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Resumo: A Conformação sob Fluência com 

Envelhecimento, do inglês Creep Age Forming (CAF) 

está entre os inúmeros processos de fabricação que se 

destacam na indústria aeronáutica. O primeiro objetivo 

deste trabalho foi determinar curvas de envelhecimento 

da liga de alumínio AA7475 a fim de estabelecer um 

tempo e uma temperatura adequados para se estudar o 

CAF, por meio de ensaios de flexão a quente (ainda em 

andamento).  
 

1. Introdução 
A conformação sob fluência com envelhecimento, 

trata-se de uma rota alternativa de processamento para 

fabricação de painéis e asas de aeronaves [1,2]. Neste 

processo, ligas de alumínio, tratáveis termicamente, são 

submetidas à conformação a quente. Durante a 

exposição a uma dada tensão e temperatura, ocorre uma 

relaxação da tensão devido à fluência do material e, ao 

mesmo tempo, há precipitação de partículas finamente 

dispersas. Como consequência deste processo, 

utilizando-se tempo e temperatura adequados pode-se 

obter o componente com propriedades mecânicas e 

formas desejadas. Este processo, se comparado com 

processos convencionais de fabricação [1,2], apresenta 

como vantagens menor tensão residual, o que pode 

aumentar a vida à fadiga do componente, e menor custo 

de fabricação. Este trabalho levantou como hipótese que 

a determinação destas curvas, pode evidenciar quais 

foram as melhores relações entre temperatura, tempo e 

tensão aplicadas durante o processo de conformação 

desta liga. 
 

2. Metodologia 
O material utilizado neste trabalho é a liga de 

alumínio AA7475 tratável termicamente e que, portanto, 

atende aos requesitos necessários para a aplicação do 

processo CAF. A primeira etapa deste trabalho consistiu 

na determinação experimental de curvas de 

envelhecimento a partir de pequenas amostras (20 mm x 

20 mm x 5 mm)  solubilizadas desta liga.  Com isso, foi 

possível avaliar qual era o comportamento mecânico 

(mensurada na forma de dureza) deste material em 

termos de tempo e de temperatura de tratamento 

térmico. A partir da avaliação destas curvas, foi possível 

estabelecer um tempo e uma temperatura adequados 

para se fazer os futuros ensaios de flexão a quente. 

Ressalta-se que os ensaios de flexão são usualmente os 

mais utilizados para o estudo do CAF [2] (Figura 2).  

 
Figura 1- Dispositivo de flexão em 4 pontos. 

Resultados Parciais 
As curvas de envelhecimento obtidas para este 

material podem ser vistas na Figura 1. Foi possível 

observar que para a temperatura de 100ºC, não se atinge 

o pico de dureza, ou seja, para atingí-lo seria necessário 

um tempo acima de 48 horas; para a temperatura de 

120ºC, o pico de dureza é de 192 HV em um tempo 

relativamente curto (24 horas); para a temperatura de 

150ºC, foi obtido um pico de dureza de 176,5 HV em 

um tempo de 20 horas de envelhecimento; para a 

temperatura de 200ºC, percebe-se que não houve um 

pico de dureza. Isto ocorre quando a temperatura de 

tratamento é muito elevada, o que provoca um 

superenvelhecimento do material. 

 
Figura 2 – Gráfico das curvas de envelhecimento para a 

liga AA7475. 
 

4. Conclusões Parciais 
Com os resultados obtidos até o momento, foi 

possível concluir que a melhor relação entre tempo, 

temperatura e dureza foi obtida numa temperatura de 

120ºC durante 24 horas de tratamento. Com isso, a 

próxima etapa do trabalho (no caso, estudo do CAF), 

consistirá em ensaios de flexão a quente executados 

neste par tempo e temperatura. 
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