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1 INTRODUÇÃO 

 

O alumínio é o metal não ferroso mais produzido e mais consumido e o entendimento 

de fenômenos como encruamento, recuperação, recristalização e crescimento de grão são 

essenciais não só para conformar corretamente esses produtos, mas também para controlar 

suas microestruturas e texturas e dessa maneira otimizar as propriedades do produto. Os 

fenômenos mencionados dependem fortemente da composição do alumínio e da quantidade, 

tamanho, morfologia e distribuição dos precipitados presentes na microestrutura.  

No alumínio de pureza comercial, praticamente quase todo o soluto encontra-se na 

forma de partículas de compostos intermetálicos dispersos em uma matriz de alumínio de alta 

pureza. Estes precipitados têm efeito significativo na recristalização. Além disto, por 

apresentar alta energia de defeito de empilhamento (EDE) durante o recozimento do alumínio 

previamente encruado ocorre acentuado amolecimento por recuperação, diminuindo o 

potencial termodinâmico para a recristalização. 

Após a deformação a frio, uma pequena parte (entre 2 e 10%) da energia utilizada na 

deformação é armazenada no metal, como defeitos cristalinos. A densidade e distribuição 

destes defeitos, principalmente as discordâncias, as quais podem estar distribuídas não 

homogeneamente formando uma subestrutura celular, como é o caso das ligas de alumínio, 

dependem de vários fatores, tais como do metal, de sua pureza e tamanho de grão, e da 

quantidade, temperatura, velocidade e modo de deformação. Além da subestrutura celular, o 

alumínio e suas ligas podem apresentar outras heterogeneidades mais acentuadas na 

distribuição de defeitos cristalinos após a deformação, denominadas aqui genericamente como 

bandas de deformação. As heterogeneidades são em geral locais preferenciais para o início 

(nucleação) da recristalização. Em um metal deformado a frio, as mudanças microestruturais 

que ocorrem no posterior recozimento acontecem de maneira a diminuir a energia armazenada 

na deformação. Essa diminuição de energia se dá por mecanismos de redução e rearranjo de 

defeitos cristalinos. 

As texturas de deformação mais comuns no alumínio e suas ligas apresentam 

predominância dos componentes {112}〈111〉 (textura tipo cobre) e {110}〈112〉 (textura tipo 

latão), e eventualmente a presença das componentes {011}〈100〉 (textura tipo Goss) e 

{123}〈634〉 (textura tipo S). Quando o metal deformado é recozido pode ocorrer recuperação 

e/ou recristalização, dependendo do grau de deformação, do tempo e principalmente da 

temperatura de recozimento. Geralmente, o recozimento em temperaturas mais baixas de 
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materiais levemente encruados causa apenas recuperação e pequena ou nenhuma modificação 

da textura. Recozimento em temperaturas mais altas causa freqüentemente recristalização. A 

ocorrência de recristalização pode gerar uma orientação cristalográfica preferencial (textura) 

completamente diferente daquela gerada pela deformação. Na realidade, a recristalização 

pode tanto levar à ausência de textura, como desenvolver componentes de textura 

extremamente intensas ou, simplesmente, não alterar a textura de deformação. Por exemplo, o 

alumínio de alta pureza, submetido a altas porcentagens de redução por laminação, pode 

ocorrer, após o recozimento, uma textura extremamente intensa, do tipo {100}〈001〉 (textura 

do tipo cubo), muito próxima da textura de um monocristal. Esta alteração da textura de 

deformação, durante a recristalização, é consistente com a idéia de que o fenômeno da 

recristalização é o resultado de um conjunto de alterações na microestrutura de um material, 

em decorrência de tratamento térmico, com novos grãos nucleando e crescendo. Estes novos 

grãos podem ter uma orientação diferente daquela orientação dos grãos da microestrutura 

deformada, pois os grãos formados estão muito mais livres de defeitos, ou seja, com menor 

energia acumulada. A presença de precipitados, especialmente de precipitados grandes que 

estimulam a nucleação da recristalização, favorece a presença de textura ao acaso, ou melhor, 

de ausência de textura. Em geral, a textura de recristalização do tipo cubo é fortalecida por 

altas reduções a frio e por altas temperaturas de recristalização. O controle da textura é muito 

importante nos produtos planos de alumínio, pois dele depende fortemente a estampabilidade. 

Um dos principais objetivos deste trabalho é estudar a evolução da microestrutura e da textura 

durante a laminação a frio e a recristalização do alumínio com diferentes níveis de pureza, 

AA1100 (99,00%), AA1050 (99,50%), AA1070 (99,70) e AA1199 (99,995%). 

Os alumínios de pureza comercial (AA1100, AA1050 e AA1070), no estado “como 

recebido” e recozido a 400 ºC apresentam frações volumétricas crescentes de partículas, 

enquanto o alumínio de alta pureza (AA1199) é isento de partículas. As principais impurezas 

do alumínio de alta pureza são: Si (21 ppm), Fe (13 ppm) e Mn (5 ppm). A escolha destes 

quatro materiais possibilitará um estudo detalhado do efeito das partículas no endurecimento 

por deformação, na recuperação, nos locais de nucleação da recristalização, na cinética de 

recristalização e na textura cristalográfica resultante. 


