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ABSTRACT 

 

Aluminum alloys are widely used in aeronautical designs due to their good mechanical strength 

associated with low-density values. Among them, the 7475-T7351 alloy is used due to its good 

fatigue crack propagation behavior and high fracture toughness values. The effects of pre-strain 

and shot peening on the fatigue crack propagation and fracture toughness of this alloy were 

investigated. Constant amplitude tests were also performed for two stress ratio in order to show 

the effects of this variable on the material behavior. The results show that both fatigue crack 

propagation resistance and fracture toughness decrease when the pre-strain is increased. The 

same effect is observed with the increasing of stress ratio R. On the other hand, shot peening 

treatment showed to be effective to improve the characteristics evaluated. Regarding the crack 

propagation, the effects of pre-strain and shot peening were more pronounced for the ∆Kth 

region. In spite of the differences in the behavior for this condition, it was not observed 

significant change in the microstructure of material. The material presented typical ductile 

fracture of aluminum alloys, with dimples associated with inclusions, sometimes fractured by 

deformation. The fatigue crack propagation was transgranular in the whole extension of 

specimen, showing bifurcation to propagation in rates corresponding to the region of linear 

propagation in the da/dN curve, and also more flat aspect in the ∆Kth region. At the ∆Kth region, 

the fracture surface presented elongated plateaux and at the transition region the fracture was 

more plane, with the emergence of fatigue striation and crack bifurcation. The superficial 

region of specimen treated by shot peening presented a typical crack restrain by compressive 

stresses. Paris-Erdogan and Collipriest models were used and the experimental results showed a 

good agreement with them. The use of the Collipriest model confirms its relevance to 

aeronautical designs, mainly when weight and costs reduction are important design 

considerations. Beside that, the values of ∆Kth found showed a good agreement with the model. 

This model also presents a less conservative characteristic at ∆Kth region, in relation to the 

Paris-Erdogan model, however without jeopardizing the safety aspects. Furthermore, the 

Collipriest model presents mathematical resources to adjust data with high reliability. 
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RESUMO 
 

As ligas de alumínio são largamente utilizadas em projetos aeronáuticos em função da boa 

resistência mecânica associada com sua baixa densidade. Dentre elas, a liga 7475-T7351 é 

utilizada devido ao seu bom comportamento em termos de propagação de trinca de fadiga e 

seus elevados valores de tenacidade à fratura. Os efeitos da pré-deformação e shot peening na 

propagação de trinca por fadiga e tenacidade à fratura dessa liga foram investigados. Ensaios 

com amplitude constante foram realizados para duas razões de tensão R objetivando também 

mostrar os efeitos dessa variável no comportamento do material. Os resultados mostram que, 

tanto a resistência à propagação de trinca de fadiga quanto a tenacidade à fratura do material, 

diminuem na medida em que se aumenta a quantidade de pré-deformação. O mesmo efeito é 

observado para o aumento da razão de tensão R. Por outro lado, o tratamento por shot peening 

mostrou ser efetivo para a melhoria das características estudadas. Em relação à propagação de 

trinca, os efeitos da pré-deformação e do shot peening foram mais pronunciados para a região 

do limiar ∆Kth. Apesar da diferença do comportamento para essas condições, não foi observada 

mudança significativa na microestrutura do material. O material apresentou fratura dúctil típica 

das ligas de alumínio, com alvéolos associados com inclusões, algumas vezes fraturadas por 

deformação. A propagação da trinca de fadiga ocorreu de forma transgranular em toda a 

extensão do corpo-de-prova, apresentando bifurcação para velocidades de propagação 

correspondentes à região linear da curva da/dN x ∆K, e aspecto mais plano na região do limiar 

∆Kth. Na região do limiar ∆Kth a superfície de fratura apresentou platôs alongados e, na região 

de transição, a superfície de fratura foi mais plana, com o aparecimento de estrias de fadiga e 

bifurcações de trincas. A região superficial da amostra tratada por shot peening apresentou um 

típico travamento de trincas por tensões compressivas. Os modelos de Paris-Erdogan e 

Collipriest foram empregados e os resultados experimentais mostraram uma boa concordância 

com os mesmos. A aplicação do modelo de Collipriest confirma a sua relevância, 

principalmente quando reduções de peso e de custos são considerações importantes de projeto. 

Além disso, os valores ∆Kth encontrados mostraram grande concordância com o mesmo. Este 

modelo também apresenta uma característica menos conservativa par a região do limiar ∆Kth, 

em relação ao modelo de Paris-Erdogan, no entanto sem comprometer os aspectos de 

segurança. Além disso, o modelo de Collipriest apresenta recursos matemáticos para ajustar os 

dados com grande confiabilidade...................................................................................................
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações Gerais 

 

A indústria do alumínio apresentou no seu primeiro século de existência uma notável 

evolução científica e tecnológica. Importantes avanços foram notados desde a extração do 

alumínio de seu minério bauxita até os produtos finais, com especial destaque para os 

processos intermediários de transformação e desenvolvimento de novas ligas [1-5]. 

No caso específico de nosso país, em nível de equipamentos e processos de produção e 

transformação, a indústria de alumínio está adequadamente atualizada com o que de mais 

moderno existe nos países do primeiro mundo. Esta indústria é representada por poucas 

empresas: apenas seis usinas de produção de metal primário - ALBRÁS, ALCAN, ALCOA, 

ALUVALE, BHP BILLITON e CBA, e cerca de 300 empresas transformadoras. A despeito 

desta pequena quantidade de empresas, o setor de alumínio brasileiro confere ao país a sexta 

posição como produtor mundial de alumínio primário, precedido neste ranking apenas por 

China, Rússia, Canadá, Estados Unidos e Austrália.  

 O Anuário Estatístico ABAL [6] mostra que, em 2002, a produção de alumínio 

primário no Brasil foi de 1.318.400 toneladas. Esta produção gerou um faturamento de 6,0 

bilhões de dólares, sendo que a participação dessa indústria no Produto Interno Bruto 

Industrial foi de 3,4% (1,3% no Produto Interno Bruto), e o setor contribuiu com 900 milhões 

de dólares em tributos e impostos. As exportações chegaram a 1,31 bilhões de dólares (1,69 

bilhões de dólares se considerarmos também a contribuição da bauxita e da alumina), 

representando 2,8% das exportações brasileiras. O setor de alumínio foi responsável neste ano 

por 48.291 empregos diretos, cabendo ainda destacar a geração de renda para cerca de 150 mil 

pessoas, dedicadas à reciclagem de alumínio, uma atividade em expansão diretamente ligada à 

indústria. 

A Figura 1.1 ilustra a evolução da indústria do nos últimos 50 anos [7]. Destacam-se a 

produção, o consumo doméstico e a exportação. Mostra-se também nesta figura a criação das 

empresas de alumínio em nosso país.  

Se por um lado a indústria nacional de produção de alumínio primário está bem 

desenvolvida, por outro, a nível de fabricação e pesquisa de ligas de alumínio, encontramo-

nos bem distantes do primeiro mundo. Para se ter uma idéia, ainda não produzimos nenhuma 

liga de aplicação aeronáutica, nem mesmo as já consideradas “ultrapassadas” em outros 

países. 
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Figura 1.1 - Evolução da produção de alumínio no Brasil [7]. 
 

 

1.2. Considerações sobre a Importância das Ligas de Alumínio na Aviação 

 

Os materiais sempre desempenharam um importante papel na elaboração de conceitos 

relacionados com o projeto e montagem de aviões. Antes da 1a Guerra Mundial as estruturas 

eram compostas basicamente de madeira, mas devido à escassez da mesma, além de 

problemas relacionados à anisotropia, absorção de umidade, instabilidade dimensional e 

vulnerabilidade, iniciou-se o estudo e domínio dos metais, principalmente das ligas de 

alumínio.  

A grande variedade de ligas comerciais de alumínio e de tratamentos térmicos fornece 

combinações específicas de resistência mecânica, tenacidade à fratura, resistência à fadiga, 

resistência à corrosão, soldabilidade e conformabilidade. Estas características, aliadas a 

elevadas relações resistência / peso específico, fazem com que as ligas de alumínio sejam 

umas das melhores escolhas para diversas aplicações de engenharia e principalmente na 

indústria aeronáutica, onde as ligas quaternárias Al-Zn-Mg-Cu da série 7XXX e as ternárias 

Al-Cu-Mg da série 2XXX foram desenvolvidas em grande escala para uso em aplicações 

estruturais. 
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A Figura 1.2 mostra um esquema das propriedades exigidas dos materiais para 

aplicações ao longo das diversas estruturas de uma aeronave comercial [8] e as Figuras 1.3-

1.5 mostram as porcentagens de distribuição de materiais estruturais em um avião comercial 

Boeing 767 e 757, as distribuições em peso destes materiais na estrutura da aeronave e a 

distribuição da forma como os materiais são empregados na concepção do projeto da aeronave 

[8]. 

 

 

 
 

 

Figura 1.2 - Propriedades exigidas nos projetos de aeronaves comerciais [8]. 
 

 

 
 

Figura 1.3 - Distribuição de materiais estruturais em um Boeing 767 [8]. 
 

Reforçadores da Fuselagem 
FAT, FT, CYS, E, TS 
(corrosão) 

Propriedades dos materiais: 
Corrosão 
CYS = resist.  esc. compressão 
E = módulo de elasticidade 
FAT = fadiga 
( ) =  não crítica para projeto 

FCG = cresc. trinca por fadiga 
FT = tenacidade à fratura 
SS = resist. ao cisalhamento 
TS = resist. à tração 
 

Revestimento da Fuselagem 
FAT, FT, TS 
(corrosão) 

Estrutura da Fuselagem 
FAT, FT, CYS, E, TS 
(corrosão) 

Mesa superior da 
longarina 
corrosão, CYS, E 
(FAT, FT, FCG) 
Mesa inferior da 
longarina 
FAT, FCG, FT, TS

Asa inferior (tração) 
Revestimento: FAT, FT, FCG, TS (orrosão) 
Reforçadores: FAT, FT, TS, (corrosão, FCG) 

Asa superior (compressão) 
Revestimento: CYS, E, FAT, FT, 
(corrosão, FCG) 
Reforçadores: CYS, E, FAT, FT, 
(corrosão, FCG) 

Estabilizador horizontal 
Superior (tração) 
E, FAT, FCG, FT, TS 
Inferior (compressão) 
CYS, E, FAT, FT, (FCG) 

Trilho do assento 
Corrosão, TS 

Viga de piso: E, TS 

Compartimento Carga: TS, (corrosão) 
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Figura 1.4 - Distribuição em peso dos componentes estruturais em um Boeing 767 [8]. 
 

 

 
 

Figura 1.5 - Forma dos produtos utilizados em um Boeing 767 [8]. 
 

 

1.3. Justificativas 

 

A opção pelo estudo do comportamento em fadiga das ligas de alumínio se deve ao 

fato de a maior parte dos componentes estruturais de engenharia estar submetida em serviço a 

carregamento cíclico, isto é, ao fenômeno de fadiga. Particularmente no setor aeronáutico, 

tem crescido enormemente nos últimos anos a preocupação com a fratura por fadiga. Segundo 

estatísticas apresentadas por Campbell [9] e Campbell e colaboradores [10], nos últimos 50 

anos quase 2.000 aviões sofreram sérios acidentes provocados por fadiga, e atualmente estes 

acidentes têm ocorrido numa taxa de 100 por ano. Desta forma, um dos principais desafios 

para o projetista e o engenheiro de materiais reside na extensão da vida à fadiga e/ou aumento 



 5

da eficiência estrutural, através da utilização de ligas que apresentam elevada resistência à 

fadiga. 

Outro fato relevante na opção pelo estudo da propagação de trinca de fadiga é que, 

atualmente, esta é justamente a característica de fadiga que tem recebido a maior atenção pela 

indústria aeronáutica. A maioria das modernas aeronaves tem sido projetada com a hipótese 

de que está presente na estrutura uma descontinuidade de dimensões abaixo dos limites de 

detecção por ensaios não destrutivos. A taxa de propagação deste defeito, antes que se alcance 

um tamanho instável, determina então o período de inspeção da estrutura. Materiais com uma 

melhor resistência à propagação de trinca por fadiga admitem um maior intervalo entre 

períodos de inspeção, ou a capacidade para trabalhar com tensões mais elevadas e pesos 

reduzidos. Neste contexto, a opção pela aplicação de um carregamento com amplitude 

constante já pode fornecer importantes resultados para comparação entre as condições 

estudadas. 

A EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica, considerada a quarta maior 

empresa de aviação civil no mundo, preocupa-se constantemente com o estudo e 

conhecimento das ligas de alumínio empregadas em seus projetos. A Empresa se destaca 

mundialmente pela qualidade de seus produtos tanto em termos tecnológicos quanto de 

projeto estrutural, o que, através da aplicação de materiais de elevado desempenho, possibilita 

desenvolver aeronaves com elevada resistência à fadiga e respeitável desempenho em uso. 

Para isso, estudos na área de caracterização de materiais são conduzidos para diversas 

condições visando fornecer informações confiáveis para a aplicação nos cálculos estruturais, 

além de assegurar a qualidade das ligas empregadas. 

As ligas de alumínio são aplicadas em cerca de 80% dos componentes estruturais, 

sendo que as ligas das famílias 2XXX e 7XXX são as mais largamente utilizadas e que 

merecem maior destaque. As ligas de alumínio da família 7XXX são empregadas basicamente 

nos revestimentos da fuselagem e asas, cavernas usinadas e conformadas, longarinas, 

nervuras, diversos perfis estruturais, reforçadores, etc. 

 Neste sentido, o estudo da liga Al7475-T7351, largamente aplicada nos projetos da 

Empresa, passou a ser mais discutido, visando conhecer melhor as características e 

comportamento do material sob diferentes aspectos, principalmente em aplicações sujeitas à 

pré-deformações e shot peening. 
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1.4. Objetivos 

 

O objetivo principal do presente trabalho foi estudar o comportamento em fadiga da 

liga de alumínio 7475-T7351, de alta resistência mecânica, submetida a um carregamento 

cíclico de amplitude constante, em função de diferentes quantidades de pré-deformação por 

estiramento (sem pré-deformação, 3% de pré-deformação, 5% de pré-deformação e 3% de 

pré-deformação mais shot peening) aplicadas sobre o material, principalmente na região do 

limiar de propagação ∆Kth.  

Estudar a liga de alumínio 7475-T7351, fabricada pela CORUS, sob especificação 

AMS 4202 e utilizada pela EMBRAER – São José dos Campos (SP) - Brasil na construção de 

componentes estruturais diversos dos aviões comercias fabricados pela empresa. 

Analisar a influência da razão de tensões, R, no comportamento do material utilizando 

valores de R = 0,1 e R = 0,5. O objetivo de estudar este parâmetro refere-se ao fato de que os 

dados de projeto levam em consideração a razão de tensão na simulação e análise dos 

carregamentos, e no cálculo de tolerância ao dano, de forma a obter os intervalos de inspeção 

estruturais. Além disso, obter dados não disponíveis em literaturas específicas referentes a 

esse material, nas condições de pré-deformação estudadas. 

Utilizar alguns modelos da literatura (Paris-Erdogan e Collipriest) para validação dos 

resultados de propagação de trinca de fadiga e também, compará-los entre si, levando-se em 

consideração a importância desse último para aplicação em projetos da Empresa. 

Por último, avaliar a influência da pré-deformação e shot peening no valor de 

tenacidade a fratura do material e identificar os aspectos das fraturas do material. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

As ligas de alumínio têm sido utilizadas com sucesso em uma vasta área de aplicações, 

desde embalagens até na indústria aeronáutica. Devido às suas boas propriedades mecânicas e 

baixas densidades, essas ligas têm vantagens consideráveis sobre os materiais estruturais 

convencionais.  

 

2.1. Evolução das Ligas de Alumínio 

 

O alumínio é um dos metais não-ferrosos mais produzidos no mundo. Sua utilização 

tornou-se viável através da evolução dos processos de fabricação e tratamentos térmicos e, no 

caso específico das ligas de alumínio de aplicação aeronáutica, uma grande evolução 

científica ao longo das décadas permitiu atingir níveis de aplicação da ordem de 80%, em 

peso, destas ligas na construção de aviões a partir da década de 80 [8,11].  

Embora materiais compósitos sejam utilizados extensivamente em aviões militares de 

elevada performance e também especificados para aplicações em aeronaves comerciais 

modernas, as ligas de alumínio têm a preferência na escolha para aplicações em componentes 

estruturais da fuselagem, asa, estabilizadores, estruturas de suporte diversas, etc, de aviões 

comercias, militares e de carga. Muito disso se deve ao elevado custo inicial dos materiais 

compósitos, associado ao fato de requererem mais mão-de-obra no processo e apresentarem 

um custo de fabricação elevado. 

Nos primeiros anos de estudos as ligas de alumínio eram desenvolvidas através de 

tentativa e erro, mas nos últimos 30 anos avanços significativos foram alcançados no 

entendimento da relação entre composição, processamento, características microestruturais e 

propriedades. Este conhecimento base levou a melhorias nas propriedades que são 

importantes para a aplicação em aeronaves. 

Os itens a seguir apresentam um breve histórico da evolução das ligas de alumínio de 

aplicação aeronáutica, com ênfase para os desenvolvimentos voltados para melhoria de 

propriedades requeridas nos projetos e nas exigências de mercado daquelas épocas. 
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2.1.1. Descoberta do alumínio e primeiros estudos desenvolvidos 
 

Em 1825 Hans Christian Oersted pela primeira vez obteve grânulos de alumínio em 

laboratório. Hall-Heroult desenvolveu o processo Bayer de redução da alumina, em 1886. 

Nessa mesma época teve-se o entendimento da química e do processo eletroquímico de 

redução do metal. Em 1906 Alfred Wilm descobriu o método de endurecimento de uma liga 

Al-Cu através do tratamento de solubilização, têmpera, seguido de precipitação natural – 

duralumínio. Nesta época também inicia-se a utilização do alumínio em larga escala na 

indústria aeronáutica. Já em 1914 o duralumínio já era empregado pela primeira vez como 

material estrutural na fabricação de aviões. Um exemplo histórico foi o uso do duralumínio no 

dirigível Zeppelin. 

 

2.1.2. De 1930 a 1960 
 

A melhoria no desempenho e a redução de peso eram as principais metas a serem 

atingidas. Experimentos com diferentes quantidades de elementos de liga conduziram a um 

novo conhecimento das ligas forjadas da série 2XXX. Evolução e descoberta de novas ligas 

da série 2XXX, como a 2024, que atingiu altos valores de resistência ao escoamento em 

relação à condição 2017-T4 e, através de pouca deformação a frio seguida de envelhecimento 

natural, obteve-se melhor ductilidade em relação à condição 2014-T6. Desenvolvimento das 

condições T73 e T76 e produção da liga do tipo 7075, em 1940, sendo esta uma liga mais 

resistente à corrosão, ao trincamento por corrosão sob tensão e esfoliação por corrosão. A liga 

7075 na condição T6 foi o primeiro produto a ser usado no avião B29, durante a 2a Guerra 

Mundial. A liga de alta resistência 7178 foi desenvolvida pouco depois da guerra e a condição 

T6 para essa liga foi usada na estrutura superior da asa do Boeing 707. 

Em 1954 o tema Tolerância ao Dano passa a ter grande importância depois que três 

jatos Comet, fabricados com a liga 7075 explodiram em pleno vôo [12]. A causa das 

explosões foi atribuída à falha prematura de fadiga da fuselagem sob pressurização, associada 

a concentradores de tensão nas janelas e portinholas. Além disso, devido ao fato dos produtos 

da série 7XXX-T6 apresentarem tolerância ao dano inferior aos produtos das ligas de baixa 

resistência 2024-T3 e 2014-T6, os fabricantes europeus proibiram o uso das ligas da série 

7XXX e os fabricantes emericanos restringiram o uso de produtos da série 7XXX em 

aplicações onde tensões de tração eram predominantes. 
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Em 1962 tem-se o desenvolvimento do projeto Concorde. O hidumínio, RR. 58, um 

compósito de liga de Al-Cu-Mg-Ni-Fe desenvolvido durante a 2a Guerra, foi escolhido como 

sendo a principal liga para uso na fuselagem, devido às propriedades de resistência a altas 

temperaturas. Modificações foram necessárias em relação à liga original, incluindo rigoroso 

controle dos teores de silício e balanço de adições de ferro e níquel para minimizar as 

quantidades de fases primárias contendo Cu/Fe e Cu/Ni. Também teve-se um rigoroso 

controle do tamanho de grão para otimizar a resistência à fluência e ainda para prevenir o 

efeito “casca de laranja”. Para uma melhoria na resistência à corrosão, esta liga foi revestida 

com uma fina superfície de outra liga de alumínio com 1% de zinco. Um trabalho prévio a 

frio antes do envelhecimento foi restringido a no máximo 1% de deformação, pois estudos da 

época indicavam que esse tratamento após o resfriamento tinha um efeito adverso na 

resistência à fluência [13]. 

 

2.1.3. Década de 70 
 

Estudos no campo da análise da mecânica linear elástica da fratura na década de 60 

revelaram a necessidade de melhoria na combinação de resistência e tenacidade à fratura das 

ligas de alumínio. Em 1978 a certificação de novos aviões passou a requerer que os 

fabricantes demonstrassem que trincas de fadiga seriam detectadas antes de alcançarem seus 

tamanhos críticos, evitando assim falha catastrófica [14]. 

O comprimento crítico da trinca e o seu crescimento por fadiga eram características 

importantes da liga 2024-T3, largamente utilizada como revestimento de fuselagem, que 

proporcionavam adequada segurança com um intervalo de inspeção economicamente viável; 

no entanto, a resistência ao escoamento decrescia afetando diretamente o peso. A menor 

tenacidade à fratura e a menor resistência ao crescimento de trinca por fadiga da liga de alta 

resistência do tipo 7075-T6, restringiam o seu uso nas aplicações onde predominavam os 

carregamentos por tração. As melhorias desejadas nas ligas de alumínio, que levaram ao 

desenvolvimento dos materiais na década de 70, incluíam: uma liga que tivesse uma 

resistência mecânica e ductilidade na direção transversal tão elevadas quanto a liga 7079-T6; 

uma liga que desenvolvesse a resistência da liga 7075-T6 e com resistência a esfoliação por 

corrosão da liga 7075-T76; uma liga que desenvolvesse resistência aproximada da liga 7075-

T6 e tenacidade à fratura aproximada da liga 2024-T3, boas características de resistência ao 

crescimento de trinca por fadiga para proporcionar intervalos de inspeção razoáveis do ponto 

de vista econômico e uma adequada resistência à esfoliação por corrosão. 
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A liga 7050-T74 foi desenvolvida para preencher a necessidade de um material que 

desenvolvesse alta resistência na direção da espessura, boa resistência à esfoliação por 

corrosão e à corrosão sob tensão, e adequada tenacidade à fratura e características de fadiga. 

A substituição de 0,1% de Zr por 0,2% de Cr na liga 7075 minimizou a sensibilidade ao 

resfriamento e melhorou a tenacidade à fratura. O equilíbrio de fase diminui a tenacidade à 

fratura e a capacidade de endurecimento por envelhecimento, devido a não nucleação dos 

dispersóides de zircônio e cromo durante o resfriamento. Entretanto, os átomos de soluto que 

não se dissolvem durante a solubilização estão disponíveis para formar precipitados 

resistentes durante o tratamento de envelhecimento. Isto é importante desde que a liga 7050 

tenha um aumento de teor de cobre em comparação com a liga 7075. O aumento do teor de 

cobre, bem como uma ligeira modificação da razão zinco/magnésio, melhorou as 

propriedades de resistência à corrosão. O super envelhecimento da liga 7050 possibilita que 

esta tenha uma boa resistência à corrosão e um limite de resistência semelhante ao da liga 

7075. As ligas 7049 e 7010 foram desenvolvidas no mesmo período, mas por terem 

combinações menos favoráveis de resistência mecânica e corrosão sob tensão acabaram tendo 

aplicações restritas. 

As ligas na forma de placas laminadas e extrudadas, para uso em estruturas da asa, 

foram desenvolvidas com o propósito de se economizar peso nos aviões Boeing 757 e 767. 

Placas e extrudados da liga 7150-T6 foram usados como revestimento da asa e reforçadores 

na sua estrutura superior. Para a estrutura inferior da asa foram desenvolvidas placas de 2324-

T39 e extrudados de 2224-T351X. A composição química da liga 2024 foi modificada para 

aumentar a tenacidade à fratura, através da diminuição da fração volumétrica das partículas 

constituintes intermetálicas. A resistência ao escoamento das placas foi aumentada através do 

aumento significativo da quantidade de trabalho a frio após a têmpera, enquanto a resistência 

dos reforçadores extrudados foi aumentada pela manutenção da textura de deformação 

desenvolvida durante a extrusão, através do controle do processo termomecânico. 

A liga 7475 foi a primeira liga de alumínio desenvolvida para proporcionar uma 

melhoria da tenacidade à fratura. Em relação a liga 7075, este material tem menores 

quantidades de impurezas de ferro e silício, menor teor de cromo máximo e modificações nas 

quantidades de zinco, magnésio e cobre. Consequentemente, a fração volumétrica das fases 

primárias e constituintes grosseiros, que atuam como pontos de iniciação de trincas, e 

dispersóides que ajudam na propagação de trincas, são reduzidos. Processos especiais também 

são incluídos para controlar a distribuição das partículas e desta forma garantir uma estrutura 

metalúrgica que resista tanto à iniciação quanto à propagação das trincas. A chapa da liga 
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7475-T6 foi primeiramente usada em um avião militar europeu e logo em seguida placa da 

liga 7475-T76 estava sendo utilizada em aviões militares da Força Aérea dos Estados Unidos. 

 

2.1.4. Década de 80 
 

Nos anos 80, os custos dos combustíveis, o valor de mercado associado com o 

aumento do alcance das aeronaves e as taxas aeroportuárias envolvidas no peso de 

aterrissagem/decolagem resultou em um foco técnico na redução de peso. Estudos foram 

feitos para determinar quais melhorias de propriedades teriam o maior impacto em relação à 

economia de peso. Estes estudos mostraram que as reduções na densidade eram mais 

vantajosas e adições de lítio teriam maiores influências na redução da densidade do alumínio. 

Os programas de desenvolvimento da liga Al-Li foram iniciados na Grã-Bretanha, Estados 

Unidos, França e Rússia. Embora uma liga de Al-Li 2020, tenha sido desenvolvida na década 

de 50 e usada nas estruturas da asa e cauda da aeronave de reconhecimento RA5C, ela foi 

prejudicada por dificuldades de fabricação e baixa tenacidade à fratura, e foi retirada do 

mercado. Na década de 60, Fridlyander e colaboradores [15] desenvolveram uma liga Al-Li-

Mg de baixa densidade (designada 1420). Sua produção comercial iniciou-se em 1971 e a liga 

foi o material de escolha para uma fuselagem e um cockpit soldados do MIG 29. A liga 1420 

era uma liga de resistência relativamente baixa, e a maioria dos trabalhos nos Estados Unidos 

e Europa Ocidental focou em ligas de maior resistência que continham adição de cobre, além 

de lítio e magnésio. 

Problemas relacionados com anisotropia, desvio de trinca, baixo valor do fator de 

intensidade de tensão no limiar da propagação para corrosão sob tensão, trincas em furos 

durante montagem de rebites limitou o uso da ligas Al-Li, que hoje está mais restrito a 

estruturas secundárias das aeronaves, principalmente em estruturas do compartimento de 

carga. Vários fabricantes de aeronaves passaram a utilizar essas ligas com o objetivo de 

redução de peso, tanto sem como com re-projeto, e muitos ensaios foram desenvolvidos de 

forma a permitir uma substituição de outras ligas de alumínio em projetos futuros. 

 

2.1.5. Década de 90 
 

Desenvolvimento voltado para melhorias em tolerância ao dano e resistência à 

corrosão. Nesta época teve-se um foco no custo do negócio, isto é, custo de aquisição, que 

inclui o custo de fabricação e custos envolvidos em processos ecologicamente corretos, e 
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custos de manutenção, os quais são impactados por variações de material, defeitos, etc. Além 

de apresentarem elevada resistência específica e serem tolerantes ao dano e resistentes à 

corrosão, os novos materiais deveriam se adequar aos novos métodos de fabricação e terem 

baixo custo. Buscaram-se melhorias tanto em performance estrutural quanto em custo durante 

o ciclo de vida. Isto fez com que houvesse uma cooperação entre os fornecedores de 

materiais, projetistas, analistas, fabricantes e especialistas em custos no sentido de se ter as 

propriedades dos materiais direcionadas para a aplicação desejada [16]. 

 

2.1.6. Recentes desenvolvimentos nas ligas das famílias 2XXX e 7XXX 
 

 A maioria dos recentes desenvolvimentos em ligas de alumínio tem sido associada, de 

uma forma ou de outra, com custos, isto é, redução do custo total do negócio. Felizmente, as 

novas melhorias nas ligas também têm melhorado a performance das aeronaves. 

 Uma das últimas ligas da série 2XXX que foi desenvolvida recentemente foi a alclad 

2XXX-T3 (chamada C-188 pela Alcoa), utilizada no projeto do Boeing 777. Este material foi 

desenvolvido para alcançar valores esperados de tenacidade à fratura estabelecidos pela 

Boeing, visando ter um material de fuselagem considerado aprimorado em relação aos 

utilizados anteriormente. Além disso, o crescimento de trinca de fadiga estava nos níveis da 

chapa alclad 2024-T3, de aplicação principal em fuselagem, para altos níveis de picos de fator 

de intensidade de tensão (>22MPa.m1/2). Embora sua composição caia dentro da faixa das 

especificações da liga 2024, severos controles de composição química e processamento são 

requeridos para se alcançar os rigorosos requisitos do material. 

 Também, estudos foram feitos com foco para um novo processamento para a liga 

7150, resultando na liga 7150-T77, oferecendo uma maior resistência, com as características 

de durabilidade e tolerância ao dano iguais ou superiores àquelas da 7050-T76. Extrudados de 

7150-T77 foram selecionados pela Boeing como reforçadores da fuselagem nas regiões 

inferiores e superiores do 777 devido à superior combinação de resistência, características 

relacionadas à corrosão, corrosão sob tensão e tenacidade à fratura. Esta liga também foi 

utilizada no avião de carga C17. O uso desse material eliminou considerável peso porque a 

performance da liga 7150-T6 foi considerada inadequada pela Força Aérea Americana para 

esta aplicação, além de sua resistência ser considerada inferior. A melhoria da tenacidade à 

fratura da liga 7150-T77 é atribuída a um controle de fração volumétrica de partículas 

intermetálicas grosseiras e estrutura de grão não recristalizado, enquanto a combinação de 
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resistência e características de corrosão é atribuída ao tamanho e distribuição espacial e aos 

conteúdos de cobre dos precipitados endurecedores. 

 A liga 2024 continua como um importante material estrutural para aeronaves devido à 

sua elevada tolerância ao dano e resistência à propagação de trinca de fadiga na condição de 

envelhecimento T3 [11]. 

 

2.2. Desempenho e Propriedades Exigidas nas Estruturas Principais das Aeronaves 
 

A indústria aeroespacial exige um controle muito rigoroso na seleção de materiais que 

são utilizados na fabricação dos aviões. Uma vez conhecidos o serviço e as fases presentes no 

vôo, o projeto deve levar em consideração partes distintas do avião. Esta distinção se faz 

necessária, uma vez que diferentes critérios para seleção de materiais serão empregados em 

diferentes partes do avião. O desempenho das propriedades pode ser efetivo somente em parte 

da estrutura, ou seja, o aumento da resistência estática é útil somente em regiões de elevada 

intensidade de carregamento, como na asa; em regiões de moderado carregamento, a rigidez é 

o principal critério de projeto e em regiões levemente carregadas a consideração importante é 

a perda de espessura por corrosão generalizada, enquanto que a densidade do material é 

importante em qualquer parte do avião. Considerações especiais serão dadas para a fuselagem 

e asa, pois são essas as regiões onde a liga de estudo é mais comumente empregada. 

Propriedades requeridas para toda a aeronave podem ser encontradas na Figura 1.2. 

 

2.2.1. Propriedades exigidas na fuselagem 
 

A fuselagem é um mono-casco projetado para suportar, em sua estrutura, 

principalmente as cargas de pressurização e cargas de cisalhamento; as cavernas 

circunferenciais mantêm a forma e redistribuem as cargas na fuselagem. As cargas 

predominantes durante o vôo são as de pressurização, cisalhamento no revestimento lateral e 

compressão na região traseira. O taxiamento causa compressão na região dianteira e tração na 

região traseira, entretanto essas tensões são menores que durante o vôo. As características 

importantes são resistência mecânica, módulo de Young, resistência ao crescimento de trinca 

por fadiga, tenacidade à fratura e corrosão, sendo que a tenacidade à fratura é o fator de maior 

consideração no projeto [13].  
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2.2.2. Propriedades exigidas na asa 
 

A asa é essencialmente uma viga que transmite toda a carga de vôo aplicada para a 

região de junção com a fuselagem. Cargas adicionais são a pressão interna do combustível, 

cargas de aterrissagem e as cargas do bordo de ataque e bordo de fuga da asa. O caixão 

central, parte da asa que suporta as cargas, é constituído por um revestimento superior e um 

revestimento inferior, longarinas (spar) que dão forma e definem seu comprimento, e as 

nervuras (ribs) que dão rigidez à estrutura da asa. Os revestimentos suportam as cargas de 

dobramento/curvatura. 

 O revestimento superior da asa é primariamente submetido a cargas compressivas 

durante o vôo e cargas trativas durante o taxiamento. Dessa forma, as propriedades do 

material do revestimento superior, que influenciam no projeto, são a resistência ao 

escoamento e o módulo de elasticidade em compressão. Já o revestimento inferior da asa está 

submetido a cargas trativas durante o vôo e compressivas durante o taxiamento e assim tem-se 

que as propriedades estáticas que influenciam na superfície inferior da asa são resistência à 

tração, resistência ao escoamento e módulo de elasticidade. A asa está sujeita também a 

cargas flutuantes durante o vôo e taxiamento. Desse modo, a resistência à fadiga é um fator 

importante e pode ser melhorado através de técnicas especiais de fabricação, tais como junção 

por interferência, expansão a frio de furos e shot peening. É importante que a vida em fadiga 

dos reforçadores longitudinais (stringers) seja maior que a do material do revestimento, 

porque é mais fácil encontrar trincas no revestimento do que no reforçador. Em resumo, o 

revestimento inferior deve apresentar lento crescimento de trinca, elevado tamanho crítico de 

trinca e elevada resistência residual. A resistência à corrosão também é importante, assim 

como a corrosão sob tensão de seções espessas.  

Idealmente, a mesa superior das longarinas deve ter os mesmos requisitos de 

propriedades daqueles materiais dos revestimentos-reforçadores superiores, enquanto a mesa 

inferior deve apresentar os mesmos requisitos de propriedades dos materiais dos 

revestimentos-reforçadores inferiores. As longarinas agem como uma montagem de viga e 

devem resistir às cargas de cisalhamento transmitidas pelos revestimentos e nervuras. As 

propriedades do material que são importantes são o limite de escoamento cisalhante e o limite 

de escoamento compressivo, para a alma da longarina e, limite de resistência ao escoamento 

compressivo e módulo de compressão, para os reforçadores da alma da longarina. Fadiga, 

tolerância ao dano e corrosão são também importantes. Longarinas integrais usinadas são 
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utilizadas visando economia de peso e custos de acabamento, entretanto detalhes adicionais, 

como regiões com shot peening, são necessários para retardar o crescimento de trincas de 

fadiga [11]. 

 

2.3. Critério de Projeto das Propriedades Requeridas 
 

Uma consideração fundamental para a escolha de um conjunto de propriedades 

importantes nos projetos da indústria aeronáutica, e que os materiais devem possuir para se 

evitar a fratura catastrófica da estrutura, é a criação de uma estratégia básica de projetos nos 

quais as ligas selecionadas serão aplicadas. Um critério de projeto é denominado de duração 

garantida ou vida segura (safe life), enquanto outro critério é baseado na fratura controlada ou 

falha segura (fail safe). Estes critérios não são usados isoladamente e cada aplicação requer 

um plano de controle de fratura para se chegar a um critério racional e de custo razoável para 

o projeto, fabricação e manutenção de estruturas confiáveis. O critério de vida segura baseia-

se na hipótese de que o material utilizado não contém trincas, ou pelo menos, que está sujeito 

a tensões aplicadas suficientemente baixas para não provocar propagação de trincas se estas 

existirem. O critério procura garantir que, para a tensão aplicada na estrutura, não haverá 

fratura brusca durante a vida útil para a qual o componente ou estrutura foi projetado. Este 

critério trata do estudo do comportamento inicial do processo de fadiga. Isto implica que a 

vida de uma estrutura pode ser prevista antes mesmo do seu término, para que a estrutura 

possa ser substituída ou retirada de uso. Nesse caso é determinado um limite de descarte do 

componente/estrutura, num intervalo previamente calculado. O critério de falha segura 

considera a proteção total contra trincas. Neste caso a estrutura é projetada e fabricada tal que 

a propagação instável da trinca será interrompida dentro de uma área confinada da estrutura, 

antes de se atingir a falha da mesma (estrutura falha segura com trinca presa) ou, a estrutura é 

projetada e fabricada em segmentos onde cada segmento contém danos localizados e deste 

modo prevêem a completa perda da estrutura (estrutura falha segura com carregamento 

múltiplo). 

O critério mais usado atualmente em aviões modernos e que merece especial atenção é 

o de tolerância ao dano (damage tolerance). Este é essencialmente o estudo de propagação de 

trinca por fadiga e usa os conceitos de Mecânica de Fratura. Este método baseia-se na 

hipótese de que a estrutura contém alguma descontinuidade, mas que continuará a trabalhar 

satisfatoriamente, mesmo com a presença do mesmo. O projeto deve garantir que a 
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propagação das trincas não conduzirá à completa falha estrutural, seja por escoamento geral 

ou por fratura frágil. O controle é feito através de inspeções periódicas com a finalidade de 

detectar trincas em seu tamanho mínimo, de maneira a controlar as mesmas antes que se 

propaguem completamente ao longo da vida útil do componente estrutural [17-19]. 

 

2.4. Características e Propriedades das Ligas da Série 7XXX 

 

As ligas da série 7XXX (Al-Zn-Mg-Cu) estão entre as mais usadas em aviões 

modernos e esta série é caracterizada por apresentar as maiores resistências entre as ligas de 

alumínio. As ligas são produzidas em chapas, placas, forjados e extrudados e basicamente são 

utilizadas em revestimentos da fuselagem, reforçadores longitudinais, cavernas, bem como 

para revestimentos das asas, painéis e revestimentos diversos. Sua resistência é derivada da 

precipitação de fase η‘ (coerente com MgZn2) no interior dos grãos e fase não coerente η (não 

coerente com MgZn2) ao longo dos contornos de grão. Em geral as ligas da série 7XXX são 

susceptíveis à corrosão sob tensão [20], particularmente quando solicitadas ao longo da 

espessura, como pode ser notado para a liga 7075-T6 [21]. Muitas teorias foram 

desenvolvidas para explicar a susceptibilidade à corrosão sob tensão [22]. Muitos desses 

trabalhos consideram a fragilização por hidrogênio como um importante fator e ressaltam 

também o tamanho dos precipitados nos contornos de grão. 

Consideráveis esforços foram e ainda têm sido despendidos para se resolver o 

problema da corrosão sob tensão das ligas da série 7XXX.  

Embora a liga 2024-T3 seja uma das mais importantes em termos de aplicações 

estruturais na indústria aeronáutica, seu baixo limite de escoamento limita sua aplicação em 

regiões altamente carregadas. 

Atualmente, o maior potencial de exploração comercial é oferecido pelas ligas de 

média resistência Al-Zn-Mg, tais como 7075, 7050, etc. A aplicação dessas ligas permanece 

restrita devido à sua baixa tenacidade e sensibilidade à corrosão sob tensão em serviço, 

particularmente sob condições de carregamento cíclico [23]. Muitos pesquisadores [24] 

reportaram melhorias nas taxas de propagação de trinca por fadiga dessas ligas, quando 

expostas em ambientes aquosos salinos e na maioria dos ambientes agressivos comuns. 
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2.4.1. A liga de alumínio 7475-T7351 
 

A liga 7475 (Al-Zn-Mg-Cu) é uma liga com tenacidade controlada desenvolvida para 

aplicações que requerem uma combinação de elevada resistência mecânica, tenacidade à 

fratura superior às demais ligas e resistência à propagação de trinca por fadiga, tanto no ar 

quanto em ambiente agressivo. Basicamente, a liga 7475 é uma versão modificada de alta 

pureza, da liga 7075, contendo baixas quantidades de ferro e silício a baixas margens para os 

limites superiores de cobre e magnésio. As propriedades da liga 7075 são melhoradas através 

da redução dos conteúdos de ferro e silício, e alteração das condições de têmpera e 

envelhecimento. Essas modificações na liga 7075 resultam no desenvolvimento da liga 7475 

tendo tamanho de grão fino, ótimos valores de dispersão e os maiores valores de tenacidade 

entre as ligas de alumínio comercialmente disponíveis, para altos níveis de carregamento [25]. 

Estes pesquisadores também reportam que as resistências à corrosão, à corrosão-fadiga e 

corrosão sob tensão da liga 7475 são excelentes. Em geral, sua performance é melhor que a 

maioria das ligas comercialmente usadas na indústria aeronáutica, tais como a 7050 e a 7075. 

A melhoria na tenacidade e resistência à esfoliação dessa liga, em relação à 7075 depende da 

manutenção dos limites inferiores de silício, ferro, manganês e titânio.  

Na forma de chapas a liga 7475 está comercialmente disponível nos tratamentos T61 e 

T761, enquanto que as placas são usualmente tratadas para as condições T651, T7351 e 

T7651. Algumas vezes, propriedades especiais podem ser dadas à liga 7475 através de 

tratamentos térmicos associados com alterações na faixa de composição química. As placas 

têm resistência mecânica muito próxima à de algumas ligas 7075 tratadas, porém os valores 

de tenacidade à fratura são 40% maiores, nas mesmas condições de tratamento térmico. A liga 

7475, na forma de placas e chapas, é usualmente especificada para componentes críticos por 

fadiga de aeronaves de elevada performance, onde o elevado valor de tenacidade à fratura é a 

principal consideração de projeto, tal como revestimentos e longarinas das asas e cavernas de 

pressão. 

Os baixos limites na composição, para silício, ferro, manganês e titânio limitam a 

formação de fases insolúveis secundárias para quantidades muito pequenas. A menor 

quantidade dessas fases explica a boa tenacidade à fratura e resistência à corrosão da liga 

7475-T7351 [26, 27]. A maioria das aplicações aeroespaciais é para componentes que 

requerem elevada resistência mecânica e tenacidade a temperaturas superiores a 150oC. 

A Figura 2.1 apresenta uma microestrutura típica da liga 7475, na direção transversal 

do trabalho mecânico. Pode-se observar o forte fibramento mecânico presente na liga, com 
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grãos alongados e não recristalizados. Este tipo de microestrutura é comumentemente 

encontrado nas ligas de alumínio usadas na indústria aeronáutica, uma vez que fornece os 

mais elevados valores para resistência mecânica e tenacidade à fratura [28-31]. 

 

 
Figura 2.1 – Microestrutura típica da liga Al-7475 na direção transversal do trabalho mecânico 

 

2.5. Propagação de Trinca por Fadiga 

 

A história de carregamento mais simples em fadiga é a flutuação de tensão senoidal 

com amplitude constante, conforme mostrado na Figura 2.2. 
 

 
Figura 2.2 - Carregamento senoidal com amplitude constante. 
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Utilizando-se esta figura, alguns parâmetros básicos para caracterização do 

carregamento podem ser definidos - tensão média, σm, faixa de tensão, ∆σ, tensão alternada, 

σa e razão de tensões, R: 
 

2
mínmáx

m
σσσ +

=               (1) 

 

mínmáx σσσ −=∆                (2) 

 

2
σσ ∆=a                 (3) 

 

máx

mínR
σ
σ

=                 (4) 

 

O conhecimento desses parâmetros é muito importante para o estudo no campo na 

mecânica linear elástica da fratura, pois os mesmos irão definir as condições básicas para o 

carregamento e a resposta do material às solicitações. 

A vida em fadiga de um material submetido a um carregamento conforme mostrado na 

Figura 2.2 pode ser obtida, a partir da Mecânica de Fratura, através do fator cíclico de 

intensidade de tensão na ponta da trinca, K, e do fenômeno de fechamento de trinca, descritos 

nos próximos itens. 

 

2.5.1. Caracterização da propagação da trinca 
 

Quando uma estrutura sujeita a trincas é analisada, é de primordial importância a 

determinação de parâmetros que possam monitorar o comportamento da trinca. Para isso, a 

caracterização de materiais em termos de resistência à propagação de trinca por fadiga é 

realizada através da Mecânica de Fratura, pelo estudo da relação: taxa de propagação de trinca 

da/dN versus fator cíclico de intensidade de tensão ∆K (= Kmáx – Kmin ).  

O fator de intensidade de tensão na ponta da trinca pode ser determinado por soluções 

analíticas, a partir da determinação da taxa de dissipação de energia potencial na trinca, ou por 

métodos numéricos, tais como, o método dos elementos finitos. 

Esta relação é apresentada num gráfico com escala logarítmica, e fornece para a 

maioria das ligas de alumínio uma curva sigmoidal, conforme esquematizado na Figura 2.3 
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[32]. Esta figura mostra claramente que o processo de propagação de trinca de fadiga é 

dividido em três regiões distintas. 

 

 
Figura 2.3 – Curva esquemática da/dN versus ∆K [32]. 

 

Dentro da Região I, a taxa de propagação de trinca torna-se cada vez menor com o 

decréscimo de ∆K. Existe nesta região, o limiar ∆Kth (threshold), abaixo do qual as trincas não 

crescem. Neste caso, a trinca não avança de uma quantidade definida por ciclo, mas de 

maneira complexa, geralmente por decoesão ao longo de planos de deslizamento. A Figura 

2.4 mostra que a iniciação e o crescimento da trinca por fadiga se dão principalmente por 

trincas nos planos de deslizamento [32]. Este estágio é normalmente observado em situações 

de fadiga de alto ciclo e baixa tensão e é ausente em fadiga de baixo ciclo e alta tensão. Com 

relação à fratura, apresenta superfícies facetadas como clivagem e geralmente não exibe 

estrias de fadiga regularmente espaçadas. A microestrutura e as condições de carregamento 

influenciam fortemente o limiar ∆Kth. O projetista que utiliza conceitos da Mecânica de 

Fratura está muito interessado nesta região, uma vez que as taxas de propagação de trinca 

correspondem aos primeiros estágios da formação e propagação da trinca, onde um 

procedimento de reparo e recuperação da estrutura pode ser adotado.  
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Figura 2.4 – Clivagem, fratura de fadiga cristalograficamente orientada na Região I em uma liga 

fundida de Ni-14Cr-4.5Mo-1Ti-6Al-1.5Fe-2.0 (Nb + Ta) [32]. 

 

Na Região II, o comportamento é normalmente caracterizado por uma relação linear 

entre log da/dN e log ∆K. Nesta região, a trinca usualmente cresce através do avanço de uma 

quantidade definida por ciclo de tensão. Isto leva à evidência na superfície de fratura das 

"estrias de fadiga", conforme mostra a Figura 2.5 [32]. Para esta situação, a microestrutura e 

as condições de carregamento não apresentam muita influência.  
 

 

 
 

Figura 2.5 – Estrias de fadiga uniformemente distribuídas em uma liga de alumínio 2024-T3. (a) 

alvéolo e inclusão (delineado pelo quadrado). (b) vista ampliada da região demarcada no quadrado, 

mostrando a continuidade do pacote de fratura através da inclusão e também ao seu redor. Esquema 

típico do comportamento da Região II [32]. 

 

Estrias 
de fadiga
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Diversos modelos têm sido propostos para descrever a relação linear na Região II. A 

proposição mais simples e famosa é devida a Paris e seus colaboradores [32, 33]. Este modelo 

tenta descrever a resposta local de um material trincado quando uma amplitude de carga 

macroscópica é aplicada. Numa aproximação mais simples para os estudos de fadiga, a trinca 

é grande o suficiente, tanto com relação à microestrutura quanto com relação à geometria; a 

amplitude do carregamento e a freqüência são constantes e o ambiente é sugerido como sendo 

inerte. 

Este modelo pode ser descrito como segue [33, 34]: 

 

( )nKC
dN
da ∆=               (5) 

 

Onde C e n são parâmetros do modelo, sendo que C representa o ponto onde a reta 

cruza o eixo das ordenadas e n representa a inclinação da reta e normalmente varia de 2 a 4 

para a maioria dos metais de aplicação de engenharia. Esses valores vêm de uma avaliação 

estatística, que representa a curva da regressão linear tomada para os dados dessa região. Eles 

não são unicamente determinados, mas mostram uma variabilidade, mesmo se forem obtidos 

de ensaios conduzidos nas mesmas condições experimentais. Tal dispersão é sugerida como 

sendo inerente em C e n [35], uma vez que eles também são afetados por muitos parâmetros, 

tais como, freqüência de carregamento, tensão média ou razão R, ambiente, faixa de ∆K onde 

o regime de propagação estável é estimado, dentre outros. 

Além disso, é sabido que C e n são interdependentes para um dado material sob as 

mesmas condições de tratamento e a diferentes valores de R, através de uma relação empírica 

do tipo [36, 37]: 
 

BnAC +=log               (6) 
 

onde A e B são os coeficientes da equação da reta. 

A integração da Equação (5), entre os tamanhos inicial e crítico da descontinuidade, 

fornece uma aproximação para o período de inspeção da estrutura, conforme segue abaixo. 

Considerando o valor do fator de intensidade de tensão, ∆K, como sendo: 
 

awafK πσ )/(∆=∆              (7) 

tem-se, 
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onde: 

N: número de ciclos para falha, o qual determina o intervalo de inspeção sugerido, através da 

aplicação de um fator de segurança, que irá depender da criticidade da estrutura e 

considerações de projeto; 

C, n: parâmetros do modelo de Paris; 

ao e ac: tamanhos de trinca inicial e crítico (falha), respectivamente; 

f(a/W): fator de forma do material (a é o tamanho de trinca e W é a largura do corpo-de-

prova). 

 

O estágio final da propagação da trinca está caracterizado pela Região III, quando ∆K 

(ou mais especificamente Kmáx) aproxima-se de KIC (tenacidade à fratura para estado de 

deformação plana) ou Kc (tenacidade à fratura para estado de tensão plana). O crescimento da 

trinca ocorre de maneira instável e a taxa de crescimento da trinca da/dN aumenta 

rapidamente com o aumento de ∆K. Neste caso, a fratura da amostra é similar em aparência à 

falha por tração. A separação ocorre entre as partículas constituintes e a matriz. Para materiais 

dúcteis formam-se trincas que se juntam por coalescimento de cavidades iniciadas em 

dispersóides. Esta região sofre grande influência da microestrutura, espessura do material e 

das condições de carregamento. 

  

2.5.2. O modelo de Collipriest 
 

Os modelos normalmente usados para prever a vida em fadiga de componentes 

estruturais, tais como Paris, Walker e Forman não são capazes de dar uma boa idéia do 

comportamento do material em baixos níveis de ∆K. Quando esses modelos são usados, os 

resultados normalmente são extremamente conservativos, considerando que a maior parte da 

vida em fadiga de qualquer material é conseguida na região de baixos valores de ∆K, ou seja, 

na região do threshold. 

Dessa forma, com objetivo de satisfazer a forma sigmoidal dos resultados plotados, a 

equação da tangente hiperbólica inversa foi concebida. O modelo do crescimento de trinca 

pela tangente hiperbólica inversa para representar os dados da/dN versus ∆K foi 
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primeiramente desenvolvido por Collipriest [38] e mais tarde generalizado por Collipriest e 

Ehret [39, 40]. Detalhes do desenvolvimento do modelo de Collipriest são mostrados por 

Swift [41]. 

 A construção matemática da equação inicia-se com a expressão básica da tangente 

hiperbólica inversa mostrada abaixo: 
 

)(tanh 1 φ−=y                (9) 

  

 A Figura 2.6 mostra como os valores de y para a expressão se tornam assintóticos para 

valores de φ iguais a –1 e +1 [41]. 

 

 
Figura 2.6 – Representação da tangente hiperbólica inversa [41]. 

 

 A expressão básica da tangente hiperbólica inversa pode ser modificada para transferir 

o eixo vertical do centro da sigmóide para a esquerda. Agora, para fazer o resultado dessa 

equação se tornar assintótico a φ = 1,0, um fator de escala é aplicado. O resultado para a nova 

equação, com o eixo vertical deslocado para esquerda, terá XA e XB descrevendo o threshold e 

o fator de intensidade de tensão crítico, respectivamente, conforme esquematizado pela Figura 

2.7 [41]. 
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Figura 2.7 – Aplicação do fator de escala para tangente hiperbólica inversa [41]. 

 

Então tem-se: 
 

2
BA XXx +−=φ             (10) 

 

e agora, usando o fator de escala para ter a curva assintótica a φ = 1,0 tem-se: 
 

2
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−
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=φ             (11) 

 

resultando em: 
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 Depois de definida a Equação (12), através da aplicação de fatores de escala para o 

eixo das ordenadas, aplica-se uma constante C2 à expressão da tangente hiperbólica inversa. 

De fato, a constante C2 é a inclinação da curva quando ela corta o eixo das abscissas. 

Também, o eixo das abscissas é agora deslocado para baixo através da adição de uma 

constante C1 e esse desenvolvimento matemático é mostrado nas Figuras 2.8 e 2.9 [41]. 
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Figura 2.8 – Aplicação da constante C2 para a equação da tangente hiperbólica inversa [41]. 

 

 
Figura 2.9 – Aplicação da constante C1 para a equação da tangente hiperbólica inversa [41]. 

 

Agora, a Equação (13) irá descrever a curva sigmoidal para x e y, assintótica à XA e XB. 
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 Para simulação do formato da/dN, a equação da tangente hiperbólica inversa é 

rearranjada como mostrado abaixo: 
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Como os dados são plotados normalmente em escala log-log, aplica-se o logarítimo na 

a Equação (14), como segue: 
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e assim tem-se, 
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Agora, substituindo o termo XB, a assintótica superior, por (1-R)Kc, o termo XA, a 

assintótica inferior, por (1-R)Kth e x por ∆K, pode-se reescrever a equação em função dos 

termos de interesse. Assim, Collipriest [38-40] descreve a taxa de propagação de trinca de 

fadiga por meio da função tangente hiperbólica inversa: 
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Este modelo inclui a relação original de Paris, descrevendo o comportamento através 

de todas as três regiões típicas da propagação de trinca de fadiga, do limiar ∆Kth até a 

amplitude crítica de intensidade de tensão onde a ruptura ocorre, ∆Kc = (1-R)Kc, sendo que 

neste caso Kmáx se aproxima de Kc. Tais aperfeiçoamentos no modelo de Paris permitem uma 

boa estimativa do crescimento para baixas taxas de ∆K (Região I) e um melhor conhecimento 

para altos valores de ∆K (Região III). 
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Tem-se C1 e C2 como parâmetros da regressão para ajustar a equação aos dados 

experimentais. A curva se torna assintótica à faixa de intensidade de tensão crítica, (1 – R)Kc, 

e à faixa de intensidade de tensão do threshold, (1 – R)Kth.  

A Equação (17) requer um conhecimento de Kc e ∆Kth. Enquanto a relação de Paris é 

independente de R, o limiar ∆Kth varia principalmente com R e deve ser determinado 

experimentalmente. 

 Este modelo foi utilizado na análise e interpretação dos resultados alcançados no 

presente trabalho, com a finalidade de verificar a adequação e confiabilidade dos resultados 

para o modelo, o que é importante ao se considerar a relevância do mesmo para a indústria 

aeronáutica. 

 

2.5.3. Região do limiar ∆Kth 
 

O conceito do limiar da propagação de trinca, ∆Kth, tem sido desenvolvido nos últimos 

30 anos como um parâmetro usual para caracterização do comportamento do material e chave 

no projeto e previsão da vida de uma estrutura. Muitas análises do limiar de propagação ∆Kth 

e estudos experimentais estão disponíveis para vários materiais, considerando a diferente 

influência de fatores como freqüência, razão de tensões R, ambiente, influência de fenômenos 

coexistentes (por exemplo, fragilização por hidrogênio) [43, 44]. 

A propagação de trinca por fadiga na Região I lida primariamente com um processo de 

falha descontínua, onde o incremento da extensão da trinca média é menor que 10-8 m (ciclo)-1 

[45]. Nesta região, o fator de intensidade de tensão se aproxima do ∆Kth. O limiar do ∆Kth é 

definido como o limite inferior de ∆K, abaixo do qual não ocorre o crescimento da trinca. 

Uma definição operacional para ∆Kth é comumente usada em termos de uma máxima taxa de 

crescimento de trinca, tipicamente 10-10 m (ciclo)-1 [45]. Duas razões básicas tornam 

importante o estudo da propagação de trinca nessa região: primeiro, a importância dessa 

região do ponto de vista de projeto, pois para aplicações onde trincas ou defeitos iniciais são 

inevitáveis, a propagação de trinca de fadiga pode ser evitada se ∆K < ∆Kth; segundo, sob 

cargas cíclicas constantes uma trinca de fadiga cresce mais rápido à medida que o 

comprimento da trinca cresce, portanto a maior parte da vida em fadiga se passa propagando 

pequenas trincas na região abaixo do limiar ∆Kth. O comportamento das regiões linear (região 

de Paris) e de crescimento instável são tipicamente limitadas a uma pequena porção da vida 

em fadiga do material. 
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O limiar ∆Kth pode ser considerado como tendo duas componentes: 
 

c
th

i
thth KKK ∆+∆=∆              (18) 

 

 A primeira componente da equação se refere à resistência intrínseca ao crescimento de 

trinca por fadiga. O mecanismo preciso para este limiar ainda não foi estabelecido, mas 

diversos pesquisadores têm desenvolvido modelos para i
thK∆  baseados na emissão de 

discordâncias a partir da ponta da trinca ou bloqueio de bandas de deslizamento por contornos 

de grão. As microtrincas tendem a se formar ao redor das partículas constituintes ou de 

segunda fase e os vazios se formam normalmente ao redor das partículas constituintes durante 

deformação a quente. Entretanto formação e coalescência de vazios é também aceito como 

mecanismo de fratura à temperatura ambiente. A segunda componente da equação se refere 

aos efeitos de fechamento de trinca, descritos no item a seguir. Um esquema desses dois 

mecanismos é mostrado na Figura 2.10 [46]. 
 

 
Figura 2.10 – Esquema de uma região genérica da ponta da trinca usada para definir as componentes 

intrínseca e extrínseca do crescimento de trinca na região do threshold [46]. 

 

 Diversos parâmetros influenciam o limiar ∆Kth, incluindo o limite de escoamento, 

tamanho de grão e outros elementos microestruturais, razão de tensões R, história de 

carregamento, tensões residuais, modo de abertura na ponta da trinca, módulo de Young, 

temperatura e ambiente. De todas essas variáveis, a razão R parece ser a que mais afeta a 

magnitude de ∆Kth como será mostrado para resultados obtidos nesse trabalho. A Figura 2.11 

apresenta uma compilação de valores de ∆Kth para diversas ligas metálicas, em função de R 

[45]. 
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Figura 2.11 – Típica faixa de valores de threshold ∆Kth medida à temperatura ambiente e plotado como 

função da razão R, para uma variedade de ligas de engenharia [45]. 

 

2.5.4. O fenômeno de fechamento de trinca 
 

Um conceito importante associado à propagação de trinca de fadiga foi proposto por 

Elber [47, 48]. Este observou o surpreendente resultado de que a trinca de fadiga fechava-se 

no descarregamento antes de se anular a carga aplicada, isto é, ainda com a aplicação de 

tensão trativa. Este processo, denominado fechamento de trinca induzido por plasticidade, 

ocorre porque o estado de tensões na ponta da trinca provoca uma zona plástica sempre 

crescente à sua frente, zona esta que vai sendo deixada para trás à medida em que a trinca se 

propaga. Forma-se então um volume extra de material deformado plasticamente entre as faces 

da trinca, que está submetido a um campo de tensões residuais compressivas no 

descarregamento. Daí ocorre a redução no valor de ∆K : não existe mais Kmax - Kmin  , mas sim 

Kmax - Kop onde Kop  corresponde ao ponto a partir do qual a trinca está totalmente aberta. 

Fala-se então em ∆K efetivo, ∆Keff, e a taxa de propagação de trinca na região II será dada 

pela seguinte expressão: 
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( )n
effKC

dN
da ∆=             (19) 

 

onde C e n são parâmetros da equação, como já definido no item 2.5.1. 
 

A Figura 2.12 [50-54] compila vários mecanismos que tem sido propostos para o 

explicar o fechamento de trinca. O fechamento de trinca induzido por plasticidade pode ser 

observado nessa figura sendo que, para a maioria das ligas de engenharia, este fenômeno é 

característico da Região II [49], entretanto contribui também para o fechamento de trinca na 

região do limiar ∆Kth. O fechamento de trinca induzido por rugosidade é causado por desvios 

da trajetória da trinca, associados a características microestruturais da liga. O fechamento de 

trinca induzido por propagação no modo II é causado por deslocamento da ponta da trinca ao 

longo de planos de cisalhamento, evitando assim um perfeito ajuste das superfícies da trinca 

deixadas para trás. O fechamento de trinca induzido por óxidos é resultante de produtos de 

corrosão que ficam depositados nas superfícies da trinca. Estes mecanismos são 

característicos da Região I. A importância dos mecanismos fechamento de trinca por 

rugosidade e por óxido é geralmente limitada para as condições de intensidade de tensão da 

região do theshold, onde os deslocamentos na ponta da trinca são pequenos e sua trajetória se 

torna mais tortuosa. Embora estudados individualmente é importante salientar que todos os 

mecanismos apresentados contribuem para o fechamento de trinca na região do limiar ∆Kth. 

 
Figura 2.12 - Mecanismos de fechamento de trinca [50-54]. 
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2.5.5. Influência de diversas variáveis 
 

Neste ponto, devem ser considerados alguns parâmetros que influenciam no 

comportamento em fadiga das ligas de alumínio. Algumas dessas variáveis e sua influência 

são descritas abaixo: 

 

Efeito da microestrutura 

 

O papel das partículas de segunda fase na propagação de trinca de fadiga de ligas de 

alumínio pode ser resumido [55, 56] no gráfico da Figura 2.13 [56]. 

A presença de partículas constituintes contribui para diminuir a resistência à fadiga da 

liga, para valores elevados de ∆K. O mesmo acontece para os dispersóides e precipitados, nas 

regiões de médios e baixos valores de ∆K, respectivamente. Este efeito é ilustrado na Figura 

2.14, através da comparação entre a liga Al 7075-T6 (elevado teor de impurezas) e a liga Al 

7475-T6 (baixo teor de impurezas) [55]. Este comportamento é uma conseqüência do valor 

mais elevado para a tenacidade da liga Al 7475. Daí pode-se afirmar que fatores metalúrgicos 

como a alteração microestrutural promovida pelo processo de deformação, que contribuem 

para o aumento de KIC, também aumentam a resistência à propagação de trinca por fadiga. 

 
Figura 2.13 - Efeito de partículas de segunda fase na propagação de trinca por fadiga em ligas de 

alumínio [56]. 
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Figura 2.14 - Efeito de partículas constituintes na propagação de trinca de fadiga das ligas Al-7075-T6 

e Al-7475-T6 [55]. 

 

A influência de dispersóides na fadiga está também relacionada ao seu efeito na 

tenacidade da liga. Assim, uma dispersão de um número maior de partículas aumenta a 

resistência à propagação de trinca e conseqüentemente à vida em fadiga do material. Este 

efeito está ilustrado na Figura 2.15, para uma liga Al 7050 [55]. 



 34

 
Figura 2.15 - Efeito de dispersóides na vida em fadiga, Al-7050 [55]. 

 

No caso dos precipitados, tem-se observado que a microestrutura subenvelhecida 

apresenta uma maior resistência à fadiga do que as outras microestruturas, na região do limiar 

∆Kth [57-76]. Este fato pode ser visto na Figura 2.16, onde se compara a liga Al 8090 com a 

liga Al 2014 [75]. 

A microestrutura subenvelhecida apresenta um elevado grau de planaridade e 

reversibilidade do deslizamento. Para este caso, as discordâncias que cortam os precipitados 

durante o meio ciclo de carregamento se movem para trás no mesmo plano de deslizamento 

durante o meio ciclo de descarregamento. Este processo faz com que algumas discordâncias 

se aniquilem. Então, o acúmulo de deformação plástica fica reduzido para um dado número de 

ciclos, o mesmo acontecendo com a taxa de propagação de trinca. No caso da liga 

superenvelhecida, a reversibilidade do deslizamento é diminuída, devido ao mecanismo de 

dobramento das discordâncias e formação de anéis ao redor das partículas. Este mecanismo 

leva a um elevado acúmulo de deformação plástica, com conseqüente aumento da taxa de 

propagação de trinca. Credita-se o melhor comportamento da liga subenvelhecida também ao 

fechamento de trinca induzido por rugosidade, devido a uma maior tortuosidade na 
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propagação da trinca. Deve-se notar a influência contrária do tratamento térmico, conforme se 

tem iniciação ou propagação de trinca. 
 

 
Figura 2.16 - Efeito do envelhecimento na propagação de trinca de fadiga, comparação entre a liga Al 

8090 e a liga Al 2014 [75]. 

 

Por outro lado, é importante comentar também que, para níveis intermediários e 

elevados de ∆K, o comportamento em fadiga se altera, e a condição superenvelhecida 

apresenta uma maior resistência à propagação da trinca do que a condição subenvelhecida. 

Nestas faixas de intensidade de tensão uma deformação plástica distribuída mais 

homogeneamente provoca um rápido encruamento no material, levando a uma maior 

resistência à fadiga. Esta situação só não vai ocorrer caso exista a precipitação copiosa em 

contornos de grãos e a formação de zonas livres de precipitados. 

 

Influência da anisotropia 

 

Esse fator é significativo em alguns materiais, principalmente o alumínio e titânio. 

Uma notação padronizada pela ASTM E 399 [77], para identificação da direção do 

carregamento, do plano de fratura e da direção da propagação da trinca, é mostrada na Figura 

2.17.  
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Figura 2.17 – Código para orientação do plano da trinca para seções retangulares [77]. 

 

As letras L, T e S estão relacionadas com as direções do comprimento, largura e 

espessura, respectivamente, sendo a direção L coincidente com a direção principal da 

conformação mecânica (laminação, extrusão ou forjamento axial). Nos corpos-de-prova, a 

primeira letra indica a direção de carregamento e a segunda letra a direção de propagação da 

trinca no plano de fratura. 

A Figura 2.18 apresenta as curvas de propagação de trinca de fadiga para a liga Al-

2090-T8E41, obtidas com corpos-de-prova nas orientações L-T e S-L [74]. Nota-se uma forte 

influência da orientação do material no comportamento em fadiga, principalmente na região 

do limiar ∆Kth. 

A anisotropia no comportamento em fadiga é atribuída a diferenças na ramificação e 

no fechamento de trinca [74, 76], resultantes das diferenças na morfologia do caminho da 

trinca. Devido à estrutura dos grãos alongados não recristalizados perpendiculares à menor 

direção transversal, a extensão da trinca no plano da conformação (S-L, S-T) ocorre por um 

mecanismo do tipo delaminação intergranular, com pouca alteração nas superfícies da trinca. 

Por outro lado, significante alteração é desenvolvida para a extensão da trinca perpendicular 

ao plano da conformação (T-L, T-S), onde o crescimento é essencialmente cristalográfico, 

com evidência de deflexão microscópica e ramificação macroscópica. Este comportamento é 

muito freqüente nas ligas de Al-Li. 
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Figura 2.18 - Influência da anisotropia na propagação de trinca de fadiga, Al-2090-T8E41 [74]. 

 

A tenacidade à fratura é uma propriedade fortemente influenciada pela orientação e 

direção de propagação da trinca, relacionada com a anisotropia do material. Por exemplo, a 

tenacidade para ligas de alumínio nas direções S-T podem ser de 30 - 60% menor do que na 

direção L-T. No presente trabalho a influência da anisotropia não será estudada e será fixada a 

orientação L-T para o estudo e comparação dos resultados. 

 

Efeito do Ambiente 

 

Os efeitos da composição, orientação do corpo-de-prova e ambiente na vida em fadiga 

de duas liga de alumínio são ilustrados na Figura 2.19 [78]. Nesta figura as curvas de 

propagação de trincas por fadiga foram traçadas baseadas nos dados gerados para dois tipos 

de ambientes, ar e solução salina. Os tamanhos de trinca e as tensões são representativos do 

que se poderia esperar para aviões sob condições normais de operação e inspeção. 
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Figura 2.19 – Comparação da vida em fadiga das ligas 8090-T852 e 7050-T7452 em um ambiente com 

ar normal e salino, para R = 0,1 [78]. 

 

Efeito da razão R entre tensões 

 

A razão R entre tensões (R = σmin/σmax) é uma das principais variáveis mecânicas da 

fadiga. Sendo uma característica da maioria dos materiais metálicos, o papel de R é mais 

proeminente nos níveis de intensidade de tensão próximos do limiar ∆Kth. Nesta região, ∆Kth 

decresce com o aumento de R, consistente com o efeito da diminuição do fechamento de 

trinca para elevados valores de R, onde valores do deslocamento de abertura de trinca são 

maiores [79].  

Diversos modelos têm sido propostos para explicitar a influência de R na correlação 

entre da/dN e ∆K [80]. Como esta influência se relaciona com o fechamento de trinca, 

naturalmente os modelos baseados neste fenômeno devem ser destacados. Neste sentido, 

propostas consistentes parecem ser o modelo de Newman [81-83] e o modelo de Wang e 

Blom [84].  

O modelo de Newman consiste em um estudo analítico da propagação da trinca com 

base no fechamento de trinca. Ele considera as idéias básicas de Dugdale [85] para a zona 

plástica na ponta da trinca, com uma modificação para deixar o material deformado 

plasticamente ao longo das superfícies da trinca, com o avanço da mesma. Este modelo prevê 
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uma relação entre σop e σmax (onde σop é a tensão de fechamento de trinca), que é função da 

razão R:  
 

3
3

2
21 RARARAAo

máx

op +++=
σ
σ

          (20) 

 

onde A0 , A1 , A2 e A3 são coeficientes, função da tensão máxima, do limite de escoamento e 

do limite de resistência, e do estado de tensão reinante. Uma vez calculada a relação σop/σmáx , 

tem-se como consequência a determinação do valor de ∆Keff . 

O modelo de Wang e Blom [84] também está baseado no fechamento de trinca, e 

utiliza novamente as idéias de Dugdale [85], da mesma forma que o modelo de Newman. 

Neste caso, trabalha-se com funções ponderais, de forma a facilitar a análise para qualquer 

geometria de corpo-de-prova. O objetivo é novamente calcular a relação σop/σmáx e o valor de 

∆Keff . Chega-se a valores semelhantes aos encontrados por Newman. 

 A Figura 2.20 ilustra a aplicação do modelo de Wang e Blom em uma liga Al 8090-

T4, para diferentes valores de R. Nota-se que a dispersão de resultados é bem menor quando 

se aplica este modelo do que para valores simples de da/dN versus ∆K [8]. 
 

 
Figura 2.20 - Aplicação do modelo de Wang-Blom para previsão do efeito da razão R na resistência à 

fadiga da liga Al 8090-T4 [8].  
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Efeito de compressão 

 

Até o presente momento e de acordo com o interesse desse trabalho, o estudo sobre 

fadiga da liga de alumínio 7475-T7351 tem considerado a aplicação de um esforço cíclico 

trativo no material. Existem, entretanto, certas aplicações em que o esforço cíclico 

compressivo torna-se predominante. Daí, o interesse em se estudar também o efeito de 

compressão no comportamento em fadiga. As considerações apresentadas a seguir são de 

caráter geral, valendo naturalmente para ligas de alumínio. Não se tem notícia, porém, de 

muitos trabalhos de pesquisa com estas ligas [86, 87].  

O principal fator responsável pela propagação da trinca em compressão é a região de 

tensões residuais de tração na ponta da trinca, criada no descarregamento a partir da máxima 

carga de compressão. No caso da fadiga apenas com tração, o descarregamento produz uma 

região de tensões residuais compressivas na ponta da trinca, com o material deformado 

elasticamente exercendo tensões compressivas na zona plástica. No caso da fadiga com 

compressão, a região que agora é produzida é de tensões trativas, daí a força motriz para 

propagação da trinca.  

A Figura 2.21 esquematiza o campo de tensões à frente da trinca, para um 

carregamento em tração e para um carregamento em compressão [45]. 
 

 
 

Figura 2.21 - Campo de tensões à frente da trinca de fadiga [45]. 

 

Uma série de considerações adicionais devem ser apontadas no carregamento em 

compressão: 

 para uma dada tensão média, um aumento na faixa de carregamento leva a um aumento na 

distância total de propagação da trinca;  

 a condição de tensão plana promove uma distância de propagação maior do que a 

condição de deformação plana;  
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 a fração do ciclo de carregamento durante o qual a trinca está totalmente aberta diminui 

progressivamente com o aumento do comprimento da trinca; esta fração é maior para 

tensão plana do que para deformação plana;  

 efeitos microestruturais em compressão são semelhantes àqueles observados em tração, 

porque é o campo de tensões locais de tração que resulta no avanço da trinca; entretanto, 

efeitos microestruturais no fechamento de trinca são diferentes;  

 a amplitude do primeiro ciclo de compressão tem um efeito decisivo na taxa e na distância 

total de avanço da trinca.  

 

Efeito da espessura 

 

Sobre o efeito da espessura na propagação de trinca de fadiga, as explicações 

propostas na literatura são conflitantes: tem-se verificado que um aumento na espessura pode 

acelerar, retardar ou não provocar efeito no avanço da trinca. Diferenças de comportamento 

têm sido atribuídas a variações no modo de separação (modo I versus modo II ou modo III), 

no estado de tensão (tensão plana versus deformação plana), no início de escoamento 

generalizado com mudança no mecanismo de fratura, e nos efeitos do fechamento de trinca.  

 Por exemplo, elevadas taxas de propagação de trinca observadas em seções espessas 

podem ser devido ao avanço rápido da trinca em condições de deformação plana, induzido 

pelos baixos níveis de fechamento de trinca (induzido por plasticidade), e um aumento da 

contribuição para o avanço da trinca a partir do estado triaxial de tensões [88-92]. Por outro 

lado, a rápida propagação de trinca observada em chapas finas pode ser induzida pelo 

desenvolvimento de uma zona plástica bem grande e efeitos de geometria do corpo-de-prova, 

que promovem a relaxação de tensões e o início da fratura inclinada a 45o [93, 94]. Para este 

caso, pode ser também que uma liga com grande espessura desenvolva um caminho de trinca 

mais tortuoso, decorrente de uma estrutura não recristalizada e texturizada, enquanto a liga na 

forma de chapa fina apresente um nível mais baixo de fechamento de trinca, devido a uma 

estrutura mais recristalizada [95].  

 

Efeito de Tratamentos Termomecânicos  

 

 O tratamento termomecânico envolve uma etapa de deformação, que pode ser a quente 

ou a frio e pode ocorrer, antes, depois ou durante o tratamento térmico. Tem sido considerada 
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como uma importante técnica para melhoria das propriedades mecânicas de materiais 

metálicos [96]. 

 O tratamento termomecânico de ligas endurecidas por envelhecimento [97] oferece a 

possibilidade da dispersão do deslizamento e também o alargamento das bandas de 

deslizamento do material. Esta dispersão e alargamento são possíveis através da introdução de 

abundantes pontos de iniciação de deslizamento por trabalho mecânico. Para este propósito, o 

tratamento termomecânico deve ser objetivado na geração de uma distribuição uniforme de 

discordâncias que é fortemente travada por precipitados de fase, para resistir ao amolecimento 

localizado. Um tratamento termomecânico aplicado adequadamente também irá prover uma 

microestrutura mais homogênea assim como melhoramentos na resistência à fadiga, sem 

perdas severas de ductilidade [98]. 

 A uniforme estrutura discordância-precipitado parece ser estável e resistir a localizado 

amolecimento de tensão cíclica. A evidência sugere fortemente que a estrutura discordância-

precipitado é tão importante para o comportamento em fadiga quanto o controle do tamanho e 

volume da fração de inclusões não metálicas e intermetálicas. 

 

2.6. Shot Peening 

 

Tensões compressivas residuais melhoram, em geral, as propriedades de fadiga dos 

componentes em serviço. Muitos processos, tal como o shot peening, induzem tensões 

residuais benéficas à superfície dos componentes e produzem apreciáveis melhorias nas 

propriedades de fadiga. 

O shot peening é um processo de trabalho a frio no qual a superfície de um material é 

bombardeada com pequenas esferas chamadas shot. Cada esfera, ao atingir a superfície do 

material, transmite uma pequena deformação ou dimple, os quais, conjuntamente, deformam 

plasticamente a superfície do material em tensão. Então, o material elástico nas redondezas, 

na tentativa de retornar a superfície escoada/deformada à sua forma original, cria um campo 

de tensão residual compressiva dentro da superfície da camada endurecida por trabalho a frio. 

Muitos pesquisadores estudaram os efeitos do shot peening no comportamento dos 

materiais à propagação de trincas e os resultados ainda são conflitantes. De acordo com 

alguns deles, a vida para iniciação da trinca seria maior nas amostras sem shot peening, 

enquanto a vida total em fadiga seria superior para amostras com shot peening [99, 100]. Por 

outro lado, tanto a vida para iniciação da trinca quanto a vida total em fadiga seriam 
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favorecidas para amostras sob condição de shot peening, no estudo feito por de Los Rios e 

colaboradores [101]. De qualquer maneira, atualmente o que se sabe é que vários fatores 

governantes, tais como os parâmetros do bombardeamento e a definição das vidas para 

iniciação da trinca são esperados de atuarem no comportamento de crescimento das trincas 

[102, 103]. Como resultado, existe um forte consenso de opinião sobre os efeitos benéficos do 

tratamento de shot peening na vida em fadiga sob várias condições. Entretanto, a resistência à 

fadiga pode ser definitivamente melhorada por esse processo, desde que as tensões residuais 

na camada da superfície possam retardar as taxas de crescimento de trinca dos componentes 

em serviço. Em outras palavras, a intensidade das tensões residuais compressivas geradas 

após o tratamento deve ser suficiente para promover melhorias no comportamento do 

material. 

O fenômeno de fechamento de trinca é agora largamente reconhecido por exercer uma 

forte influência no crescimento de trinca de fadiga, desde os trabalhos de Elber [46, 48]. 

Também, o efeito de fechamento de trinca e o comportamento do crescimento de trinca em 

amostras com shot peening também receberam atenção crescente [103-105]. De acordo com 

esses resultados e as conclusões desses pesquisadores, sabe-se que o fechamento de trinca de 

fadiga em amostras com shot peening mostra estar relacionado diretamente com a intensidade 

do bombardeamento e com a localização das regiões bombardeadas. Song e Wen [106] 

estudaram esse efeito da posição do bombardeamento na amostra, para quatro posições 

diferentes, e analisaram os efeitos tanto no fechamento de trinca quanto na dureza, explorado 

também do ponto de vista do comportamento do crescimento de trinca.  

O presente trabalho não irá estudar os efeitos da posição do bombardeamento nas 

amostras e para este caso a região bombardeada será considerada como toda a extensão do 

corpo-de-prova, desde a região do acoplamento do clip gage até o final da largura do corpo-

de-prova. Maiores detalhes do procedimento serão mostrados no Capítulo 3. 

As principais características e importantes parâmetros envolvidos no shot peening são 

os seguintes: 

 

Tensão residual compressiva 

 

 Um perfil típico das mudanças na tensão residual ao longo da profundidade é mostrado 

na Figura 2.22 [101]. 
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Figura 2.22 – Perfil característico de tensão residual criada por shot peening [101]. 

 

Quatro parâmetros importantes estão presentes no esquema acima: 

 

1. TS, tensão compressiva na superfície. 

2. TCmáx, tensão compressiva máxima, usualmente encontrada logo abaixo da superfície e 

frenquetemente tomada como 25% da espessura [101]. 

3. d, profundidade até a qual a tensão residual é negativa. 

4. TTmáx, tensão trativa máxima.  

 

A tensão residual compressiva, TC, produzida pela deformação plástica superficial, é 

usualmente reconhecida como sendo o principal fator no aumento da resistência à fadiga e 

sobre o qual mais atenção tem sido dada [107-110]. 

 

Magnitude da tensão residual 

 

Variações no processo de shot peening têm pouco efeito no valor máximo da tensão 

residual compressiva induzida, enquanto o shot usado é ao menos tão duro quanto o material a 

ser trabalhado. A magnitude da tensão compressiva é primariamente uma função do material e 

tem um valor ao menos metade do limite de escoamento do material [111]. 

 

Profundidade da tensão residual 

 

A profundidade da tensão residual é influenciada pelos parâmetros do peening. Em 

muitos materiais, por exemplo, para aços e ligas de titânio, a profundidade da tensão 
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compressiva se mantém claramente constante com a intensidade. Já para ligas de alumínio a 

profundidade é algo dependente do tamanho do shot [111]. Maiores velocidades de impacto 

também aumentam a intensidade do processo e a espessura da camada plástica nas ligas de 

alumínio. 

 

Intensidade do Peening 

 

A intensidade do bombardeamento ou energia do impacto são dependentes da 

velocidade, dureza, tamanho e peso do shot e do ângulo no qual os shots se chocam contra a 

superfície do material de trabalho. 

 

Endurecimento por trabalho 

 

Materiais endurecidos por trabalho, tais como aços inoxidáveis, podem aumentar 

significativamente a dureza de sua superfície devido ao shot peening. Isto pode ser de grande 

valia, particularmente com materiais que não podem ser tratados termicamente, mas que 

requerem superfícies resistentes ao desgaste. 

 

Relaxação da tensão residual 

 

Os efeitos benéficos do shot peening têm sido largamente atribuídos à tensão 

superficial compressiva. Porém, é importante considerar em qual nível elas são estáveis. 

Muitas investigações mostraram que as tensões residuais relaxam, mas não existe até então 

conhecimento dos mecanismos envolvidos e dados suficientes para materiais específicos, para 

modelar esse efeito.  

No presente trabalho não foi feito nenhum estudo do nível de relaxamento e 

estabilidade da camada compressiva. Também nenhum estudo da influência da profundidade 

da camada compressiva e da intensidade do shot peening foi feito, com relação ao 

comportamento em fadiga do material. Uma intensidade de shot peening de 0,006A – 0,010A 

foi impressa sobre o material já pré-deformado a 3%, e um estudo comparativo com os vários 

níveis de deformação foi feito, tanto para propagação de trinca por fadiga como para 

tenacidade à fratura. Maiores detalhes serão mostrados nos próximos capítulos. 
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Análise Quantitativa de Falha 

 

A maioria dos trabalhos realizados até hoje para analisar os efeitos do shot peening na 

fadiga não considera aspectos de iniciação e propagação de trincas. É bem conhecido agora 

que o crescimento de trinca de fadiga nos primeiros estágios é afetado pela microestrutura e 

pelo estado mecânico e de endurecimento por trabalho do material [101]. O shot peening, 

além de induzir tensões compressivas, distorce severamente a estrutura cristalina, a qual terá 

um efeito marcante na iniciação e propagação da trinca [101]. O conhecimento deste 

fenômeno possibilita o entendimento das razões envolvidas na melhoria da vida em fadiga e 

também da otimização do processo de shot peening. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Material 
 

 Os itens a seguir apresentam uma descrição sucinta do material utilizado, basicamente 

fazendo referência à composição química e ao tratamento térmico da liga. 

 

3.1.1. Descrição da liga 7475-T7351 
 

 O presente trabalho baseou-se no estudo da liga de alumínio 7475-T7351, de aplicação 

aeronáutica, fabricada pela CORUS (Corus Aluminum - Alemanha), sob especificação AMS 

4202 [112] e utilizada pela EMBRAER – São José dos Campos / Brasil. 

 A composição química (porcentagem em peso) da liga estudada é apresentada na 

Tabela 3.1. A análise química considerada é a apresentada no certificado de matéria-prima do 

fabricante, a qual foi comparada com os valores recomendados na literatura, segundo 

especificação AMS 4202 [112]. 

 
Tabela 3.1 - Composição química típica (% em peso) da liga Al7475-T7351 [112]. 

 

Elemento 
% em Peso       

(AMS 4202) 

% em Peso 

(certificado de matéria-prima) 

Silício 0,1 0,029 

Ferro 0,12 0,085 

Cobre 1,20 - 1,90 1,661 

Magnésio 1,90 – 2,60 2,376 

Manganês 0,06 0,01 

Cromo 0,18 – 0,25 0,21 

Zinco 5,20 – 6,20 5,722 

Titânio 0,06 0,0266 

Outros (cada) 0,05 - 

Outros (total) 0,15 - 

Alumínio balanço balanço 
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 Esta liga foi tratada termicamente durante a fabricação, para se produzir uma têmpera 

estável, e a identificação do tratamento é mostrada abaixo: 

  

T7: material solubilizado por tratamento térmico e superenvelhecido/estabilizado. A 

solubilização acima mencionada é alcançada através do aquecimento do material até uma 

certa temperatura, permanência do material nessa temperatura durante um tempo suficiente 

para que todos os constituintes estejam em solução sólida e finalizando com um resfriamento 

rápido o suficiente para manter os constituintes em solução. Este tratamento é aplicado para 

materiais que são envelhecidos artificialmente após tratamento de solubilização para 

promover estabilidade dimensional e de resistência. O tratamento T73 indica uma variação do 

tratamento original visando modificações nas propriedades mecânicas. 

 

T-51: é um tratamento de estiramento utilizado para de alívio de tensões. O material não 

recebe nenhum tratamento adicional de endurecimento após o estiramento.  

 

 Nenhum tratamento térmico adicional foi aplicado sobre o material, sendo considerado 

o estado de entrega, para as análises e interpretações dos resultados do presente trabalho. 

 

3.2. Preparação do Material 
 

 Este item compreendeu basicamente as etapas seguidas na preparação do material, que 

envolveu os procedimentos para confecção dos corpos-de-prova (confecção das tiras, 

deformação por estiramento e a usinagem dos corpos-de-prova). Também serão mostradas 

informações do tratamento de shot peening realizado para amostra com 3% de pré-

deformação. 

 

3.2.1. Usinagem para confecção das tiras 
 

O processo de usinagem teve como objetivo básico a confecção das tiras a serem 

utilizadas na etapa de estiramento. A usinagem foi realizada no Departamento de Usinagem 

da EMBRAER, numa Fresadora Deckel de controle numérico e as tiras foram retiradas no 

centro da espessura da placa (espessura de 3”), com as seguintes dimensões: 1000mm x 

110mm x 6mm (comprimento x largura x espessura). A razão para retirar o material do centro 

da placa se deve ao fato de alguns trabalhos [113, 114] mostrarem que existe uma pequena 
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diferença de propriedades ao longo da espessura do material, resultante, por exemplo, do 

resfriamento diferenciado durante a fabricação. 

Outro importante cuidado tomado durante a etapa de usinagem foi retirar as tiras de 

um mesmo lote de placas, a fim de evitar também diferenças no material utilizado, oriundas 

da fabricação. A Figura 3.1 mostra o esquema de retirada das tiras no centro da placa, de 

acordo com a direção de laminação. 
 

 
Figura 3.1 – Esquema de retirada das tiras no centro da placa. 

 

Depois de usinadas, foram feitas marcas de referência nas tiras, espaçadas de 25 mm, 

conforme esquema mostrado na Figura 3.2, a fim de auxiliar a medição da deformação na tira 

durante o estiramento. As marcas de referência foram feitas utilizando-se um micrômetro, no 

Laboratório de Metrologia da EMBRAER. 
 

 
Figura 3.2 – Marcas de referência para medição da deformação. 

 

3.2.2. Estiramento 
 

O estiramento foi realizado em uma máquina Sheridan-Gray de 750t, com controle 

numérico, no Departamento de Estampagem da EMBRAER. O objetivo dessa etapa foi 

promover a pré-deformação no material, por estiramento/tração, de forma a obter as 



 50

quantidades de deformação desejadas de 3% e 5%. A Figura 3.3 mostra um esquema da 

montagem da tira na Sheridan-Gray. 
 

 
Figura 3.3 – Motangem da tira na Sheridan-Gray. 

 

Para acompanhar o processo de deformação durante o estiramento e determinar o 

momento exato de interromper o carregamento, foi utilizado um extensômetro “tipo relógio”, 

conforme mostrado na Figura 3.3. O extensômetro foi colocado entre duas marcas de 

referência, na região central da tira, de forma a monitorar toda a deformação naquela região. 

Em função da deformação desejada (3% ou 5%) determinou-se o número de voltas 

correspondentes que deveriam ser dadas no relógio durante o estiramento e fez-se o 

acompanhamento visual do mesmo para verificar o momento em que a deformação desejada 

era atingida. Nesse momento, foi feito o descarregamento e o ensaio foi encerrado. Vale 

ressaltar aqui que o cálculo do número de voltas a serem dadas no relógio foi feito 

considerando o retorno elástico (0,2%) do material após o descarregamento, para não resultar 

numa deformação inferior à desejada. Um esquema dessa montagem é mostrado na Figura 

3.4. Notam-se as marcas de referência utilizadas durante a deformação. 

 

garras

tira 

extensômetro
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Figura 3.4 – Motangem do extensômetro na tira. 

 

Após a realização do estiramento, toda a deformação ao longo da tira foi verificada, 

através da medição da deformação localizada (diferença entre os comprimentos finais e 

inicias para cada par de marcas de referência). Essa medição foi feita com o auxílio de uma 

lupa e um paquímetro e aquelas regiões que tiveram deformações muito diferentes dos valores 

desejados foram descartadas.  

Deformações produzidas por estiramento geram fibramentos na direção de aplicação 

do esforço e, dependendo da intensidade e forma como é aplicada a carga, deformações 

superficiais localizadas com diferentes intensidades podem ser geradas, sendo evidenciadas 

pela presença das feições chamadas “cascas de laranja”, por seu aspecto irregular e rugoso. 

Este efeito pode ser observado também quando se analisa a microestrutura do material 

naquela região. 

O resultado desse fenômeno é a alteração, dependendo da intensidade, das 

propriedades do material naquela região, levando a um comportamento não satisfatório para 

uma dada aplicação. Além disso, pode-se ter o comprometimento de um determinado ensaio 

de caracterização quando esse for sensível a tal fenômeno. No presente trabalho, o 

estiramento feito para produzir as deformações de 3% e 5% não foi suficiente para formar as 

chamadas feições “casca de laranja”, não comprometendo os resultados e a interpretação dos 

mesmos. Além disso, vale ressaltar mais uma vez que, após o estiramento, todas as regiões 

que obtiveram uma deformação além do esperado foram descartadas. 

extensômetro 

Marcas de referência 
fixadores 

tira
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3.2.3. Shot peening 
 

O shot peening foi realizado apenas para as amostras de 3% de pré-deformação, com o 

objetivo de verificar a influência dessa variável no comportamento em fadiga do material. 

Esta etapa foi realizada na EMBRAER, de acordo com o a norma SAE AMS-S-13165 [115], 

para promover uma intensidade de shot peening de 0,006A - 0,010A estabelecida para estudo 

desse trabalho. 

A região tratada compreendeu 5mm para cada lado, a partir da linha central do corpo-

de-prova, em toda sua largura. A Figura 3.5 mostra a área tratada para a amostra de 3% de 

pré-deformação. 

 
Figura 3.5 – Esquema da região tratada por shot peening. 

 

3.3. Corpos-de-prova 
 

Todos os corpos-de-prova (CDPs) tiveram a direção de corte e usinagem coincidentes 

com a direção de conformação mecânica do material, como recebido, e conseqüentemente 

com a direção da deformação por estiramento, e foram confeccionados no Departamento de 

Usinagem da EMBRAER, também na Fresadora Deckel, de controle numérico. 

  

3.3.1. Corpo-de-prova para ensaio convencional de tração 
 

 Os corpos-de-prova para ensaios de tração foram confeccionados de acordo com a 

norma ASTM E 8 [116] e as dimensões estão apresentadas na Figura 3.6. 

região tratada 
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Figura 3.6 – Corpo-de-prova para ensaio de tração [116]. 

 

 O objetivo principal do ensaio de tração foi o de proceder a caracterização inicial do 

material, determinando-se principalmente o limite de escoamento e o limite de resistência 

para as três condições de pré-deformação (sem pré-deformação, 3% de pré-deformação e 5% 

de pré-deformação), valores esses que foram utilizados nos ensaios de propagação de trinca 

de fadiga e de tenacidade à fratura. 

 A direção de corte destes corpos-de-prova foi a direção de conformação mecânica dos 

materiais como recebidos. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos 

da EMBRAER, em uma máquina de tração EMIC Modelo DL 10000, de 100kN. Para cada 

quantidade de deformação estudada foram utilizados 3 corpos-de-prova para proceder a essa 

caracterização e o valor considerado foi a média dos três ensaios. 

 A Tabela 3.2 apresenta os resultados dos ensaios de tração, para as diferentes 

deformações. Completando os valores das propriedades mecânicas do material o módulo de 

elasticidade foi considerado como sendo 71000 MPa e o coeficiente de Poisson foi de 0,33. 
 

Tabela 3.2 – Resultados dos ensaios de tração. 
 

Deformação 

CDPs 

Limite de Escoamento, σYS 

(MPa)

Limite de Resistência, σUTS 

(MPa)

Deformação Total, ε 

(%)
sem deformação 405,76 482,6 12,11 

3% 412,17 496,38 9,82 

5% 416,00 497,67 8,82 

 

3.3.2. Corpo-de-prova para ensaio de propagação por trinca 
 

Os corpos-de-prova para os ensaios de propagação de trinca por fadiga foram 

confeccionados de acordo com a norma ASTM E 647 [117]. Este trabalho foi baseado na 

análise da geometria compact tension – CT. Os corpos-de-prova foram retirados com 

orientação relativa à conformação mecânica das placas (e conseqüentemente das tiras) (L-T), 



 54

isto é, carregamento na direção da conformação e propagação da trinca na direção transversal 

à conformação. A espessura, B, dos corpos-de-prova foi padronizada em 5mm e a largura, W, 

adotada foi de 80mm. Todas as demais dimensões são função da largura e são mostradas na 

Figura 3.7 [117]. O entalhe utilizado foi o do tipo chevron, cuja principal finalidade é a 

manutenção da propagação linear da trinca, ou seja, no plano de aplicação do carregamento.  

Para os ensaios de propagação de trinca foram utilizados 16 corpos-de-prova, 

considerando as quatro condições de deformação (sem pré-deformação, 3% de pré-

deformação, 3% de pré-deformação+ shot peening e 5% de pré-deformação), dois valores de 

razão de tensão (0,1 e 0,5) e dois corpos-de-prova para cada situação. 

 

3.3.3. Corpo-de-prova para ensaio de tenacidade à fratura 
 

 Os corpos-de-prova para os ensaios de tenacidade à fratura foram confeccionados de 

acordo com a norma ASTM 561 [118], para corpo-de-prova CT. As dimensões são as mesmas 

mostradas na Figura 3.7. 

 Para os ensaios de tenacidade foram utilizados 8 corpos-de-prova, considerando as 

quatro condições de deformação (sem pré-deformação, 3% de pré-deformação, 3% de pré-

deformação + shot peening e 5% de pré-deformação) e dois corpos-de-prova para cada 

situação. 

 
Figura 3.7 – Corpo-de-prova para ensaio de propagação de trinca. Dimensões em mm [117]. 
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3.4. Métodos 
 

Todas as etapas de caracterização do material, descritas a seguir, foram realizadas nos 

laboratórios do Departamento de Engenharia Metalúrgica da Escola de Minas da UFOP. 

 

3.4.1. Microscopia ótica 
 

 Como mencionado anteriormente, a liga de estudo foi submetida a um processo de 

conformação mecânica durante a fabricação e, por conseguinte, desenvolveu-se um forte 

fibramento mecânico, com os grãos justapostos na forma de “panqueca”. Além disso, uma 

deformação adicional foi promovida pelo estiramento de 3% e 5% e, ainda, para as amostras 

de 3% de pré-deformação, um tratamento superficial por shot peening foi aplicado. A análise 

microestrutural foi feita para as três direções (L, T e S) desta panqueca. A Figura 3.8 apresenta 

um esquema básico do aspecto microestrutural da liga Al 7475-T7351 nas três direções, 

mostrando também a disposição do corpo-de-prova CT em relação à orientação dos grãos 

[46]. Nota-se claramente neste esquema a diferença de forma dos grãos em função da 

orientação, resultado do trabalho mecânico produzido durante a fabricação e posteriormente 

pelo estiramento. A metalografia foi feita considerando as três direções e as amostras foram 

retiradas seguindo essa orientação. 
 

 
Figura 3.8 – Relação microestrutura versus orientação do corpo-de-prova [46]. 
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 Para realização da metalografia foram cortados quadrados de 10mm de aresta, com 

espessura do corpo-de-prova para ensaio de fadiga (5mm). Estes quadrados foram embutidos 

a frio com resina epoxi, com posterior lixamento numa sequência normal de lixas SiC, 

seguido de polimento com pasta de diamante. 

 A microestrutura da liga foi revelada através de ataque químico com o tradicional 

reativo de Keller [119]: 

 

•  HNO3 = 2,5 ml 

•  HCl = 1,5 ml 

•  HF = 1,0 ml 

•  H2O = 95 ml 

 

A observação da microestrutura da liga foi realizada em um analisador de imagens 

LEICA Q500IW, com o software LEICA Qwin, conforme mostrado na Figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.9 - Microscópio ótico com analisador de imagens LEICA (DEMET/EM/UFOP). 

 

3.4.2. Ensaio de propagação de trinca de fadiga 
 

Os ensaios de propagação de trinca foram realizados de acordo com a norma ASTM E 

647 [117]. Para o propósito do trabalho foram feitos ensaios de propagação com amplitude 

constante e estes foram realizados em uma máquina servo-hidráulica MTS de 10 ton, com 

Microscópio com 
Analisador LEICA 

Computador 

Amostra
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monitoramento por computador pelo software TESTSTAR II Versão 4.0. A Figura 3.10 

ilustra essa montagem com seus principais equipamentos. 

Para realização dos ensaios com amplitude constante foram consideradas as seguintes 

condições: 

 - Carregamento: senoidal 

 - Freqüência: 30Hz 

 - Temperatura: 20oC a 25oC (293,15K a 298,15K) 

 - Ambiente: ar 

 - Umidade Relativa: 60% a 70% 

 - R = Pmin/Pmax = 0,1 e 0,5 

 - Espessura dos corpos-de-prova: 5mm 

 - Tamanho inicial da trinca, ao: 18mm 

 - Acompanhamento do crescimento da trinca através da variação da flexibilidade 

elástica (compliance) do corpo-de-prova, com utilização de transdutor (clip gage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.10 – Máquina MTS de 10 ton utilizada nos ensaios de propagação e tenacidade 

(DEMET/EM/UFOP). 

 

 Em todos os ensaios, a carga máxima foi calculada de tal forma a se ter a propagação 

da trinca sempre no regime linear-elástico, com a relação a/W entre 0,3 e 0,7. Para tal, 

utilizou-se o gráfico [117] apresentado na Figura 3.11. 

painel de controle

computador 

corpo-de-prova 

cabeçote

garra 
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Figura 3.11 - Requisitos normalizados de tamanho para corpos-de-prova de fadiga [117]. 

 

 Na comparação entre as diferentes pré-deformações objetivou-se estudar a variação da 

velocidade de propagação de trinca da/dN com o fator cíclico de intensidade de tensões ∆K, 

principalmente na região do limiar ∆Kth , de grande importância quando se fala de aplicações 

de ligas em projetos aeronáuticos. O limiar ∆Kth é uma variável importante no estudo do 

presente trabalho e procurou-se então identificar as influências dos diferentes níveis de 

deformação nessa variável. 

 Os ensaios de propagação forneceram curvas de tamanho de trinca, a, versus número 

de ciclos de fadiga, N, (curva a x N). A partir destas curvas foram obtidos gráficos de 

velocidade de propagação de trinca da/dN versus fator cíclico de intensidade de tensões ∆K.  

 A medição do comprimento de trinca foi realizada pelo método indireto da 

determinação da flexibilidade elástica do corpo-de-prova. No lugar da observação visual, o 

comprimento da trinca é estimado, usando-se uma equação polinomial que correlaciona o 

comprimento da trinca com a flexibilidade elástica do corpo-de-prova, para uma dada 

geometria do corpo-de-prova. Existe uma relação direta entre o comprimento de trinca e a 

flexibilidade elástica que, para o corpo-de-prova empregado neste trabalho, é a seguinte 

[117]: 
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( ) ( ) ( ) ( )5432 6,21439,121482,236460,186695,4001,1 xxxxx uuuuuW
a −+−+−=       (21) 

 

a/W : comprimento de trinca normalizado pela largura do corpo-de-prova 
 

1

1
2

1

+







=

P
VEB

ux              (22) 

 

B : espessura do corpo-de-prova 

E : módulo de elasticidade ou módulo de Young do material 

V : deslocamento da abertura de trinca COD 

P : carga aplicada 

V/P : inclinação da curva COD/Carga tomada durante o ensaio 

 

Durante o ensaio de fadiga, o transdutor (clipgage) é colocado na “boca” do corpo-de-

prova de forma a medir a abertura durante o ensaio. A Figura 3.12 (a, b, c) mostra detalhes da 

montagem do corpo-de-prova nas garras. Para evitar qualquer oscilação do corpo-de-prova 

que pudesse resultar em uma leitura incorreta do transdutor foram colocados espaçadores 

entre o corpo-de-prova e as garras, conforme mostrado na Figura 3.12 (c). 

 

 
(a) 

 

 

garra Corpo-de-prova 

pistão 
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(b) 

 

 
(c) 

 

Figura 3.12 – Detalhes do esquema de montagem do corpo-de-prova nas garras da máquina servo-

hidráulica da MTS, para ensaios mecânicos. 

 

Desta forma, registra-se instantaneamente o gráfico carga aplicada versus COD, 

conforme ilustrado na Figura 3.13 [120]. A partir deste gráfico, calcula-se o valor de ux, e o 

correspondente valor para o comprimento de trinca. Nota-se a mudança de inclinação da reta, 

na medida em que o número de ciclos aumenta. 
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Figura 3.13 - Gráfico carga aplicada versus COD [120]. 

 

 O cálculo da velocidade de propagação da trinca da/dN é realizado através do método 

de diferenciação da secante à curva tamanho de trinca versus número de ciclos, conforme 

ilustrado na Figura 3.14 [120]. 
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Figura 3.14 - Método da diferenciação da secante [120]. 
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O fator ∆K será calculado por intermédio da seguinte expressão [117]: 
 

( )
( )

( )W
af

W
a

W
a

WB
PK





 −

+∆=∆
2

3
1

2
       (24) 

 

sendo, 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )432
6,572,1432,1364,4886,0 W

a
W

a
W

a
W

a
W

af −+−+=   (25) 

 

onde: 

a/W : comprimento de trinca normalizado pela largura do corpo-de-prova 
 

 

 A determinação do limiar ∆Kth de propagação de trinca consiste de ensaios com 

decréscimo gradual e automático do valor de ∆K aplicado. Neste caso, utiliza-se a seguinte 

expressão para o controle de ∆K: 
 

( )[ ]00 exp aaCKK nn −∆=∆        (26) 

 

onde C é o gradiente normalizado de K, neste caso negativo e igual a – 0,08 mm-1 e n é um 

número de ciclos específico. Assim, inicia-se o ensaio com um certo valor de ∆K, que vai 

diminuindo progressivamente. O valor de ∆Kth é calculado, a partir de uma regressão linear 

entre, pelo menos, cinco pontos eqüidistantes de da/dN   entre 10-9 e 10-10 m/ciclo. 

 A determinação da carga Pcl, de fechamento de trinca, consiste de um ajuste linear e 

quadrático na curva carga aplicada versus COD, para um dado ciclo de fadiga, conforme 

esquematizado na Figura 3.15 [120]. 
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Figura 3.15 - Ajustes linear/quadrático na curva P x COD [120]. 

 

A união entre os dois ajustes, linear e quadrático, chamada “joelho”, é um valor de 

carga designado por Pk. O objetivo é determinar um valor particular para Pk que melhor se 

ajuste na união entre as duas curvas, e este valor particular será então a carga Pcl de 

fechamento de trinca. Para encontrar o melhor valor para Pk, determina-se uma série de 

valores de Pk entre Pmax e Pmin, e também a soma dos quadrados dos resíduos e. Pcl é o valor 

de Pk para um valor mínimo de e. A Figura 3.16 ilustra a determinação da carga de 

fechamento, considerando a relação Pk versus e [120]. 

 

 
Figura 3.16 - Determinação da carga de fechamento, Pcl [120]. 
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3.4.3. Ensaio de tenacidade à fratura 
 

 Os ensaios de tenacidade à fratura foram realizados de acordo com a norma ASTM E 

1820 [118]. Utilizou-se a mesma máquina MTS, mostrada na Figura 3.10, e as condições do 

laboratório e da máquina/ensaio foram as mesmas dos ensaios de propagação de trinca. 

O ensaio, basicamente, consiste na realização de uma pré-trinca de fadiga no material 

e, em seguida, o mesmo é submetido a um carregamento estático até atingir o valor Pmáx, 

quando o ensaio é interrompido e o corpo-de-prova é descarregado. Registra-se então um dos 

três tipos de curva mostrados na Figura 3.17 [118], que relaciona a carga aplicada versus 

deslocamento na ponta da trinca (curva P x ν).  

 A pré-trinca é produzida através de um carregamento cíclico com uma razão de tensão, 

R igual a 0,1, para um número de ciclos entre 104 e 106, dependendo do tamanho da amostra, 

preparação do entalhe e nível da intensidade da tensão. A intensidade da tensão máxima no 

estágio terminal do crescimento da trinca não deve exceder 60% da tenacidade à fratura para 

estado de deformação plana, KIC. A utilização de entalhe chevron, como é o caso desse 

trabalho, ajudou a acelerar a formação da pré-trinca de fadiga e a manter um crescimento 

plano da mesma. 

 A medição do comprimento de trinca também foi realizada pelo método indireto da 

determinação da flexibilidade elástica do corpo-de-prova, usando-se a seguinte equação 

polinomial [118]: 
 

( ) ( ) ( ) ( )5432 677,650335,464043,106242,11063,41 xxxxx uuuuuW
a −+−+−=     (27) 

 

 Os termos apresentados são os mesmos da análise para o ensaio de propagação, e a 

Equação (27) difere da Equação (21) apenas nos coeficientes do polinômio. Com o uso do 

transdutor mede-se a abertura na ponta da trinca, registrando-se o gráfico P x COD, da mesma 

forma como apresentado na Figura 3.13. 

 A carga crítica PQ foi definida conforme o tipo de curva mostrado na Figura 3.17. 

Construiu-se uma secante a partir da origem do gráfico, com inclinação de 5%, ou seja, com 

inclinação de 95% da reta correspondente ao regime elástico, para determinar P5. O desvio de 

5% da inclinação inicial corresponde a um crescimento de trinca de cerca de 2% do ligamento 

remanescente, em um corpo-de-prova com a/W = 0,5. A carga PQ é definida como sendo o 

máximo valor de carga para os dados precedentes a P5. No caso do comportamento Tipo I a 

curva desvia-se muito levemente da linearidade antes de se atingir a fratura em Pmáx. Esta não 
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linearidade pode ser causada por plasticidade, crescimento de trinca subcrítico, ou ambos. 

Neste caso PQ = P5, pois não existe nenhum valor de carga maior que P5 para os dados 

precedentes a este. Na curva do Tipo II uma pequena quantidade de crescimento instável de 

trinca, chamado de pop-in, ocorre antes da curva se desviar da linearidade por 5%. Neste caso 

PQ é definido no momento em que se observa o pop in e será maior que P5. Um corpo-de-

prova que exibe um comportamento do Tipo III fratura-se completamente antes de se alcançar 

a não linearidade em 5%. Neste caso PQ = Pmáx e é também maior que P5. 

 

 
Figura 3.17 – Curva Carga x COD mostrando os três resultados típicos para as curva de 

tenacidade [118]. 

 

 O comprimento de trinca foi medido após a realização do ensaio, na superfície 

fraturada. Uma vez que existe uma tendência para profundidade da trinca variar através da 

espessura, o comprimento de trinca é definido como a média das três medidas igualmente 

espaçadas. Após a determinação da carga P do comprimento de trinca, ou seja, PQ, um valor 

de tenacidade KQ é calculado a partir da seguinte relação: 
 

( )Waf
WB

P
K Q

Q =             (28) 

 

onde f(a/W) é uma função adimensional de a/W. 
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 O valor de KQ computado através da Equação (28) corresponderá a KIC, isto é, 

tenacidade à fratura para estado de deformação plana, independente da espessura, somente se 

todos os requisitos abaixo forem atendidos: 
 

55,045,0 ≤≤ Wa             (29) 
 

2

5,2,),( 







≥−

YS

QK
aBaW

σ
           (30) 

 

Qmáx PP 10,1≤              (31) 

 

 O último requisito apresentado pela Equação (31), torna-se necessário para evitar a 

subestimação do valor de tenacidade do material.  

 Se algum dos requisitos ditado pelas Equações 29, 30 e 31 não for satisfeito, então KQ 

não representa a tenacidade à fratura KIC em deformação plana e independente da espessura 

do material. Neste caso, passa-se à determinação de KC, isto é, o valor de tenacidade à fratura 

em tensão plana, agora dependente da espessura do material. 

 Agora, a determinação de KC é feita com a utilização da norma ASTM E 561 [121], 

cujo principal objetivo é a determinação da curva de resistência, KR x a, do material. Neste 

caso, uma vez obtida a curva P x COD, através da norma ASTM E 1820, passa-se então à 

determinação da curva de resistência do material. Esta curva consiste na variação do fator de 

intensidade de tensão de extensão da trinca, KR, em função do tamanho de trinca a. O fator KR 

é calculado por uma expressão do tipo da Equação 28, enquanto que o tamanho de trinca a 

pode ser determinado a partir da flexibilidade (compliance) do corpo-de-prova. Cada corpo-

de-prova padronizado possui uma expressão que relaciona o tamanho de trinca com a sua 

flexibilidade (proporcional a COD/carga). 

A Figura 3.18 (a, b) esquematiza o procedimento para a determinação de uma curva de 

resistência, KR x a, e o cálculo de KC. A Figura 3.18a foi obtida no ensaio de um corpo-de-

prova C(T), e consiste na variação de P com COD, similar à mostrada na Figura 3.17. A partir 

desta curva, foram traçadas diversas secantes, cujas inclinações são inversamente 

proporcionais ao tamanho da trinca. A Figura 3.18b é a curva de resistência do material, 

calculada a partir de equações fornecidas pela norma. Uma vez traçada esta curva, uma 

tangente que passa pela origem do gráfico, e que representa a força para extensão da trinca, 

vai determinar o valor de KC.  
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      (a)              (b) 

Figura 3.18 – Curva P versus COD e correspondente curva de resistência KR x a 

 

Cálculo de δc 

 

O valor da abertura na “boca” da trinca equivalente à tenacidade à fratura, δc, é 

caculado a partir do somatório da componente elástica, δel, e da componente plástica, δpl, 

conforme segue abaixo: 
 

pleli δδδ +=                (32) 

 

onde δel é calculado como segue: 
 

( )
E

K

YS

i
el σ

νδ
2

1 22 −
=               (33) 

 

e ainda para o cálculo de Ki, 
 

( )w
af

WBB
P

K i
N

i
i ..

=              (34) 

agora, para determinação de δpl 
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onde rp é dado como: 
 

( )α+= 14,0pr               (36) 

 

e α é calculado somo segue, 
 







 +−












++






=
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b
a

b
aα             (37) 

 

onde: 

ν = coeficiente de Poisson (0,33) 

σYS= limite de escoamento do material (MPa) 

E = módulo de elasticidade do material (GPa) 

B = espessura do corpo-de-prova (m) 

BN = espessura do corpo-de-prova quando se tem entalhe lateral (m) 

Pi = carga determinada no ensaio de tenacidade à fratura - carga P5 (N) 

rp = fator de rotação plástica 

Vpl = componente plástica do deslocamento da abertura a boca da trinca, no ponto de 

avaliação da curva P – COD, Vc (m) 

z = distância do ponto de acoplamento do clip gage até o centro da aplicação da carga (centro 

do furo) (m) 

b = ligamento remanescente (W – a) (m) 

a = comprimento da trinca (m) 
 

O cálculo de Vpl é feito a partir dos gráficos P x COD, tomando o ponto Pc, Vc, 

correspondente à tenacidade à fratura do material. Primeiramente, traça-se a tangente à curva 

P x COD e em seguida, para o ponto Pc, Vc toma-se a paralela à tangente para determinar o 

valor de Vpl.  
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3.4.4. Fractografia 

 

A análise fractográfica foi realizada em um microscópio eletrônico de varredura 

(MEV), modelo JEOL JSM 5510. Para a realização dessa etapa os corpos-de-prova utilizados 

nos ensaios de tenacidade à fratura  e propagação de trinca foram separados em duas partes, e 

foi tomada uma das partes para fazer a observação da região fraturada. A parte do corpo-de-

prova a ser analisada foi colocada na câmara de inspeção do MEV e em seguida foram feitas 

varreduras ao longo da superfície da fratura, para analisar o aspecto da mesma em cada um 

dos ensaios realizados. Para os ensaios de tenacidade à fratura foram observadas as regiões de 

transição da pré-trinca por fadiga para a propagação instável e o limiar da fratura. Para os 

ensaios de propagação de trinca foram observadas as fraturas para a região do limiar ∆Kth e 

para a transição entre esta e a região de propagação linear. Foram feitas análises para 

diferentes aumentos, sendo de 35x, 500x e 1000x para o ensaio de tenacidade à fratura e de 

200x e 750x para os ensaios de propagação de trinca por fadiga. Os detalhes das fractografias 

para esses ensaios são mostrados nos itens 4.2 e 4.3. A Figura 3.19 apresenta o microscópio 

eletrônico de varredura utilizado. 

 

 
Figura 3.19 – Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV (DEMET/EM/UFOP) 

Câmara 

Computador Impressora 
MEV 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os itens a seguir apresentam uma síntese dos resultados da análise microestrutural, 

tenacidade à fratura e propagação de trinca por fadiga, esses dois últimos com apresentação 

das fractografias correspondentes. Também são mostrados os resultados de fechamento de 

trinca e análise detalhada para o limiar ∆Kth. Por último, é mostrada a aplicação dos modelos 

de Paris [33, 34] e Collipriest [38-41] para análise dos resultados e um estudo da variação dos 

coeficientes C e n do modelo de Paris. 

 

4.1. Análise Microestrutural 
 

As Figuras 4.1 (a, b, c), 4.2 (a, b, c), 4.3 (a, b, c), apresentam as microestruturas da liga 

Al 7475-T7351, nas três direções (L, T e S) definidas na Figura 3.8, para as condições sem 

pré-deformação, pré-deformada a 3% e pré-deformada a 5%, respectivamente. Para todas as 

metalografias foi tomado um aumento de 200x. Pode-se observar o forte fibramento mecânico 

da liga para as direções T e S, com grãos alongados e um pequeno grau de recristalização. 

Este fibramento é ainda mais pronunciado na direção T. Na direção L observam-se grãos 

menos alongados, principalmente para o material sem deformação, e também um pequeno 

grau de recristalização. Esta microestrutura é proveniente de tratamento térmico de 

precipitação na etapa de superenvelhecimento e pela conformação mecânica. Também, como 

pode ser visto para todas as metalografias, não foi observada diferença significativa em 

termos de fibramento e aspectos gerais da microestrutura, quando consideramos uma direção 

qualquer de referência. Isso revela que as quantidades de pré-deformação de 3% e 5% não 

foram suficientes para alterar significativamente a microestrutura, em comparação com o 

material sem deformação. Essa semelhança em termos de microestrutura ajuda a explicar os 

resultados obtidos para os ensaios de tenacidade à fratura e propagação de trinca, 

principalmente na região de propagação linear no gráfico dadN x ∆K, que serão mostrados 

nos próximos tópicos desse capítulo. Apesar da pouca intensidade da pré-deformação 

revelada pelos resultados da análise microestrutural é importante ressaltar os efeitos na região 

de propagação do limiar do ∆Kth, que serão mostrados também nos próximos itens. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.1 - Microestrutura da liga Al-7475 T-7351, sem deformação, 200X; (a) direção longitudinal 

(b) direção da maior transversal (c) direção da menor transversal. Reativo: Keller 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.2 - Microestrutura da liga Al-7475 T-7351, com 3% de pré-deformação, 200X; (a) direção 

longitudinal (b) direção da maior transversal (c) direção da menor transversal. Reativo: Keller 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.3 - Microestrutura da liga Al-7475 T-7351, com 5% de pré-deformação, 200X; (a) direção 

longitudinal (b) direção da maior transversal (c) direção da menor transversal. Reativo: Keller 
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4.2. Tenacidade à Fratura 
 

As Figuras 4.4 (a, b), 4.5 (a, b), 4.6 (a, b) e 4.7 (a, b) mostram os gráficos carga 

aplicada P versus abertura da boca do entalhe COD para todos os ensaios de tenacidade à 

fratura. Pode-se identificar nesse caso que, para todas as curvas, o Tipo I é o aplicável e logo, 

P5 = PQ. O valor de KQ (canto inferior direito de cada figura) foi determinado diretamente 

pelo software, para cada ensaio, e para esse valor tem-se um deslocamento equivalente na 

boca do entalhe, δc, o qual foi caculado com base nas Equações 32–37 mostradas no item 

3.4.3, a partir do somatório da componente elástica, δel, e da componente plástica, δpl. Esses 

resultados são apresentados na Tabela 4.2 mostrada neste item.  

Os gráficos P x COD foram utilizados como base para a determinação da curva de 

resistência KR x a do material e conseqüentemente dos valores de tenacidade à fratura, Kc, do 

material. O valor da tenacidade à fratura foi tomado como a média dos resultados alcançados 

para os dois corpos-de-prova, “a” e “b”. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figura 4.4 – Gráfico Carga x COD para a liga Al-7475-T7351, sem deformação; (a) corpo-de-prova 

“a” (b) corpo-de-prova “b”. 
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(a) 

 
(b) 

 

Figura 4.5 - Gráfico Carga x COD para a liga Al-7475-T7351, com 3% de pré-deformação por 

estiramento; (a) corpo-de-prova “a” (b) corpo-de-prova “b”. 

 

 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 4.6 - Gráfico Carga x COD para a liga Al-7475-T7351, com 5% de pré-deformação por 

estiramento; (a) corpo-de-prova “a” (b) corpo-de-prova “b”. 
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(a) 

 
(b) 

 

Figura 4.7 - Gráfico Carga x COD para a liga Al-7475-T7351, com 3% de pré-deformação por 

estiramento mais shot peening; (a) corpo-de-prova “a” (b) corpo-de-prova “b”. 

 

A Tabela 4.1 e a Figura 4.8 resumem os valores de tenacidade à fratura, Kc, 

encontrados para todas as condições de estudo (CDP = corpo-de-prova). Nota-se que o efeito 

da pré-deformação por estiramento é prejudicial para a tenacidade à fratura do material. Bar-

On e colaboradores [122] e Liaw e colaboradores [123] estudaram o efeito da pré-deformação 

na tenacidade à fratura de ligas de aço e mostram que o valor dessa propriedade diminui 

quando se aplica uma pré-deformação, e é mais intensa quanto maior a quantidade de pré-

deformação empregada. Os resultados alcançados por estes pesquisadores estão de acordo 

com o presente trabalho. Este efeito está relacionado com o aumento da resistência mecânica 

em função do estiramento e com sua relação inversa com a tenacidade. 

Por outro lado, o efeito benéfico do shot peening (dados “3% de pré-deformação + 

SP”) pode ser evidenciado pelo valor de tenacidade à fratura do material, que supera a faixa 

de 60 MPa.m1/2. Essa melhoria deve-se principalmente às tensões compressivas na superfície, 

que atuam como “grampos”, retardando a propagação da trinca. 

Já a Figura 4.9 apresenta a típica dependência da tenacidade à fratura com o limite de 

escoamento do material, para as diferentes quantidades de pré-deformação. Como era de se 

esperar, a conformação mecânica por estiramento resultou em um aumento do limite de 

escoamento do material, devido ao encruamento do mesmo, e no caso das pré-deformações de 

3% e 5% mais uma vez é mostrado o decréscimo nos valores de tenacidade à fratura do 

material para essas condições. 
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Tabela 4.1 – Resultados de Tenacidade à Fratura para as diferentes condições estudadas. 

CONDIÇÃO Kc (MPa.√m) 

sem deformação 95,50 

3% deformada 92,80 

5% deformada 79,30 

3% deformada + SP 97,30 

        SP = shot peening 

 

Figura 4.8 – Resultados de tenacidade à fratura para liga Al 7475-T7351 com e sem pré-deformação. 
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Figura 4.9 – Relação entre o limite de escoamento e a tenacidade à fratura, para liga Al 7475-T7351, em 

diferentes condições de pré-deformação. 
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Com relação ao valor da abertura na boca da trinca equivalente à tenacidade à fratura, 

δc, a Tabela 4.2 mostra os valores para cada uma das condições de estudo. Observa-se 

novamente que o maior valor para a tenacidade, aqui representada por δc, é alcançado para a 

condição com shot peening. 
 

Tabela 4.2 – Valores de δc para a liga Al 7475-T7351. 

Condição δc (mm) 

Sem pré-deformação 0,071 

3% de pré-deformação 0,057 

5% de pré-deformação 0,059 

3% de pré-deformação + SP 0,091 
        

 

Fractografias de CDPs ensaiados para avaliação de tenacidade à fratura 
 

As Figuras 4.10 (a-e), 4.11 (a-e), 4.12 (a-e) e 4.13 (a-e), mostram as fractografias 

observadas para a liga Al 7475-T7351 sem deformação, com 3% de deformação, com 5% de 

deformação e com 3% de deformação mais shot peening, respectivamente, para diferentes 

aumentos no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). 

 São mostrados aspectos das regiões aqui chamadas de Região A e Região B, sendo a 

primeira característica da transição da pré-trinca por fadiga para propagação instável da trinca e 

a segunda o limiar da fratura do corpo-de-prova. Para todas as situações estudadas observa-se o 

comportamento dúctil do material, com a tradicional fratura constituída de alvéolos, 

característica do mecanismo de nucleação, crescimento e coalescimento de microcavidades. 

Pode-se observar também a presença de inclusões no interior dos alvéolos, outro aspecto típico 

de materiais caracterizados por fratura dúctil. 
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(a) 

 
(b) 

 
(d) 

 
(c) 

 
(e) 

Figura 4.10 – Fraturas dos CDPs ensaiados para avaliação de tenacidade, para a liga Al 7475-T7351, 

sem pré-deformação. (a) Visão geral, aumento 35x (b) Detalhe da Região A, aumento 500x (c) Detalhe 

da Região A, aumento 1000x (d) Detalhe da Região B, aumento 500x (e) Detalhe da Região B, aumento 

1000x.

Região A 

Região B 
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(a) 

 
(b) 

 
(d) 

 
(c) 

 
(e) 

Figura 4.11 – Fraturas dos CDPs ensaiados para avaliação de tenacidade, para a liga Al 7475-

T7351, com 3% de pré-deformação. (a) Visão geral, aumento 35x (b) Detalhe da Região A, 

aumento 500x (c) Detalhe da Região A, aumento 1000x (d) Detalhe da Região B, aumento 500x (e) 

Detalhe da Região B, aumento 1000x. 

Região A 

Região B 
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(a) 

 
(b) 

 
(d) 

 
(c) 

 
(e) 

Figura 4.12 – Fraturas dos CDPs ensaiados para avaliação de tenacidade, para a liga Al 7475-

T7351, com 5% de pré-deformação. (a) Visão geral, aumento 35x (b) Detalhe da Região A, 

aumento 500x (c) Detalhe da Região A, aumento 1000x (d) Detalhe da Região B, aumento 500x (e) 

Detalhe da Região B, aumento 1000x. 

Região A 

Região B 
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(a) 

 
(b) 

 
(d) 

 
(c) 

 
(e) 

Figura 4.13 – Fraturas dos CDPs ensaiados para avaliação de tenacidade, para a liga Al 7475-T7351, 

com 3% de pré-deformação mais shot peening. (a) Visão geral, aumento 35x (b) Detalhe da Região A, 

aumento 500x (c) Detalhe da Região A, aumento 1000x (d) Detalhe da Região B, aumento 500x (e) 

Detalhe da Região B, aumento 1000x. 

Região A 

Região B 
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4.3. Resultados dos Ensaios de Propagação de Trinca por Fadiga 
 

 O comportamento em fadiga da liga Al 7475-T7351 superenvelhecida está 

apresentado em termos da taxa da/dN em função de ∆K. Basicamente, são apresentados os 

resultados em função da variação dos valores de R e das diferentes quantidades de pré-

deformação imprimidas sobre o material.  

 

4.3.1 Efeito da razão de tensão R 
 

As Figuras 4.14-4.17 apresentam os resultados da influência da variação da razão de 

tensão R, respectivamente para as deformações de 0%, 3%, 5% e 3% com shot peening. Pode-

se observar que o aumento de R, de 0,1 para 0,5, para quaisquer das condições de pré-

deformação, diminui a vida em fadiga do material. Este efeito foi também observado por 

outros trabalhos publicados [46, 124-131]. Este comportamento está associado ao fato do 

aumento de R consistir, na verdade, em aumento do fator de intensidade de tensão máximo, 

Kmáx, na ponta da trinca e, conseqüentemente, na força motriz para propagação de trinca. 
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Figura 4.14 – Efeito de R na propagação de trinca por fadiga da liga Al 7475-T7351 sem pré-

deformação. 
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Figura 4.15 – Efeito de R na propagação de trinca por fadiga da liga Al 7475-T7351 com 3% de pré-

deformação por estiramento. 
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Figura 4.16 – Efeito de R na propagação de trinca por fadiga da liga Al 7475-T7351 com 5% de pré-

deformação por estiramento. 
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Figura 4.17 – Efeito de R na propagação de trinca por fadiga da liga Al 7475-T7351 com 3% de pré-

deformação por estiramento mais shot peening. 

 

4.3.2 Efeito da pré-deformação 
 

 Com relação à pré-deformação, é importante ressaltar aqui a diferença de 

comportamento entre a região de propagação linear e a região do limiar ∆Kth.  

 

Região de Propagação Linear 

 

Os efeitos da pré-deformação para a região de propagação linear podem ser 

observados nos resultados apresentados nas Figuras 4.18 e 4.19, para valores de R iguais a 0,1 

e 0,5 respectivamente.  

Nota-se que, para essa região, não foram observadas diferenças significativas no 

comportamento da propagação de trinca de fadiga da liga Al 7475-T7351, nas diferentes 

condições de pré-deformação, para ambos valores de R. Este comportamento é característico 

das taxas de propagação mais elevadas, como é o caso da Região II, onde a microestrutura 

não exerce grande influência na propagação de trinca do material. Além disso, como foi 

mostrado no item 4.1, não ocorreu diferença significativa na microestrutura, que ainda assim 

pudesse levar a um comportamento diferenciado do material.  
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Região do Limiar de Propagação ∆Kth 

 

As Figuras 4.20 e 4.21 mostram os efeitos da pré-deformação para a região do limiar 

∆Kth para valores de R iguais a 0,1 e 0,5 respectivamente. Os valores de ∆Kth foram 

determinados de acordo com a norma ASTM E 647 [117] e a Tabela 4.3 resume esses valores 

para as condições estudadas. 
 

Tabela 4.3 - Limiar ∆Kth em função de R, liga Al 7475-T7351. 

Condição Razão R ∆Κth (MPa.m1/2) 

0% 1.81 

3% 1,65 

5% 1,46 

3% + SP 

0,1 

2,15 

0% 1,31 

3% 1,45 

5% 1,37 

3% + SP 

0,5 

1,80 

 

É importante ressaltar o efeito benéfico das tensões residuais compressivas geradas 

pelo shot peening. Nota-se, neste caso, uma sensível melhoria no comportamento do material, 

evidenciado pela curva mais deslocada para a direita em relação às demais e resultando em 

um maior valor de ∆Kth (2,15 MPa.m1/2 para R = 0,1 e 1,80 MPa.m1/2 para R = 0,5) . Os 

efeitos benéficos do shot peening podem ser confirmados no trabalho publicado por Elber 

[132]. 

No caso da pré-deformação, maiores intensidades de estiramento promoveram um 

prejuízo com relação à vida em fadiga do material, o que pode ser observado pela posição 

relativa das curvas de pré-deformação de 3% e 5% e das de 0% e 3% com shot peening. 

Entretanto, observou-se que os valores de pré-deformação de 3% e 5% não foram tão severos 

no comportamento do material, mostrando uma diferença pouco pronunciada nos valores do 

limiar ∆Kth, principalmente para R = 0,5.  

Como era de se esperar, esta região sofre grande influência da microestrutura e, 

embora não haja grande diferença nas quantidades de deformação, uma pequena modificação 

da microestrutura já é suficiente para alterar o comportamento do material no limiar ∆Kth. 
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Neste caso, como as taxas de propagação são bem pequenas para uma estrutura deformada, 

ocorre um bloqueio das bandas de deslizamento pelos contornos de grão.  

Isto mostra que a pré-deformação por estiramento/tração, apesar de refletir em um 

prejuízo com relação à propagação de trinca de fadiga, a mesma não é fator limitante quando 

esta característica não for a mais exigida e controlada. Mesmo assim, dependendo dos níveis 

de carregamento, os ganhos obtidos quando uma pré-deformação é aplicada no material 

podem ser mais valiosos para uma determinada aplicação requerida. 
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Figura 4.18 – Efeito da pré-deformação na propagação de trinca por fadiga da liga Al 7475-T7351, na 

Região II, para R = 0,1. 
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Figura 4.19 – Efeito da pré-deformação na propagação de trinca por fadiga da liga Al 7475-T7351, na 

Região II, para R = 0,5. 
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Figura 4.20 – Efeito da pré-deformação na propagação de trinca por fadiga da liga Al 7475-T7351, na 

Região I, para R = 0,1. 
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Figura 4.21 – Efeito da pré-deformação na propagação de trinca por fadiga da liga Al 7475-T7351, na 

Região I, para R = 0,5. 

 

 Um comparativo da variação dos valores de ∆Kth e a razão de tensão R é mostrado na 

Figura 4.22 para as diferentes pré-deformações. Como era de se esperar e como já foi 

mostrado nas Figuras 4.20 e 4.21, o limiar ∆Kth é significativamente afetado por R e, na 

medida em que a razão R aumenta, o valor de ∆Kth diminui. Esse mesmo comportamento 

também foi observado em diversos outros trabalhos [46, 124-131]. 

 Cabe ressaltar que, apesar dos resultados para a Figura 4.22 terem sido representados 

através de uma “reta”, em momento algum se quer referenciar que os mesmos sigam tal lei 

apresentada por esta. Por serem valores discretos para R = 0,1 e R = 0,5, a idéia da “reta” é 

apenas fazer a ligação entre os pontos e mostrar a tendência de decréscimo dos valores de 

∆Kth e confirmar o que era esperado, de acordo com vários trabalhos já publicados [46, 124-

131]. A reta foi identificada como tracejada, para ressaltar essa idéia. 
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Figura 4.22 – Variação dos valores do limiar de propagação ∆Kth na liga Al 7475-T7351, em função 

da razão de tensão R, para diferentes quantidades de pré-deformação. 

 

A Figura 4.23 (a-d) ilustra a propagação de uma trinca na superfície lateral do corpo-

de-prova da liga Al7475-T7351 estirado a 3%, em um ensaio para determinação do limiar 

∆Kth. Neste ensaio, o carregamento cíclico foi decrescendo, até atingir uma velocidade de 

trinca de aproximadamente 10-10 m/ciclo (de acordo com a norma ASTM E 647 a região do 

threshold corresponde a taxas de propagação entre 10-9 e 10-10 m/ciclo). Logo, foi possível 

identificar e observar o comportamento do crescimento da trinca durante o ensaio. A 

propagação da trinca ocorreu de forma transgranular em toda a extensão do ensaio. Observa-

se também que a trinca dominante apresenta bifurcação para uma velocidade de propagação 

que corresponde à região linear do gráfico da/dN x ∆K, e se torna mais plana na região do 

limiar ∆Kth . Estas características são comuns em ligas superenvelhecidas, como é o presente 

caso. Esse comportamento também foi encontrado para as outras condições estudadas. 
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(a) 

 
(c) 

 
(b) 

 
(d) 

Figura 4.23 - Propagação de trinca por fadiga, liga Al 7475-T7351, superfície lateral do corpo-de-prova, 

material com 3% de pré-deformação por estiramento; (a) início do ensaio, próximo da raiz do entalhe, 

da/dN ≈ 1 x 10-8 m/ciclo; (b) região para da/dN ≈ 1 x 10-9 m/ciclo; (c) região para da/dN ≈ 5 x 10-10 

m/ciclo; (d) final do ensaio, região para da/dN ≈ 1 x 10-10 m/ciclo. 

 

Fractografias de CDPs de Ensaios de Propagação de Trinca 

 

No caso dos ensaios de propagação de trinca, as análises fractográficas foram realizadas 

para as regiões do limiar ∆Kth (Região I) e para a região de propagação linear (Região II), 

mostrando a evidência clara da diferença do comportamento da propagação da trinca entre 

essas regiões. Observa-se nas Figuras 4.24-4.43, as estrias de propagação da região linear, 

espaçadas uniformemente em função dos ciclos de fadiga, bem como as facetas do tipo 

clivagem características da região do limiar ∆Kth, resultado da propagação ao longo dos planos 

de deslizamento do material. É importante salientar também a influência do shot peening nos 

aspectos da fratura do material. 
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Região do Limiar ∆Kth 

 

As Figuras 4.24 (a, b) e 4.25 (a, b), apresentam as fractografias da região do limiar ∆Kth 

para a liga Al 7475-T7351 sem pré-deformação, para valores de R = 0,1 e R = 0,5 

respectivamente. Da mesma forma, os pares de Figuras 4.26 (a, b) e 4.27 (a, b), 4.28 (a, b) e 

4.29 (a, b), 4.30 (a, b) e 4.31 (a, b), apresentam as fraturas da mesma região (limiar ∆Kth) e 

mesmos valores de R (0,1 e 0,5), porém agora para liga com 3% de pré-deformação, 5% de pré-

deformação e 3% de pré-deformação mais tratamento com shot peening, respectivamente. É 

importante observar inicialmente a presença de inúmeras facetas, do tipo clivagem, que são 

características da região do limiar de propagação de trinca. Além disso, as facetas são 

alongadas, pois trata-se de propagação de trinca ao longo dos grãos alongados da 

microestrutura da liga.  

Outra importante observação com relação à fratura deve ser feita para a amostra pré-

deformada a 3% e tratada com shot peening. Neste caso, também foram feitas análises da 

fratura especificamente na região tratada com shot peening, para mostrar a diferenciação da 

microestrutura nessa região, visando explicar o comportamento diferenciado para a propagação 

de trinca do material nessa condição. Os resultados das análises fractográficas para essa região 

são apresentados nas Figuras 4.32 (a, b) e 4.33 (a, b), para valores de R = 0,1 e R = 0,5 

respectivamente. Observa-se que a região lateral do corpo-de-prova, que está submetida às 

tensões compressivas do shot peening, apresenta um fratura distinta da região central do 

mesmo. Confirma-se assim o efeito do shot peening no comportamento do material. 
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(a) 

 
(b)

Figura 4.24 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 sem pré-

deformação, na região do limiar ∆Kth ; R = 0,1; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.25 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 sem pré-

deformação, na região do limiar ∆Kth ; R = 0,5; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.26 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 com 3% de 

pré-deformação, na região do limiar ∆Kth ; R = 0,1;. (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.27 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 com 3% de 

pré-deformação, na região do limiar ∆Kth ; R = 0,5; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.28 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 com 5% de 

pré-deformação, na região do limiar ∆Kth ; R = 0,1. (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.29 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 com 5% de 

pré-deformação, na região do limiar ∆Kth ; R = 0,5; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.30 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 com 3% de 

pré-deformação + SP, na região do limiar ∆Kth ; R = 0,1; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.31 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 com 3% de 

pré-deformação + SP, na região do limiar ∆Kth ; R = 0,5; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.32 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para área tratada com shot peening, na 

região do limiar ∆Kth ; R = 0,1; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

shot peening shot peening 

shot peening shot peening 

shot peening shot peening 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.33 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para área tratada com shot peening, na 

região do limiar ∆Kth ; R = 0,5; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

Região de Propagação Linear 

 

Da mesma forma que foi apresentada para a região do limiar ∆Kth, as fractografias 

apresentadas a seguir mostram as fraturas para região de propagação linear, com destaque 

para as amostra tratadas com shot peening.  

As Figuras 4.34 (a, b) e 4.35 (a, b), apresentam as fraturas típicas nessa região, para o 

material sem pré-deformação, sendo os valores de R iguais a 0,1 e 0,5 respectivamente. Os 

pares de Figuras 4.36 (a, b) e 4.37 (a, b), 4.38 (a, b) e 4.39 (a, b), 4.40 (a, b) e 4.41 (a, b), 

apresentam as fraturas da mesma região e para os mesmos valores de R, porém agora para liga 

com 3% de pré-deformação, 5% de pré-deformação e 3% de pré-deformação mais tratamento 

com shot peening, respectivamente. No caso das amostras tratadas com shot peening, as 

Figuras 4.42 (a, b) e 4.43 (a, b) evidenciam as fraturas especificamente na região da superfície 

tratada, para valores de R iguais a 0,1 e 0,5 respectivamente. Nessa região ainda são 

perceptíveis as características vista para a Região I, associadas à presença das estrias de 

fadiga, essas típicas do comportamento na Região II. Mais uma vez, observa-se claramente a 

diferença da fratura entre a superfície e a região central do corpo-de-prova, para o material 

com shot peening. 

 

shot peening shot peening 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.34 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 sem pré-

deformação, na região de propagação linear; R = 0,1; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.35 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 sem pré-

deformação, na região de propagação linear; R = 0,5; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.36 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 com 3% de 

pré-deformação, na região de propagação linear; R = 0,1; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.37 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 com 3% de 

pré-deformação, na região de propagação linear; R = 0,5; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.38 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 com 5% de 

pré-deformação, na região de propagação linear; R = 0,1; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.39 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 com 5% de 

pré-deformação, na região de propagação linear; R = 0,5; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.40 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 com 3% de 

pré-deformação + SP, na região de propagação linear; R = 0,1; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.41 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para a liga Al 7475-T7351 com 3% de 

pré-deformação + SP, na região de propagação linear; R = 0,5; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.42 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para área tratada com shot peening, na 

região de propagação linear; R = 0,1; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 
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(a) 

 
(b)

Figura 4.43 – Fractografias de um CDP ensaiado em fadiga, para área tratada com shot peening, na 

região de propagação linear; R = 0,5; (a) aumento 200x (b) aumento 750x. 

 

4.4. Fechamento de Trinca 
 

 A análise em termos de fechamento de trinca pode ser vista na Figura 4.44. Esta figura 

apresenta o valor do fator de intensidade de tensão de fechamento da trinca normalizado em 

termos do fator de intensidade de tensão máximo de cada ciclo de fadiga (Kcl/Kmáx), em 

função da força motriz ∆K. Observa-se que a magnitude do fechamento cresce na medida em 

que ∆K se aproxima de ∆Kth, com exceção da liga pré-deformada de 5%. Esse comportamento 

é característico do fechamento de trinca induzido por rugosidade e deflexão da trinca. Estes 

resultados são consistentes com diversas outras observações [133-136]. Nota-se também os 

valores mais elevados de fechamento de trinca para a liga com shot peening em toda a 

extensão da trinca, garantindo assim o seu melhor desempenho. Para as outras condições, 

observa-se um melhor comportamento do material sem pré-deformação em comparação com 

o material estirado. Com estes resultados confirma-se a utilização do fechamento de trinca 

para explicar o comportamento em fadiga em mais uma situação da prática, evidenciando 

mais uma vez os benefícios do tratamento de shot peening. 

 

shot peening shot peening 
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Figura 4.44 – Medição experimental para o fechamento de trinca na liga 7475-T7351, nas diversas 

condições de pré-deformação. 
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4.5. Aplicação dos Modelos de Paris e Collipriest 
 

 Os resultados apresentados nesse tópico mostram uma comparação dos modelos de 

Paris e Collipriest, para todas as condições estudadas. 

 As Figuras 4.45-4.52 apresentam a aplicação dos modelos para a liga utilizada neste 

trabalho, nas quatro condições de pré-deformação e para os dois valores de R utilizados. Nota-

se claramente que a utilização do modelo de Collipriest fornece informações mais precisas 

com relação às regiões do limiar de propagação e ruptura. Além disso, na região do limiar 

∆Kth o modelo de Collipriest fornece informações menos conservativas em comparação com o 

modelo de Paris, o que é muito importante para uso como critério de projeto visando redução 

de pesos e custos. Esse comportamento é notado em todos os resultados e evidencia a 

restrição do modelo de Paris para uso exclusivo na análise dos resultados para a Região II da 

curva da/dN x ∆K.  

 Para a aplicação do modelo de Collipriest foram utilizados os mesmos dados do 

modelo de Paris, ou seja, os da Região II da curva dadN x ∆K, com o propósito de verificar a 

eficiência do modelo para a previsão do comportamento do material para as regiões I e III, 

conforme apresentado no item 2.5.2. Nesse caso, após a determinação da regressão pelo 

modelo e a comparação com as curvas apresentadas no item 4.3, observa-se que os pontos 

relativos à região do limiar ∆K se enquadram perfeitamente no modelo, comprovando assim a 

importância e eficiência do mesmo para prever o comportamento nessa região. Isso, além de 

ressaltar a importância do modelo, reflete a confiabilidade dos resultados para aplicação em 

projeto, uma vez que o modelo de Collipriest é utilizado para fornecer informações para uso 

no cálculo estrutural e de tolerância ao dano em projetos aeronáuticos da empresa. 

 Apesar dos dois modelos representarem os resultados para a Região II do gráfico de 

propagação de trinca por fadiga, pode-se notar facilmente em alguns casos, uma diferença 

entre os parâmetros que determinam o comportamento nessa região, para os dois modelos, o 

que pode ser identificado pelo não paralelismo das curvas dos mesmos. Isto é explicado pelo 

fato do modelo de Collipriest ser mais flexível nesse sentido, podendo suportar variações em 

seus parâmetros C1 e C2 de forma a se adequar melhor aos resultados e fornecer uma resposta 

mais representativa dos mesmos. 
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Figura 4.45 – Comparação entre os modelos de Paris e Collipriest, para os resultados de propagação de 

trinca por fadiga da liga 7475-T7351, sem pré-deformação; R = 0,1. 
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Figura 4.46 – Comparação entre os modelos de Paris e Collipriest, para os resultados de propagação de 

trinca por fadiga da liga 7475-T7351, sem pré-deformação; R = 0,5. 
 



 103

1 10 100
1E-10

1E-9

1E-8

1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3
   Liga   7475-T7351 ; 3% de pré-deformação ; R = 0,1

 Região de Paris       Região do Threshold
        Kth = 1,83 MPa.m1/2 ,  Kc = 92,80 MPa.m1/2

Análise Estatística:
   Modelo de Paris , Tamanho da Amostra = 190

C = 3,444E-11         n = 3,455
   Modelo de Collipriest , Tamanho da Amostra = 190

C1 = - 6,690            C2 = 2,157    
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Figura 4.47 – Comparação entre os modelos de Paris e Collipriest, para os resultados de propagação de 

trinca por fadiga da liga 7475-T7351, com 3% de pré-deformação; R = 0,1. 
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 Liga   7475-T7351 ; 3% de pré-deformação ; R = 0,5

 Região de Paris     Região do Threshold
             Kth = 2,90 MPa.m1/2  ;  Kc = 92,80 MPa.m1/2

Análise Estatística:
   Modelo de Paris , Tamanho da Amostra = 186

C = 3,930E-10         n = 2,779
   Modelo de Collipriest , Tamanho da Amostra = 186

C1 = - 6,808          C2 = 1,793    
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Figura 4.48 – Comparação entre os modelos de Paris e Collipriest, para os resultados de propagação de 

trinca por fadiga da liga 7475-T7351, com 3% de pré-deformação; R = 0,5. 
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   Liga   7475-T7351 ; 5% de pré-deformação ; R = 0,1

 Região de Paris      Região do Threshold
             K

th
 = 1,62 MPa.m1/2  ;  K

c
 = 79,30 MPa.m1/2

Análise Estatística:
   Modelo de Paris , Tamanho da Amostra = 84

C = 3,603E-11         n = 3,372
    Collipriest model , Tamanho da Amostra = 84

C1 = - 6,847          C2 = 1,997    
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Figura 4.49 – Comparação entre os modelos de Paris e Collipriest, para os resultados de propagação de 

trinca por fadiga da liga 7475-T7351, com 5% de pré-deformação; R = 0,1. 
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  Liga   7475-T7351 ; 5% de pré-deformação ; R = 0,5

 Região de Paris      Região do Threshold
           K

th
 = 2,74 MPa.m1/2  ;  K

c
 = 79,30 MPa.m1/2

Análise Estatística:
   Modelo de Paris , Tamanho da Amostra = 72

C = 2,876E-10         n = 2,964
   Modelo de Collipriest , Tamanho da Amostra = 72

C1 = - 6,883          C2 = 1,713   
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Figura 4.50 – Comparação entre os modelos de Paris e Collipriest, para os resultados de propagação de 

trinca por fadiga da liga 7475-T7351, com 5% de pré-deformação; R = 0,5. 
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  Liga   Al 7475-T7351 ; 3% de pré-deformação + SP ; R = 0,1
      Região de Paris       Região do Threshold
                  K

th
 = 2,38 MPa.m1/2  ;  K

c
 = 97,30 MPa.m1/2

Análise Estatística:
   Modelo de Paris , Tamanho da Amostra = 206

C = 2,265E-11         n = 3,460
   Modelo de Collipriest , Tamanho da Amostra = 206

C1 = - 6,638            C2 = 2,089     
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Figura 4.51 – Comparação entre os modelos de Paris e Collipriest, para os resultados de propagação de 

trinca por fadiga da liga 7475-T7351, com 3% de pré-deformação + SP; R = 0,1. 
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 Liga   7475-T7351 ; 3% de pré-deformação + SP ; R = 0,5
    Região de Paris      Região do Threshold
                K

th
 = 3,60 MPa.m1/2  ;  K

c
 = 97,30 MPa.m1/2

Análise Estatística:
   Modelo de Paris , Tamanho da Amostra = 187

C = 2,167E-10         n = 3,008
   Modelo de Collipriest , Tamanho da Amostra = 187

C1 = - 6,667          C2 = 1,820   
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Figura 4.52 – Comparação entre os modelos de Paris e Collipriest, para os resultados de propagação de 

trinca por fadiga da liga 7475-T7351, com 3% de pré-deformação + SP; R = 0,5. 
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Uma segunda análise feita usando os modelos de Paris e Collipriest refere-se ao estudo 

da influência da pré-deformação no comportamento da propagação de trinca de fadiga. Os 

resultados mostrados nas próximas figuras evidenciam o que foi apresentado para as Figuras 

4.18-4.21. Neste caso, mais uma vez, o modelo de Collipriest foi baseado apenas nos dados da 

Região II. Os resultados dessa análise estão mostrados nas Figuras 4.53 e 4.54 para o modelo 

de Collipriest e nas Figuras 4.55 e 4.56 para o modelo de Paris. 

Observa-se, mais uma vez, que o comportamento do material nas várias condições 

praticamente não é alterado na Região II, já que esta sofre pouca influência da microestrutura. 

Tanto o modelo de Paris quanto o de Collipriest mostram este comportamento para a Região 

II. Entretanto, confirma-se que a região do limiar ∆Kth é fortemente afetada pela pré-

deformação, conforme mostrado anteriormente no item 4.3.2. 
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Figura 4.53 – Efeito da pré-deformação na propagação de trinca por fadiga da liga 7475-T7351, 

utilizando o modelo de Collipriest, para R = 0,1. 
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Figura 4.54 – Efeito da pré-deformação na propagação de trinca por fadiga da liga 7475-T7351, 

utilizando o modelo de Collipriest, para R = 0,5. 
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Figura 4.55 – Efeito da pré-deformação na propagação de trinca por fadiga da liga 7475-T7351, 

utilizando o modelo de Paris, para R = 0,1. 
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Figura 4.56 – Efeito da pré-deformação na propagação de trinca por fadiga da liga 7475-T7351, 

utilizando o modelo de Paris, para R = 0,5. 

 

4.6. Análise dos parâmetros C e n do Modelo de Paris 
 

 Conforme mostrado no item 2.5.1, as constantes C e n mostram uma variabilidade, 

mesmo se os ensaios forem conduzidos nas mesmas condições. Além disso, elas estão 

relacionadas empiricamente através da relação apresentada pela Equação (6). O objetivo aqui 

é mostrar o comportamento dessas duas constantes, para as condições estudadas. A Tabela 4.4 

apresenta os valores encontrados para log C e n, em função da variação de R, para as quatro 

condições de pré-deformação analisadas. 

As Figuras 4.57 e 4.58 mostram a influência de R nos valores de log C e n, 

respectivamente.  

Alguns trabalhos [42, 136] relacionam a variação dos coeficientes C e n com o 

aumento de R. De acordo com esses trabalhos, um aumento no valor de R promove um 

aumento nos valores de log C e uma redução nos valores de n. Estes trabalhos foram baseados 

na análise de vários ensaios de propagação de trinca, para vários materiais diferentes, de 

forma a verificar a dependência esperada. No presente trabalho pode-se observar que os 
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resultados apresentados pelas Figuras 4.57 e 4.58 estão de acordo com os trabalhos citados. 

Isso mostra a clara dependência dessas “constantes” com R. 

Da mesma forma que foi salientada no item 4.3.2, a idéia de se representar a variação 

dos valores dos parâmetros C e n com o aumento de R, através de uma “reta”, é apenas para 

fazer a ligação entre os pontos e mostrar a tendência do crescimento ou decréscimo dos 

valores dos mesmos, visando confirmar essa tendência mostrada em outros trabalhos já 

publicados. Mais uma vez, levando-se em consideração os aspectos estatísticos para se 

determinar a “verdadeira” lei que rege a variação dessas constantes com R, seria necessário 

um maior número de ensaios, para diferentes valores de R, para levantamento das constantes 

C e n. 

 
Tabela 4.4 – Resultados para as constantes C e n nas diferentes condições estudadas. 

Condição R log C n 

0,1 -10,270 3,223 sem pré-

deformação 0,5 -9,59 2,890 

0,1 -10,463 3,455 3% de pré-

deformação 0,5 -9,406 2,779 

0,1 -10,443 3,372 5% de pré-

deformação 0,5 -9,541 2,964 

0,1 -10,645 3,460 3% de pré-

deformação + SP 0,5 -9,664 3,008 
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Figura 4.57 – Influência de R no valor de log C, para a liga Al 7475-T7351. 
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Figura 4.58 – Influência de R no valor de n, para a liga Al 7475-T7351. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 As conclusões a seguir estão de acordo com a organização das informações 

apresentadas na presente dissertação. Com relação às proposições apresentadas e discutidas 

nos tópicos anteriores, pode-se concluir: 

 

Microestrutura da Liga 

 

•  A liga de alumínio 7475-T7351 apresentou uma microestrutura constituída 

basicamente de grãos alongados, com um pequeno e localizado grau de recristalização; 

•  Não foi detectada variação microestrutural significativa gerada em função do 

estiramento ou shot peening.  

•  Para todas as microestruturas foi observada a presença de uma pequena quantidade de 

precipitados distribuídos nos contornos de grão. 

 

Tenacidade à Fratura 

 

•  A tenacidade à fratura para estado de tensão plana, Kc, da liga de alumínio diminuiu 

com o aumento da quantidade de pré-deformação por estiramento; 

•  A pré-deformação por estiramento provocou um aumento do limite de escoamento do 

material, devido ao encruamento. Neste caso, a tenacidade à fratura diminui na medida 

em que o limite de escoamento aumenta; 

•  O tratamento superficial de shot peening aumentou significativamente Kc, devido às 

tensões residuais compressivas geradas na superfície e os valores ultrapassaram a faixa 

de 97 MPa.m1/2; 

•  Para todas as condições estudadas, observou-se o comportamento dúctil do material, 

com a tradicional fratura constituída de alvéolos, característica do mecanismo de 

nucleação, crescimento e coalescimento de microcavidades. Além disso, a associação 

de inclusões com os alvéolos foi observada e, em alguns casos, estas se apresentaram 

fraturadas pelo processo de deformação. 
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Propagação de Trinca por Fadiga 

 

•  A resistência à propagação de trinca por fadiga da liga de alumínio diminuiu na 

medida em que a razão de tensões R aumentou, para quaisquer das condições 

analisadas. Da mesma forma, a resistência à propagação de trinca de fadiga diminuiu 

com o aumento da pré-deformação por estiramento.  

•  Por outro lado, o tratamento superficial de shot peening melhorou o desempenho da 

liga e a diferença de comportamento ocorreu de forma mais significativa para a região 

do limiar ∆Kth. No caso da região de Paris, as taxas de propagação de trinca foram 

praticamente iguais, para quaisquer das condições de pré-deformação, pois esta região 

sofre pouca influência de variações microestruturais.  

•  A propagação da trinca por fadiga ocorreu de forma transgranular em toda a extensão 

do ensaio. Com relação à fratura, na região do limiar ∆Kth a superfície apresentou 

platôs alongados. Na região de transição a superfície de fratura foi mais plana, com o 

aparecimento de estrias de fadiga e em alguns casos, bifurcações de trincas. Na 

amostra submetida ao tratamento superficial de shot peening percebeu-se, em toda a 

extensão da trinca, uma diferença de morfologia de fratura entre as superfícies e o 

centro do corpo-de-prova. 

 

Aplicação dos Modelos 

 

•  Os resultados alcançados apresentaram grande concordância com os modelos de Paris-

Erdogan e Collipriest utilizados, resultado de um bom controle das variáveis de ensaio. 

•  Comparando-se os modelos de Paris-Erdogan e Collipriest, nota-se que o segundo 

representa com mais precisão os resultados alcançados, principalmente quando leva-se 

em consideração os resultados experimentais da região do limiar ∆Kth refletidos no 

modelo.  

•  Ainda, o modelo de Collipriest é caracterizado principalmente pela capacidade de 

descrever o comportamento do material para as três regiões da curva de propagação 

da/dN x ∆K, tendo como base os dados para a região de propagação linear e os valores 

de Kc e Kth. Este modelo apresenta um valor de ∆Kth menos conservativo em relação 

ao modelo de Paris-Erdogan o que, para o propósito de projeto, é de grande 

importância quando se considera redução de peso e custos.  
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•  Nota-se ainda que, para considerações de projeto, o modelo de Collipriest se ajusta de 

forma a representar da melhor maneira possível os dados e garantir o cumprimento dos 

requisitos de segurança, já que para todos os casos, é observado que as curvas geradas 

por este modelo estão ligeiramente deslocadas para cima em relação aos resultados 

experimentais. Isto garante um conservadorismo, por razões de segurança em projeto, 

quando da determinação dos dados necessários para uso em cálculo estrutural de 

estruturas de aeronaves. 

•  Observou-se uma pequena variação de comportamento na Região II, para os dois 

modelos, devido ao ajuste dos parâmetros C1 e C2 do modelo de Collipriest para 

representar os resultados com maior confiabilidade. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Baseado no desenvolvimento do trabalho e nos resultados encontrados, os seguintes 

assuntos para trabalhos futuros são sugeridos: 

 

•  Estudo dos efeitos do carregamento variável/sobrecarga no comportamento em 

fadiga da liga Al 7475-T7351, pré-deformada; 

•  Estudo da variação da intensidade do shot peening na tenacidade à fratura e 

propagação de trinca de fadiga das liga Al 7475-T7351; 

•  Estudo comparativo das influências do shot peening e peen forming na tenacidade à 

fratura e na propagação de trinca de fadiga da liga Al 7475-T7351; 

•  Estudo de corrosão-fadiga, para condições similares às consideradas no presente 

trabalho.  

•  Estudo comparativo entre diferentes ligas das famílias 2XXX e 7XXX, mais 

comumente utilizadas na indústria aeronáutica, para condições similares às do presente 

trabalho; 

•  Estudo de condições de pré-deformação mais severas, por exemplo, 7% ou 8%, no 

comportamento em fadiga e tenacidade à fratura da liga Al 7475-T7351.  

•  Estudo dos efeitos da pré-deformação e shot peening na propagação de trinca por 

fadiga e na tenacidade à fratura da liga Al 7075-T7351, liga esta precedente à Al 7475-T7351. 
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