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Resumo: O presente trabalho trata da caracterização 

mecânica da liga de alumínio 7075, que sofreu 

tratamentos de solubilização e envelhecimento artificial, 

por intermédio de ensaios monotônicos. O tratamento foi 

escolhido através da comparação de dureza de três tipos 

de envelhecimento a partir da liga solubilizada. Após a 

escolha do tratamento foram feitos ensaios de tração, 

compressão e flexão em três pontos. Para os ensaios de 

tração os resultados foram de acordo com o esperado, na 

compressão foram inferiores e na flexão os resultados 

não foram comparativos, apenas demonstrativos. 

 

1. Introdução 
Os tratamentos térmicos mais usuais para a liga 

7075 são a solubilização e o envelhecimento. Nesses 

tratamentos a temperatura e o tempo são de extrema 

importância pois controlam a quantidade, o local de 

precipitação e o tamanho do precipitado. A alta 

resistência da liga 7075 T6 se deve a precipitação de 

compostos de MgZn2 na estrutura do material. Os ensaios 

de tração e compressão são utilizados para medir as 

propriedades do material como limite de escoamento, 

limite de ruptura, coeficiente de resistência e expoente de 

encruamento, os últimos dois são retirados através da 

análise da tensão e deformação reais e da equação de 

Hollomon. As equações utilizadas para o cálculo das 

tensões (S) e deformações (e) de engenharia foram as 

equações (1) e (2) e para o expoente de encruamento(n) 

e coeficiente de resistência(H) foi a equação (3). 

𝑆 =
𝑃

𝐴𝑖
                        (1) 

𝑒 =
𝑑𝐿

𝐿0
                        (2) 

𝑆 = 𝐻 ∗ 𝑒𝑝𝑛                       (3) 

O ensaio de flexão teve que ser adaptado para o 

corpo de prova cilíndrico tendo a forma como as medidas 

são feitas alterada pelo momento de inercia da barra 

cilíndrica. 

𝐸 =
𝐹𝐿3

12∗𝑝𝑖∗𝑟4∗𝑦
                       (4) 

Em que I é o momento de inércia, r o raio da seção, y a 

flecha ou deflexão e E o modulo de elasticidade.  

 

2. Metodologia 
Todos os materiais e equipamentos foram 

fornecidos pelo Centro Universitário da FEI. Uma barra 

cilíndrica de alumínio 7075 comercial foi cortada em 6 

amostras para os tratamentos térmicos, 3 na seção 

longitudinal e 3 na seção transversal. As amostras foram 

solubilizadas por 24h à 480oC e resfriadas rapidamente 

em agua à temperatura ambiente. Das 6 amostras 2 (1 de 

cada seção) foram deixadas para envelhecerem 

naturalmente, 2 à 100oC e 2 à 120oC por 24h. As amostras 

foram polidas e atacadas com ácido clorídrico 20% em 

volume. Após feitas as micrografias as amostras foram 

re-polidas e atacadas com reagente Keller a fim de revelar 

os contornos de grão. O método de análise de contorno 

de grão foi o de interceptos e foi feito com o software 

Stream Essentials. Foram feitos ensaios de dureza 

Vickers (HV1kg) com 5 endentações em cada amostra. O 

durômetro utilizado foi o Smarttec. Os corpos de prova 

dos ensaios monotônicos foram usinados a partir da liga 

comercial e então solubilizados a 480oC e envelhecidos à 

120oC. Antes de cada ensaio os corpos de prova foram 

lixados para evitar falhas na superfície. Todos os ensaios 

foram realizados em uma máquina universal de ensaios 

MTS. 

 

3. Resultados 
Os resultados dos ensaios de dureza deram dentro do 

esperado, ou seja, o tratamento térmico de 

envelhecimento à 120oC (figura 1) resultou na maior 

dureza. Através desses resultados foi escolhido o 

tratamento à ser feito nos corpos de prova. Foi feita 

também a análise da dispersão de precipitados no 

material e a figura 4 mostra a estrutura do material que 

foi envelhecido a 120oC no microscópio ótico com 

aumento de 150 vezes e nela podemos ver pontos pretos 

e dispersos tanto na matriz quanto nos contornos de grão 

que são os precipitados de MgZn2 que foram arrancados 

durante o polimento. Os resultados de tração (figura 3) 

deram acima do esperado na literatura. Superando em 

aproximadamente 50 MPA o limite de resistência da liga 

de Aoba et. Al[3]. Por estar perto do resultado da 

literatura foi possível confirmar a reprodutibilidade do 

tratamento de envelhecimento. Houve uma pequena 

dispersão nos ensaios de tração. A figura 4 apresenta a 

fratura de um dos corpos de prova de tração e demonstra 

a fratura taça-cone típica de materiais dúcteis como o 

alumínio. 

 

   
Figura 1. Ensaios de dureza. 

 

Como pode-se ver na figura 5 a homogeneidade 

no ensaio compressão foi maior pois a dispersão dos 
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resultados foi muito baixa. Devido à segunda usinagem 

realizada nos corpos de corpos de prova possivelmente 

removeu a camada mais dura e resistente do material e 

por isso os resultados foram notavelmente menores do 

que os ensaios de tração e em relação à literatura.  

Nos ensaios de flexão os corpos de prova não 

foram rompidos pois a seção estava muito grande e o 

ensaios não foi leva adiante para a barra não escapar do 

equipamento. A dispersão de dados foi baixa assim como 

no ensaio de compressão o que nos leva a pesar que a 

distribuição dos precipitados foi homogênea e 

semelhante para todos os corpos de prova.  

 

    
Figura 2. Estrutura do Al7075 envelhecida à 120oC. 

 

Tabela 1: Resultados dos ensaios.

 
 

 
Figura 3. Ensaios de tração. 

 

Figura 4. Fratura taça-cone. 

 

Figura 5. Tensão e deformação reais de compressão. 

 

Figura 6. Ensaios de flexão. 

 

 

4. Conclusões 
Através dos resultados dos tratamentos térmicos e dos 

ensaios monotônicos foi possível concluir a 

caracterização da liga de alumínio 7075 T6. O melhor 

tratamento foi o envelhecimento à 120oC por 24h por 

uma melhor distribuição de precipitados, 

consequentemente maior dureza e melhores propriedades 

mecânicas. Foi verificada a repetibilidade do ensaio de 

tração uma vez que os resultados foram semelhantes às 

referências. Devido à necessidade de uma segunda 

usinagem nos corpos de prova de compressão suas 

propriedades foram alteradas e por isso perdeu o efeito 

comparativo com a literatura. Assim como o ensaio de 

compressão o de flexão não foi comparado à literatura 

pois as referências encontradas não trataram de 

deslocamento ou deformação no ensaio, como foi feito, e 

sim espessura dos corpos de prova. 
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