
INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE TRATAMENTO NO RETORNO ELÁSTICO DA LIGA DE 

ALUMÍNIO AA7475 EM CONDIÇÕES DE CONFORMAÇÃO SOB FLUÊNCIA E ENVELHECIMENTO 
 

 Leandro Wiltemburg Araújo1, Dr. Maurício de Carvalho Silva 
1,2 Centro Universitário da FEI 

lwaemail@gmail.com / mcarvalho@fei.edu.br 

Resumo: As ligas de alumínio da série 7000 estão 

entre os materiais de maiores aplicações na indústria 

aeroespacial e 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. Este estudo tem 

como objetivo indicar a melhor relação entre tempo, 

temperatura, retorno elástico e propriedades mecânicas 

para a liga de alumínio AA7475 com base no processo 

CAF. 

1. Introdução 
Conformação sob Fluência com Envelhecimento 

(CAF), trata-se de uma rota alternativa de 

processamento para fabricação de painéis e asas de 

aeronaves [1]. Neste processo, o ciclo de tratamento 

térmico do material é utilizado para, simultaneamente 

ao envelhecimento, relaxar tensões externas aplicadas, 

por mecanismos de fluência. Com isso, utilizando-se 

tempo e temperatura adequados pode-se obter o 

componente com propriedades e formas desejadas [2]. 

Sendo assim, este trabalho avaliou de forma mais 

detalhada os efeitos dos parâmetros mencionados no 

retorno elástico e evidenciou através de ensaios pelo 

processo de conformação a melhor relação entre tempo, 

temperatura, retorno elástico e propriedades mecânicas 

para a liga de alumínio AA7475 submetida a um 

carregamento de flexão em condições de conformação 

sob fluência e envelhecimento.  

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

alumínio AA7475 tratável termicamente e que, portanto, 

atende aos requisitos necessários para à aplicação do 

processo CAF. Foram produzidos 10 corpos de prova 

para avaliar a influência dos parâmetros de tratamento 

no retorno elástico. Estes foram submetidos a um 

carregamento de flexão em condições de conformação 

sob fluência e envelhecimento (CAF). Neste processo, a 

liga de alumínio utilizada foi previamente solubilizada, 

temperada e posteriormente carregada elasticamente por 

flexão (Fig. 1) seguido de um aquecimento nas 

temperaturas e tempos de tratamento térmico de 

envelhecimento pré-estabelecidos: 120ºC/12horas, 

150ºC/12horas, 120ºC/24horas, 150ºC/24horas, 

120ºC/48horas e 150ºC/48horas. 

 
Figura 1 – Dispositivo de flexão. 

 

As medições de flecha para cálculo do retorno 

elástico foram obtidas utilizando-se uma máquina 

tridimensional Mitutoyo QM Measure 353 disponível 

no Laboratório de Metrologia. 
 

3. Resultados 
 O gráfico referente a Fig. 2 apresenta a variação do 

retorno elástico (springback) em função do tempo para a 

liga de alumínio AA7475 submetida a um carregamento 

de flexão durante o envelhecimento realizado em duas 

temperaturas diferentes (120°C e 150°C). Foi possível 

observar que quanto menor o tempo e a temperatura de 

envelhecimento maior o retorno elástico. Portanto, 

quanto maior o retorno elástico da peça, mais próxima 

esta estará do seu formato original antes da 

conformação [2].   

 
Figura 2 – Variação do retorno elástico com tempo e 

temperatura. 
 

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

possível concluir que o retorno elástico diminui com o 

aumento do tempo e da temperatura. Em relação à 

dureza, é possível observar que quando o material é 

submetido a uma temperatura de 120°C obtém-se um 

aumento significativo de dureza Vickers com o passar 

do tempo (atribuída a uma precipitação refinada) e a 

150°C não ocorre este aumento significativo desta 

propriedade mecânica (atribuído a uma precipitação 

mais grosseira). 
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