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RESUMO 

 

Ligas de alumínio apresentam baixa massa específica, relativamente alta resistência mecânica 

e elevada resistência à corrosão. A liga alumínio-cobre 2024 tem sido uma das ligas mais 

amplamente utilizada, principalmente em estruturas de aeronaves, devido às suas boas 

propriedades mecânicas. A microestrutura da liga observada por microscopia óptica 

apresentou grãos alongados decorrentes do processo de laminação. O tratamento térmico de 

solubilização na liga 2024 foi executado em três temperaturas diferentes a 495, 505 e 515°C 

seguido por resfriamento em água. Após a solubilização, envelhecimento artificial foi 

executado nas temperaturas de 190 e 208°C. Medidas de dureza e ensaios de tração foram 

feitos para determinar as propriedades mecânicas deste material após tratamentos térmicos. 

Ensaios de tração e medidas de dureza revelaram propriedades mecânicas similares para a liga 

2024 nas três temperaturas de solubilização (495, 505 e 515°C). Em geral, o aumento na 

resistência mecânica decorrente do envelhecimento foi acompanhado pela diminuição da 

ductilidade da liga. Os valores mais elevados de limite de escoamento e de resistência foram 

obtidos na liga solubilizada a 505°C e envelhecida a 208°C/2h. Esta condição foi escolhida 

para a execução dos ensaios de fadiga e levantamento da curva S-N. O estudo de fadiga da 

liga 2024 foi conduzido sob ciclo reverso tensão-compressão à temperatura ambiente, 

utilizando uma máquina de fadiga flexo-rotativa. A curva S-N não apresentou um patamar de 

limite de fadiga típico dos aços, mas caiu continuamente com a diminuição do ciclo de tensão. 

O corpo-de-prova suportou mais de 7,8x10
6
 ciclos antes de romper para ciclo de tensão de 

110,23 MPa. As superfícies de fratura dos corpos-de-prova submetidos a tensões elevadas e 

baixo número de ciclos mostraram basicamente precipitados e microcavidades, enquanto que 

nas fraturas dos corpos-de-prova submetidos a tensões baixas e elevado número de ciclos 

observou-se a presença de trincas ao longo de toda a borda da superfície de fratura. Houve a 

presença de poros interceptados e precipitados arrancados da matriz na superfície da fratura 

durante a propagação da trinca por fadiga de alto ciclo. 

 

Palavras-chave: Al-Cu 2024, envelhecimento, solubilização, fadiga, precipitados. 
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ABSTRACT 

 

Aluminum alloys present low specific density, good strength, and high corrosion resistance 

under common environments. Aluminum-Copper 2024 alloy is one of the most widely used 

alloy in aircraft fuselage structures due to its good mechanical properties. The microstructure 

of the alloy was observed by optical microscopy showing elongated grains caused from the 

rolling process. Solution heat treatment was performed at 495, 505, and 515°C followed by 

water quenching. Afterwards, artificial aging was carried out at 190 and 208°C. Hardness 

measurements and tensile tests were performed to determine the mechanical properties of this 

material after heat treatments. Tensile and hardness tests exhibited similar mechanical 

properties for the alloy in the three solution temperatures (495, 505, and 515°C). In general, 

the increase of the strength due to aging was accompanied by a decrease in ductility of the 

alloy. The highest values of yield and ultimate strength were obtained in the solubilized alloy 

at 505°C and artificially aged at 208°C/2h. A fatigue study on Al-2024 alloy was conducted 

under symmetric tension-compression at room temperature, using a rotating bending testing 

machine. S-N curve has not shown a typical fatigue limit, but a drop steadily with decreasing 

stress cycle. Specimen reached up to 7.8 x 10
6
 cycles before fracture at 110.23 MPa. The 

fracture surfaces of specimens submitted to high stress and low number of cycles showed 

large quantity of precipitates and microvoids, while in specimens submitted to low stress and 

high number of cycles were observed the presence of cracks along the periphery of the 

fracture surface. The presence of pores was intercepted and pulled out of the matrix 

precipitates in the fracture surface during crack propagation of high cycle fatigue. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma excelente combinação de propriedades faz do alumínio um dos mais 

versáteis materiais na engenharia e em construções. Apesar da baixa densidade, algumas 

ligas tem resistência superior à do aço estrutural. Devido sua alta resistência à corrosão na 

maioria das condições de trabalho as ligas de alumínio têm aumentado continuamente sua 

utilização, em alguns casos substituindo-se o aço quando baixo peso ou custo de manutenção 

forem os principais fatores a serem considerados (ABAL, 2007). Para os materiais estruturais, 

além da relação resistência mecânica/peso a um custo razoável, existe a necessidade de estes 

materiais serem resistentes à fadiga, quando aplicadas em estruturas submetidas a 

carregamentos cíclicos. Por isso, para um projeto de um componente ser mais seguro, é 

importante conhecer e quantificar os fatores que influenciam a resistência à fadiga do 

material utilizado (ASM HANDBOOK, 1998). 

As possibilidades de tratamento térmico na liga Al-Cu 2024, permitem infinitas 

combinações para extrusão, conformação e propriedades mecânicas, dentre outras 

propriedades. Esta liga de alumínio foi escolhida para estudo e será investigada devido sua 

grande importância na indústria aeroespacial e ao fato de sua resistência mecânica poder ser 

aumentada consideravelmente devido à precipitação decorrente dos tratamentos térmicos de 

solubilização e envelhecimento, que serão confirmados com os  resultados dos ensaios de 

dureza, tração e fadiga flexo-rotativa. 

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

Este estudo pretende investigar a liga AA 2024 T6 solubilizada e envelhecida e 

sua influência nas propriedades mecânicas. Com isso, pretende-se entender melhor o efeito da 

variação do tratamento de solubilização e envelhecimento nas características das propriedades 

mecânicas. O comportamento em fadiga desta liga de alumínio foi avaliado em diferentes 

condições de tratamento térmico, bem como suas propriedades mecânicas em tração e dureza. 

Os ensaios de fadiga foram executados com corpos-de-prova em diversas 

condições de solubilização e envelhecimento em ciclos de tensões, visando assim à obtenção 

de curvas S-N (tensão por número de ciclos até a fratura). 
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 As superfícies de fratura dos corpos-de-prova ensaiados em fadiga foram 

observadas por meio de microscopia eletrônica de varredura. Com este estudo pretendeu-se 

obter características tecnologicas aprimoradas de acordo com a aplicação do produto final. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho é de grande importância, pois as ligas de alumínio-cobre são 

amplamente utilizadas em componentes na indústria aeronáutica, e o conhecimento do efeito 

da solubilização e do envelhecimento nas propriedades mecânicas destas ligas é uma 

contribuição técnica relevante. O grande alcance desta liga oferece à indústria aeronáutica 

uma grande variedade de combinações de resistência mecânica, ductilidade, usinabilidade, 

entre outros benefícios. 

A liga de Al-Cu 2024 adquire propriedades mecânicas diferenciadas depois de 

solubilizadas e envelhecidas, sendo possível a utilização em uma ampla gama de aplicações. 

Este estudo pode também contribuir para que empresas do setor possam obter um material 

com vantagens técnicas e econômicas, incluindo uma melhora significativa das propriedades 

mecânicas.   
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O alumínio comercial puro tem uma resistência à tração relativamente baixa, 

porém com a conformação mecânica a frio, a resistência do metal pode ser praticamente 

dobrada. Aumentos maiores na sua resistência mecânica podem ser obtidos com pequenas 

adições de elementos de liga, tais como: silício, cobre, manganês, magnésio, cromo, zinco, 

ferro, entre outros (ASM HANDBOOK, 1998). No estudo do comportamento em fadiga das 

ligas de alumínio solubilizadas e envelhecidas, é fundamental uma abordagem teórica sobre 

os seguintes temas: o alumínio, as ligas de alumínio, elementos de liga, endurecimento por 

precipitação e fadiga dos materiais.  

 

2.1 O ALUMÍNIO 

 

O alumínio é um metal branco acinzentado maleável e dúctil, sendo um dos 

elementos metálicos mais abundantes na crosta terrestre. Pertence ao grupo 13 da tabela 

periódica. A alumina (óxido de alumínio, Al2O3), encontrada em minérios, já era usada por 

Gregos e Romanos na medicina da época. Em 1787, Lavoisier suspeitou que esta substância 

era um óxido de um metal desconhecido. Seu nome foi proposto por Davy em 1807 como 

“Alumium”, posteriormente trocado para “Aluminium” (alumínio). O metal alumínio foi 

isolado por Hans Christian Oersted em 1825, reagindo cloreto de alumínio (AlCl3) com 

amálgama de potássio (uma liga de potássio e mercúrio), o aquecimento do amálgama 

formado de alumínio e mercúrio com pressão reduzida, separa o mercúrio (com menor ponto 

de ebulição) do alumínio (ABAL, 2010). 

O alumínio é o terceiro elemento mais abundante no planeta perdendo somente 

para o oxigênio e silício. Na crosta terrestre, numa profundidade de 16 km, contém cerca de 

8,1% de alumínio, mais devido a sua grande afinidade com o oxigênio raramente é encontrado 

livre, formando sempre óxidos ou silicatos. Quando foi descoberto verificou-se que a sua 

separação das rochas que o continham era extremamente difícil. Como consequência, durante 

algum tempo, foi considerado um metal precioso, mais valioso que o ouro (ABAL,2007). 

Com o avanço dos processos de obtenção do alumínio os preços baixaram 

continuamente até colapsar em 1889, devido à descoberta anterior de um método simples de 

extração do metal. 
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Em 1859, Henri Sainte-Claire Deville anunciou melhorias no processo de 

obtenção, ao substituir o potássio por sódio e o cloreto simples pelo duplo. Posteriormente, 

com a invenção do processo Hall-Héroult em 1886, simplificou-se e barateou-se a extração do 

alumínio a partir do mineral. Este processo, juntamente com o processo do químico austríaco 

Karl Josef Bayer, descoberto no mesmo ano, foi fundamental para a produção de alumínio, 

pois permitiu por meio do refino da bauxita a obtenção do hidróxido de alumínio e/ou 

alumina, permitindo estender o uso do alumínio para uma multiplicidade de aplicações até 

então economicamente inviáveis (ASM HANDBOOK, 1997). 

Suas excelentes propriedades físico-químicas – entre as quais se destacam o baixo 

peso específico, a resistência à corrosão, a alta condutibilidade térmica e elétrica e a infinita 

reciclagem –  torna o metal não ferroso mais consumido no mundo (ABAL, 2007). 

O alumínio tem apresentado um dos maiores crescimentos de consumo, entre os 

diversos metais utilizados industrialmente, tornando-se, na atualidade, a segunda industria 

metalúrgica do mundo, superada apenas pela indústria do aço (MALAVAZI, 2008). O 

aumento da produção mundial de alumínio primário informada está ilustrada na tabela 1 em 

milhares de toneladas. A distribuição desta produção por regiões está ilustrada no gráfico 1 e 

a evolução desta produção nos últimos anos no gráfico 2. 

 

Tabela 1 - Produção mundial de alumínio primário 

Período 

Produção de Alumínio Primário Informada 

(milhões de toneladas) 

America 

do Norte 

Europa 

Oriental 

/ Central 

Europa 

Ocidental 
Asia 

America 

Latina 
Oceania Africa Total 

Média 

Diária 

2000 6,041 3,689 3,801 2,221 2,167 2,094 1,178 21,191 57,9 

2001 5,222 3,728 3,885 2,234 1,991 2,122 1,369 20,551 56,3 

2002 5,413 3,825 3,928 2,261 2,23 2,17 1,372 21,199 58,1 

2003 5,495 3,996 4,068 2,475 2,275 2,198 1,428 21,935 60,1 

2004 5,11 4,139 4,295 2,735 2,356 2,246 1,711 22,592 61,7 

2005 5,382 4,194 4,352 3,139 2,391 2,252 1,753 23,463 64,3 

2006 5,333 4,230 4,182 3,493 2,493 2,274 1,864 23,869 65,4 

2007 5,642 4,460 4,305 3,717 2,558 2,315 1,815 24,812 68,0 

2008 5,783 4,658 4,618 3,923 2,660 2,297 1,715 25,654 70,1 

Fonte: International Aluminium Institute (2009)      
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Gráfico 1: Distribuição da produção mundial de alumínio primário informada em 2008 

Fonte: International Aluminium Institute (2009) 

  

 

Gráfico 2: Evolução da produção mundial de alumínio primário informada de 2000 à 2008 

Fonte: International Aluminium Institute (2009) 
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O alumínio puro (99,99% de pureza) se funde a 660,5 ºC, na medida em que se 

adicionam outros elementos de liga ocorre alteração no ponto de fusão, surgindo inclusive, a 

formação de um intervalo de solidificação; seu ponto de ebulição é de 2494 ºC. Quanto maior 

a quantidade de óxidos de alumínio e impurezas dissolvidas no metal líquido, maior a 

viscosidade para uma temperatura, ou seja, menor será a fluidez do alumínio. 

A densidade do alumínio puro, no estado sólido é de 2,69 g/cm
3
. Com a elevação 

da temperatura ocorre também a variação da densidade e do volume específico do alumínio 

conforme gráfico 3. A densidade do alumínio é alterada pela introdução de outros elementos, 

aumentando com a adição de ferro, manganês, cromo, cobre, níquel, titânio e zinco ou 

diminuindo com a adição de magnésio, silício e lítio (MALAVAZI, 2008). 

 

 

Gráfico 3: Variação da densidade e do volume específico do alumínio puro com a elevação da 

temperatura. 

Fonte: Malavazi (2008) 

 

2.2 AS LIGAS DE ALUMÍNIO 

 

Para a identificação do alumínio e suas ligas trabalháveis é usado um sistema de 

classificação numérico de quatro dígitos (tabela 2), sendo que: 

● O primeiro digito indica o grupo de ligas. 

● O segundo indica modificações na liga original ou dos limites de impureza. 

● Os dois últimos dígitos identificam a liga de alumínio para as ligas da série 

2XXX até 8XXX ou indicam a pureza do alumínio para a série 1XXX. 
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O cobre é o principal elemento de liga da série 2XXX e o endurecimento no 

envelhecimento ocorre basicamente pela precipitação do composto CuAl2.(PEREIRA, 2005). 

 As ligas da série 2XXX não possuem boa resistência à corrosão como muitas 

outras ligas de alumínio e podem sofrer corrosão intergranular. Ligas da série 2XXX são 

particularmente utilizadas em estruturas que requerem alta relação resistência mecânica-peso. 

Estas ligas têm limitada soldabilidade, mas algumas ligas dessa série têm superior 

usinabilidade (PEREIRA, 2005). 

 

Tabela 2 – Classificação do Alumínio e suas Ligas 

Série Principal Elemento de Liga 

1XXX Alumínio não ligado, no mínimo, 99,00% de pureza 

2XXX Cobre 

3XXX Manganês 

4XXX Silício 

5XXX Magnésio 

6XXX Magnésio e silício 

7XXX Zinco 

8XXX Outros Elementos 

      Fonte: ABAL,(2005). 

 

O alumínio fundido dissolve outros metais e substâncias metalóides como o cobre. 

Quando o alumínio se resfria e se solidifica, alguns dos constituintes da liga podem ser retidos 

em solução sólida. Isto faz com que a estrutura atômica do metal se torne mais rígida. Os 

átomos podem ser visualizados como sendo arranjados em uma rede cristalina regular 

formando moléculas de tamanhos diferentes daqueles do elemento de liga principal. A 

principal função das ligas de alumínio é aumentar a resistência mecânica sem prejudicar as 

outras propriedades. Assim, novas ligas têm sido desenvolvidas combinando as propriedades 

adequadas a aplicações específicas (ABAL, 2007). 

O metal quente pode manter mais elementos de liga em solução sólida do que 

quando frio. Consequentemente, quando resfriado, ele tende a precipitar o excesso dos 

elementos de liga da solução.  

Este precipitado pode ser na forma de partículas duras, consistindo de compostos 

intermetálicos, tais como: CuAl2 ou Mg2Si. Estes agregados de átomos metálicos tornam a 

rede cristalina mais rígida e endurecem a liga (ABAL, 2007). 
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A descoberta do “envelhecimento”, das ligas que contém magnésio e cobre 

conduziu ao desenvolvimento das principais ligas estruturais utilizadas hoje na engenharia.  

Este foi um trabalho pioneiro no campo das ligas de alumínio-cobre, amplamente 

utilizadas na indústria aeronáutica. Outro importante emprego do alumínio é sua utilização 

nas ligas de fundição, que permitem um maior aproveitamento das sucatas de aviões. Um dos 

aspectos que tornam as ligas de alumínio tão atraentes como materiais de construção 

mecânica é o fato de o alumínio poder combinar-se com a maioria dos metais de engenharia, 

chamados de elementos de liga. Para isso, é preciso conhecer bem as vantagens e limitações 

de cada elemento de liga. Com essas associações, é possível obter características tecnológicas 

ajustadas de acordo com a aplicação do produto final (ABAL,2010). 

O grande alcance das ligas oferece à indústria uma grande variedade de 

combinações de resistência mecânica, resistência à corrosão e ao ataque de substâncias 

químicas, condutibilidade elétrica, usinabilidade, ductibilidade, formabilidade, entre outros 

benefícios (ABAL, 2007). 

A função de cada elemento da liga se altera de acordo com a quantidade dos 

elementos presentes na liga e com a sua interação com outros elementos. Em geral, podemos 

dividir os elementos entre: 

 Elementos que conferem à liga a sua característica principal (resistência 

mecânica, resistência à corrosão, fluidez no preenchimento de moldes, etc.); 

 Elementos que têm função acessória, como o controle de microestrutura, de 

impurezas e traços que prejudicam a fabricação ou a aplicação do produto, os quais devem ser 

controlados no seu teor máximo (ABAL, 2007). 

 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DO ALUMINIO E SUAS LIGAS  

 

A série 1XXX e utilizada para designar alumínio com alta pureza (composições 

praticamente sem elementos de liga) e os últimos dois dígitos a porcentagem mínima de 

alumínio (>99% Al). Essas ligas são geralmente usadas em condutores elétricos (SOKI, 

2005). 
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A série 2XXX possui cobre como principal elemento de liga e geralmente 

magnésio como um segundo elemento. Essas ligas podem possuir propriedades mecânicas 

similares a aços de baixo carbono. Isso se deve ao aumento da dureza e resistência devido a 

tratamentos térmicos e mecânicos de envelhecimento, atingindo uma porcentagem de 4 a 6% 

de cobre (MOHAMED, A., et al., 2005). 

 O magnésio e geralmente adicionado para aumentar a resistência a corrosão e 

ductilidade, o níquel aumenta a resistência em temperaturas elevadas e manganês, titânio 

vanádio e zircônio ajudam a manter as propriedades mecânicas em temperaturas elevadas, 

melhorando as características de soldagem. As desvantagens das ligas de alumínio-cobre são 

que elas não possuem boa resistência a corrosão quando comparadas com outras ligas, e 

algumas chegam ainda a sofrer corrosão intergranular quando submetidas a determinadas 

condições. As principais aplicações são: chapas de revestimento aeronáutico, painéis 

automotivos, munição, e componentes forjados e usinados (ROSERO-NAVARRO, 2008). 

As ligas de alumínio da serie 3XXX em geral não são tratáveis termicamente e 

são em media 20% mais resistentes que as ligas da serie 1XXX. O elemento de liga mais 

abundante e o manganês, que reduz a resistividade e aumenta a resistência tanto em solução 

solida como uma fase intermetálica precipitada. Essas ligas são usadas em aplicações que 

demandem alta resistência a corrosão, como contêineres de bebidas e vasos de pressão  

(ROSERO-NAVARRO, 2008). 

As ligas de alumínio da série 4XXX são geralmente utilizadas como ligas para 

brasagem para junção de alumínio devido ao silício que está presente como elemento mais 

abundante na liga. O silício ajuda a reduzir a área de fusão sem produzir regiões frágeis. 

O titânio também é em geral adicionado em aplicações de soldagem, pois ele 

ajuda a refinar a estrutura da solda e previne trincas (ROSERO-NAVARRO, 2008). 

As ligas de alumínio da série 5XXX possuem resistência relativamente alta devido 

aos elementos presentes em maior quantidade na liga (magnésio e manganês). O magnésio 

aumenta a resistência do alumínio sem reduzir a ductilidade, aumentando a resistência à 

corrosão, melhorando as propriedades de solda e, em contrapartida, permitindo a formação de 

trincas intergranulares devido a precipitação nos contornos de grão.  
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A adição de manganês induz a precipitação da fase do magnésio, aumentando a 

resistência e a estabilidade da liga. Essas ligas possuem boas características de solda e boa 

resistência a corrosão em atmosferas marinhas. Essas ligas são comumente usadas em vasos 

de pressão e componentes para serviços marinhos e criogênicos (HORN, 2002). 

As ligas de alumínio da série 6XXX possuem como principais elementos de liga o 

silício e o magnésio, na proporção necessária para a formação de silicato de magnésio. Essa 

fase provê o aumento de resistência da liga. Outros elementos como manganês, cromo e 

zircônio, são usados para controlar a estrutura de grão e prevenir a recristalização durante o 

tratamento térmico. Essas ligas possuem boa conformabilidade, soldabilidade, usinabilidade e 

resistência a corrosão, portanto, utilizadas em chapas automobilísticas, tubulações e 

aplicações marinhas (HORN, 2002). 

As ligas de alumínio da serie 7XXX possuem zinco como principal elemento de 

liga e na presença de outros elementos como cromo e manganês, possuem as maiores 

resistências a tração. A adição de magnésio induz a formação da fase MgZn2 que aumenta a 

resistência da liga. Essa adição em contrapartida reduz a resistência a corrosão demandando 

maior controle da microestrutura, do tratamento térmico e da composição para manter a 

resistência a corrosão adequada. Zinco e Magnésio controlam o processo de envelhecimento. 

Essas ligas são tratáveis termicamente, escolhendo adequadamente o tratamento térmico e 

possíveis combinações adequadas no que diz respeito as propriedades da liga permitindo que 

ela possa ser utilizada em componentes sujeitos a altas tensões como estruturas aeronáuticas e 

vagões de trem (SOKI, 2005). 

As ligas de alumínio da serie 8XXX possuem uma vasta gama de composições. 

Uma dessas composições pertence as ligas de alumínio lítio que são importantes na redução 

de peso em estruturas aeronáuticas e aeroespaciais. Essas ligas possuem excelentes 

propriedades de resistência à fadiga, baixa massa específica e alta resistência a propagação de 

trincas (HORN,2002). 

Na Figura 1 está representado um esquema com a nomenclatura das ligas e 

respectivos tratamentos mecânicos e térmicos. 
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Figura 1: Diagrama e sistema de classificação das ligas de alumínio. 

Fonte: Smith (2005) 

 

 

2.4 OS ELEMENTOS DE LIGA 

 

Os elementos de ligas mais usuais são: silício, cobre, ferro, magnésio, manganês, 

zinco e mais raramente encontram-se o níquel, titânio, cromo, lítio e zircônio para aplicações 

em ligas especiais. O silício diminui a contração de solidificação de 6,0 % do alumínio puro 

para 3,5 % nas ligas contendo 12,0 % de silício. Devido ao menor intervalo de solidificação 

(comparado com outros elementos de liga), as ligas de Al-Si apresentam menor tendência a 

porosidades espalhadas se concentrando nas regiões de menor perda de calor. É muito 

utilizada para a fabricação de componentes que exigem estanqueidade. O silício também 

aumenta a resistência ao desgaste e diminui o alongamento (MALAVAZI, 2008). 
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O silício aumenta a fluidez da liga favorecendo o preenchimento da cavidade do 

molde cujas peças sejam complexas e paredes finas. O cobre eleva a resistência mecânica da 

liga de alumínio tornando-a apta para aplicações em produtos submetidos a esforço de fadiga 

(esforços repetitivos). Também age como elemento endurecedor em peças que serão 

submetidas a tratamentos térmicos. Em ligas de alumínio utilizadas em fundição sob pressão 

até 1,5 % de ferro favorece o destacamento do produto do molde. Acima destes teores, torna a 

liga quebradiça uma vez que diminui a contração de solidificação da liga. O limite de 

utilização está entre 0,6% a 1,0%. O magnésio aumenta a resistência à corrosão da liga bem 

como endurecimento desta. Devido à baixa densidade do magnésio, as ligas de alumínio-

magnésio são mais leves que o alumínio puro o que tem contribuído para o aumento da sua 

utilização. O zinco favorece a fluidez, usinabilidade e estabilidade dimensional. Também 

reduz a resistência a corrosão. Acima de 0,9 % age como impureza tornando a liga 

quebradiça. O manganês aumenta a condutividade térmica das ligas de alumínio bem como 

minimiza a contração de solidificação. Em ligas contendo ferro, o manganês age como 

elemento neutralizador diminuindo a tendência às trincas. Níquel, titânio, lítio, cromo e 

zircônio são elementos de liga para aplicações mais nobres, tais como peças para indústria 

aeronáutica e aeroespacial onde as exigências de confecção e controle são maiores 

(NAKAI,2010). 

Todos os elementos de liga alteram o ponto de fusão do alumínio, sendo assim, 

por exemplo, a liga de alumínio com 13 % de silício se funde a 577 °C enquanto o alumínio 

puro a 660,4°C. Em ligas onde se tem mais do que um elemento de liga, silício e cobre, por 

exemplo, tem-se um intervalo de solidificação, ou seja, um período em que sólido e líquido 

coexiste, durante a solidificação, sem que ocorra diminuição da temperatura. Normalmente, 

em ligas comerciais, os elementos de liga estão em determinadas proporções segundo uma 

determinada especificação (SAE, DIN, etc.) e que prevêem um limite tolerável destes mesmos 

elementos bem como impurezas que não comprometem as características mecânicas e 

químicas das ligas. A escolha de uma liga, para um determinado processo, é em função de sua 

possibilidade de aplicação para uma mesma família de produtos o que permite a utilização de 

normas específicas onde, além da composição química, também estão bem definidas as 

características mecânicas previstas (MALAVAZI, 2008). 
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A composição química do alumínio e suas ligas são expressas em percentagem, 

obedecendo a Norma NBR 6834 da ABNT. Esta norma abrange sistemas de classificação das 

ligas trabalháveis, das ligas para fundição, peças, lingotes e de alumínio primário, além de 

densidade nominal das ligas trabalháveis de alumínio (ABAL, 2007). 

 

2.5 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

Os tratamentos térmicos listados na tabela 3 possuem ainda subdivisões. Dado o 

material utilizado na realização deste trabalho será dada maior ênfase ao tratamento tipo 

têmpera (T). A têmpera consiste em uma das etapas de um tratamento térmico de 

endurecimento por precipitação (envelhecimento), na qual as ligas de alumínio são resfriadas 

bruscamente (solubilização), visando a formação de soluções solidas supersaturadas 

(ROSATO JR, 2003). 

 

Tabela 3 – Classificação dos tratamentos térmicos básicos realizados nas ligas de alumínio.  

DESIGNAÇÃO DENOMINAÇÃO 

F COMO FABRICADO 

O RECOZIDO 

H ENDURECIMENTO POR DEFORMAÇÃO 

W SOLUBILIZADO 

T TÊMPERA 

         Fonte: Rosato Jr. (2003). 

 

Os principais tratamentos tipo T podem ser classificados em (ROSATO JR, 2003): 

 

●  T1 – Resfriamento a partir da temperatura do processo de conformação, que em geral e alta, 

e envelhecimento natural ate uma condição estável. 

● T2 – Resfriamento a partir da temperatura do processo de conformação, trabalho a frio e 

envelhecimento natural ate uma condição estável. 

● T3 – Solubilização, resfriamento abrupto, trabalho mecânico a frio e envelhecimento natural 

ate uma condição estável. 

●  T4 – Solubilização, resfriamento abrupto, envelhecimento natural ate uma condição estável. 

● T5 – Resfriamento a partir da temperatura do processo de conformação, e envelhecimento 

artificial ate uma condição estável. 

http://www.abnt.org.br/
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● T6 – Solubilização, resfriamento abrupto, e envelhecimento artificial ate uma condição 

estável. 

●  T7 – Solubilização, resfriamento abrupto, e superenvelhecimento artificial. 

● T8 – Resfriamento a partir da temperatura de solubilização trabalho a frio e envelhecimento 

artificial ate uma condição estável. 

● T9 – Variação de T3 com envelhecimento artificial. 

● T10 – Variação de T2 com envelhecimento artificial. 

  

 

2.5.1 Solubilização 

 

Tratamento térmico, cíclico, preliminar que visa dissolver totalmente as fases 

microscópicas, simples ou intermediárias, presentes na matriz de uma liga, pelo aquecimen-

to ao campo monofásico inerente. Logo após o resfriamento rápido, mantém-se o estado 

monofásico à temperatura ambiente, tornando-se a liga um pouco mais dura e mais 

deformável. A solubilização é uma etapa preparatória para o futuro tratamento de 

endurecimento por precipitação submicroscópica. Todas as ligas cujos sistemas apresentam 

soluções solidas terminais com razoável diferença nos limites de solubilidade (segundo linha 

sólvus) entre a temperatura ambiente e o máximo de solubilidade nas isotermas, quer sejam 

eutéticas, peritéticas, monotéticas ou mesmo eutetóides, podem sofrer este tratamento. As 

ligas cujas composições situam-se entre os citados limites, sendo o exemplo clássico a liga 

com 4% de cobre do sistema Al-Cu, são aquecidas a uma temperatura um pouco abaixo da 

isoterma, no caso de reação eutética, onde são mantidas por tempo definido (ASM 

HANDBOOK, 1998).  

 

 

2.5.2 Endurecimento por Precipitação de Ligas de Alumínio 

 

No envelhecimento ocorre a formação de compostos intermetálicos (precipitados) 

com átomos que foram colocados em solução sólida na solubilização. O resultado prático 

deste processo é o aumento da resistência mecânica do material. Pode ocorrer na temperatura 

ambiente (envelhecimento natural) ou em temperaturas mais elevadas (envelhecimento 

artificial em forno, logo após a solubilização), (KAÇAR, et al., 2003). 
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O nível de resistência mecânica atingido está relacionado com a quantidade de 

precipitados presentes na liga. No envelhecimento natural, o material terá aumento gradativo 

da resistência mecânica com o passar do tempo, mas nunca atingirá os valores obtidos no 

envelhecimento artificial. O aquecimento de soluções sólidas supersaturadas em temperaturas 

superiores à ambiente (envelhecimento artificial) eventualmente precipitará compostos 

intermetálicos. (HAINS, 1977) 

Os elementos de liga (átomos de soluto) em uma solução sólida supersaturada são 

distribuídos ao acaso na estrutura da liga, como mostrado na figura 2(a). Porém, o estado de 

equilíbrio (energia livre mínima), definido pelo diagrama de fases, é uma mistura de solução 

sólida e precipitado. A energia livre da solução sólida supersaturada é maior do que o 

equilíbrio, armazenando assim um excesso de energia livre que age como uma força motriz 

para atingir o equilíbrio. Inicialmente, a energia de supersaturação difunde os átomos de 

soluto. A difusão causa a flutuação no número de átomos de soluto em diferentes locais na 

liga. Áreas com alta densidade de átomos de soluto tornam-se núcleos potenciais de 

precipitados, conhecidos como zonas de Guinier-Preston (SILVA,1998). 

Como o processo continua e partículas coerentes com a matriz são formadas 

(figura 2(b)). Com o aumento da temperatura, energia térmica adicional é fornecida ao 

sistema, ocorrendo a formação mais rápida do precipitado devido ao aumento da taxa de 

difusão. Para temperaturas elevadas, a formação do precipitado eventualmente ocorrerá 

(figura 2(c)). O tamanho crítico do núcleo estável aumente com a temperatura. O tratamento 

de precipitação, usado para aumentar a resistência mecânica de ligas de alumínio, consiste 

basicamente em obter a formação de finos precipitados na matriz da liga de alumínio, de tal 

modo que estes agirão como obstáculos à movimentação das discordâncias e 

consequentemente endurecendo o material (SMITH, 1998). 
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Figura 2: Representação da transição da solução sólida supersaturada (a) para reticulado 

coerente (b) e com o reticulado do precipitado em equilíbrio (c). 

Fonte: Hains, (1977). 

 

2.6 A LIGA Al-Cu 2024 

 

  As ligas de alumínio-cobre possuem baixa densidade (entre 2,55 e 2,84 g/cm3), 

característica proveniente do alumínio, associada à dureza atribuída pela adição de cobre. A 

Tabela 4 apresenta as características da liga de alumínio 2024, que faz parte deste grupo de 

materiais. Suas propriedades mecânicas são superiores as do aço estrutural de médio teor de 

carbono (limite de escoamento da liga 2024 T861 e 462 – 490 MPa, do aço AISI 1025 

recozido 248 MPa e do aço AISI 4130 normalizado 483- 517 MPa) graças ao tratamento 

térmico de endurecimento por precipitação. O cobre participa efetivamente no 

desenvolvimento dos precipitados endurecedores, formando Al2Cu durante o tratamento 

térmico de envelhecimento. Entretanto, durante o processo de solidificação, a presença de 

ferro como impureza implica na formação de inclusões Al–Cu–Fe–Mn e Al–Cu–Fe–Si–Mn 

(HUDA, 2009).  
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Muito embora confiram propriedades mecânicas interessantes à liga, os 

precipitados constituídos por cobre ou por magnésio também são responsáveis pela corrosão 

na liga, por induzirem processos galvânicos. Em meios aquosos contendo cloretos, a 

descontinuidade do filme de óxido faz a superfície ser ainda mais vulnerável à corrosão 

(HUDA, 2009). 

 

 

Tabela 4: Composição química, densidade e propriedades térmicas (Liga Al 2024) 

Liga de Alumínio 2024 

Composição química 

93,5% Al, 4,5% Cu, 1,5% Mg, 0,6% Mn, pode conter outros 

elementos de liga na ordem de 0,05%, como vanádio, silício, 

ferro, titânio e zinco.  

Densidade 2,77 g/cm3 a 20 °C  

Propriedades Térmicas 

Temperatura de fusão: 502 °C  

Temperatura de evaporação: 638 °C  

Calor específico: 875 J/kg.K a 20 °C  

Fonte: Adaptado de (Huda, 2009) 

 

Na microestrutura óptica da liga 2024 (figura 3) além das diferentes fases 

presentes, como a fase θ representada pelos grãos escuros e a fase α representada pelas 

regiões claras, há a revelação de pontos escuros atribuídos aos precipitados de cobre θ’. A 

fase α é constituída da solução sólida de cobre e outros elemento de liga na estrutura cúbica 

de face centrada, a mesma do alumínio. Já a fase θ refere ao composto intermetálico CuAl2. A 

Figura 3  apresenta a imagem da microestrutura obtida por microscopia óptica da liga 2024 da 

literatura. Placas da liga 2024 são amplamente utilizadas pela indústria aeroespacial em 

fuselagem e asas de aeronaves, áreas na qual rigidez, bom desempenho à fadiga e resistência 

mecânica são desejáveis. A Figura 4 ilustra as aplicações das ligas de alumínio em uma 

aeronave (KHAN, 2009). 
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Figura 3: Micrografia da liga Al 2024 da literatura 

Fonte : HUDA, (2009a) 

 

 

Figura 4: Utilização das ligas de alumínio em uma aeronave. 

Fonte : Adaptado de (KHAN, 2009). 
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2.7 FADIGA DOS MATERIAIS  

 

 Em muitos tipos de aplicações, uma peça metálica submetida a tensões repetitivas 

ou cíclicas sofre fratura a tensões muito mais baixas do que as que a peça poderia suportar 

quando submetida a uma tensão estática simples. Estas fraturas que ocorrem por ação de 

tensões repetitivas ou cíclicas designam-se por fraturas de fadiga. A ruptura por fadiga é 

provocada pela nucleação e propagação lenta de uma ou mais trincas que aparecem numa 

peça submetida a tensões dinâmicas. Segundo a ASTM a definição de fadiga é: 

“Fadiga é um processo de alteração estrutural permanente, progressivo e 

localizado, que ocorre num material sujeito a condições que produzem tensões ou extensões 

dinâmicas num ponto ou em vários pontos, e que pode culminar em fendas ou numa fratura 

completa após um número suficiente de variações de carga”, (ASTM, 1998). 

À medida que o desenvolvimento tecnológico incorporou novos componentes e 

equipamentos, como por exemplo, na indústria automobilística, submetidos continuamente a 

esforços dinâmicos e vibrações, o fenômeno de fadiga passou a representar a causa de mais de 

90 % das falhas em serviço de componentes de materiais metálicos (KHAN, et al., 2010). O 

processo de fadiga pode considerar-se dividido em quatro fases, sendo: 

●Nucleação da trinca: Ocorre na fase inicial do processo de fadiga, o contorno 

de grão também pode se tornar uma importante posição para a nucleação de trincas em 

carregamentos de grandes amplitudes de deformação. Além disso, impurezas que induzam a 

fragilização localizada também podem induzir a nucleação (MERATI, 2005). 

●Crescimento microscópico da(s) trinca(s): A nucleação da trinca ocorre 

porque a deformação plástica não é um processo completamente reversível. A deformação 

plástica numa direção, alternando com a deformação plástica na direção contrária, faz com 

que na superfície do corpo de prova metálico surjam saliências e sulcos designados por 

extrusões e intrusões de escorregamento, assim como a deterioração no interior do material ao 

longo de bandas de escorregamento persistentes, (KAMP, N. et al.,2007).As irregularidades 

superficiais, assim como a deterioração em bandas de escorregamento persistentes originam 

trincas na superfície ou próximo dela, as quais se propagam para o interior do corpo de prova 

segundo planos submetidos a tensões de cisalhamento Esta é designada a fase I do 

crescimento de uma trinca por fadiga; a velocidade de crescimento da trinca é normalmente 

muito baixa (por exemplo, 10‾¹° m/ciclo), (AIRES, 2007). 
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●Propagação da(s) trinca(s): Durante a fase anterior, num metal policristalino, a 

trinca cresce apenas alguns diâmetros de grão e depois toma a direção perpendicular à da 

tensão de tração máxima no material metálico. Nesta fase do crescimento da trinca, há 

propagação de uma trinca bem definida com uma velocidade relativamente grande (da ordem 

dos μm/ciclo) e surgem estrias de fadiga à medida que a trinca avança. Estas estrias são úteis 

na análise da fractura por fadiga, pois permitem determinar a origem e a direção de 

propagação das trincas de fadiga  

●Ruptura final: Finalmente, quando a trinca estiver percorrido uma determinada 

área do material e a seção restante não conseguir suportar a carga aplicada, ocorre ruptura por 

fratura dúctil (AIRES, 2007). 

Também é importante caracterizar os possíveis tipos de tensões cíclicas que 

provocam o fenômeno de fadiga, sendo que a tensão aplicada pode ser axial (tração-

compressão), de flexão (dobramento) ou de torção (rotativa). A figura 5 apresenta um ciclo 

alternado de aplicação de tensão na forma senoidal. Essa é uma situação idealizada que se 

aproxima das condições de serviço de uma barra estabilizadora funcionando sem sobrecargas. 

Para este tipo de ciclo de tensão, as tensões máximas (picos) e mínimas (vales) são iguais em 

magnitude: as tensões de tração são consideradas positivas, e as de compressão, negativas 

(BERETTA, 1998). 

 A técnica direta e convencional da avaliação da vida em fadiga, como citado 

anteriormente, é a curva tensão versus número de ciclos até a fratura (S-N). Esta abordagem 

surgiu a partir dos primeiros estudos sobre o comportamento de materiais metálicos 

submetidos a esforços alternados e repetitivos, feitos por August Wöhler, na década de 1950.         

Por este motivo, a curva S-N é também chamada de curva de Wöhler. Normalmente, para o 

número de ciclos emprega-se uma escala logarítmica e a tensão lançada no gráfico é a tensão 

nominal (podendo ser σa, σmáx ou σmín), sem ajuste para concentração de tensões. Em geral, a 

curva S-N de materiais não ferrosos apresenta um limite de tensão tal que, para valores abaixo 

deste limite, o corpo-de-prova nunca sofrerá ruptura por fadiga, como pode ser observado na 

figura 6. Esse limite de tensão é conhecido como limite de resistência à fadiga (σRf), e a curva 

S-N, neste ponto, toma a forma de um patamar horizontal (MINGUEZ, 2006). 
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Figura 5: Ciclo alternado de aplicação de tensão na forma senoidal. 

Fonte: GARCIA, et al(2000) 

 

 

Figura 6: Curva S-N de materiais não ferrosos, mostrando o limite de resistência por fadiga. 

Fonte: GARCIA, et al(2000) 

 

De uma maneira geral, o ensaio de fadiga pode ser dividido em categorias que 

correspondem individualmente ao estudo da nucleação e ao estudo de propagação de trincas. 

Neste aspecto, as categorias do ensaio de fadiga são: fratura de fadiga, fadiga de alto ciclo e 

fadiga de baixo ciclo. A fadiga pode ser considerada de alto número de ciclos, normalmente 

acima de 10.000, com influência principal da tensão, ou de baixo ciclo, onde prevalecem as 

deformações. A fadiga de alto ciclo, é principalmente aplicada em componentes de máquinas 

rotativas, e sistemas que sofrem elevadas vibrações, como rodas, eixos e rolamentos 

(GARCIA, 2000). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A liga Al-Cu utilizada neste estudo foi a 2024, fornecida pelo Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica (ITA) na forma de corpos-de-prova de tração, fadiga e impacto, 

cuja composição é apresentada na tabela 5. Os corpos–de-prova de tração com 5,12 mm de 

espessura foram cortados numa cortadeira com disco abrasivo da Panambra em pedaços de 10 

mm para se efetuar a análise microestrutural e a dureza após os tratamentos térmicos. 

 

Tabela 5: Composição química da liga de alumínio 2024 investigada neste trabalho. 

Elemento

[%] 
Mg  Si  Mn  Cu  Zn  Fe  Ti  Cr  Ni  

Nominal 

 

1,2 à 1,8 

 

0,5máx. 0,3 à 0,9 3,8 à 4,9 
0,25 

máx. 

0,6  

máx. 

0,15 

máx. 

0,1 

máx. 

0,05 

máx. 

Analisado 1,47 0,07 0,64 4,58 0,07 0,17 0,03 0,005 0,003 

 

Os tratamentos térmicos foram feitos em forno tipo mufla da Brasimet de 

atmosfera controlada pertencente à Universidade Mackenzie, como mostrado na fotografia 1. 

A temperatura foi controlada utilizando-se um termopar do tipo K em contato com as 

amostras. Os tratamentos térmicos de solubilização foram feitos nas temperaturas de 495, 505 

e 515ºC por uma hora e resfriamento na água. A partir das amostras solubilizadas, os 

envelhecimentos artificiais foram feitos nas temperaturas de 190 e 208ºC em tempos variando 

de 30 minutos a 48 h. Em seguida foram determinadas as medidas de dureza Brinell, tanto nas 

condições solubilizadas como solubilizadas e envelhecidas nas diversas condições. As 

medidas de dureza Brinell foram realizadas utilizando-se um durômetro da UPM 

(Universidade Presbiteriana Mackenzie) marca WPM, conforme fotografia 2. Para cada 

condição foram efetuadas cinco medidas de dureza. Amostras da liga 2024 solubilizadas nas 

temperaturas de 495, 505 e 515ºC foram utilizadas para a análise microestrutural. As amostras 

para observação por microscopia óptica foram preparadas por meio de técnicas metalográficas 

convencionais de lixamento, polimento e ataque químico com ácido fluobórico (HBF4). As 

microestruturas foram observadas num microscópio óptico Olympus, acoplado a um sistema 

de digitalização e análise de imagens da Arotec e foi também utilizado o software de captura 

de imagens Image-Pro Express, versão 5.1.0.12. 
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Fotografia 1: Forno tipo mufla Brasimet de atmosfera controlada utilizado para a execução 

dos tratamentos térmicos da liga Al-Cu 2024. 

 

 

Fotografia 2: Durômetro  WPM utilizado para determinação da dureza Brinell das amostras. 

 

Os corpos-de-prova  apresentados na figura 7 foram utilizados para os ensaios 

mecânicos de tração. Os ensaios de tração foram executados em máquina universal de ensaios 

mecânicos da marca Q-Test com velocidade da ponte de 5 mm/minuto. Na fotografia 3 é 

mostrada a máquina utilizada para os ensaios de tração. Nos ensaios de tração foram 

determinados o limite de escoamento a 0,2 % de deformação plástica, o limite de resistência e 

o alongamento total . Os ensaios de tração foram executados após os tratamentos térmicos nas 

condições apresentadas na tabela 6. 
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Tabela 6: Condições de tratamento térmico dos corpos-de-prova ensaiados em tração, (três 

corpos-de-prova para cada condição). 

SOLUBILIZAÇÃO ENVELHECIMENTO 

Aquecimento à 495°C por 1 hora e resfriado 

em água 

solubilizado 

190°C por 6h 

190°C por 4h 

208°C por 4h 

Aquecimento à 505°C por 1 hora e resfriado 

em água 

solubilizado 

190°C por 6h 

208°C por 2h 

208°C por 6h 

Aquecimento à 515°C por 1 hora e resfriado 

em água 

solubilizado 

190°C por 6h 

208°C por 2h 

 

 

 

Figura 7: Corpo-de-prova de seção retangular utilizado nos ensaios de tração. 
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Fotografia 3: Máquina universal de ensaios mecânicos da marca Q-Test utilizada nos ensaios 

de tração pertencente à Universidade Mackenzie.  

 

Os ensaios de fadiga foram executados em uma máquina de ensaios de fadiga 

flexo-rotativa pertencente ao laboratório de ensaios do ITA (Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica), para realização dos ensaios. A representação esquemática da máquina é o 

detalhe da montagem do corpo-de-prova e mostrada nos desenhos 8 e 9. A máquina foi 

reformada devido à necessidade de reparos e substituição de componentes para sua melhor 

utilização. A máquina de ensaios de fadiga flexo-rotativa é mostra na fotografia 4. Os ensaios 

de fadiga foram realizados numa condição otimizada de tratamento térmico. Na figura 10 é 

mostrado o corpo-de-prova a ser utilizado nos ensaios de fadiga. Os resultados obtidos nos 

ensaios de fadiga foram plotados a fim de se obter a curva S-N nesta condição. As superfícies 

de fratura dos corpos-de-prova ensaiados em tração e em fadiga foram observadas num 

microscópio eletrônico de varredura Philips XL-30, pertencente ao Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares.  
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Figura 8: Representação esquemática da máquina de ensaios de fadiga flexo-rotativa. 

 

 

 

 

Figura 9: Detalhe da montagem do corpo-de-prova e operação da máquina de ensaios de 

fadiga flexo-rotativa. 
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Fotografia 4: Máquina flexo-rotativa para execução dos ensaios de fadiga, equipamento 

pertencente  ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 

 

 

 

Figura 10: Corpo-de-prova utilizado nos ensaios de fadiga flexo-rotativa 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas micrografias 1, 2 e 3 são apresentadas as micrografias observadas por 

microscopia óptica da liga de alumínio 2024 na condição solubilizada a 495, 505 e 515°C por 

1 hora e resfriamento em água, respectivamente. Estas micrografias foram obtidas na direção 

de laminação dos corpos-de-prova. Nota-se nestas figuras micrografias apresentando grão 

alongados decorrente do processo de laminação a que foram submetidas as chapas da liga 

2024. Não foi possível observar por microscopia óptica diferenças significativas na 

microestrutura da liga solubilizada nas temperaturas de 495, 505 e 515°C. Na micrografia 4 é 

mostrada a imagem metalográfica tridimensional de uma amostra da chapa da liga de 

alumínio 2024 solubilizada a 505°C e envelhecida a 280°C/2h. Nota-se nesta fotografia que a 

liga de alumínio 2024 ainda apresenta grãos alongados decorrentes do processo de laminação, 

mesmo após os tratamentos térmicos de solubilização e envelhecimento. A análise por 

microscopia óptica também não permitiu averiguar se a liga já se encontra totalmente 

recristalizada após estes tratamentos de solubilização e de envelhecimento, nem se pode 

verificar a existência de precipitados. 

 

 

Micrografia 1:  Liga de alumínio 2024 solubilizada a 495°C por 1 h e resfriada em água. 
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Micrografia 2: Liga de alumínio 2024 solubilizada a 505°C por 1 h e resfriada em água. 

 

 

 

Micrografia 3: Liga de alumínio 2024 solubilizada a 515°C por 1 h e resfriada em água. 
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Micrografia 4: Imagem metalográfica tridimensional de uma amostra da chapa da liga de 

alumínio 2024 solubilizada a 505°C e envelhecida a 208°C/2h. 

 

Nas micrografias 5 e 6 são apresentadas micrografias observadas por microscopia 

eletrônica de varredura da amostra solubilizada a 505°C e solubilizada a 505°C e envelhecida 

a 208°C/2h. Na micrografia da fotografia 5(A) é apresentada a microestrutura observada na 

amostra solubilizada a 505°C. Um detalhe desta microestrutura é mostrado na fotografia 5(B). 

Nota-se nestas microestruturas a presença de grãos alongados, como observado por 

microscopia óptica, e precipitados grosseiros podendo ser de CuAl2. Isto pode indicar que a 

solubilização não deve ter sido completamente efetiva. Na fotografia 6(A) é observada a 

microestrutura da liga solubilizada a 505°C e envelhecida a 280°C/2h. Um detalhe desta 

microestrutura é mostrado na fotografia 6(B). Estas fotografias apresentam características 

similares às da liga somente solubilizada. Pode ser observada na fotografia 6(B) a existência 

também de precipitados mais finos, provavelmente os responsáveis pelo aumento de 

resistência mecânica da liga. Para uma melhor análise dos precipitados seria necessária 

observações por microscopia eletrônica de transmissão, que não foi utilizada neste trabalho. 
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(A) 

 

(B) 

Micrografia 5: (A) Micrografia observada por microscopia eletrônica da amostra solubilizada 

a 505°C. (B) Detalhe da fotografia 9(A). 
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(A) 

 

(B) 

Micrografia 6: (A) Micrografia observada por microscopia eletrônica da amostra solubilizada 

a 505°C e solubilizada a 505°C e envelhecida a 208°C/2h. (B) Detalhe da fotografia 10(A). 

 



46 

 

Nas tabelas de 7 a 9 são apresentados os valores de dureza Brinell (HB) de 

amostras da liga Al-Cu 2024 nas condições solubilizadas a 495, 505 e 515°C por 1 hora e 

resfriamento em água e envelhecidas a 190 e 208°C por tempos variando de 30 minutos a 48 

h. Nota-se que os valores de dureza das amostras solubilizadas não apresentam grandes 

variações em decorrência da temperatura de solubilização. A dureza das amostras 

solubilizadas mostra um leve decréscimo de 129 para 113 HB com o aumento da temperatura 

de solubilização de 495 para 515°C. O envelhecimento provocou um aumento na dureza das 

amostras solubilizadas decorrente da precipitação e uma subsequente queda para tempos de 

envelhecimento longos devido ao coalescimento destes precipitados. 

 

Tabela 7: Valores de dureza Brinell [HB] de amostras da liga 2024 nas condições 

solubilizadas a 495°C por 1 hora e resfriamento em água e envelhecidas a 190 e 208°C por 

tempos variando de 30 minutos a 48 h e média de 3 pontos por condição. 

 

 

Tempo de 

Envelhecimento 

[h] 

Dureza Brinell [HB] 

Sol.: 495°C/1h 

Env.: 190°C 

Sol.: 495°C/1h 

Env.: 208°C 

0 129,5 ± 0,87 129,5 ± 0,87 

0,5 121,0 ± 0 123,5 ± 0,87 

1 121,0 ± 0 124,1 ± 0,17 

2 125,0 ± 0 128,5 ± 0,87 

3 125,0 ± 0 127,2 ± 0,34 

4 135,0 ± 0 134,8 ± 1,38 

6 142,0 ± 2,30 124,4 ± 0,92 

8 136,7 ± 2,89 115,3 ± 0,52 

12 138,3 ± 2,89 114 ± 0 

16 125,0 ± 0 122,9 ± 1,56 

18 125,0 ± 0 117,2 ± 0,35 

24 121,0 ± 0 117,9 ± 1,55 

48 121,0 ± 0 110,7 ± 1,21 
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Tabela 8: Valores de dureza Brinell [HB] de amostras da liga 2024 nas condições 

solubilizadas a 505°C por 1 hora e resfriamento em água e envelhecidas a 190 e 208°C por 

tempos variando de 30 minutos a 48 h e média de 3 pontos por condição. 

 

 

Tempo de 

Envelhecimento 

[h] 

Dureza Brinell [HB] 

Sol.: 505°C/1h 

Env.: 190°C 

Sol.: 505°C/1h 

Env.: 208°C 

0 125,0 ± 0 125,0  ± 0 

0,5 122,7 ± 1,21 121,0  ± 0 

1 125,0 ± 0 133,3 ± 0,52 

2 125,0 ± 0 147,7 ± 1,21 

3 125,0 ± 0 135,0  ± 0 

4 135,0 ± 0 125,0  ± 0 

6 138,3 ± 0,52 122,3 ± 0,52 

8 136,7 ± 1,21 125,0  ± 0 

12 140,0 ± 0 121,0  ± 0 

16 135,0 ± 0 121,0  ± 0 

18 126,7 ± 1,21 121,0  ± 0 

24 125,3 ± 0,52 121,0  ± 0 

48 121,0 ± 0 121,0  ± 0 
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Tabela 9: Valores de dureza Brinell [HB] de amostras da liga 2024 nas condições 

solubilizadas a 515°C por 1 hora e resfriamento em água e envelhecidas a 190 e 208°C por 

tempos variando de 30 minutos a 48 h e média de 3 pontos por condição. 

 

 

Tempo de 

Envelhecimento 

[h] 

Dureza Brinell [HB] 

Sol.: 515°C/1h 

Env.: 208°C 

Sol.: 515°C/1h 

Env.: 190°C 

0 116,8 ± 1,38 116,8 ± 1,38 

0,5 123,6 ± 1,04 118,3 ± 0,52 

1 125,1 ± 0,17 118,3 ± 0,52 

2 137,7 ± 1,21 121,0 ± 0 

3 128,3 ± 0,52 121,0 ± 0 

4 120,9 ± 1,55 130,0 ± 0 

6 115,7 ± 1,21 136,7 ± 1,21 

8 115,1 ± 0,17 135,0 ± 0 

12 113,9 ± 1,55 136,7 ± 1,21 

16 113,9 ± 1,55 130,0 ± 0 

18 113,9 ± 1,55 125,0  ± 0 

24 111,3 ± 0,52 121,0  ± 0 

48 104,5 ± 0,87 113,0 ± 0 

 

A evolução da dureza em função do tempo de envelhecimento nas temperaturas 

190 e 208°C das amostras previamente solubilizadas a 495, 505 e 515°C pode ser melhor 

observada nos gráficos 4, 5 e 6. Nota-se nestes gráficos, observado em maior detalhe no 

gráfico 7, que nas amostras solubilizadas a 495 e 505°C ocorre uma ligeira queda de dureza 

após o envelhecimento a 190 e 208°C por tempos curtos. Estes resultados também foram 

observados por Bray et al na liga de alumínio 2024 solubilizada e envelhecida a 190°C. 

(BRAY, et al, 2001). Segundo estes autores, a origem do amolecimento durante a primeira 

hora de envelhecimento artificial da liga 2024 não está clara. Mukhopadhyay et al atribuem 

este amolecimento à reversão (dissolução) de uma fração dos “clusters” de soluto. Bray et al 

não concordam com Mukhopadhyay et al, argumento que nos estágios iniciais de 

envelhecimento os “clusters” aumentam em quantidade e não revertem 

(MUKHOPADHYAY, 1996). 
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Segundo especulações de Bray et al, as lacunas retidas pelo resfriamento rápido na 

solubilização são aniquiladas nos anéis de discordâncias durante o estágio inicial de 

envelhecimento artificial. Na liga 2024 solubilizada a 515°C e envelhecida a 190 e 208°C não 

foi observado este amolecimento para tempos curtos de envelhecimento 

(MUKHOPADHYAY, 1996). Neste caso pode-se trabalhar com duas hipóteses: o 

amolecimento não ocorreu ou ocorreu em tempos de envelhecimento mais curtos do que os 

executados neste trabalho. Após esta queda, a dureza aumenta continuamente com o tempo de 

envelhecimento até uma região de pico. Para tempos de envelhecimento muito longos a 

dureza volta a diminuir devido ao coalescimento dos precipitados endurecedores (BRAY, et 

al, 2001). 
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Gráfico 4: Medidas de dureza Brinell em função do tempo de envelhecimento nas 

temperaturas de 190 e 208°C de amostras previamente solubilizadas a 495°C. 
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Gráfico 5: Medidas de dureza Brinell em função do tempo de envelhecimento nas 

temperaturas de 190 e 208°C de amostras previamente solubilizadas a 505°C. 
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Gráfico 6: Medidas de dureza Brinell em função do tempo de envelhecimento nas 

temperaturas de 190 e 208°C de amostras previamente solubilizadas a 515°C. 
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Gráfico 7: Detalhe dos gráficos de medidas de dureza Brinell em função do tempo de 

envelhecimento nas temperaturas de 190 e 208°C de amostras previamente solubilizadas a 

495, 505, e 515°C. 

 

 Os ensaios de tração foram realizados em condições de têmpera escolhidas a partir dos 

resultados de dureza. De uma maneira geral, foram escolhidas as condições solubilizadas nas 

temperaturas de 495, 505 e 515°C e a condição solubilizada e envelhecida nos máximos 

valores de dureza. Na tabela 10 são apresentados os valores de tensão a 0,2% de deformação 

plástica (Tens. 0,2%), limite de resistência (Tens. Máx.) e alongamento total (Along.) para a 

liga 2024 nas condições de têmpera escolhidas. Os valores apresentados na tabela 10 foram 

obtidos da média dos resultados de três ensaios. Em todas as condições de envelhecimento 

investigadas ocorreu um aumento na resistência mecânica da liga 2024. Outra constatação é 

que o aumento de resistência mecânica (tensão a 0,2% de deformação plástica e limite de 

resistência) decorrente do envelhecimento acarretou uma diminuição na ductilidade 

(alongamento) da liga. A amplitude da diminuição da ductilidade não parece ter um 

comportamento bem definido com o aumento da resistência mecânica. Além disto, parece 

existir uma correlação razoável entre os valores de resistência mecânica e dureza. Em função 

dos resultados dos ensaios mecânicos, os ensaios de fadiga foram executados na condição 

solubilizada a 505°C e envelhecida a 208°C por 2 h. 
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Tabela 10: Valores de tensão a 0,2% de deformação plástica, limite de resistência, 

alongamento total e dureza Brinell para a liga 2024 em várias condições de têmpera. 

Têmpera 
Tens. 0,2% 

[MPa] 

Tens. Máx. 

[MPa] 
Along. [%] 

Solubilizado a 495°C 307 ± 6 468 ± 4 21 ± 1 

Solubilizado a 505°C 310 ± 9 478 ± 2 21,3 ± 0,8 

Solubilizado a 515°C 307 ± 3 475 ± 4 21,7 ± 0,7 

Solubilizado a 495°C e 

Envelhecido a 190°C/4h 
333 ± 23 476 ± 5 20 ± 3 

Solubilizado a 495°C e 

Envelhecido a 190°C/6h 
390 ± 18 485 ± 11 13,3 ± 0,9 

Solubilizado a 495°C e 

Envelhecido a 208°C/4h 
373 ± 16 448 ± 13 8,4 ± 0,5 

Solubilizado a 505°C e 

Envelhecido a 190°C/6h 
362 ± 20 483 ± 5 18 ± 3 

Solubilizado a 505°C e 

Envelhecido a 208°C/2h 
400 ± 14 489 ± 9 13,3 ± 0,8 

Solubilizado a 505°C e 

Envelhecido a 208°C/6h 
353 ± 10 436 ± 12 8,7 ± 0,4 

Solubilizado a 515°C e 

Envelhecido a 190°C/6h 
362 ± 20 479 ± 12 18± 3 

Solubilizado a 515°C e 

Envelhecido a 208°C/2h 
387 ± 12 490 ± 4 13 ± 3 

 

Na tabela 11 é apresentado o número de ciclos até romper para um determinado 

ciclo de tensão de corpos-de-prova da liga de alumínio 2024 ensaiados em fadiga após 

solubilização a 505ºC/1h e envelhecimento a 208°C/2h. No gráfico 8 é apresentada a curva 

tensão versus número de ciclos para romper (S-N) obtido em ensaios de fadiga em corpos-de-

prova da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h e envelhecida a 208°C/2h. A curva S-

N, como era esperado, não apresenta um patamar de limite de fadiga típico dos aços, mas cai 

continuamente com a diminuição do ciclo de tensão. Nota-se nesta figura que para o ciclo de 

tensão de 133,94 MPa, os corpos-de-prova romperam com mais de 3x10
6
 ciclos. Para ciclo de 

tensão de 110,23 MPa, o corpo-de-prova suportou mais de 7,8x10
6
 ciclos antes de romper. 
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Para ciclo de tensão de 86,53 MPa, o corpo-de-prova não rompeu mesmo após mais de 10
7
 

ciclos, quando o ensaio foi interrompido. 

 

Tabela 11: Número de ciclos até romper em função da tensão máxima aplicada em fadiga de 

corpos-de-prova da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h e envelhecida a 208°C/2h. 

Tensão 
Número de Ciclos até Romper 

CP 1 CP 2 CP 3 

86,53* > 10.000.000 --- --- 

110,23 7.851.000 --- --- 

133,94 3.123.000 4.057.000 3.892.000 

193,21 579.000 536.000 565.000 

252,47 117.000 105.000 98.000 

311,74 26.000 29.000 23.000 

371 13.000 17.000 15.000 

430,27 4.000 4.000 5.000 

       * Ensaio interrompido com 10
7
 ciclos sem romper. 
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Gráfico 8: Curva S-N da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h e envelhecida a 

208°C/2h. 
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Nas fractografias 1 e 2 são apresentadas as superfícies de fratura, observadas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), de corpos-de-prova ensaiados em tração da liga 

de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h e solubilizada a 505ºC/1h e envelhecida a 

208°C/2h, respectivamente. A fratura ocorreu de maneira muito inclinada, dificultando uma 

melhor observação da sua superfície. Nota-se em ambas as superfícies de fratura um caráter 

dúctil, apresentando uma grande quantidade de microcavidades. Na fractografia 1 observa-se 

também a presença de precipitados no interior das microcavidades devido à este corpo-de-

prova ter sido previamente submetido ao envelhecimento a 208ºC/2h. 

 

 

Fractografia 1: Superfície de fratura típica da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h, 

observada por MEV, dos corpos-de-prova ensaiados em tração. 
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Fractografia 2: Superfície de fratura típica da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h e 

envelhecida a 208ºC/2h, observada por MEV, dos corpos-de-prova ensaiados em tração. 

 

Nas fractografias de 3 a 12 são apresentadas as superfícies de fratura, observadas 

por MEV, de corpos-de-prova da liga de alumínio 2024 ensaiados em fadiga após 

solubilização a 505ºC/1h e envelhecimento a 208°C/2h. As fractografias de 3 a 6 referem-se 

às superfícies de fratura dos corpos-de-prova ensaiados em tensão elevada e baixo ciclo. Nas 

fractografias de 7 a 9 são mostradas as superfícies de fratura típicas dos corpos-de-prova 

ensaiados em tensões intermediárias e as fractografias de 10 a 12 são observadas as 

superfícies de fratura dos corpos-de-prova ensaiados em tensões baixas e alto ciclo. 

A fractografia 3 mostra um detalhe da região da borda da superfície de fratura dos 

corpos-de-prova ensaiados em fadiga na condição de tensão elevada da liga de alumínio 2024 

solubilizada a 505ºC/1h e envelhecida a 208°C/2h. Nota-se nesta fractografia a presença de 

pequenas áreas planas, provavelmente sítios de iniciação de trincas. Na região adjacente à 

borda, apresentada em detalhe na fractografia 4, observa-se regiões relativamente planas com 

trincas presentes e com a coexistência de microvavidades. A região central da superfície de 

fratura é mostrada na fractografia 5, evidenciando uma região extensa onde predomina a 

presença de microcavidades característica de uma fratura dúctil por sobrecarga mecânica. Um 

detalhe da fractografia 5 pode ser visto na fractografia 6, onde se observa microcavidades com 

precipitados no seu interior. A presença de grande quantidade de precipitados, observados na 

fractografia 6 está coerente com os tratamentos térmicos de solubilização e envelhecimento a 

que foram submetidos estes corpos-de-prova antes dos ensaios de fadiga. 
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Fractografia 3: Superfície de fratura típica da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h e 

envelhecida a 208ºC/2h, observada por MEV, na região da borda dos corpos-de-prova 

ensaiados em fadiga em ciclo de tensão elevada. 

 

 

 

Fractografia 4: Superfície de fratura típica da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h e 

envelhecida a 208ºC/2h, observada por MEV, na região adjacente à borda dos corpos-de-

prova ensaiados em fadiga em ciclo de tensão elevada. 
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Fractografia 5: Superfície de fratura típica da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h e 

envelhecida a 208ºC/2h, observada por MEV, na região central dos corpos-de-prova 

ensaiados em fadiga em ciclo de tensão elevada. 

 

 

Fractografia 6: Detalhe da superfície de fratura típica da liga de alumínio 2024 solubilizada a 

505ºC/1h e envelhecida a 208ºC/2h, observada por MEV, na região central dos corpos-de-

prova ensaiados em fadiga em ciclo de tensão elevada. 
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A fractografia 7 mostra um detalhe da região da borda da superfície de fratura dos 

corpos-de-prova ensaiados em fadiga na condição de tensão intermediária da liga de alumínio 

2024 solubilizada a 505ºC/1h e envelhecida a 208°C/2h. Nota-se também nesta fractografia a 

presença de áreas planas, provavelmente sítios de iniciação de trincas. Na região adjacente à 

borda, apresentada em detalhe na fractografia 8, observa-se regiões apresentando degraus de 

deformação decorrente da evolução do processo de fadiga da liga de alumínio 2024. A região 

central da superfície de fratura é mostrada na fractografia 9, evidenciando uma região onde 

predomina a presença de microcavidades característica de uma fratura dúctil por sobrecarga 

mecânica. Esta fractografia é similar à observada nos corpos-de-prova ensaiados em ciclo de 

tensão elevada mostrada anteriormente (fractografias 5 e 6). 

 

 

 

Fractografia 7: Superfície de fratura típica da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h e 

envelhecida a 208ºC/2h, observada por MEV, na região da borda dos corpos-de-prova 

ensaiados em fadiga em ciclo de tensão intermediária. 
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Fractografia 8: Superfície de fratura típica da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h e 

envelhecida a 208ºC/2h, observada por MEV, na região adjacente à borda dos corpos-de-

prova ensaiados em fadiga em ciclo de tensão intermediária. 

 

 

Fractografia 9: Superfície de fratura típica da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h e 

envelhecida a 208ºC/2h, observada por MEV, na região central dos corpos-de-prova 

ensaiados em fadiga em ciclo de tensão intermediária. 
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A fractografia 10 mostra um detalhe da região da borda da superfície de fratura 

dos corpos-de-prova ensaiados em fadiga na condição de tensão baixa da liga de alumínio 

2024 solubilizada a 505ºC/1h e envelhecida a 208°C/2h. Nota-se na superfície de fratura deste 

corpo-de-prova regiões evidenciando, provavelmente, o início de trincas, como a região 

indicada pela seta na fractografia 10. Ao longo de uma faixa próxima à borda do corpo-de-

prova observa-se uma extensa área plana de propagação de trinca. A área adjacente à borda da 

superfície de fratura, apresentada na fractografia 11, mostra a região de propagação das 

trincas, onde se observa uma grande quantidade de poros intersectados. Estes poros estão 

relacionados a precipitados arrancados durante o processo de fratura. A região central da 

superfície de fratura é mostrada na fractografia 12, evidenciando uma região onde predomina 

ainda a presença de regiões planas com poros intersectados coexistindo com múltiplas trincas 

e microcavidades. 

 

 

 

Fractografia 10: Superfície de fratura típica da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h 

e envelhecida a 208ºC/2h, observada por MEV, na região da borda dos corpos-de-prova 

ensaiados em fadiga em ciclo de tensão baixa. 
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Fractografia 11: Superfície de fratura típica da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h 

e envelhecida a 208ºC/2h, observada por MEV, na região adjacente à borda dos corpos-de-

prova ensaiados em fadiga em ciclo de tensão baixa. 

 

 

Fractografia 12: Superfície de fratura típica da liga de alumínio 2024 solubilizada a 505ºC/1h 

e envelhecida a 208ºC/2h, observada por MEV, na região central dos corpos-de-prova 

ensaiados em fadiga em ciclo de tensão baixa. 
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5. CONCLUSÕES 

 

● O estudo do comportamento mecânico da liga alumínio-cobre 2024 solubilizada e 

envelhecida para aplicações aeronáuticas permitiu concluir que: 

 A microestrutura da liga observada por microscopia óptica apresentou grãos alongados 

decorrentes do processo de laminação. 

 Ensaios de tração e medidas de dureza revelaram propriedades mecânicas similares 

para a liga 2024 nas três temperaturas de solubilização: 495, 505 e 515°C. 

 O envelhecimento a 190 e 208°C por tempos curtos acarretou uma ligeira queda de 

dureza nas amostras previamente solubilizadas a 495 e 505°C. 

 O envelhecimento induziu a um aumento na resistência mecânica da liga 2024, que foi 

acompanhado por uma diminuição na ductilidade. 

 Os melhores resultados de ensaios mecânicos ocorreram na liga 2024 na condição 

solubilizada a 505°C e envelhecida a 208°C por 2 h. Esta condição foi escolhida para a 

execução dos ensaios de fadiga e levantamento da curva S-N. 

 As superfícies de fratura dos corpos-de-prova solubilizados e envelhecidos ensaiados 

em tração apresentaram um caráter dúctil, com grande quantidade de microcavidades. Nas 

superfícies de fratura dos corpos-de-prova envelhecidos observou-se também a presença de 

precipitados no interior das microcavidades. 

 A curva S-N não apresentou um patamar de limite de fadiga típico dos aços, mas 

diminuiu continuamente com a queda do ciclo de tensão. O corpo-de-prova suportou mais de 

7,8x10
6
 ciclos antes de romper para ciclo de tensão de 110,23 MPa. 

 As superfícies de fratura dos corpos-de-prova submetidos a tensões elevadas e baixo 

número de ciclos mostraram basicamente precipitados e microcavidades, enquanto que nas 

fraturas dos corpos-de-prova submetidos a tensões baixas e elevado número de ciclos 

observou-se a presença de trincas ao longo de toda a borda da superfície de fratura. 

 Durante a propagação da trinca da fadiga de alto ciclo notou-se a presença de poros 

interceptados na superfície da fratura associados a precipitados arrancados da matriz. 
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