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RESUMO 

Este trabalho visou a análise de fratura da liga de alumínio 7075-T6 após ensaio 

de fadiga em corpos de prova (cdps) com e sem entalhe, da própria condição T6, 

desta condição submetida ao tratamento térmico RRA e ao tratamento superficial de 

nitretação a plasma, que foram produzidos em estudos anteriores no grupo de 

pesquisa em que este trabalho está inserido. A importância do estudo da sensibilidade 

ao entalhe se dá pelo fato do entalhe geralmente diminuir a vida em fadiga, criando 

regiões de altas tensões triaxiais localizadas que restringem a deformação plástica, 

fragilizando o material. Um padrão de tratamento térmico conhecido como 

retrogression and reaging (RRA) é utilizado para aumentar a resistência mecânica e 

a dureza da AA7075-T6 a fim de se obter melhorias no comportamento em fadiga e 

em corrosão. A condição de tratamento utilizada foi de 200 °C por 20 minutos com 

resfriamento em água (ressolubilização) seguido por 24 horas a 120 °C (re-

envelhecimento). A nitretação a plasma foi o método escolhido por elevar a dureza 

superficial, resistência à fadiga, resistência ao desgaste e à corrosão de várias ligas, 

melhorando o desempenho dos materiais encontrados no mercado. Os cdps de fadiga 

foram usinados a partir de barras cilíndricas da AA7075-T6 e o ensaio de fadiga de 

alto ciclo em um equipamento servo-hidráulico MTS foi realizado em condições 

trativas (razão de tensão R=0,1). As análises de fratura da liga AA7075 após ensaio 

de fadiga nas condições T6, RRA e nitretada a plasma foram realizadas via 

estereomicroscopia e por microscopia eletrônica de varredura para a determinação 

dos tipos de fratura apresentados em cada condição e os micromecanismos de fratura 

atuantes. As tensões dos cdps analisados foram 400 e 500 MPa para a condição não 

entalhada e 75, 100 e 150 MPa para as condições entalhadas. Os três estágios 

característicos de fadiga foram encontrados para as condições analisadas, com 

exceção da condição nitretada sem entalhe que apresentou uma fratura intergranular 

com presença de dimples. Com exceção da condição nitretada sem entalhe, 

microscopicamente foi possível encontrar e mensurar estrias de fadiga em todas as 

amostras analisadas com e sem entalhe. Além disso, foram encontradas partículas de 

segunda fase na região de nucleação de trinca da condição T6 sem entalhe. 

Macroscopicamente, não foram encontradas marcas de praia ou marcas de catraca 

nas amostras analisadas. As condições T6, RRA e nitretadas com entalhe 

apresentaram fractografias similares à condição de concentração de tensão severa. 
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ABSTRACT 

This work aimed the fracture analysis of aluminum alloy 7075-T6 after fatigue test on 

notched and unnotched specimens, of the T6 condition itself, this condition subjected 

to RRA heat treatment and to plasma nitriding surface treatment, which were produced 

in previous studies of the same research group. The importance of studying the notch 

sensitivity is because notch generally reduces fatigue life, creating regions of high 

localized triaxial stresses that restrict plastic deformation, embrittling the material. A 

standard heat treatment known as retrogression and reaging (RRA) is used to increase 

the strength and hardness of AA7075-T6 to obtain improvements in fatigue and 

corrosion behavior. The heat treatment parameters applied were 200 °C for 20 minutes 

with water cooling (resolubilization) followed by 24 hours at 120 °C (reaging). Plasma 

nitriding was the chosen method for increasing surface hardness, fatigue resistance, 

wear, and corrosion resistance of various alloys, improving the performance of 

materials found in the market. The fatigue specimens were machined from cylindrical 

bars of AA7075-T6, and the high cycle fatigue test was performed in an MTS servo-

hydraulic equipment under tensile conditions (stress ratio R=0.1). The post-fatigue 

fracture analysis of T6, RRA and plasma nitride condition were performed via 

stereomicroscopy and scanning electron microscopy to determine each condition 

fracture types and the active micromechanisms of fracture. The stresses of the 

analyzed specimens were 400 and 500 MPa for unnotched condition and 75, 100 and 

150 MPa for notched condition. The three characteristic stages of fatigue were found 

for all the analyzed conditions, except for the unnotched nitride condition, which 

presented an intergranular fracture with the presence of dimples. Apart from the 

unnotched nitride condition, microscopically it was possible to find and measure fatigue 

striations in all notched and unnotched analyzed specimens. In addition, second-phase 

particles were found in the crack nucleation region of the unnotched T6 condition. 

Moreover, macroscopically no beach marks or ratchet marks were found in the 

analyzed samples. The notched T6, RRA and nitride condition presented similar 

fractographies to the severe stress concentration condition. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A grande maioria dos componentes estruturais está submetida em serviço a 

carregamentos variáveis, sendo assim suscetíveis ao processo de fadiga. Entre 80% 

e 90% dos componentes sob tensões variáveis sofrem fratura por fadiga, o que torna 

um fator crítico principalmente em equipamentos aeronáuticos onde mínimas 

variações estruturais podem resultar em grandes catástrofes. Uma vez que a liga de 

alumínio 7075 tem como principais aplicações o setor aeronáutico e marítimo o estudo 

do comportamento em fadiga se torna vital (ALCOA, 2015; BRANDT, 2009; MONIZ, 

2007, HATCH, 1984). 

Os elevados valores de resistência obtidos em ligas do sistema Al-Zn-Mg (série 

7XXX) são conhecidos desde a década de 1920, entretanto, tais ligas são 

caracterizadas pela baixa resistência à corrosão sob tensão e baixa dureza superficial 

(fator de grande relevância para vida em fadiga) (MORADSHAHI, 2006). 

Por ser um processo espontâneo que causa a deterioração do metal por meio 

de reações de oxirredução, a corrosão tem sido amplamente estudada. A corrosão 

está constantemente transformando os materiais metálicos de modo que a 

durabilidade e desempenho dos mesmos deixem de satisfazer os fins a que se 

destinam causando grandes prejuízos econômicos (ASM, 2006). 

Com o tratamento superficial de nitretação, é esperado uma melhoria nas 

propriedades tribológicas e em corrosão (RENEVIER, 1999). Propriedades 

interessantes do nitreto de alumínio (AlN), tal como elevada dureza, e resistência ao 

desgaste, bem como uma melhor resistência à corrosão química, condutividade 

térmica elevada (comparáveis ao Al) e resistividade elétrica são muito atraentes para 

aplicações tecnológicas avançadas (MORADSHAHI, 2006) 

Os revestimentos de proteção têm sido uma alternativa para aumento da vida 

em fadiga e corrosão uma vez que podem servir como barreiras à nucleação e 

propagação de trincas. Uma vez que o tratamento superficial de nitretação gerou 

resultados muito positivos em outros materiais, como é o caso da liga Ti-6Al-4V e o 

aço inoxidável duplex, seria justificável um estudo do efeito da nitretação a plasma da 

liga de alumínio 7075 para melhoria do comportamento em fadiga e corrosão 

(OLIVEIRA, 2014).  
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Como os estudos mostram que o tratamento térmico RRA resulta em uma 

melhor resistência a corrosão nas ligas de alumínio seria importante um estudo sobre 

os seus efeitos em fadiga, uma vez que a liga em estudo tem como uma de suas 

principais aplicações o setor aeronáutico (NAEEM, 2013). 

A importância e o valor da análise de falhas para segurança, confiabilidade, 

desempenho e economia estão bem documentados. Por isso justifica-se a importância 

da análise complementar da superfície de fratura e dos mecanismos de fratura da liga 

de alumínio 7075 após ensaio de fadiga em cdps com e sem entalhe, submetidos a 

tratamento térmico T6 e RRA e nitretação a plasma. 
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo geral: 

Realizar a análise da superfície de fratura da liga de alumínio 7075-T6 após 

ensaio de fadiga em cdps com e sem entalhe, submetidos ao tratamento térmico RRA 

e ao tratamento superficial de nitretação a plasma a fim de caracterizar os possíveis 

mecanismos de fratura atuantes por fadiga. 

Destacam-se os seguintes objetivos específicos do trabalho: 

• Avaliar possíveis alterações no comportamento da fratura e nas etapas 

características de uma falha por fadiga, que os tratamentos RRA e nitretação a plasma 

possam ter gerado na liga de alumínio 7075-T6; 

• Determinar os tipos e os mecanismos de fratura atuantes na liga de 

alumínio 7075 para as diferentes condições de tratamentos (T6, RRA e nitretação a 

plasma), níveis de tensão e tipo de concentrador de tensão. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Alumínio e suas ligas 

 

O alumínio é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre e entre os 

elementos não-ferrosos é o mais utilizado. Devido a suas excelentes propriedades, 

entre as quais se destacam o baixo peso específico, a alta condutividade térmica e 

elétrica, ductilidade, maleabilidade e a facilidade de ser reciclado, ganhou grande 

destaque no cenário mundial perdendo apenas para o ferro em consumo (ASM, 1990).  

Entretanto esse metal, quando puro, é um material relativamente macio e com 

baixa dureza não tendo tanta aplicabilidade para a indústria aeronáutica. Dessa forma, 

o uso da metalurgia consiste em projetar novas ligas, ou seja, combinar, a partir de 

um metal base, adições controladas de determinadas quantidades de outros 

elementos, de modo a obter melhorias ou modificações, de origem físico-metalúrgica, 

em algumas propriedades do mesmo (BONAZZI, 2013) 

As principais preocupações quanto à metalurgia física das ligas de alumínio 

incluem os efeitos da composição química, do trabalho mecânico, e/ou tratamento 

térmico que influenciarão diretamente nas propriedades mecânicas e físicas. Em 

termos de propriedades, o aumento na resistência mecânica é um objetivo importante 

na concepção destas ligas, pois a baixa resistência do alumínio puro (cerca de 10 

MPa ou 1,5 ksi, tensão limite de escoamento na condição recozida) limita a sua 

utilização comercial. Os métodos mais comuns para aumentar a resistência das ligas 

de alumínio são os seguintes (ASM, 1993):  

• Dispersando constituintes ou elementos em uma segunda fase ou em 

solução sólida, e posterior trabalho a frio da liga (para o caso de ligas trabalhadas não-

tratáveis termicamente ou ligas encruáveis); 

• Dissolvendo os elementos ligantes em solução sólida e precipitando-os 

como partículas sub-microscópicas coerentes (para o caso de ligas trabalhadas 

tratáveis termicamente ou que endureçam por precipitação). 

 A adição destes elementos seja para estabilizar metalurgicamente os 

elementos de liga que prevalecem na família, ou para refinar as propriedades que se 

desejam atingir, é o que caracteriza a ampla variedade das ligas de Al, com 

propriedades mecânicas diversas, cada uma específica para uma determinada gama 
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de aplicações. A base da classificação dessas “Séries” ou “Famílias” está justamente 

em como esses elementos metálicos modificam as propriedades específicas do Al 

(BONAZZI, 2013). 

De acordo com ASM (1993) as ligas de Al podem ser classificadas da seguinte 

maneira: 

1XXX – Composta por alumínio puro, não ligado. Os materiais desta família 

caracterizam-se por possuírem as menores propriedades mecânicas, porém possuem 

maior condutividade térmica e elétrica, e também maior conformabilidade plástica. 

Essas ligas são utilizadas apenas por conformação mecânica a frio. 

2XXX - Esta série de ligas tem como principal elemento de liga o Cu, e as 

principais características desta família são: maior resistência (na condição T6), 

reduzida taxa de propagação de trincas por fadiga (na condição T4), resistência 

térmica e facilidade de usinagem. 

3XXX - Contém como elemento básico de liga o Mn. A liga 3003 é a liga mais 

representativa desta série, pois a adição de Cu aumenta um pouco o limite de 

resistência, e juntamente à adição de Fe possibilita a obtenção de uma estrutura 

granular mais fina. Apresentam alta conformabilidade. 

4XXX - As ligas desta série se subdividem em duas categorias: baixo teor de 

Si (abaixo de 2% com ou sem Mn) e alto teor de Si (5 a 13%, com uma grande 

variedade de elementos adicionais de liga). As de baixo teor são utilizadas na 

confecção de utensílios domésticos e as de alto teor são utilizadas na fabricação de 

trocadores de calor. Ambas possuem resistência à corrosão. 

5XXX - As ligas industriais desta série raramente contêm Mg em excesso a 5%, 

pois além deste limite a estabilidade destas ligas decresce, particularmente sob 

influência da temperatura. Possuem como propriedades mecânicas de destaque: 

excelente soldabilidade, alta resistência à corrosão, mesmo nas regiões soldadas, e 

boa conformabilidade a frio. 

6XXX – Contêm como elementos de liga Si e Mg. São caracterizadas pelas 

seguintes propriedades mecânicas: grande aptidão para trabalho a quente (extrusão, 

laminação, forjamento), boa resistência à corrosão atmosférica (nível de propriedades 

mecânicas que pode ser incrementado pela adição de Si), boa soldabilidade (arco e 

brasagem), boa conformabilidade a frio (no estado O) e boa aptidão para tratamento 

de superfícies (anodização). 
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7XXX – Esta série de ligas tem como principal elemento de liga o Zn e Mg, são 

aquelas que possuem maior resistência mecânica, e são subdivididas em duas 

categorias: com ou sem adição de Cu. As ligas com adição de cobre são as mais 

resistentes que podem ser produzidas na condição T6. São largamente utilizadas na 

indústria aeroespacial, na fabricação de moldes para conformação de termoplásticos 

e em estruturas nas quais se necessita de baixa densidade e alta resistência 

mecânica. 

8XXX – A adição simultânea de Fe, Si e Li proporcionam grãos mais refinados 

e limites de resistência melhorados. Com a estrutura granular refinada e boa isotropia, 

estas ligas apresentam boa conformabilidade, especialmente em condições de grande 

dificuldade (produtos muito finos, com espessuras entre 50-200µm). 

 

3.1.1 Tratamento térmico das ligas de alumínio 

 

As ligas de alumínio trabalháveis mecanicamente são divididas em dois grupos:  

- Tratáveis termicamente em que estão incluídas as ligas das séries 2xxx, 6xxx 

e 7xxx;  

- Não tratáveis termicamente em que estão incluídas as ligas das séries 1xxx, 

3xxx, 4xxx e 5xxx.  

Ligas de alumínio não-tratáveis termicamente são endurecidas por trabalho a 

frio, mas não por tratamento térmico. A resistência inicial dessas ligas é gerada pelo 

efeito endurecedor dos seus elementos de liga. 

O sistema de designações de tratamentos térmicos das ligas de Al é baseado 

na sequência de tratamentos básicos usados para produzir várias transformações 

microestruturais e é representado por letras. O primeiro caractere na designação da 

têmpera é uma letra maiúscula indicando a classe geral do tratamento. Por exemplo, 

a letra T é aplicada para produtos que são tratados termicamente, com ou sem 

encruamento complementar, para produzir têmperas estáveis. A letra T é sempre 

seguida por um ou mais dígitos (ASM, 1990). O primeiro número a seguir da 

designação T indica a combinação específica de operações básicas: 

T1 – resfriamento através de um processo de conformação plástica a altas 

temperaturas e envelhecido naturalmente a uma condição substancialmente estável. 
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T2 – resfriamento através de um processo de conformação plástica a altas 

temperaturas, trabalho a frio e envelhecido naturalmente a uma condição 

substancialmente estável. 

T3 – solução tratada termicamente, trabalho a frio e envelhecido naturalmente 

a uma condição substancialmente estável. 

T4 – solução tratada termicamente e envelhecido naturalmente a uma condição 

substancialmente estável. 

T5 – resfriamento através de um processo de conformação plástica a altas 

temperaturas e, então, envelhecimento artificial. 

T6 – solução tratada termicamente e, então, envelhecimento artificial. 

T7 – solução tratada termicamente e estabilizada. 

T8 – solução tratada termicamente, trabalhada a frio e, então, envelhecida 

artificialmente. 

T9 – solução tratada termicamente, artificialmente envelhecida e, então, 

trabalhada a frio. 

T10 – resfriamento através de um processo de conformação plástica a altas 

temperaturas, trabalho a frio e, então, artificialmente envelhecido. 

Outros algarismos diferentes de zero podem ser adicionados para indicar uma 

variação de tratamento que altere significativamente as propriedades do produto 

(CONSERVA; DONZELLI, TRIPPODO; 1992). Conjuntos específicos de dígitos 

adicionais foram atribuídos a produtos trabalhados com alívio de tensão, por exemplo, 

Tx51 aplica-se especificamente a placas, laminados e barras. Esses produtos não 

recebem mais endireitamento após o alongamento. 

Conforme ASM (1990) outras designações para os tratamentos comuns e as 

descrições das sequências de operações usadas para produzir esses tratamentos são 

fornecidas nos parágrafos seguintes. 

F, “As-Fabricated”: Aplicado a produtos moldados por processos de trabalho a 

frio, trabalho a quente ou fundição nos quais nenhum controle especial sobre as 

condições térmicas ou endurecimento é empregado.  

O, recozido: Aplica-se a produtos forjados que são recozidos para obter 

têmpera de menor resistência e a produtos fundidos que são recozidos para melhorar 

a ductilidade e a estabilidade dimensional. 
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H, encruado (somente produtos endurecidos por trabalho a frio): Indica 

produtos que foram reforçados por encruamento, com ou sem tratamento térmico 

complementar para produzir alguma redução na resistência. 

W, tratado termicamente por solução: Este é um tratamento instável aplicável 

apenas a ligas cuja resistência muda naturalmente (espontaneamente) à temperatura 

ambiente durante meses ou mesmo anos após o tratamento térmico de solução.  

 

3.1.2 Liga de alumínio 7075-T6 

 

As ligas de alumínio da série 7XXX são constituídas a partir de zinco (Zn – 

principal constituinte, com teor entre 1% e 8 %p), magnésio (Mg) e cobre (Cu), como 

elementos de liga, conferindo a série alta tenacidade, alta resistência mecânica, boa 

resistência à corrosão e boa conformabilidade. Dentre as ligas de alumínio da série 

7XXX a liga 7075 (teores limite de composição: entre 5,1% e 6,1 %p de Zn, entre 2,1% 

e 2,9 %p de Mg, entre 1,2% e 2,0%pde Cu) é a que possui maior resistência mecânica 

dentre todas as ligas de alumínio, e devido a esta característica, aliada as demais 

propriedades inerentes ao alumínio e a esta liga é utilizada em aplicações de 

componentes sujeitos a altas tensões, como em estruturas aeronáuticas, 

engrenagens e eixos, componentes de mísseis e válvulas reguladoras de pressão, 

dentre outras (ALCOA, 2015; BRANDT, 2009; MONIZ, 2007, HATCH, 1984). 

A liga de alumínio 7075 pode ser tratada termicamente, conferindo maiores 

níveis de resistência mecânica, através da dissolução de elementos de ligas em uma 

solução sólida e subsequente precipitação dos mesmos na forma de partículas 

submicroscópicas, obtendo-se assim a liga alumínio 7075 - T6 (MONIZ, 2007; 

HACTH, 1984). A dispersão de partículas, obtidas pelo tratamento térmico T6 é 

alcançada através de duas etapas de tratamento, solubilização e envelhecimento, 

como o mostrado na Figura 1. A dispersão de partículas obtidas pelo tratamento T6 

resulta em ótimas características como excelente usinabilidade, boa estabilidade, 

assim como elevada dureza e resistência mecânica, qualidades necessárias para uma 

variedade de aplicações, como: estruturas de aeronaves (asas e fuselagens) e de asa 

delta, equipamentos para escalar rochas e componentes de automóveis (ASM, 1984). 
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Fonte: Camarinha, 2018. 
Figura 1 - Desenho esquemático do tratamento térmico T6 para liga de alumínio 7075. 

 

Podem ainda ser feitas variações adicionais no processo de tratamento térmico 

T6, obtendo-se, por exemplo, a condição T651 na qual o material tratado é ainda 

tracionado em 3% no comprimento para alívio de tensões internas (DOWLING, 2007).  

Resultados microestruturais via EDS obtidos por Camarinha (2018), Figura 2, 

para a liga AA7075-T6 evidenciaram a presença de partículas intermetálicas maiores 

e mais claras ricas em Fe (Al23CuFe4 e a Al7Cu2Fe), correspondentes aos espectros 

1,2 e 5, partículas cinza escuro associadas à fase η (MgZn2), correspondentes aos 

espectros 3,4 e 7 e o espectro 6 é relativo a matriz de alumínio que é composta 

basicamente de Al, Zn e Mg respectivamente. Também é possível identificar na Figura 

3 a diferença de formato dos precipitados no interior e contorno de grão via 

microscopia eletrônica de transmissão (MET) e a Figura 4 mostra os resultados de 

EDS da matriz de alumínio, do precipitado em formato de haste (fase dispersóide - 

Al18Mg3Cr2) e do globular (fase η’ – Mg +Zn) (CAMARINHA, 2018). 
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Fonte: Camarinha, 2018. 
Figura 2 - Micrografia obtida via MEV da liga AA7075-T6, com as marcações dos pontos 

onde se realizou a análise de EDS. 

 

 

Fonte: Camarinha, 2018. 
Figura 3 - Micrografia obtida via MET mostrando a distribuição e formato dos 

precipitados no interior do grão e na região de contorno de grão na condição AA7075-T6. 
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Fonte: Camarinha, 2018. 
Figura 4 Espectro obtido via EDS a) da matriz de Al, b) do precipitado em formato de 

haste e c) precipitado em formato globular. 

 

3.2 Tratamento térmico RRA (retrogression and reaging) 

 

No início da década de 1970 o pesquisador Cina desenvolveu o tratamento 

“RRA”, o qual aumentava a resistência a corrosão sob tensão enquanto mantinha a 

resistência mecânica similar à da condição T6 para ligas de alumínio tratáveis 

termicamente. O tratamento RRA consiste em três etapas (Figura 5). A primeira etapa 

a) 

b) 

c) 
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é o envelhecimento artificial da liga à 120 °C durante 24 horas (condição T6). A 

segunda etapa é a ressolubilização a uma temperatura mais elevada que 200ºC 

durante um curto período de tempo (5s a 30min). O terceiro passo consiste no 

reenvelhecimento da liga à temperatura de 120 ºC por 24 horas mais uma vez (CINA, 

1974). Na segunda etapa a temperatura mais elevada será necessária para a 

solubilização máxima dos precipitados produzidos pelo tratamento térmico T6. 

Durante a terceira etapa, temperatura mais baixa (tratamento de reenvelhecimento), 

o soluto re-precipita e a resistência mecânica aumenta novamente. Enquanto mantém 

a microestrutura do tratamento T6 no interior dos grãos, o tratamento RRA promove o 

crescimento dos precipitados nos contornos de grão. Sendo a microestrutura geral 

mais estável do que a obtida com o tratamento T6 (CINA, 1974). 

 

 

Fonte: Própria autora. 
Figura 5 - Desenho esquemático do tratamento térmico RRA para liga de alumínio 7075. 

 

A ressolubilização deve ser realizada a uma temperatura abaixo da linha solvus 

da liga, mas suficientemente alta para permitir a dissolução parcial ou completa das 

zonas de Guinier–Preston (GP) e dos precipitados finos η'. Diversos trabalhos 

(PARKER, 1984; WU, 1997) relataram que as principais alterações microestruturais 

durante a ressolubilização foram a dissolução parcial de zonas GP e dos finos 

precipitados η' no interior dos grãos, que posteriormente serão re-precipitados durante 

o re-envelhecimento, enquanto os precipitados η (MgZn2) nos contornos de grão foram 

crescendo se tornando grosseiros. 

Wang et al. (2014) compararam a estrutura de precipitados da liga AA7075 na 

condição T6 (Figura 6a e 6b) e na condição RRA (Figura 6c e 6d) e observaram que 
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a microestrutura resultante da condição RRA é composta de uma distribuição 

homogênea de precipitados muito finos de η’ na matriz de alumínio, semelhante a 

condição T6, e nos contornos de grão houve um aumento do tamanho dos 

precipitados de η, semelhante a condição superenvelhecida (T7451). 

 

 

Fonte: Wang et al., 2014. 
Figura 6 - Imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão da liga AA7050 

nas condições T6 (a e b) e RRA (c e d). 

 

A alta densidade de precipitados no interior do grão é responsável pela alta 

resistência mecânica alcançada por este tratamento. Já a resistência à corrosão sob 

tensão da liga é geralmente controlada pela microestrutura próxima ao contorno grão 

(tamanho e espaçamento dos precipitados, zona livre de precipitados e gradientes de 

concentração de soluto). O efeito destes parâmetros não é, todavia, totalmente 

compreendido. Neste ponto, uma imagem completa desta etapa complexa ainda está 

faltando, mas parece que o retrocesso leva a uma grande diminuição do volume do 

precipitado em conjunto com apenas um aumento de ~ 50% no tamanho do 

precipitado. Os precipitados enriquecem em cobre, enquanto o zinco se difunde na 
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matriz (MARLAUD, 2010). Porém é bem conhecido que os precipitados mais 

grosseiros nos contornos de grão, devido ao tratamento RRA, resultam numa melhoria 

na corrosão sob tensão (GAZDA, 1997) e na corrosão galvânica (ÖZER e 

KARAASLAN, 2019). Estudos realizados por Savonov (2019) mostrou que o processo 

corrosivo da condição RRA foi menos generalizado e não tão profundo se comparado 

com a condição T6 que foi mais profundo e generalizado, apresentando uma alta 

concentração de corrosão por pite (SAVONOV, 2019). 

Estudos desenvolvidos por Wang et al (2014) sobre o tratamento térmico RRA 

na liga de alumínio 7050 mostraram que o mesmo também resulta em ganhos na 

resistência a fadiga.  

Resultados obtidos por Camarinha (2018) para a liga AA7075 com tratamento 

térmico de T6 e RRA confirmaram, via microscopia óptica, uma microestrutura 

constituída de uma distribuição uniforme de grãos e pela presença de partícula de 

segunda fase, pontos pretos são visualizados nas Figuras 7 e 8. Além disso, foi 

possível encontrar via microscopia eletrônica de transmissão (MET) as diferenças das 

microestruturas das condições RRA e T6 se encontram na região dos contornos de 

grão a condição RRA. A Figura 9a, apresenta precipitados da fase η mais grosseiros 

nos contornos de grão se comparados com a condição T6, Figura 9b. Esta granulação 

mais grosseira resultou numa ZLP mais espessa, de aproximadamente 66 nm, 

enquanto na condição T6 foi de aproximadamente 41 nm (CAMARINHA, 2018).  

 

 

Fonte: Camarinha, 2018. 
Figura 7 - Microestrutura obtida via microscópio óptico da condição T6 a) menor 

ampliação b) maior ampliação. 
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Fonte: Camarinha, 2018. 
Figura 8 - Microestrutura obtida via microscópio óptico da condição RRA a) menor 

ampliação b) maior ampliação. 

 

 

Fonte: Camarinha, 2018. 
Figura 9 - Micrografia obtida via MET mostrando a distribuição e formato dos 

precipitados na região de contorno de grão (a) condição AA7075-T6 e (b) condição AA7075-RRA. 

 

3.3 Nitretação a plasma 

 

Nitretação a plasma é um método alternativo de elevar a dureza da superfície, 

resistência à fadiga, resistência ao desgaste e a corrosão dos aços melhorando o 

desempenho dos materiais encontrados no mercado. Há uma tendência de expandir 

a aplicabilidade do processo de nitretação a plasma através da utilização de novos 

materiais, um exemplo disso seria o titânio e outros materiais refratários (CHEN, 
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1993). De um ponto de vista comercial, a nitretação do alumínio e suas ligas será de 

grande interesse, no entanto, deve se ter um cuidado especial com a fina camada de 

óxido de alumínio (Al2O3) existente na superfície do alumínio e suas ligas que impede 

que o nitrogênio difunda no substrato de alumínio. Portanto é imprescindível que a 

camada de óxido seja removida por um pré-tratamento denominado sputtering 

(pulverização catódica) um pouco antes da nitretação e operar a uma pressão base 

baixa (MORADSHAHI, 2006). O pesquisador Arai e seus colaboradores (ARAI, 1986) 

foram os primeiros a mostrar que a nitretação por plasma de alumínio é possível, se 

a camada Al2O3 for removida pelo processo de sputtering antes da nitretação do 

plasma. 

A técnica de nitretação a plasma é dividida em duas etapas: sputtering e 

nitretação propriamente dita. O sputterring consiste no desbaste do material pelo 

choque mecânico de átomos ionizados de um gás inerte, por exemplo, argônio. A 

ionização do gás inerte é feita pela aplicação de uma diferença de potencial, a qual 

liberta alguns elétrons que ionizam os átomos do gás. O choque dos íons na amostra, 

com potencial negativo, produz a emissão de elétrons secundários que novamente 

geram mais átomos ionizados mantendo assim o processo de sputtering. Isto torna a 

superfície metálica pura e limpa, livre de qualquer contaminação atômica, o que é 

fundamental para o processo de nitretação. Após o tempo necessário para que a 

camada de óxido superficial seja removida inicia-se a nitretação (CORDEIRO, 2006).  

Na etapa de nitretação, como observado na Figura 10, pode ser utilizado uma 

mistura gasosa contendo nitrogênio e hidrogênio ou nitrogênio puro, em proporções 

que variam de acordo com a aplicação. A técnica de nitretação a plasma é realizada 

por meio da utilização de descarga luminescente para ionização do gás nitrogênio e 

introdução destes íons à superfície do material. O processo de difusão dos íons de 

nitrogênio na superfície do material, associado às reações químicas dos íons com os 

átomos da matriz produz nitretos estáveis de alta dureza (ASM, 1995). 
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Fonte: Pye, D., 2003. 
Figura 10 - Processo de nitretação a plasma. 

 

A técnica de nitretação assistida por plasma usa uma câmara em vácuo, na 

qual o material a ser tratado funciona como um catodo (potencial negativo) e onde 

uma voltagem é aplicada entre a peça a ser tratada e a parede da câmara 

(anodo/potencial positivo), resultando no processo de ionização do gás presente na 

câmara gerando uma descarga brilhosa e a formação do plasma, através do qual os 

íons de nitrogênio são acelerados para colisão na superfície do material a ser tratado, 

fornecendo nitrogênio ativo para o processo de nitretação (ASM, 1992). 

A nitretação implica em tensão residual compressiva, e essa tensão é 

responsável por um dos grandes ganhos da nitretação, o aumento da resistência à 

fadiga (SHACKELFORD, 2011). A tensão compressiva na camada superficial 

nitretada pode chegar a 3GPa (SHACKELFORD, 2011; MONIZ, 2007) fazendo com 

que essa região seja solicitada em ciclos compressivos ou de menor intensidade de 

tração que a tensão a qual o restante do componente está sendo submetido. Dessa 

forma a nitretação faz com que a etapa de iniciação de trinca de fadiga e o início de 

sua propagação ocorram de forma muito mais lenta, gerando um ganho efetivo na 

vida em fadiga (MORADSHAHI, 2006). O aumento da vida útil é maior em fadiga de 

alto ciclo, condição na qual naturalmente o material passa a maior parte do tempo na 

etapa de iniciação da trinca, onde a tensão compressiva dificulta a formação das 
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intrusões e extrusões, responsáveis pela formação da trinca de fadiga, aumentando o 

número de ciclos nessa etapa (MENTHE, 2010). 

Durante a nitretação a plasma do alumínio e suas ligas é necessário um grande 

esforço para que as concentrações de O2 sejam mantidas em níveis muito baixos para 

minimizar reformação da alumina após o sputtering. Apesar desses esforços sempre 

há um pouco de oxigênio residual, porém isso não inviabiliza o processo de nitretação. 

No entanto, como consequência, a maioria dos trabalhos realizados nessa área relata 

a presença de fases oxidadas na camada de AlN. Em relação ao efeito da composição 

do substrato, algumas investigações indicam que os elementos de liga, tais como Mg, 

favorecem a formação de AlN, o que é o caso da liga de alumínio 7075 que apresenta 

Mg em sua composição (FIGUEROA, 2005). 

Resultados obtidos por Camarinha (2018) para a liga AA7075 nitretada mostrou 

que a camada modificada pelo processo de nitretação, a base de AlN, pode apresentar 

espessura aproximada de 2 µm (Figura 11). Bons resultados de resistência a corrosão 

foram alcançados para a liga AA7075-T6 que passou pelo processo de nitretação a 

plasma (SAVONOV, 2019). 

 

 

Fonte: Camarinha, 2018. 
Figura 11 - Micrografia obtida via MEV mostrando a espessura da camada de AlN formada 

pelo processo de nitretação a plasma. 
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3.4 Fadiga 

 

A fadiga é o processo de alteração estrutural permanente, localizado e 

progressivo que ocorre em materiais submetidos a condições de carregamento que 

produzem tensões e deformações cíclicas que podem culminar em trincas ou fratura 

total, após certo número de ciclos (LAGE, 2008).   

Os carregamentos cíclicos são muito frequentes em máquinas e em grande 

número de estruturas metálicas. Quando aplicadas numa peça podem provocar 

ruptura por fadiga que se sabe ser a causa de 80 a 90% de todas as falhas de peças 

ou estruturas submetidas a esforços mecânicos variáveis e que trabalham a 

temperaturas na zona da temperatura ambiente (ARCANJO, 2008).  

As estruturas de engenharia estão sujeitas a cargas que são, de um modo 

geral, variáveis no tempo, embora muitas vezes o carregamento seja estático, em uma 

primeira observação.  

Uma falha por fadiga ocorre dentro de uma gama bastante ampla de ciclos de 

carga, desde valores da ordem de 10 ciclos até mais de 108 ciclos. É evidente que o 

número de ciclos que o componente resiste depende do nível da solicitação, pois com 

uma carga dinâmica maior tem-se uma vida baixa, sensivelmente reduzida quando 

comparada com uma situação em que a solicitação cíclica é menor, o que leva a uma 

maior vida (RUCHERT, 2011). 

Fadiga de alto ciclo é a condição na qual naturalmente o material passa a maior 

parte do tempo na etapa de iniciação da trinca, onde a tensão compressiva dificulta a 

formação das intrusões e extrusões, responsáveis pela formação da trinca de fadiga, 

aumentando o número de ciclos nessa etapa (MENTHE, 2010). 

A trinca por fadiga normalmente resulta de tensões cíclicas inferiores à tensão 

de escoamento do material, ela se inicia e se propaga em regiões onde a deformação 

é maior. Os principais iniciadores de trincas por fadiga são os defeitos estruturais. Sob 

a ação do carregamento cíclico, a zona plástica, ou região de deformação se 

desenvolve na ponta do defeito. Assim a zona de alta deformação torna-se um sítio 

de iniciação de trinca por fadiga (ASM, 1986).  

O processo de fadiga é muito sensível às condições superficiais do material 

sendo influenciado pelo acabamento e tratamento superficial, uma vez que as trincas 

de fadiga se iniciam preferencialmente nas superfícies livres (SILVA, 2013). 
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A superfície de fratura por fadiga apresenta duas regiões distintas como mostra 

a Figura 12. A região de propagação estável da trinca possui aspecto liso e polido 

devido ao atrito das faces da trinca com possíveis marcas de progressão da trinca. A 

fratura final pode possuir aspecto grosseiro, irregular e texturizado com característica 

de fratura dúctil ou frágil (RUCHERT, 2011). 

 

 

Fonte: Adaptado de Ruchert, 2011. 
Figura 12 - Exemplo de superfície de fratura por fadiga (material desconhecido) (a) 

desenho esquemático e (b) peça real. 

 

O processo de falha por fadiga é caracterizado por três etapas distintas sendo 

elas:  

• Iniciação da trinca - A falha por fadiga em componentes mecânicos inicia 

geralmente na superfície do material ou em regiões onde a tensão é máxima e 

influenciada pela presença de microtrincas, entalhes, riscos, inclusões e/ou 

precipitados de segunda fase.   

• Propagação da trinca - É o avanço em incrementos a cada ciclo de tensão 

com surgimento de estrias ou “marcas de praia”. 

• Fratura final - Ocorre quando a trinca atinge seu tamanho crítico e propaga 

rapidamente resultando na fratura do componente. 

A presença de defeitos pode reduzir ou eliminar a fase de iniciação, a qual pode 

ocupar até cerca de 90% da vida cíclica, prevista pelos ensaios clássicos realizados 

em corpos de prova isentos de defeitos. Deste modo, na presença de defeitos, a vida 

útil é principalmente dependente da velocidade de propagação de trincas 
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preexistentes ou do seu tamanho inicial (BOYER, 1986; BRANCO; FERNANDES; 

CASTRO, 1986). 

A presença de um concentrador de tensão ou entalhe em um componente 

mecânico geralmente diminui a vida em fadiga, uma vez que cria regiões próximas à 

ponta da trinca com estados triaxiais de tensões, o que restringe a deformação 

plástica, ou seja, tende a fragilizar o material (DOWLING, 1998; WEIXING; KAIQUAN; 

YI, 1995; SILVA, 2013). O efeito de um entalhe sobre a resistência à fadiga varia 

consideravelmente com o material e a geometria do entalhe (MCEVILY et al., 2008). 

O fator de concentração de tensão em fadiga possui um papel muito importante na 

estimativa da vida em fadiga e da resistência à fadiga das estruturas (WEIXING; 

KAIQUAN; YI, 1995). 

 

3.4.1 Estágios da fadiga 

 

O fenômeno da fadiga pode ser dividido em três estágios de acordo com Dieter 

(1981), sendo eles: nucleação (iniciação das trincas), propagação de trinca (primeiro 

e segundo estágio) e a ruptura final ou fratura final. 

Nucleação (Iniciação das trincas) - trincas por fadiga iniciam-se em 

singularidades ou descontinuidades, e uma vez formadas, tendem a se propagar 

inicialmente ao longo dos planos de alta tensão cisalhante (45º). Tais 

descontinuidades em geral, encontram-se na superfície ou próximas a ela. As 

singularidades podem ser estruturais, tais como inclusões, ou geométricas, tais como 

riscos. Estas singularidades podem estar presentes desde o início ou podem ser 

desenvolvidas durante a deformação cíclica, como por exemplo, em intrusões e 

extrusões em bandas de deslizamento, Figura 13. De maneira geral uma trinca por 

fadiga tem início numa superfície livre, sendo que nas raras oportunidades em que se 

inicia no interior do material, sempre existe uma interface envolvida (GAMBONI, 

2011). 
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Fonte: Cottrel; Hull1, 1957 apud DIETER 1981. 
Figura 13 - Nucleação de trinca por fadiga nas bandas de deslizamento, ilustrando o 

mecanismo. 

 

Uma possível explicação para uma trinca por fadiga preferencialmente iniciar 

na superfície, consiste no fato de a deformação plástica ser mais fácil de ocorrer nesta 

região, uma vez que tal região possui átomos terminais, ou seja, a ligação entre eles 

é mais fraca e assim, mais susceptível a defeitos (GAMBONI, 2011). 

Primeiro estágio - Crescimento da trinca em bandas de deslizamento - 

corresponde ao aprofundamento da trinca inicial nos planos de alta tensão de 

cisalhamento seguindo a orientação preferencial do grão, como ilustra 

esquematicamente a Figura 14. Neste estágio, as trincas por fadiga são normalmente 

transgranulares, estendendo-se por 2 a 5 de grão e não são visíveis a olho nu. A taxa 

de propagação é da ordem de ângstrons por ciclo. 

 

 

Fonte: Miller, 1993. 
Figura 14 - Transição do estágio I para estágio II de propagação. 
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A propagação no estágio II se dá perpendicularmente à direção de 

carregamento. Um dos mecanismos mais aceito, para a propagação neste estágio foi 

proposto por Laird (1966). Tal mecanismo, consiste em sucessivos arredondamentos 

e reaguçamentos (embotamento) da ponta da trinca, Figura 15. Dessa forma, explica-

se o fenômeno de formação de estrias na superfície de fratura. Segundo Dieter (1981), 

este estágio compreende a maior parte da vida em fadiga de alto ciclo de 

componentes ou corpos de prova (RUCHERT, 2011). 

 

 

Fonte: Laird, 1978. 
Figura 15 - Esquema de propagação de trinca por fadiga no estágio II. 

 

 A seguir são descritos os planos a, b, c, d, e, f mostrados na Figura 15, sob 

carregamento cíclico: 

(a) Sob carga nula a trinca está fechada. 

(b) Com o aumento da carga trativa, ocorre a formação de entalhes 

duplos na ponta da trinca, devido à indução da tensão de cisalhamento na 

direção de 45º. 

(c) Ao se atingir a carga máxima trativa no ciclo, ocorre o 

arredondamento completo da ponta da trinca.  

(d) Com o decréscimo do carregamento, ocorrerá a inversão do 

escorregamento e do fechamento da ponta da trinca, parte elástica, deixando-

a novamente aguçada e com dois entalhes remanescentes, parte plástica.  

(e) Na carga mínima do ciclo, ocorre o fechamento total da trinca com a 

formação de uma estria. 
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(f) O processo é repetido no ciclo subsequente, e em cada ciclo produzirá 

uma nova estria (RUCHERT, 2011). 

 

Segundo o modelo de Laird (1978), o crescimento da trinca é controlado pela 

deformação plástica localizada na frente da trinca, preenchendo assim as principais 

condições da mecânica da fratura elástica linear. Dessa forma, é permitido analisar o 

tratamento do comportamento de crescimento de trincas longas por fadiga, tomando 

por base a variação do fator de intensidade de tensão, ΔK. (RUCHERT, 2011). 

Segundo estágio - Crescimento da trinca nos planos de alta tensão de tração - 

corresponde à propagação da trinca em um plano perpendicular à direção de máxima 

tensão de tração. Quando a intensidade de tensão cresce devido ao crescimento da 

trinca e/ou aumento da tensão aplicada, escorregamentos começam a ocorrer em 

planos diferentes do primário, próximos à ponta da trinca, iniciando o estágio II de 

propagação, mostrado na Figura 16. Ao contrário do anterior, este estágio apresenta 

uma morfologia característica definida macroscopicamente como uma região lisa, 

decorrente da fricção que se verifica entre as superfícies durante a propagação da 

trinca, Figura 16a (RUCHERT, 2011). 

 

 

Fonte: Ruchert, 2011. 
Figura 16 - Aspectos a) macroscópicos, b) microscópicos da superfície de fratura por 

fadiga evidenciando estrias e c) Superfície de fratura de fadiga. 
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Segundo Dieter (1981) e Hertzberg (1989), microscopicamente, a presença de 

estrias na superfície de fratura caracteriza este estágio, Figura 16b. A presença de 

estrias define, sem dar margem a dúvidas, que a falha foi produzida por fadiga, mas 

sua ausência não exclui a possibilidade da ação deste mecanismo de falha. A 

propagação da trinca neste estágio independe da orientação do grão, 

preferencialmente transgranular e a taxa de propagação é da ordem de micros por 

ciclo (GAMBONI, 2011). 

Ruptura final - corresponde à fratura brusca final, frágil do ponto de vista 

macroscópico. A superfície de fratura correspondente a este estágio se caracteriza 

por uma região áspera, Figura 16a. Do ponto de vista microscópico, esta superfície 

pode apresentar evidências de deformações plásticas. (BRESCIANI, 1991). 

 

3.6 Sensibilidade ao entalhe 

 

Entalhes são descontinuidades geométricas, tais como furos, rasgos de 

chaveta, ombros e roscas, inevitavelmente encontradas na maioria dos componentes 

estruturais. Apesar de muitas vezes inevitável sua presença, tais descontinuidades 

afetam severamente a distribuição de tensão local, aumentando as tensões nominais 

em torno de suas raízes. Este efeito é quantificado pelo fator de concentração de 

tensão (FCT) Kt = σ/σn, onde σ é a tensão máxima na sua raiz, e σn é a tensão nominal 

que atuaria ali caso o entalhe não tivesse efeito sobre a distribuição de tensão. A 

tensão máxima ocorre na região próxima da descontinuidade e é proporcional à 

tensão nominal atuante, enquanto o material estiver dentro do regime elástico. Altos 

valores de Kt podem ter um efeito muito prejudicial em mecanismos de falhas, como 

por exemplo, na iniciação de trincas por fadiga e fratura frágil (CASTRO; 

MEGGIOLARO, 2009; PETERSON, 1999). 

A presença de um concentrador de tensão ou entalhe em um componente 

mecânico geralmente diminui a vida em fadiga, uma vez que cria regiões próximas a 

ponta da trinca com estados triaxiais de tensões, o que restringe a deformação 

plástica, ou seja, tende a fragilizar o material (DOWLING, 1998; WEIXING; KAIQUAN; 

YI, 1995; SILVA, 2013). O efeito de um entalhe sobre a resistência à fadiga varia 

consideravelmente com o material e a geometria do entalhe (MCEVILY, 2008). O fator 
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de concentração de tensão em fadiga possui um papel muito importante na estimativa 

da vida em fadiga e da resistência à fadiga das estruturas (WEIXING; KAIQUAN; YI, 

1995). 

O fator de concentração de tensão teórico Kt é usado para relacionar a tensão 

máxima real na descontinuidade e a tensão nominal. O fator é definido seguinte 

equação (1): 

�� =  
��á�

�	
                                                   (1) 

Onde σ0 é a tensão nominal calculada usando as equações elementares de 

tensão e área e σmáx a tensão máxima na descontinuidade. O valor do fator de 

concentração de tensão depende apenas na geometria do entalhe. Ou seja, o material 

utilizado não tem efeito sobre o valor de Kt, por isso é chamado de fator teórico de 

concentração de tensão (BUDYNAS; NISBETT, 2011). 

A análise de formas geométricas para determinar fatores de concentração de 

tensão é um problema difícil, e muitas soluções não podem ser encontradas. A maioria 

dos fatores de concentração de tensão é determinada usando técnicas experimentais. 

Noda e Takase (2005) desenvolveram uma fórmula para o cálculo do Kt para 

barras redondas com entalhe circular e em V sob tensão, torção e flexão através do 

método dos mínimos quadrados. As fórmulas geram um erro menor que 1% no cálculo 

do Kt para ambas as formas de entalhe. 

A Figura 17 mostra gráfico da variação de Kt em função de ρ/d (onde ρ é o raio 

da ponta do entalhe e d o diâmetro menor) obtidas pelas equações para um corpo de 

prova cilíndrico com entalhe em V com ângulo de 60° sob tensão. 
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Fonte: NODA e TAKASE, 2005 
Figura 17 - Relação entre Kt e ρ/q para um corpo de prova cilíndrico com entalhe em V 

de 60° sob tensão. 

 
Estudos mostraram que a utilização do fator de concentração de tensão Kt, em 

estudos de fadiga, geram resultados muito conservadores (OSGOOD, 1982). Devido 

a isso Neuber (1958) criou o fator de sensibilidade ao entalhe (q), que é calculado pela 

Equação (2):  


 =
���

���
                                                       (2) 

Onde Kf é o fator de concentração de tensão para fadiga, e é obtido através da 

relação entre a resistência a fadiga, para um determinado número de ciclos, do 

material não entalhado (σfս) e a resistência a fadiga do material entalhado (σfe), como 

o mostrado na Equação (3). 

                                          �� =  
��ս

���
                                                        (3)   

O fator de sensibilidade ao entalhe q quantifica a diferença entre Kt, o fator de 

concentração de tensão teórico Kt, e seu efeito real sobre o limite de fadiga Kf. O fator 

de sensibilidade ao entalhe (q) para um material varia entre 0, onde o entalhe não tem 

efeito, e 1, onde o efeito teórico é total. 
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3.7 Mecânica da fratura 

 

"Componentes mecânicos e estruturais normalmente apresentam 

descontinuidades, trincas e outros defeitos que concentram tensões nas suas 

vizinhanças e que podem criar condições para fratura catastrófica dos mesmos." 

(BASTIAN; CAMINHA JUNIOR; MORAES, 1987). 

O campo de estudo da mecânica da fratura possui como principal foco 

determinar se um defeito tipo trinca irá ou não levar o componente à fratura 

catastrófica, mesmo quando sujeito a tensões normais de serviço. A mecânica da 

fratura pode ser aplicada em diversos cenários sendo eles: o controle de fratura em 

situações simples e complexas, avaliação do comportamento em fadiga do material e 

susceptibilidade a meios agressivos (STROHAECKER, 2012). 

Com o auxílio de ferramentas matemáticas da mecânica da fratura, deve ser 

evitado que as trincas atinjam tamanhos críticos e se propaguem de maneira 

catastrófica. Ao iniciar o serviço a trinca pode crescer gradualmente e aumentar sua 

velocidade, diminuindo a resistência do material até que o componente falhe 

(MACIEL, 2013). 

Há situações que a falha de componentes ocorre com tensões aplicadas abaixo 

da tensão de projeto, esta é a fratura frágil incentivada por concentradores de tensões 

que restringem a deformação plástica. Assim, a mecânica da fratura quando aplicada 

a fadiga permite a operação segura de componentes com defeitos prévios e/ou trincas 

nucleadas em serviço (STROHAECKER, 2012).  

A mecânica da fratura divide-se em mecânica da fratura elástica-linear (MFEL) 

que é utilizada em situações que ocorre a fratura no regime elástico linear e a 

mecânica da fratura elasto-plástica (MFEP) que procura resolver problemas em 

materiais com tenacidade elevada e apresentam deformação plástica excessiva na 

ponta da trinca (MACIEL, 2013). 

 

3.7.1 Mecânica da fratura linear elástica 

 

A mecânica da fratura elástica linear é a metodologia empregada em situações 

em que há fratura de materiais no regime elástico ou em casos onde a zona plástica 
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é pequena em relação ao tamanho da trinca e das dimensões da estrutura que a 

contém (MACIEL, 2013). 

A presença de defeitos como trincas, microtrincas, inclusões, vazios, furos e 

rasgos é um fator negativo para a resistência à fratura do material, pois quando há 

solicitação mecânica, tais defeitos agem como concentradores de tensões, 

possibilitando o crescimento e a propagação da trinca resultando na falha do 

componente (MACIEL, 2013). 

As tensões na ponta da trinca são infinitas e caracterizadas por um fator de 

intensidade de tensão (K). Quando o fator K alcança um valor crítico (KC) ocorre a 

falha no componente. Tal valor é denominado de tenacidade à fratura, sendo uma 

propriedade intrínseca do material independente da geometria ou das cargas 

aplicadas (SANFORD, 2003). 

 

3.7.2 Mecânica da fratura aplicada à fadiga 

 

A mecânica da fratura aplicada à fadiga aceita a preexistência e o crescimento 

de trincas em componentes estruturais. Em muitos casos o material não pode ser 

considerado homogêneo, pois sempre existem defeitos oriundos do processo de 

fabricação. Nestes casos a vida em fadiga depende só da resistência a propagação 

dos defeitos do material e, a previsão da resistência mecânica deve levar em conta a 

propagação da trinca (ROSA, 2002).   

A norma ASTM E 647-13 (2013) visa determinar a taxa de propagação de trinca 

por fadiga a partir da região limite ΔK0, denominada região limiar, até a região de 

instabilidade sob ação de Kmáx. Tal método busca estabilizar a influência da 

propagação de trinca por fadiga na vida de componentes sujeitos a carregamentos 

cíclicos, fornecer dados gerados em condições representativas e associar seus 

resultados com o fator intensidade de tensão crítico Kcrit do material (MACIEL, 2013). 

Este método de ensaio não é limitado pela espessura do corpo de prova ou 

pela resistência do material, porém após usinado os corpos de prova permanecem 

com uma certa tensão residual. Tal efeito pode ser reduzido com seleção cuidadosa 

das dimensões e da geometria do corpo de prova (MACIEL, 2013).  

Temperatura do ensaio e ambientes agressivos afetam a curva resultante da 

taxa de propagação de trinca por fadiga, no entanto valores de razão de carga (R) 
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afetam outras variáveis de carregamento como a frequência e o fechamento de trinca 

(MACIEL, 2013). 

 

3.8 Modos de fratura 

 

O estudo das fraturas tem sido abordado de várias maneiras. A primeira 

maneira, refere-se como a fratura se move através do material em escala 

microscópica, se através (transgranular) ou ao redor dos grãos (intergranular). A 

segunda abordagem, levando em consideração aspectos micro e macroscópicos, é 

classificar as fraturas como majoritariamente dúcteis ou frágeis, sendo todas as 

outras, como fadiga, casos especiais de uma ou de outra (ASM, 1987). 

 

3.8.1 Fratura transgranular 

 

A fratura transgranular é favorecida quando os contornos de grão são fortes em 

comparação com a resistência dos grãos no seu interior. Uma alta porcentagem de 

fratura transgranular tende a produzir superfícies de fratura relativamente lisas em 

macroescala. Este modo de fratura pode ser muito útil para determinar a direção de 

propagação da trinca. É preciso ter em mente que a direção de propagação da trinca 

através de um único grão pode diferir da direção geral da fratura através da peça. No 

entanto, a observação da direção da fratura em vários grãos geralmente é suficiente 

para estabelecer a direção geral de propagação naquela região da superfície da 

fratura (ASM, 2002). As Figuras 18 e 19 são exemplos de fratura transgranular. 

 

 

Fonte: ASM, 1986.  
Figura 18 - Desenho esquemático da fratura transgranular por clivagem. 
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Fonte: ASM, 1986. 
Figura 19 - Fratura transgranular de quasiclivagem em microescala em um aço 

ferramenta. Fratura predominantemente de clivagem com algumas regiões de coalescência de 
microvazios. 

 

3.8.2 Fratura intergranular 

 

A fratura intergranular, ao redor dos grãos, é favorecida quando os contornos 

de grão estão fragilizados em comparação com a resistência no interior dos grãos. As 

fraturas intergranulares são específicas para certas condições que induzem a 

fragilização. Isso inclui a fragilização por tratamento térmico ou serviço em 

temperatura elevada e a fragilização pelo efeito sinérgico do estresse e das condições 

ambientais. Embora seja fácil reconhecer a fratura intergranular, a identificação da 

causa da fratura é muito mais complexa (ASM, 1987). Uma alta porcentagem de 

fratura intergranular tende a produzir superfícies de fratura relativamente rugosas em 

macroescala (ASM, 1986).  As Figuras 20 e 21 são exemplos de fratura intergranular. 
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Fonte: ASM, 1987. 
Figura 20 - Desenho esquemático ilustrando a fratura intergranular (a) grãos equiaxiais, 

(b) ruptura ao longo de uma fase de contorno de grão fraco e (c) grãos alongados. 

 

 

Fonte: ASM, 1987. 
Figura 21 - Fratura intergranular que foi gerada em uma amostra de ferro Armco 

fragilizado por oxigênio por um teste de impacto Charpy à temperatura ambiente. 

 

3.8.3 Fratura dúctil 

 

As falhas dúcteis ocorrem através de um mecanismo conhecido como 

coalescência de microvazios (PHILLIPS, 1976). Os microvazios são nucleados em 

qualquer descontinuidade onde existe uma descontinuidade de deformação, por 

exemplo, contornos de subgrãos, partículas de segunda fase e inclusões. Esses 

microvazios, são chamados de “dimples”. Os dimples são melhor observados com o 

microscópio eletrônico de varredura (ASM, 1987). As Figuras 22, 23 e 24 são 

exemplos de fratura dúctil. 
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Fonte: ASM, 1986. 
Figura 22 – Desenho esquemático da fratura dúctil: nucleação, crescimento e 

coalescência de vazios microscópicos que geralmente começam em partículas ou inclusões de 
segunda fase. 

 

 

Fonte: ASM, 1987. 
Figura 23 - Aparência macroscópica de fraturas dúcteis por tração. 
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Fonte: ASM, 1986. 
Figura 24 – Dimples na superfície de fratura dúctil de um molde permanente de liga de 

Al A356. 

 

Conforme a ASM, 1987 as fraturas dúcteis exibem certas características: 

· Uma quantidade relativamente grande de deformação plástica precede 

a fratura; 

· Bandas de cisalhamento são geralmente observados nas áreas de 

terminação da fratura; 

· A superfície da fratura pode parecer fibrosa ou pode ter uma textura 

fosca ou sedosa, dependendo do material; 

· A seção transversal na fratura geralmente é reduzida (empescoçamento) 

ou distorcida; 

· O crescimento de trinca é lento. 

Do ponto de vista microscópico, uma fratura dúctil exibe coalescência de 

microvazios e fratura transgranular. A orientação e o formato dos dimples irão variar 

com a orientação da tensão (ASM, 1987). 
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3.8.4 Fratura frágil 

 

As fraturas frágeis são promovidas por baixas temperaturas de serviço, altas 

taxas de deformação, presença de concentradores de tensão e/ou certas condições 

ambientais. A análise macroscópica e a microscopia ótica, bem como os 

procedimentos metalográficos eletrônicos (MEV), têm desempenhado um papel 

importante na compreensão da fratura frágil, e essas técnicas de análise são 

ferramentas básicas de análise de falhas. Embora as fraturas frágeis sejam 

caracterizadas pela falta de deformação, sempre há algum grau menor de deformação 

plástica antes do início da trinca e durante o crescimento da trinca. No entanto, as 

quantidades são bastante baixas e não ocorre nenhuma deformação detectável 

macroscopicamente. O tamanho de grão também influencia tanto na iniciação quanto 

na propagação de fraturas frágeis (ASM, 1987). As Figuras 25 e 26 são exemplos de 

fratura frágil. 

 

 

Fonte: ASM, 1987. 
Figura 25 - Aparência macroscópica de fraturas frágeis por tração. 
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Fonte: ASM, 2021. 
Figura 26 - Fratura frágil por clivagem em ferro (ASTM 80-55-06) obtida via MEV. Escala 

desconhecida. 

 

Segundo a ASM, 1987 são consideradas características típicas de fratura frágil: 

· Pouca ou nenhuma deformação plástica visível precede a fratura; 

· A fratura é geralmente plana e perpendicular à superfície do 

componente; 

· A fratura pode parecer granular ou cristalina e geralmente é altamente 

refletiva à luz; 

· As trincas crescem rapidamente, muitas vezes acompanhadas de um 

ruído alto. 

 

3.8.5 Fratura por fadiga  

 

A análise de uma fratura por fadiga geralmente começa com a observação 

visual a olho nú, muitas vezes seguida pela visualização com uma lente de mão ou no 

estereomicroscópio. As origens da fadiga são frequentemente localizadas mais 

prontamente ao visualizar a superfície da fratura em ampliações baixas (até 30 a 50 

×) (ASM, 2004). 
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Macroscopicamente, as fraturas por fadiga exibem muitas das mesmas 

características das fraturas frágeis, pois são planas e perpendiculares ao eixo de 

tensão com ausência de estrangulamento. No entanto, as características da fratura 

são bastante diferentes; parte da face da fratura cresce ciclicamente, mas o restante 

ocorre por sobrecarga, ou seja, fratura em uma etapa. A aparente ductilidade ou 

fragilidade da porção de sobrecarga varia, dependendo da resistência, ductilidade e 

tenacidade do material, bem como da temperatura e do ambiente (ASM, 1987). 

A localização da origem da fratura por fadiga é definida pela interpretação das 

características da zona de propagação da trinca do estágio II. Marcas de praia 

macroscópicas, ou marcas de concha, irradiam-se em semicírculos concêntricos a 

partir da origem da fratura. Essas são uma forma especial de marca de progressão 

comumente associada à fadiga (ASM, 1987). A Figura 27 mostra um parafuso que 

falhou por fadiga. A seta indica a origem e as marcas de praia concêntricas a essa 

origem também podem ser observadas. 

 

 

Fonte: ASM, 1987. 
Figura 27 - Falha de fadiga de um parafuso devido a cargas de flexão cíclicas 

unidirecionais. A falha começou na raiz da rosca (seta) e progrediu na maior parte da seção 
transversal antes da fratura rápida final. Tamanho real. 
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Quando a zona de propagação é examinada por microscopia eletrônica de 

varredura em ampliações progressivamente maiores, as marcas da praia podem ser 

definidas em centenas ou milhares de estrias de fadiga (ASM, 1987). 

As estrias são caracteristicamente paralelas entre si e em ângulos retos com a 

direção local de propagação da trinca. Elas variam no espaçamento de estriamento-

a-estriamento com intensidade de tensão cíclica, são iguais em quantidade ao número 

de ciclos de carga (sob condições de carga de tensão cíclica) e são geralmente 

agrupadas em segmentos dentro das quais todas as marcações são contínuas 

(MEYN, 1966). As estrias de fadiga são supostamente “restos” de deformações 

microplásticas (ASM, 1996). Além disso, as estrias de fadiga não se cruzam, mas 

podem se juntar e formar uma nova zona de propagação de trinca local (ASM, 1987). 

A Figura 28 mostra as estrias de fadiga em diferentes magnificações. 

 

 

Fonte: Ruckert, 2003. 
Figura 28 - Estrias de fadiga identificadas por microscopia eletrônica de varredura a) 

menor magnificação e b) maior magnificação. 

  
Como as marcas de praia e estrias de fadiga irradiam da origem como uma 

série de arcos concêntricos, o(s) local(is) de iniciação da trinca pode(m) ser 

identificado(s) desenhando um raio imaginário perpendicular à sua direção e 

centralizado na origem (ASM, 1987).  

Se o componente foi submetido a cargas uniformemente aplicadas de 

magnitude suficiente, um único avanço da frente da trinca, isto é, a distância entre 

duas estrias adjacentes, é uma medida da taxa de propagação por ciclo de tensão 

(PARIS, 1964; MCMILLAN e HERTZBERG,1968). Portanto, o aparecimento de uma 

superfície de fratura por fadiga pode estar diretamente relacionado a um determinado 
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ciclo de tensão (HERTZBERG e MILLS, 1976; ABELKIS, 1978; MADEYSIK e 

ALBERTIN, 1978; KRASOWSKY e STEPANENKO, 1979). 

Marcas de praia documentam a posição da frente da trinca em vários pontos 

de retenção durante seu crescimento e podem refletir mudanças no carregamento que 

retardam ou acentuam o crescimento da trinca, além da influência do ambiente na 

face da fratura. A presença de marcas de praia é fortuita, pelo menos para o 

investigador, porque as marcas de praia permitem que a origem seja facilmente 

determinada e fornecem ao analista outras informações sobre a forma de 

carregamento, a magnitude relativa das tensões e a importância da concentração de 

tensões (ASM, 1987). 

Outra característica macroscópica observada em certas fraturas por fadiga, 

particularmente eixos e molas de lâmina, são chamadas marcas de catraca. Essas 

marcas são vistas onde há várias origens de trinca de fadiga que crescem e se 

conectam. As marcas de catraca são as junções de degraus semelhantes entre trincas 

de fadiga adjacentes (ASM, 1987). A Figura 29 mostra as marcas de catraca em uma 

haste de aço fraturada por fadiga do tipo flexão reversa. 

 

 

Fonte: Adaptado de ASM (2002). 
Figura 29 - a) Fratura por fadiga da haste de aço (50mm diam.); as setas indicam locais 

de início da fratura, os círculos indicam marcas de catraca e a região de fratura rápida encontra-
se entre colchetes A e b) indica marcas de catraca com maior magnificação. 
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4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

As etapas de preparação dos corpos de prova, tratamento térmico RRA, 

nitretação a plasma e execução dos ensaios de tração, dureza e fadiga foram 

realizados no trabalho anterior de Camarinha (2018) que está contido no grupo de 

pesquisa em que o presente trabalho está inserido. Neste trabalho foi realizada a 

análise fractográfica via estereomicroscopia e microscopia eletrônica de varredura, ou 

seja, análise da superfície de fratura (tipo e morfologia) e dos mecanismos atuantes. 

 

4.1 Preparação dos corpos de prova para ensaio de fadiga 

  

Para a confecção dos corpos de prova, foi utilizada a liga de alumínio 7075 - 

T6, recebida na forma de barras cilíndricas com diâmetro de 15,88 mm adquiridas 

junto à empresa Viner Brasil Tecnologia LTDA (já obtida pela empresa na condição 

T6) (CAMARINHA, 2018).  

 A Figura 30a e 30b apresenta as formas e dimensões dos corpos de 

prova que foram usados para ensaio de fadiga e que foram confeccionados em torno 

mecânico convencional na oficina do IAE-DCTA. Após a confecção dos corpos de 

prova foi realizada a análise dimensional e a medição da rugosidade do entalhe foi 

obtida via perfilômetro (CAMARINHA, 2018). 
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Fonte: Camarinha, 2018. 
Figura 30 - Dimensões em milímetros do corpo de prova de fadiga a) com entalhe b) sem 

entalhe. 

 

4.2 Tratamento térmico RRA 

 

As amostras para tratamento térmico foram encapsuladas em tubo de quartzo 

em atmosfera de argônio. A condição de tratamento térmico foi determinada com base 

nos estudos pesquisadores Ning et al., (2007) que analisaram o aumento da dureza 

com o tempo de ressolubilização e reenvelhecimento para a liga AA7075-T6. A 

condição de tratamento escolhida foi 200°C por 20 minutos com resfriamento em água 

(ressolubilização), seguido por 24 horas a 120°C (re-envelhecimento) (CAMARINHA, 

2018).  

O tratamento térmico foi realizado em forno mufla da marca Jung que se 

encontra no laboratório de tratamentos térmicos do Departamento de Engenharia de 

Materiais- DEMAR da Escola de Engenharia de Lorena – USP (CAMARINHA, 2018).  
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4.3 Nitretação a plasma 

 

O processo de nitretação a plasma foi realizado em amostra da liga AA7075-

T6 no Laboratório Associado de Sensores e Materiais do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (LABAS / INPE) por técnica de nitretação plasma com tela ativa 

com fonte DC de 20Hz e ciclo de trabalho 40Hz, esquematizada na Figura 31 

(CAMARINHA, 2018).  

 

 

Fonte: Adaptado de ROTH, 2001. 
Figura 31 - Desenho esquemático do reator a plasma. 

 

Inicialmente realizou-se vácuo na câmara de nitretação até atingir a pressão de 

5 x 103 Torr e assim se manteve por 10 min. O processo de aquecimento foi realizado 

em atmosfera de Ar e N2 com proporção de 1:1 e fluxo de 18 sccm até atingir a 

temperatura de 400°C. Um pré-tratamento de pulverização catódica (sputterring) foi 

realizado após o aquecimento, manteve-se o mesmo fluxo e proporção de Ar e N2 

durante 30 min a 400 °C. Após o sputterring iniciou-se o processo de nitretação 

propriamente dito. Ele foi conduzido de modo a manter constante a relação de fluxo 

de gases de 4:1 entre N2 e H2 (40 sscm: 10 sccm). Durante o processo de nitretação 

a câmara foi mantida a uma temperatura média de 400°C e pressão média 0,4 Torr 

por 3,5 horas. Depois do processo de nitretação as amostras foram resfriadas a vácuo 

em fluxo de gás nitrogênio (CAMARINHA, 2018).  
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A análise de perfilometria foi realizada, a fim de determinar a rugosidade média 

(Ra), em um perfilômetro mecânico da marca KLA, Tencor modelo 7. A rugosidade 

média Ra é o parâmetro de medição mais utilizado e representa a média aritmética 

dos valores absolutos dos pontos do perfil de rugosidade em relação ao plano médio 

da amostra em questão (FREITAS, 2020), os testes foram realizados em triplicata 

(CAMARINHA, 2018). 

 

4.4 Ensaio de tração 

 

Os ensaios de tração foram realizados no Laboratório de ensaios mecânicos 

da Divisão de Materiais (AMR) do IAE, em conformidade com a norma ASTM E8/E8M 

– 11 (ASTM, 2016b). Foram realizados 3 ensaios, para cada um dos tratamentos, a 

temperatura ambiente e utilizando uma máquina de ensaios mecânicos servo-

hidráulica MTS, modelo Instron 3328. As dimensões dos corpos-de-prova utilizados 

para o ensaio de tração encontram-se representadas na Figura 32.  A velocidade de 

avanço utilizada foi de 1,0 mm/min e utilizou-se extensômetro para medidas de 

deformação (CAMARINHA, 2018). 

 

 

Fonte: Camarinha, 2018. 
Figura 32 - Geometria do corpo de prova de tração (medidas em milímetros). 

 

O comparativo dos resultados de tração das condições T6 e RRA encontram-

se na Tabela 1. A não alteração dos parâmetros de tração está relacionada à pouca 

alteração microestrutural resultante do tratamento RRA, que manteve a microestrutura 

do interior do grão similar ao T6 e alterou pouco a estrutura do contorno de grão 

(CAMARINHA, 2018). 
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Tabela 1 - Resultados do ensaio de tração das condições T6 e RRA. 

Condição Final ΔL médio 
(%) 

σe médio 
(MPa) 

σt médio 
(MPa) 

T6 14,6 ± 3,3 609,8 ± 8,1 664,8 ± 9,9 

RRA 13,2 ± 7,8 621,5 ± 15,4 653 ± 9,9 

Fonte: Adaptado de Camarinha, 2018. 
 

4.5 Ensaio de dureza vickers (HV) 

 

As medidas de dureza Vickers por microindentação foram realizadas na seção 

transversal das amostras nas condições AA7075-T6, AA7075-RRA e na matriz 

nitretada. A carga utilizada para o ensaio foi de 200 gf por um tempo de aplicação de 

15 s. Foram feitas 10 medidas em cada amostra, de acordo com a norma ASTM E92 

– 82 (ASTM, 1997), respeitando a distância mínima entra as microindentações.  Foi 

utilizado um microindentador da marca Buehler modelo micromet 2004, localizado no 

departamento de engenharia de materiais (DEMAR/ EEL-USP) (CAMARINHA, 2018). 

O comparativo dos resultados de dureza das condições T6, RRA e nitretada 

encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultados do ensaio de dureza das condições T6, RRA e nitretada. 

Condição Final Dureza (HV) 

T6 171,0 ±4,6 

RRA 175,7±3,1 

Nitretada 77,7±2,3 

Fonte: Adaptado de Camarinha, 2018. 
 
Observou-se que os valores de dureza HV obtidos para as condições T6 e RRA 

foram muito próximos, se levarmos em consideração o desvio padrão, os valores de 

dureza se mantiveram os mesmos. Alguns pesquisadores também verificaram que o 

tratamento RRA resulta em pouca ou nenhuma alteração na dureza e propriedades 

mecânicas da liga AA7075-T6 (PARKER, 1984; URAL, 1994). Já na condição 

nitretada houve uma redução de 55% na dureza da matriz, isso ocorreu devido à alta 

temperatura do processo de nitretação (400 °C) e tempos longos (3,5 h), que resultou 
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na dissolução dos precipitados endurecedores da matriz de alumínio, fazendo com 

que a dureza fosse similar à da condição solubilizada (CAMARINHA, 2018). 

 

4.6 Execução do ensaio de fadiga 

 

Os ensaios de fadiga de alto ciclo foram conduzidos no Laboratório de Ensaios 

da Divisão de Sistemas Aeronáuticos do Instituto de Aeronáutica e Espaço (Asa E) do 

DCTA, em um equipamento servo-hidráulico MTS da marca Landmark, mostrado na 

Figura 33, em condições trativas (razão de tensão - R = 0,1). A frequência dos ensaios 

foi fixada em 14 Hz, frequência a qual o ensaio se manteve mais estável. Foram 

empregados em torno de 12 corpos de prova para cada condição a fim de 

determinação das curvas S/N, sendo que para cada nível de tensão aplicada foram 

realizadas 3 réplicas. As escolhas das tensões utilizadas foram determinadas abaixo 

do limite de escoamento (σe) e o número de ciclos desejados, na faixa de 104 – 106 

ciclos (CAMARINHA, 2018). 

 

 

Fonte: Camarinha, 2018. 
Figura 33 - Equipamento servo-hidráulico MTS. 

 

A Tabela 3 mostra os níveis de tensões máximas e a média do número de ciclos 

das diferentes condições de tratamento aplicados com e sem entalhe. 
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Tabela 3 - Resultados de vida em fadiga dos corpos de prova sem e com entalhe* 

Sem Entalhe 

AA7075-T6 AA7075 – RRA AA7075 – Nitretada 

Tensão 
Máx. 
(MPa) 

Média 
Número de 

Ciclos 

Tensão 
Máx. 
(MPa) 

Média 
Número de 

Ciclos 

Tensão 
Máx. 
(MPa) 

Média 
Número de 

Ciclos 
500 59937 500 40988 500 47 
400 924259 400 785502 400 50 

Com Entalhe 

AA7075-T6 AA7075 – RRA AA7075 – Nitretada 

Tensão 
Máx. 
(MPa) 

Média 
Número de 

Ciclos 

Tensão 
Máx. 
(MPa) 

Média 
Número de 

Ciclos 

Tensão 
Máx. 
(MPa) 

Média 
Número de 

Ciclos 
150 12832 150 11662 150 22577 
100 65215 100 96117 100 77720 

75 277107 75 716541 75 533056 

*O esquema de nomenclatura encontra-se descrito no item 4.7.1. 

Fonte: Adaptado de Camarinha, 2018. 

 

4.7. Análise fractográfica 

 

A caracterização fractográfica foi realizada pela técnica de estereomicroscopia 

e a técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Ambas as técnicas se 

complementam e são ferramentas valiosas para a análise da superfície de fratura e 

compreensão dos seus mecanismos de fratura. As imagens no estereomicroscópio 

foram observadas em três dimensões e proporcionam uma boa noção da superfície 

de fratura em baixa ampliação (análise macroscópica). 

Já as imagens no MEV foram obtidas por elétrons secundários, cujo principal 

mecanismo de contraste está relacionado às diferenças na topografia da superfície da 

amostra. Foi utilizado o microscópio estereoscópico da marca Olympus, modelo SZ2-

STU2 e o microscópio eletrônico de varredura da marca Jeol, modelo JSM-6490LV, 

ambos pertencentes ao Laboratório de Metalografia da Embraer. 

Todos os cdps foram limpos no ultrassom com solução de metil etil cetona por 

aproximadamente 30 minutos antes de serem analisados. 
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4.7.1 Esquema de nomenclatura aplicada 

 

O esquema de nomenclatura das ligas utilizado neste trabalho seguiu a 

seguinte sequência de identificação:  

 

Liga de Al + Condição de tratamento térmico +  

Condição de tensão utilizada no ensaio de fadiga 

 

Exemplo: 

1) AA7075-T6 500 = liga de alumínio 7075 com tratamento térmico T6 

ensaiada sob fadiga com σmáx de 500 MPa. 

2) AA7075-RRA 400 = liga de alumínio 7075 com tratamento térmico RRA 

ensaiada sob fadiga com σmáx de 400 MPa. 

3) AA7075-NIT 150 = liga de alumínio 7075 com tratamento superficial de 

nitretação a plasma ensaiada sob fadiga com σmáx de 150 MPa. 

 

4.7.2 Análise das estrias de fadiga 

 

Na análise via MEV foi realizada uma varredura em toda a seção transversal e 

dentro da região de propagação de trinca, as estrias de fadiga encontradas foram 

mensuradas e suas coordenadas foram registradas. Também foram registradas as 

coordenadas equivalentes ao ponto mais extremo da seção transversal associado a 

nucleação de trinca no caso dos cdps não entalhados e à fratura final no caso dos 

cdps entalhados. Desta forma foi possível estimar a distância dne das estrias para a 

nucleação de trinca dos cdps não entalhados (Figura 34a) e a distância de das estrias 

para a fratura final dos cdps entalhados (Figura 34b) e estabelecer uma correlação 

com o espaçamento médio das estrias. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 34 - Desenho esquemático da medição da distância da estria (a) para nucleação 

de trinca nos cdps não entalhados e (b) para fratura final nos cdps entalhados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A matriz dos resultados obtidos nas análises fractográficas macro e 

microscópicas das condições T6, RRA e nitretada sem e com entalhe, juntamente com 

os resultados do ensaio de fadiga realizados em trabalhos anteriores por Camarinha 

(2018), encontram-se representados nas Tabelas 4 e 5. 

 

Tabela 4 – Resultados das análises fractográficas macro e microscopicamente dos cdps 

sem entalhe de tratamento final T6, RRA e Nitretada. 

*Neste trabalho não está sendo apresentada as medidas de área, porém, como a ampliação foi a mesma 

é possível fazer considerações comparativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrador 
de tensão 

Tratamento 
Final 

Condição de 
fadiga 

Tensão 
(MPa) 

Vida em 
Fadiga 

(número de 
ciclos) 

Características Fractográficas* 

Sem entalhe 

T6 

400 

697036 

- Estágio I: Origem única e presença partículas de segunda 
fase. 
 - Estágio II: Pequena, plana e presença estrias. 
 - Estágio III: Dúctil (deformação plástica). 
 - Geral: Transgranular. 

RRA 85605 

- Estágio I: Origem única. 
 - Estágio II: Pequena, plana, brilhante e presença estrias. 
 - Estágio III: Fibrosa com deformação plástica (dúctil). 
 - Geral: Transgranular. 

T6 

500 

56772 
- Estágio I: Origem única. T6: presença partículas de 
segunda fase. 
 - Estágio II: Menor, menos plana, brilhante e presença 
estrias.  
 - Estágio III: Fibrosa com deformação plástica (dúctil). 
 - Geral: Transgranular. 

RRA 51495 

Nitretada 

400 50 - Estágio I: Várias origens. 
 - Estágio II: Inexistente com ausência estrias. 
 - Estágio III: Granular brilhante, ausência deformação 
plástica (frágil). 
 - Geral: Intergranular com presença de dimples. 500 47 
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Tabela 5 – Resultados das análises fractográficas macro e microscopicamente dos cdps 

com entalhe de tratamento final T6, RRA e Nitretada. 

*Neste trabalho não está sendo apresentada as medidas de área, porém, como a ampliação foi a 

mesma é possível fazer considerações comparativas. 

 

5.1. Análise da superfície de fratura por estéreomicroscópio 

 

Macroscopicamente, via estereomicroscopia, é possível fazer considerações 

sobre a planicidade e rugosidade da superfície de fratura, assim como a presença ou 

não de brilho e se a macrodeformação foi apreciável ou não. Além disso, também é 

possível identificar marcações superficias que sugerem a região de origem da fratura. 

 

5.1.1 Condição sem entalhe 

 

5.1.1.1 Tratamentos térmicos T6 e RRA 

 

Nas fractografias das condições AA7075-RRA 400, AA7075-T6 500, AA7075-

RRA 500 sem entalhe foi possível identificar os três estágios típicos da fratura por 

Concentrador 
de tensão 

Tratamento 
Final 

Condição de 
fadiga 

Tensão 
(MPa) 

Vida em 
Fadiga 

(número de 
ciclos) 

Características Fractográficas* 

Com Entalhe 

T6 
75 

425300 - Estágio I: Amplo arco. 
 - Estágio II: Grande, plana, brilhante e presença estrias. 
 - Estágio III: Rugosa e escura (dúctil). 
 - Geral: Transgranular. RRA 191077 

T6 

100 

70337 - Estágio I: Amplo arco. 
 - Estágio II: Grande, plana, brilhante e presença estrias. 
T6: maior rugosidade. 
 - Estágio III: Rugosa e escura (dúctil). RRA: menor área. 
 - Geral: Transgranular. 

RRA 121409 

T6 

150 

14011 
- Estágio I: Amplo arco. 
 - Estágio II: Grande, plana, brilhante e presença estrias. 
T6: maior rugosidade. 
 - Estágio III: Rugosa e escura (dúctil). 
RRA: região deslocada da extremidade (entalhe) e menor 
área. 
 - Geral: Transgranular. 

RRA 12729 

Nitretada 

75 369507 - Estágio I: Amplo arco. 
 - Estágio II: Grande, plana, brilhante e presença estrias. 
NIT-150: maior rugosidade. 
 - Estágio III: Rugosa e escura (dúctil). 
NIT-150: região deslocada da extremidade (entalhe) e maior 
área. 
 - Geral: Transgranular. 

100 75880 

150 24809 
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fadiga: nucleação de trinca, propagação de trinca e fratura final, conforme Figura 35. 

A maior área da seção transversal é definida pela fratura final, ou estágio III da fadiga. 

Para essas condições foi observada uma leve distorção da seção transversal em 

direção condizente com a carga de tração aplicada, caracterizando uma possível 

deformação plástica. A superfície da fratura final apresentou aspecto fibroso e textura 

fosca (com pouco brilho) que são comuns para fratura por sobrecarga. 

 

 

 
Fonte: Própria autora. 
Figura 35 - Fractografia via estereomicroscópio evidenciando toda a seção transversal 

dos cdps sem entalhe (a) AA7075-RRA 400, (b) AA7075-T6 500 e (c) AA7075-RRA 500. 

 

A área da seção transversal relativa à fratura final das condições AA7075-T6 

500 e AA7075-RRA 500 apresentou-se um pouco maior e com textura um pouco mais 

brilhante (menos “fosca”, menos escura) se comparada com a mesma área da 

condição AA7075-RRA 400.  

A zona de iniciação da trinca por fadiga é caracterizada por um ponto (ou 

pontos, produzindo origens múltiplas) que geralmente está na extremidade ou próximo 

a ela, onde a deformação cíclica é maior ou onde os defeitos do material ou tensões 

residuais diminuem a resistência à fadiga do componente. A trinca tipicamente inicia 

a) 

b) c) 

Nucleação Nucleação 

Nucleação 

Propagação Propagação 

Propagação 

Fratura 

Final 

Fratura 

Final 

Fratura 

Final 
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em uma pequena zona e se propaga por fratura nas linhas de escorregamento, 

estendendo-se para dentro a partir da superfície em cerca de 45 ° do eixo de tensão 

(ASM, 1986). 

A localização da origem da trinca é definida pela interpretação das 

características da zona de propagação da trinca do estágio II. Na Figura 36 é possível 

evidenciar um único ponto de nucleação de trinca que se encontra localizado na 

extremidade da seção transversal, como era esperado. Além disso, é possível 

identificar, principalmente para a condição AA7075-RRA 400, uma superfície de 

fratura lisa e brilhante, perpendicular à direção de carga, característica da etapa de 

propagação de trinca.  

 

 

 
Fonte: Própria autora. 
Figura 36 - Fractografia via estereomicroscópio evidenciando o estágio de nucleação e 

propagação de trinca dos cdps sem entalhe (a) AA7075-RRA 400 (b) AA7075-T6 500 e (c) AA7075-
RRA 500. 

Não foram encontradas marcas de praia nos corpos de prova sem entalhe das 

condições T6 e RRA. Isto se deve ao fato de que corpos de prova de teste de fadiga 

de laboratório não exibem marcas de praia, independentemente do material, a menos 

que o teste seja deliberadamente controlado para fazê-lo, por exemplo, usando blocos 

de carga com cargas amplamente variadas. Em um teste de laboratório realizado com 

a) 

b) c) 

Propagação 
Propagação 

Propagação 

Nucleação Nucleação 

Nucleação 



53 

 

 

 

carregamento cíclico constante em um ambiente seco, não há oportunidade para a 

formação de marca de praia (ASM, 1987). 

Também não foram encontradas as marcas de catraca, uma vez que este tipo 

de marcação superficial depende da formação de mais de um ponto de nucleação de 

trinca para existir, e para a maioria dos corpos de prova analisados foram encontrados 

um único ponto de nucleação de trinca. 

 

5.1.1.2 Tratamento de nitretação a plasma 

 

As condições AA7075-NIT 400 e AA7075-NIT 500 sem entalhe não 

apresentaram fractografias típicas de fratura por fadiga. Não foi possível identificar 

claramente os três estágios típicos da fratura por fadiga nucleação de trinca, 

propagação de trinca e fratura final (Figura 37). Praticamente toda a área da seção 

transversal pode ser considerada como a fratura final. A superfície da fratura final 

apresentou aspecto rugoso, granulado e com um pouco de brilho características de 

fratura frágil. Uma aparência granular brilhante ou rock-candy também pode estar 

associada a uma fratura intergranular. Uma alta porcentagem de fratura intergranular 

tende a produzir superfícies de fratura relativamente rugosas em macroescala (ASM, 

1986). Além disso, conforme a ASM (1986) as falhas intergranulares iniciam com 

pouca deformação plástica e são macroscopicamente frágeis e pouca ou nenhuma 

deformação plástica foi observada para a condição nitretada sem entalhe via 

estereomicroscopia (escala macro).  

 

 
Fonte: Própria autora. 
Figura 37 - Fractografia via estereomicroscópio evidenciando toda a seção transversal 

dos cdps sem entalhe (a) AA7075-NIT 400 e (b) AA7075-NIT 500. 

a) b) 
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A Figura 38 apresenta possíveis pontos de nucleação de trinca, situação que 

favoreceria a formação das marcas de catraca. Porém, devido ao aspecto granular 

rugoso não é possível identificar com clareza as marcas de catraca, se existentes.  

 

 

Fonte: Própria autora. 
Figura 38 - Fractografia via estereomicroscópio evidenciando possíveis pontos de 

nucleação dos cdps sem entalhe (a) AA7075-NIT 400 e (b) AA7075-NIT 500. 

 

A fratura intergranular obscurece as marcações de fratura e não oferece a 

oportunidade de ter marcações de fratura dentro dos grãos. Como resultado, 

geralmente é muito mais difícil discernir a direção da fratura, local ou de forma ampla, 

em superfícies de fratura que foram criadas em grande parte por fratura intergranular 

(ASM, 1986). 

 

5.1.2 Condição com entalhe 

 

5.1.2.1 Tratamentos térmicos T6, RRA e nitretação a plasma 

 

Nas fractografias das condições T6, RRA e nitretadas de σmáx de 75, 100 e 150 

MPa com entalhe foi possível identificar os três estágios típicos da fratura por fadiga: 

nucleação de trinca, propagação de trinca e fratura final, conforme as Figuras 39, 40, 

41 e 42.  

 

a) b) 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 39 - Fractografia via estereomicroscópio evidenciando toda a seção transversal 

dos cdps com entalhe (a) AA7075-T6 75 e (b) AA7075-RRA 75. 

 

 

Fonte: Própria autora. 
Figura 40 - Fractografia via estereomicroscópio evidenciando toda a seção transversal 

dos cdps com entalhe (a) AA7075-T6 100 e (b) AA7075-RRA 100. 

 

 
Fonte: Própria autora. 
Figura 41 - Fractografia via estereomicroscópio evidenciando toda a seção transversal 

dos cdps com entalhe (a) AA7075-T6 150 e (b) AA7075-RRA 150. 

a) b) 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 42 - Fractografia via estereomicroscópio evidenciando toda a seção transversal 

dos cdps com entalhe (a) AA7075-NIT 75, (b) AA7075-NIT 100 e (c) AA7075-NIT 150. 

 

A trinca iniciou dentro de um amplo arco, múltiplos pontos de nucleação, e as 

linhas radiais cresceram juntas em vez de se espalharem à medida que a trinca se 

propagava. Pela observação das fractografias das amostras T6 e RRA de σmáx de 100 

e 150 MPa (Figuras 40 e 41), sugere-se que a rugosidade da superfície possa estar 

aumentando à medida que a trinca se propaga, e a área rugosa (degraus superficiais) 

que está circundando a mancha mais escura é correspondente à área de fratura final. 

O aumento da rugosidade superficial indica que o material posterior a falhar estava 

perto da região escura e não na extremidade (ASM, 1986).  

Conforme as Figuras 39, 40, 41 e 42, a menor área da seção transversal é 

definida pela fratura final, ou estágio III da fadiga, diferentemente das condições sem 

entalhe. Para uma mesma condição de tratamento, a área da fratura final aumentou 

quanto maior foi o nível de tensão aplicado. A superfície da fratura final apresentou 

aspecto fibroso e textura fosca escura que são comuns para fratura por sobrecarga 

(Figuras 43, 44, 45 e 46). A diferença da área associada à fratura final da condição 

T6, se comparada com a condição RRA, aumentou com o aumento da tensão, sendo 
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c) 
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que a T6 apresentou uma maior dimensão. Para a maioria das condições analisadas, 

esta área encontra-se localizada próxima ao entalhe, ou seja, na extremidade da 

seção transversal. Porém, para as condições AA7075-RRA 150 (Figuras 41b e 45b) e 

AA7075-NIT 150 (Figuras 42c e 46c) apresentaram essa região mais distante da 

extremidade. 

 

 

Fonte: Própria autora. 
Figura 43 - Fractografia via estereomicroscópio evidenciando o estágio de propagação 

de trinca e fratura final dos cdps com entalhe (a) AA7075-T6 75 e (b) AA7075-RRA 75. 

 

 

Fonte: Própria autora. 
Figura 44 - Fractografia via estereomicroscópio evidenciando o estágio de propagação 

de trinca e fratura final dos cdps com entalhe (a) AA7075-T6 100 e (b) AA7075-RRA 100. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 45 - Fractografia via estereomicroscópio evidenciando o estágio de propagação 

de trinca e fratura final dos cdps com entalhe (a) AA7075-T6 150 e (b) AA7075-RRA 150. 

 

 

 
Fonte: Própria autora. 
Figura 46 - Fractografia via estereomicroscópio evidenciando o estágio de propagação 

de trinca e fratura final dos cdps com entalhe (a) AA7075-NIT 75, (b) AA7075-NIT 100 e (c) 
AA7075-NIT 150. 
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5.2 Análise da superfície de fratura por MEV 

 

A microfratografia pode simplesmente ser usada para adicionar peso a uma 

determinação em macroescala do comportamento dúctil ou frágil. A evidência para 

distinguir fratura intergranular de fratura por clivagem é mais facilmente obtida por este 

método. Características finas de dimples dúcteis podem revelar informações 

adicionais não disponíveis com macroanálise, às vezes as estrias de fadiga podem 

ser medidas com o MEV (ASM, 1986). 

 

5.2.1 Condição sem entalhe 

 

5.2.1.1 Tratamentos térmicos T6 e RRA 

 

Os três estágios característicos do processo de falha por fadiga foram 

identificados e confirmados para as condições AA7075-T6 400 e AA7075-RRA 400 e 

são apresentados na Figura 47.  

 

 

Fonte: a) adaptado de Camarinha, 2018 e b) própria autora. 
Figura 47 - Fractografia via MEV evidenciando toda a seção transversal dos cdps sem 

entalhe (a) AA7075-T6 400 e (b) AA7075-RRA 400. 

 

As trincas associadas a falhas por fadiga geralmente se nucleiam na superfície 

do componente em algum ponto de concentração de tensões. A iniciação e o 

crescimento de trinca por fadiga durante o estágio I ocorrem principalmente por 

fissuras no plano de deslizamento devido a reversões repetitivas dos sistemas de 
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deslizamento ativo no metal (COOPER, 1985). O crescimento da trinca neste estágio 

é fortemente influenciado pela microestrutura e tensão média (RITCHIE, 1979), e até 

90% da vida do componente pode ser consumida para iniciar uma trinca de fadiga 

viável (BUCK, MORRIS e JAMES, 1981). A trinca tende a seguir planos 

cristalográficos, mas muda de direção em descontinuidades (ASM, 1987). As Figuras 

48 e 49 mostram o estágio I das condições T6 e RRA sem entalhe em maiores 

amplitudes. 

 

 

Fonte: a) adaptado de Camarinha, 2018 e b) própria autora. 
Figura 48 - Fractografia via MEV evidenciando o estágio de nucleação dos cdps sem 

entalhe (a) AA7075-T6 400 com presença de partículas de segunda fase e (b) AA7075-RRA 400. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 49 - Fractografia via MEV evidenciando o estágio de nucleação dos cdps sem 

entalhe (a) AA7075-T6 500 com presença de partículas de segunda fase e (b) AA7075-RRA 500. 

 

As partículas de segunda fase indicadas por setas nas Figuras 48a e 49a atuam 

como concentradores de tensão, dando origem as trincas de fadiga. Payne et al. 

(2009) estudaram os estágios iniciais da formação de trincas de fadiga na liga de 

alumínio AA7075-T651 e observou que as partículas de segunda fase foram a única 

causa da iniciação das trincas de fadiga dos corpos estudados, sendo que as 

partículas constituintes que continham o elemento Fe foram os locais preferenciais da 
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maior parte das iniciações de trincas. O Fe juntamente com o Si são as impurezas 

mais comuns em ligas de alumínio comercial, geralmente estão presentes na forma 

de partículas intermetálicas. Quantidades crescentes de ferro e silício aumentam a 

fração volumétrica de fases intermetálicas insolúveis, que por sua vez diminuem a 

tenacidade a fratura (HATCH, 2004). Partículas de segunda fase grandes, de 

coloração clara e ricas em Fe, semelhantes às encontradas nas Figuras 48a e 49a 

foram encontradas na liga AA7075-T6 na análise via EDS (CAMARINHA, 2018 e 

SAVONOV, 2019). 

A maior parte de uma fratura por fadiga pode consistir no crescimento de trincas 

no estágio II, que geralmente ocorre por fratura transgranular e é mais influenciada 

pela magnitude da tensão alternada do que pela tensão média ou microestrutura 

(RITCHIE e KNOTT, 1974). Essas duas etapas de fadiga encontram-se apresentadas 

na Figura 50. 

 

 

 
Fonte: a) adaptado de Camarinha, 2018, b), c) e d) própria autora. 
Figura 50 - Fractografia via MEV evidenciando o estágio de nucleação e propagação de 

trinca dos cdps sem entalhe (a) AA7075-T6 400, (b) AA7075-RRA 400, (c) AA7075-T6 500 e (d) 
AA7075-RRA 500. 
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No estágio II da fadiga, ou estágio de propagação de trinca, foram encontradas 

as estrias de fadiga. Cada estria representa o avanço de uma frente de trinca durante 

um único ciclo de aplicação da carga. A taxa de deformação, ou taxa de propagação 

de trinca que define a largura das estrias (ASM, 1987). As Figura 51, 52, 53 e 54 

mostram as estrias encontradas na região de propagação de trinca das condições T6 

e RRA de σmáx de 400 e 500MPa. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Camarinha, 2018. 
Figura 51 - Fractografia via MEV do cdp AA7075-T6 400 evidenciando as estrias 

encontradas no estágio de propagação de trinca (a) menor magnificação (b) maior magnificação 
com medições de espaçamento de estrias. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 52 - Fractografia via MEV do cdp AA7075-RRA 400 evidenciando as estrias 

encontradas no estágio de propagação de trinca (a) menor magnificação (b) maior magnificação 
com medições de espaçamento de estrias. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 53 - Fractografia via MEV do cdp AA7075-T6 500 evidenciando as estrias 

encontradas no estágio de propagação de trinca (a) menor magnificação (b) maior magnificação 
com medições de espaçamento de estrias. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 54 - Fractografia via MEV do cdp AA7075-RRA 500 evidenciando as estrias 

encontradas no estágio de propagação de trinca (a) menor magnificação (b) maior magnificação 
com medições de espaçamento de estrias. 

 

5.2.1.2 Tratamento de nitretação a plasma 

 

Na análise fractográfica via MEV das condições AA7075-NIT 400 e AA7075-

NIT 500 sem entalhe as etapas características do processo de falha por fadiga não 
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estão bem definidas, apresentando possíveis evidências de uma fratura intergranular 

(Figuras 55 e 56). 

A fratura frágil intergranular, também conhecida como separação de contorno 

do grão ou ruptura decoesiva, é caracterizada por uma aparência facetada. As fraturas 

intergranulares são geralmente bastante lisas e planas, a menos que o tamanho do 

grão seja bastante grosseiro (ASM, 1987). As Figura 55a e 56a mostra as superfícies 

de fratura da condição nitretada sem entalhe, com possíveis pontos de nucleação de 

trinca (setas vermelhas). 

 

 

 
Fonte: Própria autora. 
Figura 55 - Fractografia via MEV evidenciando fratura intergranular da condição AA7075-

NIT 400 (a) menor magnificação (b) maior magnificação. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 56 - Fractografia via MEV evidenciando fratura intergranular da condição AA7075-

NIT 500 (a) menor magnificação (b) maior magnificação. 

 

A condição nitretada sem entalhe não apresentou uma boa resistência à fadiga 

comparada com as outras condições sem entalhe. O processo de nitretação a plasma 

causou uma diminuição na dureza de 55%. A elevada temperatura durante o processo 

de nitretação dissolveu os precipitados endurecedores, o que resultou numa queda 

brusca na dureza da matriz (CAMARINHA, 2018). Esta alta temperatura intrínseca ao 

processo de nitretação pode ter causado uma fragilização por tratamento térmico que, 

segundo a ASM, 1986, é uma das condições que podem induzir a uma fratura 
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intergranular. Um filme frágil de segunda fase pode ter gerado uma fragilização dos 

contornos de grão e favorecido uma fratura do tipo intergranular. 

Também é possível, embora pouco provável, que a difusão do hidrogênio 

intersticial da superfície do cdp, proveniente do próprio processo de nitretação a 

plasma aplicado, tenha avançado para o bulk do material. A segregação de “átomos 

de impureza” nos contornos de grão é considerada outra condição favorável para 

fragilização dos contornos de grão. A fratura intergranular com dimples é auxiliada por 

impurezas que adsorvem fortemente na superfície do contorno de grão (ASM, 2021). 

Nas Figuras 55b e 56b observa-se a presença de trincas possivelmente 

secundárias (setas vermelhas) e foi possível observar algumas poucas regiões de 

fratura transgranular com dimples levantando a possibilidade de uma fratura de 

quasiclivagem. Segundo a ASM (1987) o termo quasiclivagem se aplica quando uma 

ruptura por dimples significativa e/ou cristas lacrimais (tear ridge) acompanham a 

morfologia da clivagem. Grãos orientados favoravelmente em relação ao eixo de 

carregamento podem escorregar e apresentar comportamento dúctil, enquanto 

aqueles orientados desfavoravelmente não podem escorregar e apresentarão 

comportamento frágil transgranular, clivagem propriamente dita. Porém, foi possível 

identificar uma superfície de fratura majoritariamente intergranular tanto na condição 

AA7075-NIT 400 quanto na AA7075-NIT 500. 

Em maiores amplitudes foi possível identificar, nas facetas dos grãos, os 

dimples, que são o resultado do coalescimento dos microvóides. Essas pequenas 

zonas de coalescimento de microvóides podem ser observadas nas facetas ou 

interfaces dos grãos na fratura intergranular conforme mostrado na Figura 57. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 57 - Fractografia via MEV a presença de dimples nas facetas dos grãos (a) AA7075-

NIT 400 (b) AA7075-NIT 500. 

 

Uma superfície de fratura com dimples está exclusivamente associada ao 

micromecanismo de coalescência de microvazios, que normalmente está associado a 

fraturas dúcteis macroscópicas. No entanto, fraturas frágeis macroscópicas também 

podem ocorrer quando a deformação plástica é limitada a um pequeno volume de 

material e não visível em macroescala, enquanto o processo de fratura ainda é 

considerado como coalescência de microvazios. Este é o caso quando o mecanismo 

de fratura dúctil de coalescência de microvazios ocorre preferencialmente na região 

a) 

b) 

Dimples 

Dimples 



71 

 

 

 

adjacente limitada ao contorno de grão, resultando em superfície de fratura 

intergranular com presença de dimples. 

O número de dimples por unidade de área na superfície da fratura depende do 

número de sítios de nucleação e da plasticidade do material. Se muitos locais de 

nucleação estiverem presentes, o crescimento de vazios será limitado, porque os 

dimples se cruzarão e se ligarão. Isso produz muitos dimples pequenos e rasos (ASM, 

1986). Nas condições nitretadas sem entalhe foi possível identificar esses dimples de 

pouca profundidade. 

A fratura intergranular com dimples resulta em baixa ductilidade macroscópica, 

ou seja, os grãos se separam em vez de se deformarem (Figuras 55 e 56), e uma 

superfície de fratura que revela dimples microscópicas em ampliações mais altas, 

tipicamente na ordem de 1.000 a 5.000 vezes (Figura 57). Por exemplo, uma 

superfície de fratura por ruptura por tensão de uma liga à base de níquel é mostrada 

na Figura 58 em dois níveis de ampliação. A imagem de maior ampliação revela uma 

topologia com dimples nas facetas do grão (ASM, 2021). Este tipo de fratura também 

já foi observado em liga de alumínio-cobre de alta pureza com uma estrutura de grão 

grosseiro e também foi observada em outras ligas de endurecimento por precipitação 

(tais como ligas Al-Mg-Zn) com grandes precipitados nos contornos de grão e amplas 

zonas livres de precipitação (ZLP) (ASM, 2021 e LYNCH, 2019). 

 

 

Fonte: Adaptado de ASM, 2021. 

a) b) 
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Figura 58 - Superfície de fratura via MEV da liga à base de níquel (Inconel 751, recozido 
e envelhecido) após a ruptura por tensão: a) menor ampliação e b) maior ampliação, com a 
largura da imagem 0,1 mm da ampliação original de 1000×. 

 

Alguns estudos realizados com titânio (liga Ti-6Al-4V) nitretado e ensaiado por 

fadiga mostraram uma superfície de fratura muito diferente da condição não nitretada, 

confirmando que o processo de nitretação a plasma pode causar grandes alterações 

na morfologia da fractografia (DE CASTRO, 2019). Já em alguns aços (aluminum-

killed steels) a precipitação da fase AlN nos contornos de grão quando o aço é 

resfriado lentamente depois da fundição ou após o processo de austenitização em 

temperaturas abaixo de 1300°C, são algumas das maneiras previstas para fratura 

intergranular (ASM, 2021). 

Não foi possível identificar estrias nos cdps AA7075-Nit 400 e AA7075-Nit 500 

sem entalhe. Conforme a ASM (1987) a ausência de estrias não prova que a falha não 

foi devido à fadiga, pois embora a presença de estrias estabeleça a fadiga como modo 

de falha, sua ausência não elimina a fadiga como possibilidade. Uma outra 

consideração é que embora a fratura intergranular não seja tecnicamente fratura por 

fadiga, ela é considerada parte de uma superfície normal de fratura por fadiga porque 

ocorre como consequência natural de uma trinca por fadiga (ASM, 1986). 

Além disso, a rugosidade superficial do cdp teve um aumento de 8 vezes se 

comparada com as condições não nitretadas (CAMARINHA, 2018), o que pode ter 

contribuído com a nucleação de trinca em vários pontos da superfície e 

consequentemente na baixa vida em fadiga desta condição (AA7075-NIT 400 = 50 

ciclos e AA7075-NIT 500 = 47 ciclos). 

 

5.2.2 Condição com entalhe 

 

5.2.2.2 Tratamentos térmicos T6, RRA e nitretação a plasma 

 

Os três estágios característicos do processo de falha por fadiga foram 

confirmados via microscopia eletrônica de varredura para as condições T6 e RRA com 

σmáx de 75, 100 e 150 MPa conforme apresentado nas Figuras 59, 60 e 61. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 59 Fractografia via MEV evidenciando toda a seção transversal dos cdps com 

entalhe (a) AA7075-T6 75 e (b) AA7075-RRA 75. 

 

 
Fonte: Própria autora. 
Figura 60 - Fractografia via MEV evidenciando toda a seção transversal dos cdps com 

entalhe (a) AA7075-T6 100 e (b) AA7075-RRA 100. 

 

 
Fonte: Própria autora. 
Figura 61 - Fractografia via MEV evidenciando toda a seção transversal dos cdps com 

entalhe (a) AA7075-T6 150 e (b) AA7075-RRA 150. 
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O padrão de fractografia encontrado nas condições com entalhe e ensaiadas 

com σmáx de 75, 100 e 150 MPa coincidem com o padrão encontrado na literatura para 

situações de fractografia com entalhe, tipo de carregamento tensão-tensão, baixa 

tensão nominal e concentração de tensão severa conforme destacado na Figura 62. 

 

 

Fonte: Adaptado de ASM, 1987. 
Figura 62 - Representação esquemática de marcas de superfície de fratura por fadiga 

produzidas em componentes lisos e entalhados com seções transversais circulares sob várias 
condições de carregamento. 

 

Na maioria dos casos, as marcas de superfície (marcas de praia, por exemplo) 

são côncavas à origem da falha. No entanto, a sensibilidade ao entalhe do material e 

os padrões de tensão residual podem influenciar a propagação da trinca para produzir 

marcas de superfície em materiais sensíveis ao entalhe que são convexas à origem 

(WULPI, 1966). Foi observada uma marcação superficial convexa à origem da trinca 

na área oposta à região de fratura final para as condições T6 e RRA de 75 e 100 MPa 

de tensão (Figuras 59 e 60), corroborando com o padrão encontrado na literatura.  

Dentro da faixa central das fractografias, na região mais plana, foi possível 

encontrar as estrias de fadiga conforme mostrado nas Figuras 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70 e 71. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 63 - Fractografia via MEV evidenciando as estrias de fadiga do cdp (a) AA7075-T6 

75 com menor magnificação e (b) AA7075-T6 75 com maior magnificação e medição de 
espaçamento de estrias. 

 

 

Fonte: Própria autora. 
Figura 64 - Fractografia via MEV evidenciando as estrias de fadiga do cdp (a) AA7075-

RRA 75 com menor magnificação e (b) AA7075-RRA 75 com maior magnificação e medição de 
espaçamento de estrias. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 65 - Fractografia via MEV evidenciando as estrias de fadiga do cdp (a) AA7075-T6 

100 com menor magnificação e (b) AA7075-T6 100 com maior magnificação e medição de 
espaçamento de estrias 

 

 

Fonte: Própria autora. 
Figura 66 - Fractografia via MEV evidenciando as estrias de fadiga do cdp (a) AA7075-

RRA 100 com menor magnificação e (b) AA7075-RRA 100 com maior magnificação e medição de 
espaçamento de estrias. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 67 - Fractografia via MEV evidenciando as estrias de fadiga do cdp (a) AA7075-T6 

150 com menor magnificação e (b) AA7075-T6 150 com maior magnificação e medição de 
espaçamento de estrias. 

 

 
Fonte: Própria autora. 
Figura 68 - Fractografia via MEV evidenciando as estrias de fadiga do cdp (a) AA7075-

RRA 150 com menor magnificação e (b) AA7075-RRA 150 com maior magnificação e medição de 
espaçamento de estrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

a) b) 

846,2 nm 

882,8 nm 

830,2 nm 

1,156 µm 

1,329 µm 

1,243 µm 



78 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 
Figura 69 - Fractografia via MEV evidenciando a região de propagação de trinca do cdp 

(a) AA7075-NIT 75 com menor magnificação, (b) AA7075-NIT 75 com maior magnificação e 
medição de espaçamento de estrias. 

 

 

Fonte: Própria autora. 
Figura 70 - Fractografia via MEV evidenciando a região de propagação de trinca do cdp 

(a) AA7075-NIT 100 com menor magnificação e (b) AA7075-NIT 100 com maior magnificação e 
medição de espaçamento de estrias. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 71 - Fractografia via MEV evidenciando as estrias de fadiga do cdp (a) AA7075-

NIT 150 com menor magnificação, (b) AA7075-NIT 150 com maior magnificação e medição de 
espaçamento de estrias. 

 

O estágio III de fadiga é a fratura rápida instável por sobrecarga. Esse estágio 

apresenta uma alta sensibilidade à microestrutura e tensão média (RICHARDS, 1972). 

O estágio III é a fase de propagação terminal de uma trinca de fadiga na qual o modo 

de formação de estrias é progressivamente deslocado pelos modos de fratura 

estática, como ruptura por dimples ou clivagem. As Figuras 72, 73, 74 e 75 mostram 

a região de fratura final das condições com entalhe e, nas condições T6 e RRA de 

σmáx de 150 MPa e as nitretadas de σmáx de 75, 100 e150 MPa, foi possível identificar 

dimples de maiores dimensões.  

 

 

Fonte: Própria autora. 
Figura 72 - Fractografia via MEV evidenciando o estágio de fratura final dos cdps com 

entalhe (a) AA7075-T6 75 e (b) AA7075-RRA 75. 
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Fonte: Própria autora 
Figura 73 - Fractografia via MEV evidenciando o estágio de fratura final dos cdps com 

entalhe (a) AA7075-T6 100 e (b) AA7075-RRA 100. 

 

 

Fonte: Própria autora. 
Figura 74 - Fractografia via MEV evidenciando o estágio de fratura final dos cdps com 

entalhe (a) AA7075-T6 150 e (b) AA7075-RRA 150. 
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Fonte: Própria autora. 
Figura 75 - Fractografia via MEV evidenciando o estágio de fratura final dos cdps com 

entalhe (a) AA7075-NIT 75, (b) AA7075-NIT 100 e (c) AA7075-NIT 150. 

 

A condição que apresentou os menores valores de Kf (fator de concentração 

de tensão para fadiga) foi a condição nitretada. O tratamento de nitretação aumentou 

a ductilidade e tenacidade da matriz o que resulta maior tolerância ao dano e, 

consequentemente, numa menor sensibilidade ao entalhe (CAMARINHA, 2018).  

As condições T6 e RRA apresentaram valores próximos, sendo que a condição 

T6 apresentou valores de Kf um pouco maiores. Os valores similares estão 

relacionados a microestrutura muito similar de ambas as condições (CAMARINHA, 

2018). As Figuras 76 e 77 mostram as micrografias das condições T6 e RRA, 

respectivamente. 
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Fonte: Camarinha, 2018. 
Figura 76 - Microestrutura obtida via microscopia ótica da condição T6 a) menor 

ampliação b) maior ampliação. 

 

 

Fonte: Camarinha, 2018. 
Figura 77 - Microestrutura obtida via microscopia ótica da condição RRA a) menor 

ampliação b) maior ampliação. 

 

5.3 Análise das estrias de fadiga 

 

5.3.1 Condição sem entalhe 

 

A Tabela 6 mostra um comparativo entre as condições T6 e RRA de σmáx de 

400 e 500 MPa quanto a distância do início de trinca e o espaçamento médio de estrias 

encontrado nesta região. 
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Tabela 6 - Distância do início de trinca versus espaçamento médio de estrias das 

condições sem entalhe AA7075-T6 500, AA7075-RRA 400 e AA7075-RRA 500. 

AA7075-T6 500 
(59937 ciclos) 

AA7075-RRA 400 
(785502 ciclos) 

AA7075-RRA 500 
(40988 ciclos) 

Distância 
do início 
de trinca 

(mm) 

Espaçamento 
médio de 

estrias (nm) 

Distância 
do início 
de trinca 

(mm) 

Espaçamento 
médio de 

estrias (nm) 

Distância 
do início 
de trinca 

(mm) 

Espaçamento 
médio de 

estrias (nm) 

0,49 297,40 0,86 537,93 0,48 530,40 
0,85 745,86 1,29 677,13 0,91 637,56 
1,16 874,72 1,32 658,88 1,86 560,33 
1,96 2097,00      
Fonte: Própria autora. 

 

Foi possível observar que para a condição T6 de σmáx de 500 sem entalhe o 

espaçamento de estrias era maior quanto mais distante do início de trinca estava a 

região de análise. Muitos estudos têm demonstrado que o espaçamento dos 

estriamentos é função da tensão aplicada; ou seja, o espaçamento aumenta com a 

carga e o comprimento de trinca (ASM,1987) e outros estudos mostraram que existe 

uma relação entre o espaçamento do estriamento e a faixa do fator de intensidade de 

tensão K (BATES e CLARK, 1969). 

No estágio inicial de crescimento, existe uma faixa crítica de intensidade de 

tensão, K0, necessária para o crescimento de trincas. Uma vez que este valor limite 

tenha sido excedido, a taxa de crescimento de trincas da/dN aumenta rapidamente 

com o aumento de K até que uma condição de estado estacionário seja obtida. Neste 

segundo estágio de crescimento de trinca, a relação de Paris é seguida (PARIS, 

1964).  

As taxas de propagação de trincas por fadiga são normalmente traçadas como 

gráficos log-log de da/dN versus ΔK (Figura 78). O comportamento do crescimento da 

trinca por fadiga é caracterizado por três regimes (ASM, 1996): 

- Região I: Região limiar e próxima-limiar onde da/dN diminui rapidamente com 

redução de ∆K para um valor limite (∆K0); 

- Região II: Região do meio onde a relação de Paris se encontra:  

��

��
= �(∆�)� 
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Onde a é o comprimento de trinca, N é o número de ciclos, ∆K é o fator 

intensidade de tensão cíclico (Kmáx – Kmín ou F(σmáx −σmín ) √πa ), C e n são constantes 

do material que dependem da temperatura, frequência e relação de carga (R). 

- Região III: Região de alta taxa onde a intensidade máxima de tensão, Kmáx, 

aproxima-se da intensidade de tensão crítica para falha estática, Kc. 

 

 

Fonte: Adaptado de ASM (1996). 
Figura 78 - Modelo esquemático da taxa de propagação de trinca de fadiga, da/dN, versus 

fator intensidade de tensão cíclico, ∆K, em uma escala de log-log. 

 

Portanto, a taxa de propagação de trincas e a intensidade de tensão podem ser 

estimadas por meio da medição do espaçamento de estrias (ASM,1987). 

Já para as condições RRA de σmáx de 400 e 500 sem entalhe foi possível 

observar uma estabilidade no espaçamento de estrias independente da distância do 

início de trinca. Sugerindo que a taxa de propagação de trinca da/dN manteve-se 

praticamente constante durante o estágio de propagação de trinca para essa condição 

de tratamento térmico. Este comportamento pode estar relacionado a maior 
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heterogeneidade na microestrutura dos contornos de grão, que apresenta maiores 

precipitados da fase η e maior ZLP (zona livre de precipitados), o que pode também 

ocasionar uma redução da tenacidade a fratura (CAMPBELL, 2012). 

 

5.3.2 Condição com entalhe 

 

A Tabela 7 mostra uma tendência de aumento do espaçamento médio de 

estrias quanto mais próximo da região de fratura final. 

 

Tabela 7 - Distância da fratura final versus espaçamento médio de estrias das condições 

AA7075-T6 150, AA7075-RRA 150 e AA7075-Nit 150 com entalhe. 

AA7075-T6 75 
(277107 ciclos) 

AA7075-RRA 75 
(716541 ciclos) 

AA7075-NIT 75 
(533056 ciclos) 

Distância 
da fratura 
final (mm) 

Espaçamento 
médio de 

estrias (nm) 

Distância 
da fratura 
final (mm) 

Espaçamento 
médio de 

estrias (nm) 

Distância 
da fratura 
final (mm) 

Espaçamento 
médio de 

estrias (nm) 
5,17 728,17 1,77 1201,67 2,53 2194,67 
2,45 608,87 1,69 1026,33 2,51 1755,33 
2,38 554,53 1,52 1159,33 2,21 1019,27 
AA7075-T6 100 

(65215 ciclos) 
AA7075-RRA 100 

(96117 ciclos) 
AA7075-NIT 100 

(77720 ciclos) 
Distância 
da fratura 
final (mm) 

Espaçamento 
médio de 

estrias (nm) 

Distância 
da fratura 
final (mm) 

Espaçamento 
médio de 

estrias (nm) 

Distância 
da fratura 
final (mm) 

Espaçamento 
médio de 

estrias (nm) 
5,57 1067,33 3,32 364,37 3,98 1098,00 
3,09 375,67 3,00 456,23 3,15 1786,67 
2,81 664,97 2,85 585,63 3,04 816,27 
AA7075-T6 150 

(12832 ciclos) 
AA7075-RRA 150 

(11662 ciclos) 
AA7075-NIT 150 

(22577 ciclos) 
Distância 
da fratura 
final (mm) 

Espaçamento 
médio de 

estrias (nm) 

Distância 
da fratura 
final (mm) 

Espaçamento 
médio de 

estrias (nm) 

Distância 
da fratura 
final (mm) 

Espaçamento 
médio de 

estrias (nm) 
3,40 1064,67 3,72 853,07 4,94 1281,00 
2,84 2202,67 1,30 1185,67 4,84 1620,00 
2,69 1268,75 0,39 1177,00 3,62 1366,33 
Fonte: Própria autora. 

 

Assim como para as condições T6 e RRA sem entalhe, para as condições T6, 

RRA e nitretadas com entalhe a relação de Paris que rege o estágio de propagação 

de trinca (Figura 78). 

Com a medição do espaçamento médio das estrias de fadiga encontradas, foi 

possível observar que para a condição T6 com entalhe, quanto maior o nível de tensão 

máximo aplicado, maiores foram as médias dos espaçamentos médios de estrias. Já 
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para a condição RRA com entalhe, observou-se uma certa estabilidade no 

espaçamento médio de estrias independente da distância da fratura final e para um 

mesmo nível de tensão máximo aplicado. Situação similar foi encontrada para esta 

mesma condição sem entalhe, fortalecendo a hipótese de que a taxa de propagação 

de trinca da/dN manteve-se praticamente constante durante o estágio de propagação 

de trinca. 

A condição nitretada com entalhe, apresentou altos valores de espaçamento 

médio de estrias para todas as tensões analisadas, e para uma mesma tensão, a 

condição nitretada apresentou maiores valores de espaçamento médio de estrias se 

comparada com as condições T6 e RRA. Como o tratamento de nitretação aumentou 

a ductilidade, é possível que este tenha sido o fator determinante para uma maior 

deformação plástica na ponta da trinca para esta condição. 

Apesar dessas considerações, não foi possível estabelecer uma correlação 

direta dentre o espaçamento médio de estrias e a distância da fratura final para a 

maioria das condições com entalhe analisadas. O espaçamento de estrias em locais 

próximos, mesmo para corpos de prova submetidos a carregamento razoavelmente 

uniforme, pode variar em até um fator de cinco (FORSYTH e FYDER, 1960). Grandes 

partículas de segunda fase e inclusões em um metal podem alterar a taxa de 

crescimento local de trincas e o espaçamento entre as estrias resultantes da fadiga. 

No entanto, a taxa de crescimento da trinca é alterada apenas na vizinhança imediata 

da partícula e, portanto, não afeta significativamente a taxa total de crescimento da 

trinca (ASM, 1986). Consequentemente, em cada local da origem da trinca, é 

importante medir um grande número de estrias para garantir que o valor médio seja 

representativo e preferencialmente devem ser escolhidas estrias que estejam em 

algum dos eixos do ponto de nucleação de trinca a fim de evitar possíveis influências 

de uma componente da tensão. 
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6. CONCLUSÕES 

 

- Macroscopicamente, foi possível identificar os 3 estágios característicos de 

fadiga para todas as condições analisadas, com exceção da condição nitretada sem 

entalhe que apresentou uma superfície de fratura ganular brilhante. Não foram 

encontradas marcas de praia ou marcas de catraca nas amostras analisadas, o que 

já era esperado de acordo com a literatura. 

- Microscopicamente, foi possível encontrar e mensurar estrias de fadiga em 

todas as amostras analisadas com e sem entalhe, com exceção da condição nitretada 

sem entalhe. Além disso, foram encontradas partículas de segunda fase na região de 

nucleação de trinca da condição T6 sem entalhe. 

- As condições T6 e RRA sem entalhe apresentaram fractografias similares nas 

condições com e sem entalhe. Isto se deve ao fato de que o tratamento RRA causou 

pouca alteração na microestrutura se comparada com a condição T6. 

- A condição nitretada sem entalhe não apresentou evidências de fratura por 

fadiga, sendo possível identificar uma fratura do tipo intergranular com presença de 

dimples. Este comportamento pode ser explicado pelo fato de que esta condição teve 

o pior comportamento em fadiga para corpos de prova sem entalhe. Isso pode ter 

ocorrido devido à redução de 55% da dureza e ao aumento de 8 vezes na rugosidade 

superficial. 

- As condições com entalhe apresentaram fractografias similares à condição de 

concentração de tensão severa encontrada na literatura, com a presença de marcas 

de superfície de fratura por fadiga convexas à região de nucleação. 

- Conforme a Lei de Paris, era esperado uma forte influência da tensão aplicada 

e do comprimento de trinca no espaçamento médio de estrias. Porém, foi possível 

observar uma maior influência da tensão no espaçamento médio de estrias da 

condição T6 que na condição RRA, para as condições com e sem entalhe. Além disso, 

como a condição nitretada com entalhe apresentou menores valores de dureza, os 

espaçamentos de estrias encontrados nesta condição foram maiores que para as 

condições T6 e RRA com entalhe. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base na análise desenvolvida e nos resultados do presente trabalho são 

sugeridas as seguintes abordagens de pesquisa para a realização de trabalhos 

futuros: 

- Refazer o tratamento T6 e RRA após o processo de nitretação a plasma. 

- Realizar análise metalográfica da condição com e sem entalhe da liga 

AA7075-T6 que passou pelo processo de nitretação a plasma. 

- Alterar parâmetros de nitretação a plasma a fim de determinar o seu efeito na 

composição e espessura da camada modificada, bem como nas propriedades 

mecânicas e corrosão. 

- Repetir os ensaios de fadiga com as condições AA7075-T6, AA7075-RRA e 

AA7075-NIT com concentrador de tensão menos severo. 

- Realizar análise do espaçamento médio de estrias x distância da nucleação 

de trinca ou fratura final em mais pontos da região de propagação de trinca para as 

condições T6, RRA e nitretadas, com e sem entalhe. 
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