 16- Aquecimento superficial com laser: (a) princípio de funcionamento e (b) tensões residuais 

(Schnubel, 2012). 

Tsay e colaboradores em 2004 avaliaram o comportamento da trinca por fadiga em corpos de 

provas de aços inoxidáveis tratados com aquecimento por laser. O tratamento aplicava um feixe 

retangular de laser utilizando-se laser a gás de CO2 com potência 5 kW, visando o recozimento 

superficial sem fundição do material base. Foram utilizados corpos-de-prova do tipo C (T) para 

análise do efeito do aquecimento na propagação de trincas. O aquecimento foi realizado em 

ambas as superfícies do corpo-de-prova de 5,6mm de espessura. Foi observado um retardo na 

propagação de trincas antes da região aquecida e as medidas de tensão residual foram trativas 

na zona aquecida, 190 MPa, e compressivas no material base à 6mm de distância da linha 

central da área aquecida, -98 MPa. Medidas de microdureza e análises metalográfcas mostraram 

que a microestrutura foi afetada pelo calor a poucos milímetros da área aquecida, evidenciando 
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que o efeito das tensões residuais compressivas, medidas a uma maior distância da área 

aquecida, é responsável pelo retardo da propagação, pois este efeito foi observado nesta região. 

Por fim, foi concluído que a taxa de propagação da trinca por fadiga diminuiu devido à presença 

das tensões residuais compressivas induzidas pelo aquecimento. Este mecanismo foi 

comprovado posteriormente pois, ao se realizar um tratamento de alívio de tensões no material 

este efeito foi anulado.  

Em um estudo realizado por Jang et al. (2002), um maçarico a gás foi utilizado para criar uma 

linha de aquecimento em corpos de prova de aço a fim de se avaliar o comportamento da trinca 

por fadiga. Dois corpos de prova submetidos a diferentes aportes térmicos foram examinados. 

Para o corpo de prova submetido à um aquecimento mais severo observou-se que a trinca parou, 

enquanto que a amostra tratada com um nível aquecimento menos severo somente houve um 

retardamento da trinca, representado por um patamar na curva da/dN x ΔK. As tensões residuais 

foram medidas e a carga de fechamento da trinca foi calculada. Verificou-se que ao se comparar 

com o comportamento do metal de base, houve a presença de uma tensão residual compressiva 

de alta magnitude e um aumento da carga de fechamento, o que indicou melhoria no 

comportamento em fadiga. 

Existem outros procedimentos que abordam a técnica de induzir tensão residual compressiva 

para retardar a taxa de propagação de trincas por fadiga. Por exemplo, Liu e pesquisadores 

(2011) estudaram o efeito do shot peening na vida em fadiga de uma liga de magnésio Mg–

10Gd–3Y e verificaram a influência da microestrutura na rugosidade da superfície jateada e na 

magnitude do campo de tensão compressiva que surgiu devido ao processo. Concluiu-se que o 

aumento da rugosidade provocada na superfície do material facilitou a nucleação da trinca, mas, 

em contrapartida o aumento da resistência mecânica devido ao encruamento dificultou a 

nucleação e propagação da mesma. O método de shot peening cria um gradiente de tensão 

residual ao longo da espessura do componente, com tensão compressiva próximo à superfície 

tratada e trativa no centro (Hatamleh, 2009; McClung, 2006). Há também outro processo muito 

utilizado na indústria aeronáutica para criar este estado de tensões no material, que é o de 

expansão a frio de furos. Este processo consiste na introdução de campos de tensões 

compressivas ao redor do furo o que trem como consequência um aumento significativo da vida 

em fadiga (McClung, 2006; Pavier, 1999), especialmente para aplicação nas fuselagens 

metálicas rebitadas de aeronaves (Schnubel, 2012; Ball & Lowry, 1998). Por fim, existe o 

processo de laser shock peening, que consiste em jateamentos por laser na superfície do material 

que também induzem tensões compressivas (Ding e Ye, 2006; Nalla et al., 2003). A magnitude 

da tensão compressiva nestes três procedimentos é alta. 
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Já o aquecimento superficial com laser induz, ao redor da região tratada, tensões compressivas 

de magnitudes moderadas, não tão elevadas quanto à produzida pelos métodos anteriores. 

Entretanto, o que torna este método único em relação aos outros é a possibilidade de criar, ao 

longo de toda a espessura, ou seja, em uma área maior da peça, campos de tensões 

compressivas, garantindo retardamento da trinca em uma maior área do material (Schnubel, 

2012). Adicionalmente, o laser utilizado para laser shot peening necessita de pulsos da ordem 

de Joules, o que os torna muito mais caros que os lasers para aquecimento, menores e menos 

intensos. 

 

3.7 Efeito dos parâmetros do processo por laser e da microestrutura na propagação de 

trincas por fadiga 

Rubio-González et al. (2004) avaliaram o efeito da densidade de potência de laser nas 

propriedades mecânicas de uma liga de alumínio AA6061-T6 utilizando um laser de Nd:YAG 

e aplicando trilhas nas duas superfícies laterais do corpo de prova. Os resultados indicaram que 

a taxa de propagação da trinca por fadiga diminuiu e a resistência à fratura aumentou com o 

aumento da densidade de potência. O estudo de Yang et al. (2001) mostrou que o laser pode 

efetivamente retardar a nucleação da trinca e diminuir a taxa de propagação da mesma em uma 

liga de alumínio AA2024-T3 para várias configurações de entalhe pré-existentes. 

Huang et al.(2013) estudaram a influência de diferentes áreas de coberturas com laser nos 

corpos de prova de fadiga do tipo C(T) e verificaram que a taxa de propagação da trinca por 

fadiga está diretamente relacionado com o tamanho das estrias, o espaçamento entre elas e a 

densidade de discordâncias geradas após o tratamento. Concluiu-se que com a aplicação do 

laser em regiões do C(T) perpendicular à direção de propagação da trinca, as estrias de fadiga 

geradas são mais profundas, de menor espaçamento umas das outras e a densidade de 

discordâncias é maior do que quando o laser é aplicado paralelo à direção de propagação da 

trinca. Tais resultados mostraram um retardamento da trinca durante a fadiga devido à 

diminuição da energia interna do sistema à medida que os emaranhados de discordâncias são 

formados, com isso, o ΔKeff diminui, reduzindo assim a taxa de propagação da trinca. Também 

foi observado que ocorre o refino do grão devido ao tratamento. O contorno do grão age como 

barreira à propagação da trinca por fadiga e pode reduzir a força motriz para o crescimento da 

mesma. 

Em outro trabalho, Huang e colaboradores (2013) avaliaram o efeito da intensidade do laser de 

Nd:YAG na taxa de propagação da trinca por fadiga e concluiu-se que a magnitude e a 

profundidade que a tensão residual compressiva atinge no corpo de prova é maior quanto maior 
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a intensidade de laser, garantindo retardamento da trinca por fadiga. Foram utilizadas 

intensidades de laser de 3J, 5J e 7J. Os resultados mostram que a magnitude da tensão residual 

compressiva gerada é -175MPa para o corpo de prova tratado com intensidade de laser de 3J, -

213MPa para o com 5J e -232MPa para o com 7J. A tensão residual neste trabalho foi medida 

pelo método sen2ψ via difração de raios-X, que foi o método utilizado no presente estudo. 

Um estudo de Groth et al. (2015) também analisaram o efeito do aquecimento a laser na liga de 

alumínio 2024-T3. Foi utilizado um laser de Nd:YAG com potência máxima de 2,2kW. 

Utilizou-se potência de 600W, diâmetro do feixe de laser de 3,5 mm e velocidade do passe 

de1600 mm/minuto. Uma camada de grafita foi aplicada à superfície do alumínio para reduzir 

sua reflexibilidade e aumentar a absorção da radiação. Neste trabalho foram aplicadas diferentes 

configurações de linhas de aquecimento, como linhas pontilhadas, linhas múltiplas contínuas, 

variando-se o número de linhas em paralelo e a distância entre elas. Concluiu-se que os 

melhores resultados foram com múltiplas linhas contínuas. 

Cunha e Lima em 2017 analisaram o efeito do tratamento superficial com laser na taxa de 

propagação de trinca por fadiga em corpos de prova do tipo C(T) da liga aeronáutica AA2024-

T3 revestida com alumínio (alcladding). Neste trabalho foram aplicadas uma e duas trilhas de 

laser na frente do caminho da trinca com velocidades de aplicação variando entre 1 e 50mm/s 

e foram feitas análise via microscopia óptica, microdureza, análise das tensões residuais via 

difração de raios-X e ensaios de propagação de trinca por fadiga. Eles concluíram que quanto 

menor a velocidade de aplicação das trilhas menor a taxa de propagação de trinca por fadiga. 

Com velocidade de 10mm/s da/dN diminui em 44% em relação ao material sem tratamento, 

enquanto que com 5mm/s diminui 54% e com 1mm/s, 64%. Além disso, concluiu-se que a taxa 

de propagação de trinca por fadiga não é afetada pela direção de retirada de corpos de prova 

(L-T e T-L). O perfil de microdureza mostrou uma queda da propriedade na região tratada de 

145HV na região do metal de base para 120HV na região aquecida. E o principal motivo para 

o retardamento da trinca foi devido à tensão residual compressiva, que foi de -20MPa à 5mm 

da região tratada. 

Yin et al. (2016) estudaram o efeito do tamanho de grão na propagação da trinca por fadiga em 

uma liga de alumínio aeronáutico AA2524 e verificaram que o efeito do tamanho do grão na 

resistência ao crescimento da trinca é mais pronunciado quando os valores de ∆K são menores, 

em que o tamanho da zona plástica é menor que o tamanho do grão. O refino do grão da 

microestrutura retarda a propagação da trinca já que o contorno do grão age como barreira à 

sua propagação. 
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Outro estudo realizado em uma liga de alumínio AA6061-T6, que envolve o efeito da energia 

da potência do feixe de laser e da microestrutura ao longo do crescimento de trinca foi realizado 

por Sheng e colaboradores (2016). Neste estudo, os autores concluíram que com o aumento da 

energia dos pulsos de laser ocorre a diminuição do espaçamento entre as estrias de fadiga na 

microestrutura. No estágio inicial da propagação da trinca observaram-se que o caminho da 

mesma era mais tortuoso do que no estágio intermediário, e que à medida que a trinca se 

propaga surgem trincas secundárias entre as estrias de fadiga e a quantidade de micro degraus 

aumentam, o que provoca o retardamento da trinca de forma mais eficiente. A fractografia 

indicou um misto de estrias com dimples. 

A Figura 3.17 ilustra a microestrutura de uma liga de alumínio AA2024 submetida ao 

aquecimento superficial por laser em um trabalho realizado por Cunha e Lima (2018). Aplicou-

se uma linha de laser com velocidade de 5mm/s e potência de 200W com o intuito de induzir 

tensões compressivas ao redor da região aquecida. Esses parâmetros foram um dos que 

garantiram melhor comportamento em fadiga no estudo. Neste caso houve a formação de uma 

poça de fusão com as dimensões de 700μm de largura e 135μm de profundidade.  É importante 

uma avaliação das alterações microestruturais causadas pelo tratamento, devido ao ciclo 

térmico sofrido pelo material, visando uma microestrutura final que não prejudique o 

comportamento em fadiga da liga. Para isso o controle dos parâmetros, como potência, 

velocidade de aplicação e formas de traçar as linhas do laser é essencial. 

 

 

Figura 3. 17- Microestrutura da liga AA2024- T3 tratada superficialmente por laser (Cunha, 2018). 
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CAPÍTULO 4: PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 Material 

O material avaliado neste trabalho foi uma liga de alumínio AA6013 na condição T4, que 

representa o estado solubilizado, temperado e envelhecido naturalmente. A liga foi fornecida 

em forma de chapa pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A - EMBRAER com 1,3mm de 

espessura, 200mm de comprimento e 100mm de largura. A composição química da liga é 

apresentada na Tabela 4.1 e comparada com a faixa correspondente à esta liga pela “The 

Aluminum Association (TAA) ”. 

Tabela 4. 1- Composição da liga AA6013 (Siqueira et al., 2015) . 

Composição da liga AA6013 

Elemento químico     % em massa TAA 

Silício 0,62 ± 0,02 0,8 - 1,0 

Ferro 0,20 ± 0,01 0,5 

Cobre 0,82 ± 0,02 0,6 - 1,1 

Manganês 0,27 ± 0,04 0,2- 0,8 

Magnésio 0,94 ± 0,05 0,8 - 1,2 

Cromo 0,019 ± 0,018 0,1 

Zinco 0,010 ± 0,008 0,3 

Titânio 0,03 ± 0,01 0,1 

 

A concentração de alguns elementos está abaixo do especificado, com destaque para o Mg e Si, 

por serem formadores de precipitados Mg2Si. O Mn e Cu auxiliam no aumento da resistência 

mecânica da liga. O Mn auxilia e no controle do tamanho do grão durante tratamentos térmicos 

e o Cu ajuda na formação do precipitado Q. Os elementos cromo, zinco e titânio, podem ser 

considerados impurezas, pois não colaboram para a formação de precipitados importantes para 

a liga de alumínio AA6013 (Polmear et al., 2017 e John E. Hatch, 1984). 

 

4.2 Procedimentos Experimentais 

Serão apresentados os procedimentos experimentais utilizados e a Figura 4.1 apresenta um 

fluxograma da parte experimental realizada durante o trabalho. 

4.2.1 Caracterização do material de base 

Nesta etapa do trabalho foram realizadas as caracterizações microestruturais via microscopia 

óptica, eletrônica de varredura e eletrônica de transmissão, ensaios de tração, ensaios de 

propagação de trinca por fadiga e análises fractográficas do metal de base. Para as análises 

foram retirados corpos de prova da seção longitudinal e transversal, a partir das chapas como 

fornecidas. 
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Figura 4. 1- Fluxograma referente à parte experimental do trabalho. 

Análise microestrutural do metal de base 

Foram extraídas amostras da chapa para a análise da microestrutura nas direções longitudinal e 

transversal. Para as análises metalográficas, as amostras foram desbastadas e lixadas em uma 

sequência de lixas de carboneto de silício até uma gramatura de 1200mesh. Em seguida foram 

polidas com suspensão aquosa de alumina de 1µm e pasta de diamante, de1µm e 0,25µm, até 

que os riscos fossem eliminados da superfície. Em seguida foi realizado o ataque químico com 

o reagente Keller (2ml de HF, 3ml de HCl, 5ml de HNO3 e 190ml de água) para revelar os 

contornos de grão. A preparação das amostras foi realizada no Laboratório de Tratamentos 

Térmicos DEMET/Escola de Minas/UFOP. 

As amostras foram analisadas em microscópio óptico Leica DMRX do Laboratório de Ensaios 

Mecânicos DEMET/Escola de Minas/UFOP. Imagens com aumentos de 100X até 1000X foram 

obtidas por meio de uma câmera da marca JVC acoplada ao microscópio. 

 Foram realizadas análises via microscopia eletrônica de varredura. As análises foram 

realizadas, nas mesmas amostras utilizadas na etapa da microscopia óptica, em um microscópio 

eletrônico de varredura Tescan Vega3 do Laboratório NanoLab REDEMAT/UFOP. Também 

foram realizadas análises via microscopia eletrônica de transmissão do metal de base no Centro 

de Microscopia da UFMG. 

Ensaios de tração do metal de base 

Os ensaios de tração do material de base foram realizados em uma máquina servo-hidráulica 

MTS810 de 10 toneladas do Laboratório de Ensaios Mecânicos DEMET/Escola de 

Minas/UFOP. Foram confeccionados corpos de provas de seção retangular, retirados nas 

direções transversal e longitudinal com as dimensões mostradas na Figura 4.2 em que A é o 

comprimento da seção reduzida, Bo comprimento da cabeça, C o diâmetro da cabeça, G o 



29 

 

comprimento da seção útil, R o raio de curvatura, L o comprimento total, W a largura da seção 

útil e T a espessura do corpo de prova. Os ensaios foram realizados de acordo com a norma 

ASTM E8M (2013). 

As fractografias dos corpos de prova submetidos ao ensaio de tração foram realizadas com 

auxílio do microscópio eletrônico de varredura (MEV) do Laboratório NanoLab do DEMET/ 

Escola de Minas/ UFOP. 

 

Figura 4. 2- Representação esquemática dos corpos de provas de tração e suas dimensões. 

Ensaio de propagação de trinca por fadiga do metal de base 

Os ensaios de propagação de trinca por fadiga foram feitos em corpos de prova do tipo C(T) 

para a obtenção dos gráficos de taxa de crescimento da trinca da/dN em função da força motriz 

∆K e do tamanho da trinca, a. Foram retirados corpos de prova da direção L-T a partir das 

chapas da liga AA6013-T4 com 1,3 mm de espessura. A Figura 4.2 mostra uma representação 

esquemática dos mesmos com suas respectivas dimensões. Os ensaios foram realizados de 

acordo com a norma ASTM E647 (2014). 

Antes do ensaio os corpos de prova foram submetidos a um carregamento cíclico para induzir 

o crescimento de uma pré-trinca, até um tamanho de trinca de 12 mm, por fadiga. Este pré-

trincamento é necessário, pois o corpo de prova deve ter um defeito de maior acuidade possível 

para garantir que o ensaio se desenvolva em um estado plano de deformação. Tanto a pré-trinca 

como o ensaio de propagação foram realizados numa máquina servo hidráulica da MTS na 

subdivisão de ensaios estruturais da divisão de sistemas aeronáuticos do instituto de 

aeronáuticos e espaço: ASA/IAE – CDTA (Centro de Desenvolvimento Tecnológico da 

Aeronáutica). 
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A execução dos ensaios foi monitorada por um clip gage. Os ensaios foram realizados com 

controle de carga, frequência, f, igual a 30 Hz, razão entre tensões, R, igual a 0,1 e carga máxima 

de 824N. Para o pré-trincamento foram utilizadas as mesmas condições. Ao se manipular os 

valores obtidos nos ensaios em um sistema de eixos de coordenadas em escala logarítmica, 

obtêm-se as curvas da taxa de propagação da trinca versus amplitude do fator de intensidade de 

tensões, que são características para cada tipo de material testado. 

 
Figura 4. 3- Representação esquemática dos corpos de prova utilizados para o ensaio de propagação de trinca por 

fadiga. 

Os resultados obtidos nos ensaios de fadiga foram “plotados” como log (da/dN) x log (ΔK), e 

os valores dos parâmetros C e m da Equação de Paris (da/dN = C(ΔK)m), foram obtidos por 

meio de uma regressão linear para cada material testado. Os ajustes foram todos efetuados por 

intermédio do software ORIGIN-Pro 9.0, 2013. 

As fractografias dos corpos de prova submetidos ao ensaio de propagação de trinca por fadiga 

foram também obtidas no MEV com o objetivo de se observar as regiões de fratura 

correspondentes à cada estágio de propagação da trinca, principalmente a região II da curva 

sigmoidal. 

4.2.2 Tratamento superficial com laser 

O laser utilizado foi um laser a fibra dopada com itérbio (Yb:fibra), modelo YLR-2000 da marca 

IPG, com potência máxima de 2kW, pertencente ao Laboratório Multiusuário de 

Desenvolvimento e Aplicações de Lasers e Óptica (DedALO), do Instituto de Estudos 
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Avançados (IEAv - DCTA). O sistema apresenta uma fibra óptica de saída com 50μm de 

diâmetro e uma fibra secundária com 100μm de diâmetro, ligadas através de uma unidade de 

acoplamento de fibras. A fibra secundária é acoplada ao cabeçote do equipamento, o qual possui 

um conjunto óptico composto por colimador e lente focalizadora, com distância focal de 160 

mm e qualidade do feixe de aproximadamente 12. O deslocamento das amostras para 

aquecimento foi realizado por uma mesa CNC de três eixos, controlada por um computador e 

software que acionam motores de passo. O eixo vertical Z controla o diâmetro do feixe de laser 

sobre a superfície do material pela focalização do conjunto óptico e os eixos X e Y controlam 

o posicionamento do feixe sobre a amostra. Para efetuar o aquecimento a laser o cabeçote foi 

posicionado 12,2mm acima da distância focal, resultando em um diâmetro focal teórico de 2 

mm na superfície da chapa. O objetivo de se utilizar o feixe de laser desfocado, considerando 

uma distribuição de intensidade aproximadamente gaussiana, é de somente aquecer a superfície 

e limitar a fusão da liga de alumínio. Para este processo não foi necessário utilizar gases para 

proteção das amostras, normalmente aplicados em processos de soldagem (Siqueira, 2012; 

Cunha, 2018). Um esquema simplificado desta estação de processamento é apresentado nas 

Figuras 4.4 e 4.5. 

 

Figura 4. 4- Diagrama da estação de processamento de materiais com laser. 

Esta etapa teve como objetivo escolher os aportes térmicos (AT) a serem utilizados diretamente 

nos corpos de prova de fadiga. A escolha dos AT foi feita da seguinte maneira: fixou-se a 

potência (P) em 200W e variou-se os valores da velocidade de processo (V).  O AT teórico 

(J/mm) é calculado pela razão: P(J/s) / V(mm/s). O valor de potência foi selecionado após vários 

experimentos prévios realizados em trabalhos de Cunha e Lima (2017) e Cunha (2018) que 

indicaram que este valor garante bons resultados em fadiga sem prejudicar outras propriedades 

mecânicas da liga. Valores menores de potência podem não induzir tensões residuais e não criar 
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o efeito em fadiga esperado, enquanto que valores mais elevados podem acarretar em 

empenamento do material. O tratamento superficial foi realizado previamente nas chapas 

aplicando-se quatro trilhas de 60 mm de comprimento e espaçamento entre as trilhas de 10mm, 

como apresentado na Figura 4.6. As condições e parâmetros de tratamento utilizadas estão 

apresentadas na Tabela 4.2. O Crossjet representa a proteção gasosa utilizada com gás 

nitrogênio para evitar danos nas lentes do laser. 

 
Figura 4. 5-  Corpo de prova posicionado na mesa CNC para o tratamento com laser (retirado de Cunha, 2018). 

 

Figura 4.6 - Tratamento com laser nas chapas - direção transversal. 

Tabela 4.2 - Condições de laser utilizadas nas chapas. 

Código 
Velocidade  

(mm/s) 

Aporte 

Térmico 

 (J/mm) 

Parâmetro Condição 

CaT1 1 200 Proteção gasosa da lente Crossjet 

CaT2 2 100 Condição da superfície Grafita 

CaT3 5 40 Desfocalização (mm) -12,2 

CaT4 10 20 Diâmetro do laser (mm) 2 

CaT5 20 10 Potência (W) 200 

CaT6 50 4 Condutividade Térmica 0,897 
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Esses parâmetros foram determinados de acordo com alguns estudos anteriores do tratamento 

em ligas de alumínio. Por exemplo, Groth e colaboradores (2015) utilizaram potência (P) de 

600W, velocidade de 26,7mm/s (V) e, consequentemente, aporte térmico (AT) de 22,5J/mm 

em uma liga da série 2xxx. Já Yee e Sidhu (2005) utilizaram P=300W, V=76mm/s, e, 

consequentemente, AT=4J/mm. Fribourg e colaboradores (2011) estudaram o efeito do 

tratamento de aquecimento com laser no estado de precipitação de uma liga AA7449, e 

utilizaram P=3000W, V=10mm/s e AT=300J/mm. Cunha e Lima aplicaram uma e duas trilhas 

de laser em corpos de prova de fadiga do tipo C(T) da liga 2024-T3, revestidos com grafite, o 

laser foi aplicado com P=200W e V variando entre 1mm/s e 50mm/s, consequentemente, AT 

variando entre 200 e 4J/mm, respectivamente. Assim, os parâmetros foram escolhidos com o 

objetivo de se evitar ao máximo a fusão da liga para que não ocorresse variações 

microestruturais que ocasionasse em perdas significativas de propriedades mecânicas, 

principalmente em fadiga. Dessa forma, após o tratamento superficial nas chapas foram 

realizadas análises microestruturais via microscopia óptica e um perfil térmico via simulação 

computacional.  

Análise microestrutural das chapas tratadas 

As análises microestruturais das chapas tratadas com laser com seis diferentes aportes térmicos 

foram realizadas ao longo da espessura das mesmas com o objetivo de avaliar possíveis 

alterações no tamanho e morfologia dos grãos devido à possível formação de uma poça de fusão 

na região da trilha de laser e também de zonas termicamente afetadas ao redor desta região que 

podem ocorrer devido ao ciclo térmico do tratamento localizado. 

Perfis térmicos das chapas tratadas 

Os perfis térmicos das chapas tratadas foram realizados via simulação computacional através 

do programa Sysweld que é um software de análises por elementos finitos, especialmente 

projetado para situações que envolvem soldagem e tratamento térmico de metais e ligas. Para a 

proposta deste trabalho, uma malha refinada em torno do caminho do laser foi projetada, de 

acordo com a Figura 4.7. Foi simulada uma trilha de laser no meio da chapa como fornecida 

segundo as condições de contorno apresentadas na Tabela 4.2. Para a simulação, levou-se em 

consideração a equação do balanço geral de energia, para problemas de condução térmica para 

sistemas pontuais em movimento, e nesta análise já foram feitas as validações para o modelo 

de simulação em trabalhos anteriores realizados por Lima (2018).  
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Figura 4. 7– Representação esquemática da chapa para simulação via Sysweld. 

 A análise térmica foi feita com o objetivo de avaliar a evolução das temperaturas durante o 

tratamento térmico e as temperaturas máximas atingidas pelas chapas em cada condição de 

aporte térmico. Apesar do tempo de tratamento ser muito curto, da ordem de segundos, a 

avaliação da temperatura atingida ajuda a compreender melhor o ciclo térmico sofrido pelo 

material e, consequentemente, auxilia na compreensão das possíveis alterações 

microestruturais. 

4.2.3 Tratamento superficial com laser nos corpos de prova de fadiga 

Após as análises das alterações microestruturais e a avaliação da evolução da temperatura das 

seis condições de tratamento previamente propostas, pôde-se escolher as duas condições a 

serem utilizadas diretamente nos corpos de prova de fadiga. Para isso foram escolhidas duas 

velocidades de processo: uma que produziu um maior aporte térmico e ocasionou maior 

alteração microestrutural (CAT2 – 100J/mm), e outra que produziu um menor aporte térmico e 

não houve alteração na microestrutura (CAT5 – 10J/mm). Além disso, foram feitas algumas 

análises prévias para a escolha da melhor forma de aplicar as trilhas de laser nos corpos de 

prova de fadiga com o objetivo de verificar esta influência na geração de tensões residuais e no 

comportamento em fadiga do material.  

Assim, após estas primeiras análises, o aquecimento superficial com laser foi aplicado 

diretamente em corpos de prova do tipo C(T) com as mesmas dimensões das correspondentes 

ao metal de base. As condições utilizadas estão apresentadas na Tabela 4.3. O laser foi 

desfocalizado de forma a se ter um diâmetro de feixe de 2mm. Assim, duas trilhas de laser 

foram aplicadas de duas formas diferentes: uma em somente uma superfície lateral do corpo de 

prova (CAT2X2 e CAT5X2) e a outra nas duas superfícies laterais do mesmo (CAT2X4R e 

CAT5X4R), segundo a representação na Figura 4.8. 
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Tabela 4. 2 - Condições de laser utilizadas nos corpos de prova do tipo C(T). 

     a(mm) frente do C(T) a(mm) verso do C(T)   

Código V (mm/s) 
AT 

(J/mm) 
P (W) Passe 1 Passe 2 Passe 3 Passe 4 

  

CAT2X2 2 100 200 18,5 23,5 ---- ----   

CAT2X4R 2 100 200 18,5 23,5 18,5 23,5   

CAT5X2 20 10 200 18,5 23,5 ---- ----   

CAT5X4R 20 10 200 18,5 23,5 18,5 23,5   

 

 

                                CAT2X2 e CAT5X2                 CAT2X4R e CAT5X4R 

Figura 4. 8 - Representação esquemática da forma de aplicação das trilhas de laser nos corpos de prova. 

 

4.2.4 Análises dos corpos de prova tratados com laser 

Este tópico aborda a metodologia utilizada nas etapas feitas para analisar os corpos de prova 

tratados com laser, como avaliação das alterações microestrutural por microscopia óptica, perfis 

de microdureza, ensaios de fadiga e fractografias. Também foram realizadas avaliações 

microestruturais por microscopia eletrônica de transmissão e medições das tensões residuais 

por DRX. 

Análise microestrutural e perfis de microdureza do material tratado com laser 

Para análise microestrutural por microscopia óptica retirou-se amostras ao longo da espessura 

do corpo de prova tratado, com objetivo de avaliar a possível formação de uma poça de fusão 

gerada pelo aquecimento localizado. Para esta análise foi seguida a mesma rotina citada 

anteriormente para caracterização do material base. 



36 

 

O perfil de microdureza Vickers (HV) foi realizado nas amostras retiradas das superfícies 

laterais dos corpos de prova. Foram traçados perfis na superfície das amostras sem lixamento, 

desde a região sem tratamento que corresponde à região do metal de base (0mm), passando 

pelas duas trilhas de laser, até chegar à região do metal de base novamente. Os testes foram 

realizados de acordo com a norma ASTME384 (2012) em um microdurômetro da marca Leica 

do Laboratório de Tratamentos Térmicos/DEMET/Escola de Minas/UFOP, com uma carga de 

50gf e um tempo de penetração de 5 segundos. O tempo definido foi menor do que o estipulado 

pela norma (de 10 a 15 segundos). De acordo com o trabalho de Rios em 2016, não há influência 

significativa da diminuição do tempo de penetração nos resultados de microdureza. 

Ensaio de propagação de trinca por fadiga nos corpos de prova tratados com laser 

Nesta etapa foram realizados os ensaios de propagação de trinca por fadiga nos corpos de prova 

do tipo C(T) retirados a partir da direção L-T tratados com laser, para a obtenção das curvas 

sigmoidais da taxa de propagação da trinca da/dN em função da força motriz ∆K e do tamanho 

da trinca, a(mm). As análises das curvas foram realizadas na região II da curva, pois nesta região 

é aquela em que a velocidade da trinca é alta e qualquer efeito de tratamento térmico é mais 

bem observado. Os ensaios foram realizados em uma máquina servo hidráulica da MTS modelo 

810.23, na Subdivisão de Ensaios Estruturais da Divisão de Sistemas Aeronáuticos do Instituto 

de Aeronáuticos e Espaço: ASA/IAE – CDTA (Centro de Desenvolvimento Tecnológico da 

Aeronáutica). A execução dos ensaios foi monitorada por um clip gage, com controle de carga 

e utilizando os mesmos parâmetros do ensaio correspondente ao metal de base. O tamanho da 

trinca foi obtido indiretamente por meio do método da compliance, pela obtenção dos valores 

de Crack Opening Displacement – COD obtidos a partir de um transdutor fixado à boca do 

entalhe. O tamanho da trinca foi obtido por meio de uma equação polinomial de quinta ordem, 

que correlaciona o tamanho da trinca com a flexibilidade do corpo de prova, de acordo com a 

norma ASTM E647 (2014). A máquina de ensaios servo-hidráulica MTS que foi utilizada nos 

ensaios não possui software para manipulação dos dados fornecidos pelo transdutor para 

calcular o tamanho da trinca, sendo assim, foi utilizada uma rotina do Laboratório de Ensaios 

Estruturais baseado na norma ASTM – E647 (2014) realizada por Costa, 2014. A Figura 4.9 

representa a montagem para a realização dos ensaios. Os espaçadores foram com o objetivo de 

manter os corpos de prova alinhados com o centro de aplicação da carga. 

As fractografias dos corpos de prova tratados com laser e submetidos ao ensaio de propagação 

de trinca por fadiga foram realizadas no MEV com o objetivo de observar a região II do estágio 

de propagação da trinca, como por exemplo, analisar os espaçamentos entre as estrias de fadiga. 
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Figura 4. 9- Configuração do corpo de prova do tipo C(T) na máquina de fadiga. 

4.2.5 Microscopia eletrônica de transmissão 

Com o objetivo de avaliar a influência do ciclo térmico causado pelo aquecimento com laser na 

microestrutura, assim como na forma e distribuição dos precipitados, foram feitas análises via 

microscopia eletrônica de transmissão (MET). O microscópio utilizado foi o da marca Tecnai 

200kV, pertencente ao Centro de Microscopia da UFMG. 

Para esta análise foram escolhidas três amostras: uma do metal de base e as duas que foram 

submetidas a condições de maior aporte térmico, CAT2X2 e CAT2X4R. As amostras foram 

retiradas logo abaixo da linha de laser (à uma certa distância ao longo da espessura) e a 

amostragem foi realizada pelo método do FIB-3D. Este procedimento consiste em realizações 

de pequenos cortes por feixes de íons, na ordem de micrometros. Primeiramente, foram 

retiradas amostras a partir dos corpos de prova de fadiga com as dimensões de 0,5mm x 0,5mm 

x 1,3mm. As amostras contendo o tratamento com laser foram cortadas intencionalmente com 

as trilhas passando no centro da mesma. As amostras para o MET foram retiradas ao longo da 

espessura à uma distância de 10μm abaixo da superfície, como representado na Figura 4.10. 

Optou-se por fazer a amostragem abaixo da segunda trilha de laser, pois esta região do corpo 

de prova sofrerá influência do ciclo térmico tanto da primeira trilha quanto da segunda. 

A preparação das amostras pelo método FIB-3D consiste em um corte inicialmente 

micrométrico das amostras retiradas dos corpos de prova de fadiga em lâminas com dimensões 

de 15μm x 3μm x 7μm. Após este corte inicial a lâmina é soldada à um anteparo presente no 

microscópio como mostrado na Figura 4.11. Ela é recoberta com uma camada de platina para 

proteger a região a ser analisada (parte branca superior à amostra na figura à esquerda). É 

possível perceber a presença de degraus que são formados a medida em que os cortes são 
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realizados. Os cortes são feitos a partir de uma extremidade da lâmina para que a mesma não 

solte do anteparo. A partir disso é então feito o afinamento dessa lâmina para se obter dimensões 

de no máximo 100nm de espessura, tendo como objetivo possibilitar a passagem do feixe de 

elétrons para a análise no MET. Esse afinamento se dá por partes, normalmente oito etapas.  A 

imagem da direita da Figura 4.10 mostra a lâmina pronta após afinamento. O retângulo em 

amarelo é onde se faz a marcação na imagem de onde se quer realizar o corte. Finalmente é 

feita a limpeza das amostras. Durante essa etapa de limpeza é importante ter cuidado, já que ela 

proporciona também um afinamento da amostra. A amostra pronta, então é guardada em um 

“porta amostra” específico. 

 

Figura 4. 10: Representação esquemática da amostragem para microscopia eletrônica de transmissão. 

As condições de laser escolhidas foram as que tiveram maior alteração da microestrutura 

observadas por microscopia óptica. Dessa forma, caso não haja alteração no estado de 

precipitação, considera-se que também não ocorrerá alteração nas condições de menor aporte 

térmico. 

 

Figura 4. 11-  Amostra à esquerda soldada ao anteparo submetida à alguns cortes e à direita a lâmina pronta. 
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4.2.6 Medição das tensões residuais 

Neste trabalho as tensões residuais macroscópicas foram medidas na superfície de corpos de 

prova de fadiga utilizando a técnica de difração de raios-X (DRX), por meio do método side 

inclination sen2ψ. Este método calcula a tensão residual pela deformação elástica que ocorre no 

corpo de prova devido ao aquecimento localizado (Cullity, 1978 e Yanase et al., 2001). As 

tensões residuais foram medidas na direção perpendicular ao caminho da trinca e as análises 

foram realizadas no equipamento da marca Rigaku, modelo Utima IV, utilizando radiação 

CuKα (λ= 1,54178 Å), com corrente de 30 mA e tensão de 40 kV. Esse modelo baseia-se na 

medição da variação dos espaçamentos interplanares e consequentemente na variação do ângulo 

de difração θ. Essa variação está representada pelo deslocamento dos picos gerados no gráfico 

intensidade em função de 2θ. A partir dessa variação calcula-se a deformação e 

consequentemente a tensão residual presente no ponto da amostra a ser analisado. Os resultados 

do método sen2ψ mostram uma relação linear de 2θ e sen2ψ (ângulo de inclinação do feixe de 

raios-X). Por meio da Equação 4.1 o cálculo do coeficiente angular da reta permite a obtenção 

do valor da tensão σφ presente no material. 

θφ,ϕ = σφ – 
(1+𝜈)

𝐸
 
𝑠𝑒𝑛2 𝜓

𝑐𝑡𝑔𝜃
 + 

𝜈 (𝜎1+ 𝜎2)

𝐸 𝑐𝑡𝑔𝜃
 + θ0                                                                                          (4.1) 

Em que σφ é a tensão a ser medida na direção φ, θ0 é o ângulo de difração do material sem 

tensão. A Equação 4.1 pode ser escrita como uma função de y = ax +b, em que y é θφ,ϕ e x é 

sen2ψ. Essa dependência pode ser vista pelo gráfico da Figura 4.12. A inclinação da reta é 

calculada pela Equação 4.2. 

tgα = (θϕ,ψ – θ0) = (1+ν)/E . σ tgθ                                                                                              (4.2) 

Dessa forma, o valor da tensão pode ser calculado por: 

σφ = - E/(1+ν) . ctgθ (θψ=90° – θψ=0°)                                                                                       (4.3) 

 
Figura 4. 12 - Relação entre o ângulo de difração e a função θψ = f(sen2ψ) (Turibus, 2014). 
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Em que (θψ=90° – θψ=0°) é a inclinação da reta representada na Figura 4.12. A Figura 4.13 mostra 

a relação da tensão para o deslocamento dos picos de difração. Se o pico de difração se desloca 

para direita, tem-se coeficiente angular com sinal positivo, consequentemente a tensão é de 

sinal negativo (compressiva). Caso contrário, a tensão é trativa. A vantagem dessa equação é 

que não é necessário saber a posição inicial do pico e sim o quanto eles deslocaram 

(Turibus,2014). 

 

Figura 4. 13- Deslocamento dos picos de difração para a tensão trativa e compressiva (Turibus, 2014). 

As medidas foram feitas em quatro pontos dos corpos de prova, como apresentados na Figura 

4.14, em regiões a 4.25, 8.5, 11.5 e 13,5mm a partir da ponta do entalhe. Em que a 8.5mm e 

13.5mm corresponde à primeira e segunda trilha de laser, respectivamente. 

 

Figura 4.14 – Regiões onde foram medidas as tensões residuais na superfície dos corpos de prova. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste tópico serão apresentados e discutidos os resultados deste trabalho. 

5.1 Caracterização do metal de base 

Neste item são apresentados e discutidos os resultados correspondentes às análises feitas para 

a liga AA6013-T4 no estado de entrega, como microscopia óptica (MO), microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), microscopia eletrônica de transmissão (MET), ensaios de tração, ensaios 

de propagação de trincas por fadiga e suas respectivas fractografias. 

Microscopias óptica e eletrônica de varredura 

A Figura 5.1 apresenta as micrografias das amostras do metal de base obtidas por MO e retiradas 

nas direções longitudinal e transversal a partir das chapas da liga AA6013-T4.  

 

Figura 5. 1- Micrografias obtidas por MO da liga AA6013-T4 a) direção longitudinal, b) direção transversal;  

200x. Ataque Keller. 

A Figura 5.2 mostra estas micrografias por MEV. Não há mudanças significativas nas 

microestruturas com as direções de retirada das amostras, o que indica isotropia do material. Os 

grãos estão no formato de “panquecas”, orientados na direção de laminação e possuem 

tamanhos heterogêneos. Há a presença de constituintes intermetálicos distribuídos de maneira 

homogênea ao longo de toda matriz de alumínio que são característicos deste tipo de liga. Há a 

presença da fase β-Mg2Si, que são pretos, parcialmente solúveis e levemente esferoidizados. 
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Além disso, há também a presença de compostos totalmente insolúveis, de cor cinza e formato 

angular com aproximadamente 20µm e composição α(AlFeMnSi) (Polmear et al., 2017 e 

Barbosa et al; 2002). A Figura 5.3 apresenta algumas análises por EDS realizadas no metal de 

base confirmando a composição química destes constituintes. 

 

Figura 5. 2- Micrografias obtidas por MEV da liga AA6013-T4, a)direção longitudinal, b)direção transversal. 

Ataque Keller. 

 

 

Figura 5. 3- Análises por EDS da composição química dos constituintes presentes na liga AA6013 no estado de 

entrega. Ataque Keller. 
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Microscopia eletrônica de transmissão do metal de base 

A Figura 5.4 apresenta as micrografias obtidas por MET do metal de base. A microestrutura 

corresponde ao estado T4 de envelhecimento natural da liga. Há a presença de zonas GP, 

dispersóides α(AlFeMnSi) e o precipitado Q (Al4Cu2Mg8Si7). As zonas de Guinier-Preston, GP 

(Fig.5.4a) são aglomerados de Mg e Si coerentes com a matriz de alumínio. Os dispersóides 

(Fig.5.4b) estão no formato de bastonetes, possuem em média 0,5μm e se encontram localizados 

no contorno do grão, controlando o crescimento de mesmo durante o tratamento térmico. De 

acordo com os dados obtidos via padrão de difração, os dispersóides são semi-coerentes com a 

matriz de alumínio e possuem estrutura cúbica de corpo centrado. Geralmente eles se encontram 

nos contornos de grão e atuam de forma a retardar a recristalização e o crescimento do grão 

durante o processamento e o tratamento térmico da liga. A fase Q (Fig.5.4c) é usualmente 

encontrada nas ligas da série 6XXX com adição de cobre (Jeniski et al., 1996; Barbosa et al., 

2002; Barbosa et al., 2006).  

Os padrões de difração de elétrons apresentados na Figura 5.5 são correspondentes às 

micrografias da Figura 5.4. Na Figura 5.5a o padrão de difração é correspondente às zonas GP 

(Fig.5.4a). É possível observar uns spots mais claros, que são da matriz de alumínio e os 

satélites deslocados, que são dos clusters de Mg e Si (círculos DF1 e DF2), indicando coerência 

entre as fases. A Figura 5.5b mostra que o dispersóide presente no contorno do grão (Fig.5.4b) 

é semi-coerente com a matriz e possui uma estrutura cúbica de corpo centrado. Por fim, a Figura 

5.5c, é o padrão de difração que corresponde ao precipitado grosseiro Q (Al4Cu2Mg8Si7) (Fig. 

5.4c), indicando que os mesmos são incoerentes com a matriz de alumínio e possuem estrutura 

hexagonal. 

 

Figura 5. 4- Micrografia por MET do metal de base mostrando três tipos diferentes de constituintes: (a)zonas GP 

(b) dispersóide no contorno do grão e (c) precipitado Q. 
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Figura 5. 5- Padrões de difração das microestruturas correspondentes à Figura 5.4: (a) zonas GP, (b) dispersóide 

e (c) precipitado Q. 

Ensaio de tração do metal de base 

A Tabela 5.1 e a Figura 5.6 mostram os resultados das propriedades obtidas pelos ensaios de 

tração. Os ensaios foram realizados em corpos de prova do metal de base retirados a partir das 

chapas, nas direções longitudinal (L) e transversal (T). Observa-se que os valores dos limites 

de escoamento e limites de resistência à tração foram parecidos nas direções L e T, o que 

confirma a isotropia do material. As propriedades obtidas estão de acordo com o estabelecido 

pela Alcoa, 2015. 

Tabela 5. 1- Propriedades dos ensaios de tração da liga AA6013-T4. 

Corpo de Prova 

Limite de 

Escoamento 

(MPa) 

Limite de 

Resistência 

(MPa) 

Deformação (%) 
Redução de 

Área (%) 

Longitudinal 198 ± 6 332 ± 8 26 38 

Transversal 190 ± 10 329 ± 2 24 38 

 

Figura 5. 6- Curvas tensão x deformação obtidas pelos ensaios de tração da liga AA6013-T4. 
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Fractografias do metal de base submetido ao ensaio de tração 

Os corpos de provas usados no ensaio de tração foram levados ao MEV com o objetivo de 

avaliar o tipo de fratura. As Figuras 5.7 e 5.8 apresentam as fractografias dos mesmos. Pode-se 

observar a presença de dimples em algumas regiões, o que caracteriza comportamento 

parcialmente dúctil da liga. Nessas regiões, o início do processo de fratura ocorreu pela 

nucleação de vazios no centro do corpo de prova devido à decoesão de precipitados com a 

matriz e prosseguiu com o coalescimento destes vazios gerando a fratura final (Dæhli et al., 

2016). Este comportamento é típico das ligas de alumínio, que apresentam estrutura cúbica de 

face centrada com maior quantidade de planos mais densos de deslizamento, proporcionando 

maior facilidade ao movimento das discordâncias durante a deformação. Além disso, a energia 

de falha de empilhamento nessas estruturas é alta, o que indica maior mobilidade das 

discordâncias (Courtney, 1990). Nas fractografias, há também regiões com características de 

facetas de clivagem, o que caracteriza também a presença de características da fratura frágil. O 

tratamento térmico de endurecimento por precipitação ao qual a liga foi submetida para atingir 

a condição T4 proporcionou alterações microestruturais que causaram aumento em sua 

resistência mecânica, justificando esse comportamento frágil em algumas partes da fratura.  

 

Figura 5. 7- Fractografias do ensaio de tração da liga AA6013-T4- sentido longitudinal a)250x, b)1000x. Ataque 

Keller. 
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Figura 5. 8- Fractografias do ensaio de tração da liga AA6013-T4 - sentido transversal a)250x, b) 1000x. Ataque 

Keller. 

 

Ensaios de propagação de trinca por fadiga do metal de base 

As curvas da/dN x ΔK da liga AA6013-T4, de corpos de prova do tipo C(T), retirados nas 

direções L-T e T-L estão apresentadas na Figura 5.9. Comparando o comportamento dos dois 

casos observa-se um comportamento semelhante na região II. Já na região I observa-se que o 

comportamento entre as duas amostras difere. O valor do ∆KTH não foi possível de ser 

determinado devido à dificuldade em manter a carga muito baixa no final do ensaio sem causar 

oscilações nos parâmetros da máquina de fadiga. Dessa forma, as diferenças nos 

comportamentos observado na região I do ensaio são devido à tais oscilações e não ao real 

comportamento do material. No entanto, o objetivo principal deste trabalho é avaliar o 

comportamento em fadiga na região de propagação estável da trinca que é caracterizada 

somente pela região II da curva. A Figura 5.10 apresenta a curva da/dN x ΔK de um corpo de 

prova retirado com a orientação L-T, ajustada por linearização (reta vermelha pontilhada) para 

obtenção dos coeficientes da Equação de Paris. 
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Figura 5. 9: Curvas da/dN x ΔK da liga AA6013-T4.

 

Figura 5. 10: Curva da/dN x ΔK do metal de base do corpo de prova retirado da direção L-T. 

Trata-se de um resultado típico para a região II de propagação de trinca por fadiga de ligas de 

alumínio utilizadas na indústria aeronáutica (Godefroid et al; 2005 e Godefroid et al; 2006). Os 

valores de C (8,3x10-15) e m (8,3) estão de acordo com valores encontrados pela literatura. Por 

exemplo, Rúbio-Gonzalèz et al;2004 encontraram C = 4,0 x 10-13 e m = 7,66 para a liga 

AA6061-T6. Já Bergant et al; 2016 encontraram C = 8,37 x 10-8 e m = 3,73 para a liga AA6082. 
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Fractografias dos corpos de provas do metal de base submetidos ao ensaio de fadiga 

As Figuras 5.11 e 5.12 apresentam as superfícies de fratura de corpos de prova ensaiados por 

fadiga nas duas direções estudadas. São apresentadas fractografias com ampliação de 1000X, 

para caracterização das seguintes regiões I e II correspondentes à propagação estável da trinca. 

Observa-se no final da região I a presença de degraus na superfície da fratura por fadiga, 

caracterizando o caminho da trinca ao longo dos planos cristalográficos preferenciais. Na região 

II observa-se a presença de estrias de fadiga que caracteriza um aumento progressivo da 

velocidade do crescimento da trinca, em que a mesma passa a se propagar preferencialmente à 

uma direção praticamente perpendicular à tensão de tração aplicada, e, o seu crescimento 

avança por um processo repetitivo de abaulamento plástico e afilamento da ponta da própria 

trinca. A Figura 5.13 ilustra com um aumento de 2000x as estrias de fadiga característica da 

região II. O espaçamento entre as estrias obtido para o metal de base foi de 2,2μm. 

 

Figura 5. 11- Superfície de fratura do corpo de prova de fadiga da liga AA6013-T4 - direção longitudinal. 
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Figura 5. 12- Superfície de fratura do corpo de prova de fadiga da liga AA6013-T4 - direção transversal. 

 

Figura 5. 13: Estrias de fadiga característica da região II da liga AA6013-T4 L-T. 

5.2 Avaliação dos parâmetros do laser 

O laser foi aplicado primeiramente nas chapas como fornecidas com o objetivo de escolher os 

parâmetros do tratamento a serem aplicados diretamente nos corpos de prova de fadiga. 

Parâmetros como aporte térmico e forma de trilhar as linhas de laser nos corpos de prova foram 

selecionados de acordo com resultados obtidos pelas análises por MO e pelo perfil térmico 

realizado por simulação das chapas. 
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Microscopia óptica das chapas tratadas com laser 

A Figura 5.14 apresenta o efeito do aporte térmico do laser na microestrutura ao longo da 

espessura das chapas tratadas. Em algumas situações, a região aquecida apresentou grãos mais 

refinados devido ao ciclo térmico sofrido, que possibilitou a recristalização dos mesmos. Em 

outros casos não houve alteração microestrutural significativa. 

A condição CAT1, que foi submetida ao maior aporte térmico de 200J/mm, não apresentou 

alteração microestrutural visível ao microscópio óptico. Isso aconteceu devido à baixa 

velocidade de aplicação do laser que ocasionou a vaporização da camada de grafite depositada 

na chapa de alumínio. Dessa forma, a absortividade da liga foi comprometida e o efeito do 

aquecimento na microestrutura não foi manifestado. Nas condições CAT2, CAT3 e CAT4, os 

aportes térmicos de 100J/mm, 40J/mm e 20J/mm, respectivamente, foram suficientes para 

garantir que não ocorresse a vaporização da camada de grafite. Assim houve maior 

absortividade do laser pelo alumínio nestes casos, alterando a microestrutura de maneira 

considerável. Nessas três condições as micrografias são caracterizadas pela presença de zona 

fundida e zona termicamente afetada. Já nas condições CAT5 e CAT6, com 10J/mm e 4J/mm, 

respectivamente, não ocorreram alterações na microestrutura. A alta velocidade de aplicação 

do laser restringiu o tempo para que o material absorva a energia necessária para que ocorresse 

estas alterações. 

 

Figura 5. 14- Efeito do aquecimento com laser na microestrutura da liga AA6013. Ataque: Keller. 
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Foi verificado por Huang et al; 2013 que quanto maior o aporte térmico utilizado no tratamento 

melhor é o comportamento em fadiga do material, pois induz tensões residuais compressivas 

de maior magnitude. Assim, pelos resultados obtidos até agora, pode-se estimar que o melhor 

comportamento em fadiga é das condições CAT2, CAT3 e CAT4, já que a condição de maior 

aporte térmico teórico CAT1, não foi, na prática, a que mais absorveu calor. 

Perfis térmicos das chapas tratadas 

As evoluções das temperaturas com o tempo em um nó fixo no centro da chapa nas seis 

condições de laser são apresentadas no gráfico da Figura 5.15. O valor da absortividade durante 

a simulação foi de 80%. A taxa de aquecimento em todos os casos foi alta, ou seja, as curvas 

tangentes aos picos gerados possuem coeficientes angulares altos. O tempo e temperatura de 

cada condição de tratamento pode prever os tipos e formas dos precipitados formados. Durante 

o resfriamento, que se dá ao ar, a cinética de precipitação segue o diagrama de equilíbrio da 

liga. As condições CAT2, CAT3 e CAT4 possuem ciclos térmicos parecidos. Assim, suas 

cinéticas de precipitação são semelhantes, ou seja, os tipos e formatos dos precipitados que se 

formaram são similares. Da mesma forma, as condições CAT5 e CAT6 possuem ciclos térmicos 

parecidos e irão ter alterações microestruturais parecidas. A chapa da condição CAT1 não 

absorveu, na prática, o aporte térmico teórico de 200J/mm do laser. Assim, o ciclo térmico da 

Figura 5.16 não se aplica à esta situação. 

 

Figura 5. 15- Evolução da temperatura com o tempo em um nó fixo no centro da chapa. 

Os perfis térmicos das chapas, realizados por simulação computacional estão apresentados na 

Figura 5.16. As temperaturas máximas atingidas em cada condição de laser foram: CAT1: 

920°C, CAT2: 860°C, CAT3: 820°C, CAT4: 760°C, CAT5: 680°C e CAT6:600°C. Todas estas 

temperaturas estão acima da temperatura solidus, temperatura eutética de 588°C. Assim 
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teoricamente, todos os casos teria como consequência a fusão do material, entretanto, isto não 

se comprova ao analisar as alterações microestuturais ocorridas, pois houve fusão somente nas 

condições CAT2, CAT3 e CAT4.  

 
Figura 5. 16: Perfis térmicos em um nó no centro da superfície das chapas. 

Dessa forma, conclui-se que no caso da condição CAT1, a temperatura atingida pelo material 

não foi a mesma prevista pela simulação, pois houve a volatilização da camada de grafite, 
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comprometendo a absortividade da energia pela superfície da liga. Já em todas as outras 

condições, a temperatura atingida está de acordo com a prevista pela simulação. Nos casos 

CAT5 e CAT6 não houve fusão, pois, a velocidade de aplicação do laser foi muito alta e o 

tempo em que o material ficou à altas temperaturas foi muito curto. 

Após as análises microestruturais e dos perfis térmicos das chapas tratadas, foram escolhidas 

duas condições de laser para aplicar diretamente nos corpos de prova do tipo C(T) e avaliar o 

comportamento em fadiga: uma de maior aporte térmico, condição CAT2 e a outra de menor 

aporte térmico, condição CAT5. Além do aporte térmico, o comportamento em fadiga foi 

avaliado também para diferentes formas de aplicação de duas trilhas de laser: uma em uma 

superfície lateral e outra nas duas superfícies laterais dos C(T)s. 

5.3 Efeito do tratamento superficial na microestrutura da liga AA6013.  

Este tópico apresenta os resultados das análises por MO, MEV, MET e perfis de microdureza 

realizados nos corpos de prova submetidos ao tratamento com laser nas condições CAT2X2, 

CAT2X4R, CAT5X2 e CAT5X4R, conforme Tabela 4.3. 

 

Microscopia óptica dos corpos de prova de fadiga tratados com laser 

A influência da irradiação com laser na microestrutura próxima à superfície é mostrada nas 

Figuras 5.17 a 5.20, para as quatro condições de laser escolhidas. Somente uma única linha de 

laser é apresentada na micrografia. As amostras foram retiradas no plano long-transverse, plano 

correspondente à largura do C(T), ASTME647 (2014). 

 

 
Figura 5. 17- Microestrutura da amostra tratada na condição CAT2X2. Ataque Keller. 
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Figura 5. 18- Microestrutura da amostra tratada na condição CAT2X4R. Ataque Keller. 

 

Figura 5. 19- Microestrutura da amostra tratada na condição CAT5X2. Ataque Keller. 

 

Figura 5. 20- Microestrutura da amostra tratada na condição CAT5X4R. Ataque Keller. 
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Nas amostras da condição CAT2X2 o aporte térmico foi suficiente para modificar a 

microestrutura. Uma poça de fusão foi criada com a presença de grãos recristalizados mais finos 

que os do metal de base e de grãos colunares orientados na direção do fluxo de calor. A zona 

afetada pelo calor (ZTA) tem cerca de 900μm de largura e 200μm de profundidade. Quando as 

trilhas são aplicadas nas duas superfícies laterais do corpo de prova (CAT2X4R) o aporte 

térmico do tratamento induziu à uma maior alteração microestrutural, com ZTA de 1200μm de 

largura e ocupando toda a espessura da amostra. Neste caso, há um maior crescimento de grão 

com interações entre as duas poças de fusão. Foi possível observar uma diferença de tamanho 

das poças nas situações de mesmo aporte térmico. Isto acontece pois durante o tratamento com 

laser, a absortividade do material pelo feixe de laser não fica totalmente constante, podendo 

aumentar ou diminuir durante o processo, devido à facilidade de adaptação ou não da camada 

de grafite presente na superfície do material. Nas condições de menor aporte térmico, CAT5X2 

e CAT5X4R não houve alterações microestruturais vistas por MO, como já era esperado, 

devido ao tempo curto de tratamento. 

 

Microscopia eletrônica de transmissão das amostras tratadas com laser 

Este tópico apresenta os resultados das análises por MET das amostras tratadas com laser nas 

condições CAT2X2 e CAT2X4R. A microestrutura da condição CAT2X2, Fig.5.21, não 

mostrou nenhuma alteração significativa em relação à do metal de base, com a presença das 

zonas GP (Fig.5.21a) e dispersóides α(AlMnFeSi), Fig.5.21b, o que indica que neste caso o 

ciclo térmico não foi suficiente para causar nenhuma alteração nos precipitados. 

Por outro lado, a condição CAT2X4R apresentou uma importante alteração microestrutural 

como mostrado na Fig.5.22a. Observa-se a ausência das zonas GP e a presença de precipitados 

do tipo β’ e Q’, indicando um estágio mais avançado de envelhecimento da liga. Partículas 

grosseiras e dispersóides observados geralmente se encontram localizados no contorno do grão, 

controlando o seu crescimento. Dessa forma eles auxiliam na tenacidade a fratura da liga de 

alumínio (Barbosa et al., 2006). A Figura 5.22b apresenta o padrão de difração correspondente 

à condição CAT2X4R. Observa-se os spots mais claros que são da matriz de alumínio de 

estrutura CFC e alguns satélites (círculos) que são dos precipitados. Pelo padrão não é possível 

indicar a estrutura dos mesmos, mas um estudo de Chakrabarti e Laughlin., 2004 verificaram 

que β’ Q’ possuem estruturas hexagonais. Foi confirmado por análises de difração da Figura 

5.23 que a estrutura das partículas α(AlMnFeSi) é cúbica de corpo centrado (Barbosa et al., 

2002 e Chakrabarti e Laughlin, 2004). 
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                                   (a)                                                                        (b)        
Figura 5. 21- Micrografias por MET da amostra na condição CAT2X2 mostrando (a) zonas GP e (b) dispersóide 

no contorno do grão. 

 
Figura 5. 22- Micrografia por MET da amostra tratada na condição 2X4R, mostrando (a) precipitados β’ e Q’ e 

(b) respectivos padrão de difração. 

 
Figura 5. 23- Padrão de difração de uma partícula de α(AlMnFeSi) – dispersóide presente na condição  

CAT2X2. 
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Perfis de microdureza das amostras tratadas com laser 

As Figuras 5.24 a 5.27 apresentam os perfis de microdureza das amostras tratadas com laser. 

As medições foram realizadas na superfície do material iniciando no ponto 0mm no metal de 

base, passando pelas duas trilhas de laser, até chegar na região do metal de base novamente. 

Em todas as situações foi possível verificar uma diminuição na microdureza nas regiões das 

trilhas. No início ela segue igual à do metal de base entre 105HV e 114HV, e cai para cerca de 

90HVnas regiões aquecidas. A microdureza diminui um pouco mais na condição CAT2X4R 

que nas outras. Neste caso, o aporte térmico foi alto e o tempo em que o material permaneceu 

aquecido foi maior, o que propiciou maior influência da temperatura na microestrutura. Nos 

outros casos os perfis foram parecidos uns com os outros. 

Estes resultados são esperados já que o aquecimento localizado favorece o amaciamento do 

material. De acordo com o trabalho realizado por Marconato (2009) a microdureza da liga 

AA6013-T6 cai de cerca de 125HV para 90HV quando passa por uma poça de fusão formada 

devido à uma soldagem por fricção. Já Siqueira (2012) reportou, nesta mesma liga, um 

decaimento de 110HV para 80HV na região da solda por laser. 

 

 

Figura 5. 24- Perfil de microdureza na amostra tratada na condição CAT2X2. 
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Figura 5. 25- Perfil de microdureza na amostra tratada na condição CAT2X4R. 

 

 

Figura 5. 26 - Perfil de microdureza da amostra tratada na condição CAT5X2. 
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Figura 5. 25- Perfil de microdureza da amostra tratada na condição CAT5X4R. 

 

5.4 Ensaios de propagação de trinca por fadiga dos corpos de provas tratados com laser 

 

As Figuras 5.28 A 5.31 apresentam os resultados das curvas sigmoidais, da/dN x ΔK. As linhas 

pontilhadas vermelhas representam a reta correspondente comportamento do metal de base. As 

regiões correspondentes às trilhas de laser estão destacadas por faixas cinzas nos gráficos para 

melhor visualização e discussão dos resultados. É possível observar que houve retardamento na 

taxa de propagação de trinca por fadiga em todas as condições de laser estudadas. Ao se 

comparar com a curva da Figuras 5.10, correspondentes ao metal de base, observa-se que os 

gráficos correspondentes ao material tratado apresentam patamares que indicam diminuição da 

taxa de propagação da trinca por fadiga. 

A condição CAT2X4R foi a que apresentou um maior patamar nas curvas de fadiga, indicando 

que esta condição foi a que teve o melhor comportamento. A condição CAT2X2 foi apresentou 

o segundo melhor comportamento, seguida da condição CAT5X4R. Por fim, a condição 

CAT5X2 não apresentou nenhum patamar na curva, indicando que o efeito do laser foi pouco, 

ou quase nenhum, no comportamento em fadiga do material nesta condição. 
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Figura 5. 26- Curva da/dN x ΔK para o corpo de prova tratado na condição CAT2X2. 

 

Figura 5. 27-Curvas da/dN x ΔK para o corpo de prova tratado na condição CAT2X4R. 
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Figura 5. 28- Curvas da/dN x ΔK para o corpo de prova tratado na condição CAT5X2. 

 

 

Figura 5. 29- Curvas da/dN x ΔK para o corpo de prova tratado na condição CAT5X4R. 
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A Tabela 5.2 apresenta os coeficientes C e m da Equação de Paris. Ao se comparar os resultados 

obtidos para o metal de base e o material tratado com laser, observa-se que o valor de m do 

metal de base é muito maior que todos os outros valores correspondentes ao material tratado. 

Assim, pode-se concluir que houve uma diminuição nos valores de da/dN em todos s condições 

de laser, indicando que o tratamento superficial com laser utilizando os parâmetros escolhidos 

prova retardamento da taxa de propagação da trinca por fadiga na liga de alumínio AA6013.  

 

Tabela 5. 2- Valores dos coeficientes C e m para os corpos de prova tratados com laser. 

Condição C m R2   

Metal de base 8,3 x 10-15 8,3 0,99   

CAT2X2 3,0 x 10-10 5,1 0,96   

CAT2X4R 3,2 x 10-8 3,7 0,90   

CAT5X2 1,3 x 10-10 5,4 0,96   

CAT5X4R 6,3 x 10-12 6,3 0,98   

 

Fractografias de fadiga dos corpos de prova tratados com laser 

 

As Figuras 5.32 a 5.35 apresentam as fractografias da região II dos corpos de prova tratados 

com laser e submetidos aos ensaios de propagação de trinca por fadiga. A Tabela 5.3 apresenta 

os valores de espaçamentos entre as estrias de fadiga (d) de cada condição de laser. A região da 

fratura onde foram retiradas as fotos para medição do espaçamento entre as estrias foram na 

região próxima às trilhas de laser, nas zonas afetadas pelo calor. 

De acordo com Huang et al; 2013 quanto menor o valor do espaçamento entre as estrias maior 

é o retardamento da trinca durante sua propagação estável, ou seja, melhor é o comportamento 

em fadiga na região II de propagação da curva sigmoidal da/dN em função de ΔK. Assim, ao 

realizar uma comparação com o valor do espaçamento entre estrias correspondentes ao metal 

de base, todas as condições de tratamento mostraram um menor valor de d, indicando 

retardamento da taxa de propagação da trinca devido ao tratamento superficial com laser. 

A condição CAT2X4R foi a que teve o menor valor d, seguida da condição CAT2X2, 

CAT5X4R e CAT5X2. Estes valores indicam, novamente, que utilizando um maior o aporte 

térmico e aplicando o laser nas duas superfícies laterais do corpo de prova melhor é o 

comportamento em fadiga do material, pois diminui consideravelmente a taxa de propagação 

da trinca. 
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Figura 5. 30- Fractografias de fadiga da condição CAT2X2 (a) Região II (b) Estrias de fadiga. 

 

 
Figura 5. 31-Fractografias de fadiga na condição CAT2X4R (a) Região II (b) Estrias de fadiga. 

 

 
Figura 5. 32- Fractografias de fadiga na condição CAT5X2 (a) Região II (b) Estrias de fadiga. 
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Figura 5. 33- Fractografias de fadiga na condição CAT5X4R (a) Região II (b) Estrias de fadiga. 

Tabela 5. 3- Espaçamentos entre as estrias de fadiga (d) da liga AA6013 com e sem tratamento por  laser. 

Condição d (μm)   

Metal de base 2,2   

CAT2X2 1,10   

CAT2X4R 0,90   

CAT5X2 1,50   

CAT5X4R 1,45   

 

5.5 Tensões residuais nos corpos de prova tratados com laser 

As Figura 5.36 a 5.39 apresentam os resultados das tensões residuais medidas em função da 

distância nos corpos de prova do tipo C(T) tratados pelo aquecimento superficial com laser. As 

medições foram feitas à 4,25mm, 8,5mm, 11mm e 13,5mm da ponta do entalhe e as trilhas de 

laser estão destacadas por faixas cinzas e se encontram à distâncias de 8,5mm e 13,5mm da 

ponta do entalhe. 

As tensões residuais surgem das tensões térmicas induzidas devido ao ciclo térmico que ocorre 

e da consequente expansão do material no aquecimento e sua contração durante a solidificação. 

Em velocidades baixas de tratamento com laser, ou seja, alto aporte térmico, como nas 

condições CAT2X2 e CAT2X4R, ocorreu a fusão do material. Ao fundir parte da 

microestrutura, o material da zona fundida responde, durante a solidificação, com uma tensão 

trativa, que é compensada com uma tensão compressiva, que ocorre em regiões próximas à 

região aquecida. No caso das condições de menor aporte térmico, CAT5X2 e CAT5X4R, apesar 

de não ter ocorrido a fusão do material, houve aquecimento localizado, que também 

proporcionou esta distribuição de tensões nos corpos de prova.  
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Figura 5. 34-Distribuição das tensões residuais no corpo de prova tratado na condição CAT2X2. 

 

Figura 5. 35- Distribuição das tensões residuais no corpo de prova tratado na condição CAT2X4R. 

 

Figura 5. 36- Distribuição das tensões residuais no corpo de prova tratado na condição CAT5X2. 
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Figura 5. 37- Distribuição das tensões residuais no corpo de prova tratado na condição CAT5X4R. 

Desta forma, os resultados apresentados mostram que nas trilhas de laser as tensões foram 

positivas, isto é, trativas, enquanto que ao redor das trilhas foram negativas, isto é, 

compressivas. Em todas as condições de laser, à 4,25mm da ponta do entalhe do corpo de prova, 

obteve-se tensões compressivas de maior magnitude, que foram as responsáveis pelo 

fechamento da trinca, tendo por consequência a diminuição do ΔKeff e o retardamento da taxa 

de propagação da trinca nesta região. 

 

5.6 Comparação dos resultados obtidos nas diferentes condições de tratamento com laser 

As Figuras 5.40 a 5.44 apresentam os resultados das curvas da/dN em função do tamanho da 

trinca, a. Os perfis de dureza e as medidas das tensões residuais estão apresentados juntamente 

nestes gráficos para melhor comparação e discussão. As retas horizontais pretas indicam a faixa 

de dureza correspondente ao metal de base. 

Na curva da Figura 5.40, correspondente à condição CAT2X2 (V=2mm/s; AT=100J/mm; duas 

trilhas em uma superfície lateral), ocorre retardamento na taxa de propagação de trinca por 

fadiga devido à tensão residual compressiva de -36MPa que foi induzida quando o tamanho da 

trinca foi igual à 14,25mm e ao amaciamento do material de 110HV para 85HV. Regiões de 

menor dureza possuem maior resistência à propagação da trinca devido à formação de uma 

extensa zona plástica na ponta da mesma e correspondente fechamento de trinca (Godefroid, 

2018). Na primeira trilha há a presença de um patamar na curva que indica forte diminuição da 

taxa de propagação da trinca. Nesta condição houve alterações microestruturais observadas por 

microscopia óptica, com a formação de uma poça de fusão e de uma ZTA, mas o estado de 

precipitação não foi alterado devido ao ciclo térmico. 
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Figura 5.40 - Resultados da condição CAT2X2. 

Na Figura 5.41, correspondente à condição CAT2X4R (V=2mm/s; AT=100J/mm; duas trilhas 

nas duas superfícies laterais), o retardamento na taxa de propagação da trinca por fadiga foi 

muito mais evidente que na condição CAT2X2 pois, além de induzir uma tensão residual um 

pouco mais compressiva de -39MPa à frente da trinca (a=14,25mm), houve também alterações 

microestruturais que auxiliaram na melhoria do comportamento em fadiga da liga. A interação 

entre as poças de fusão ao longo de toda a espessura do corpo de prova vista por microscopia 

óptica e, principalmente a presença dos precipitados β’ e Q’ atuaram como barreira à 

propagação da trinca. Estes novos precipitados que apareceram indicam um estágio mais 

avançado do envelhecimento em relação ao metal base e à condição CAT2X2 e agiram 

amaciando a liga de forma muito mis considerável que em todas as outras condições de laser, 

como pode ser observado no perfil de microdureza desta situação (85HV e 75HV na primeira 

e segunda trilhas de laser, respectivamente). Devido à estes fatores, entre as trilhas ocorre um 

extenso patamar na curva indicando novamente forte diminuição na taxa de propagação de 

trinca por fadiga. Nesta situação, a combinação da presença da tensão residual compressiva, 

juntamente com o maior amaciamento da liga devido à presença dos precipitados β’ e Q’, 

indicaram um fechamento de trinca induzido por plasticidade no material, o que proporcionou 

um melhor comportamento em fadiga do material comparado às outras condições. 
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Figura5.41- Resultados da condição CAT2X4R. 

 

Figura 5.42- Resultados da condição CAT5X2. 

A Figura 5.42, mostra os resultados da condição CAT5X2 (V=20mm/s; AT=10J/mm; duas 

trilhas em uma só superfície lateral). Neste caso, ocorreu um retardamento bem menor quando 

comparado com todas as outras condições de laser. O retardamento se deu principalmente 

devido à tensão residual compressiva quando o tamanho da trinca foi de 14,25mm e ao leve 

amaciamento do material nas regiões das trilhas de laser, já que não foram observadas 

alterações microestruturais significativas.  
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A Figura 5.43, correspondente à condição CAT5X4R (V=20mm/s; AT=10J/mm; duas trilhas 

aplicadas nas duas superfícies laterais), mostra que o retardamento foi mais evidente que na 

condição CAT5X2, mas menor que nas outras condições devido ao menor aporte térmico 

utilizado no tratamento. A melhoria no comportamento em fadiga se deu, principalmente, 

devido à tensão residual compressiva e ao pequeno amaciamento do material devido ao ciclo 

térmico, já que também não foi observada nenhuma alteração microestrutural. 

 

Figura 5.43- Resultados da condição CAT5X4R. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSÕES 

Com a realização deste trabalho foi possível demonstrar que o tratamento superficial localizado 

com laser à fibra dopada com Itérbio (Yb:fibra) pode provocar um efeito significativo na 

diminuição da taxa de propagação de trinca por fadiga em corpos de prova do tipo C(T) da liga 

AA6013-T4. 

As primeiras análises microestruturais realizadas nas chapas tratadas com laser utilizando 

potência de 200W e com seis velocidades de aplicação das trilhas diferentes, mostraram que o 

aporte térmico possui alta influência nas variações microestruturais, como por exemplo, na 

formação de poças de fusão e alteração do tamanho e morfologia do grão. Ainda foi visto que 

a absortividade depende da permanência da camada de carbono na superfície da peça. Após a 

verificação desta influência e as análises da evolução da temperatura, por simulação de 

elementos finitos, verificou-se que as velocidades que indicariam alta e baixa alteração da 

microestrutura e consequentemente nas propriedades mecânicas e resistência à fadiga foram de 

2mm/s e 20mm/s, respectivamente. Portanto, foram estas as velocidades utilizadas nos corpos 

de prova para ensaio de propagação de trincas por fadiga. Além disso, variou-se também a 

forma de aplicação das trilhas de laser nos corpos de prova, com objetivo de verificar o efeito 

deste parâmetro no comportamento em fadiga do material. 

Os melhores resultados foram obtidos para a condição CAT2X4R, ou seja, utilizando um aporte 

térmico de 100J/mm e aplicando duas trilhas nas duas superfícies laterais do corpo de prova. 

Neste caso, as alterações microestruturais como a formação de poças de fusão e zonas 

termicamente afetadas em toda a espessura do corpo de prova e a alteração do estado de 

precipitação, como a presença dos precipitados do tipo β’ e Q’, auxiliaram consideravelmente 

no fechamento da trinca, agindo como barreiras à sua propagação. Além disso, o amaciamento 

da liga na região aquecida e a presença da tensão residual compressiva devido ao ciclo térmico 

também favoreceu a resistência à fadiga da liga. Quando as duas trilhas foram aplicadas com o 

mesmo aporte térmico, embora em somente uma superfície lateral do corpo de prova, CAT2X2, 

também houve retardamento da taxa de propagação da trinca por fadiga. Neste caso, também 

houve a formação de uma poça de fusão, mas o estado de precipitação foi similar ao do metal 

de base com a presença de partículas grosseiras, dispersóides e zonas de Guinier-Preston. 

Assim, concluiu-se que o principal motivo da melhoria do comportamento em fadiga foi pela 

presença da tensão residual compressiva induzida à frente da trinca. 

As condições CAT5X2 e CAT5X4R, com aporte térmico menor, de 10J/mm, não apresentaram 

alterações microestruturais significativas. Em ambos os casos houve uma pequena diminuição 
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da taxa de propagação da trinca por fadiga devido à tensão residual compressiva e ao pequeno 

amaciamento nas regiões do laser. Quando as trilhas foram aplicadas nas duas superfícies 

laterais do corpo de prova, CAT5X4R, a resistência à propagação da trinca por fadiga foi 

melhor que quando as trilhas foram aplicadas em somente uma superfície lateral, CAT5X2. 

Algumas tendências gerais foram observadas, por exemplo, ocorre amaciamento do material, 

de maneira geral, nas regiões das duas trilhas de laser, o que auxiliou no retardamento da trinca. 

O amaciamento na segunda trilha de laser geralmente tem menor efeito em retardar a trinca que 

o amaciamento que ocorre na primeira trilha. Em todas as situações estudadas mostraram a 

formação de tensões residuais compressivas distantes 4,25 mm da ponta da trinca, região onde 

ocorreu o início da formação do patamar na curva sigmoidal da/dN x ΔK, indicando o início do 

retardamento na propagação das trincas. As tensões residuais medidas sobre a área aquecida 

foram trativas, como já havia sido observado em trabalhos anteriores. 

As análises das superfícies de fratura por MEV dos corpos de prova tratados evidenciaram um 

menor espaçamento entre as estrias que o correspondente ao metal de base. Os corpos de prova 

em que o laser foi trilhado nas duas superfícies teve menor espaçamento entre estrias que o de 

corpos de prova trilhados em somente uma superfície. A diminuição do espaçamento entre 

estrias evidenciou, novamente, que houve, efetivamente um retardamento da taxa de 

propagação de trinca por fadiga. 

Considerando uma possível aplicação prática do aquecimento superficial a laser para retardar a 

velocidade de propagação de trincas, a melhor condição a ser obtida seria a que proporcione 

um retardo da trinca sem comprometer as propriedades do material. Segundo os resultados 

obtidos, a melhor condição atingida, com o aquecimento a laser utilizando potência de 200W, 

foi com a velocidade de passe de 2 mm/s e duas trilhas aplicadas nas duas superfícies laterais 

do corpo de prova. Nessa condição as alterações microestruturais, juntamente com o 

amaciamento observado pelo perfil de dureza e as tensões residuais induzidas no corpo de prova 

garantiram o melhor comportamento em fadiga, sem prejudicar a integridade do material. Dessa 

forma, é possível utilizar na prática este tratamento superficial com laser na condição 

CAT2X4R, como alternativa para melhorar o comportamento em fadiga da liga AA6013, 

aumentando a via útil da estrutura. 
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CAPÍTULO 7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho sugere-se a seguir propostas para trabalhos 

futuros com o objetivo de dar continuidade ao tema do estudo em questão. 

 

- Analisar o efeito do tratamento superficial com laser na nucleação de trincas por fadiga das 

ligas de alumínio aeronáutico; 

- Analisar o efeito do tratamento superficial com laser na taxa de corrosão em chapas das ligas 

de alumínio AA6013-T4; 
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