
Resumo 

O presente estudo permitiu aprofundar os conhecimentos sobre os mecanismos de formação dos 

precipitados associados à reacção de precipitação na liga 7075 bem como avaliar a influência da 

microstrutura nas propriedades mecânicas da liga.  

Se bem que globalmente os objectivos inicialmente propostos tenham sido atingidos, há aspectos 

ligados tanto aos mecanismos de nucleação dos precipitados, quer no interior dos grãos quer junto às 

fronteiras de grão, como aos mecanismos de endurecimento da liga 7075 que deverão ser objecto de 

um estudo mais aprofundado.  

As respostas a questões tais como:  

- o modo de nucleação dos precipitados metastáveis;  

- a caracterização da precipitação nas fronteiras de grão e a sua influência na formação de 

precipitados nas regiões adjacentes;  

- a avaliação dos gradientes de concentração de soluto e lacunas junto às fronteiras de grão e a sua 

relação com a formação de zonas isentas de precipitação;  

- o mecanismo de interacção deslocações/precipitados metastáveis;  

são motivo de discordância, como foi evidenciado ao longo da discussão dos resultados 

anteriormente efectuada, e correspondem a campos que necessitam de um estudo aprofundado.  

A resposta a grande parte destas questões passa pela identificação e diferenciação entre os 

diferentes tipos de precipitados.  

Os precipitados desta liga têm dimensões muito pequenas (da ordem da dezena de Angstrom) e uma 

fracção volúmica muito reduzida. Para além disso podem coexistir fases diferentes que apresentam 

as mesmas relações de orientação com a matriz.  

Estas características dos precipitados tornam a sua identificação uma tarefa muito delicada que só 

poderá ser levada a bom termo conjugando diferentes técnicas de análise e em alguns casos está 

mesmo dependente do desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas técnicas.  

Por outro lado, muitas vezes os problemas não advêm apenas da falta de resolução dos 

equipamentos mas antes da dificuldade da análise dos resultados devido às simplificações 

necessárias para a sua interpretação. A este propósito é extremamente elucidativo o trabalho 

realizado por Gerold [88] onde o autor faz uma revisão bibliográfica relativa à estrutura e composição 

química das GPI e GPII nas ligas AlCu. A pesquisa efectuada pelo autor incidiu sobre um conjunto de 

trabalhos em que o material, as condições de tratamento e as técnicas de análise são em tudo 

semelhantes; mais, as técnicas usadas são todas de elevado poder de resolução, como por exemplo 

microscopia em campo iónico com a respectiva microanálise, microscopia electrónica de alta 

resolução, difracção de raios-X e de neutrões, e em cada trabalho foram usadas várias destas 



técnicas. Contrariamente ao que era de esperar as conclusões apresentadas pelos diversos autores 

são diferentes e por vezes controversas.  

Poder-se-á dizer que a situação é muito semelhante no que diz respeito às ligas AlZnMg bem como a 

outras ligas de alumínio. Na realidade no fim deste trabalho ficou a certeza de que apesar de todo a 

investigação realizada ao longo das últimas décadas é necessário continuar o estudo destas ligas de 

forma a ultrapassar algumas das controvérsias respeitantes aos mecanismos de precipitação e 

endurecimento. O ultrapassar das contradições passa não só pelo desenvolvimento de equipamento 

de maior poder de resolução, como foi referido anteriormente, mas também por conhecer e interpretar 

os efeitos das variações estruturais associadas à precipitação nestas ligas. De facto não há acordo 

possível quando a base das questões não está esclarecida e a interpretação dos resultados passa 

pelo assumir de um elevado número de simplificações; o estudo e desenvolvimento teórico 

aprofundado destas matérias representa um desafio extremamente aliciante.  


