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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são descritos os materiais pesquisados, os métodos experimentais e as 

principais técnicas de análise microestrutural, empregados neste trabalho. 

 

 

3.1 Materiais pesquisados 

 

Foram utilizados três alumínios de pureza comercial com diferentes níveis de pureza: 

AA1100, AA1050 e AA1070 e o alumínio super puro, identificado pelo sistema de 

classificação da Aluminum Association (AA) como série 1XXX. Nesse sistema, os dois 

últimos algarismos referem-se ao nível de pureza do alumínio. Dessa forma, o alumínio de 

pureza comercial com 99,00% de alumínio é designado como AA1100, o alumínio com 

99,50% de alumínio como AA1050 e o alumínio com 99,70% de alumínio como AA1070. Já 

o alumínio super puro, com 99,995% de alumínio, é designado como AA1199.  

As amostras de alumínio de pureza comercial (AA1100, AA1050 e AA1070) foram 

gentilmente cedidas pela Companhia Brasileira de Alumínio – CBA e o alumínio super puro 

(AA1199) pela Alcoa Americana. As amostras AA1100, AA1050 e AA1070 foram recebidas 

em forma de placas, laminadas a quente, com 250 mm de comprimento, 155 mm de largura e 

10 mm de espessura e, a amostra AA1199 foi produzida em laboratório e recebida em forma 

de blocos no estado “bruto de fundição” e dos blocos fundidos foram cortadas amostras com 

espessura de 8 mm. 

A escolha dos alumínios teve como premissa o objetivo de comparar os alumínios de 

pureza comercial, com diferentes níveis de pureza, tomando como base o alumínio super 

puro. Este estudo foi realizado avaliando-se a evolução microestrutural e a textura 

cristalográfica, partindo da condição de laminado a quente nos alumínios de pureza comercial 

e da condição “bruta de fundição” no alumínio super puro, passando pelo laminado a frio 

(encruado) até a completa recristalização, através do recozimento das amostras.  

 

a) Corte das amostras  

 

Na Figura 3.1 é mostrada a notação adotada em todo o trabalho durante a preparação 

das amostras. 
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Figura 3.1 – Notação de direções adotadas neste trabalho. 

 

b) Desbaste das amostras 

 

Para análise da composição química, da dureza (HV) e da textura, ao longo da 

espessura, foram desbastadas as amostras no estado “como recebido” e após laminação a frio 

com 70% de redução, conforme mostrada nas Figuras 3.2 e 3.3, respectivamente, com uma 

fresa coordenada com mesa de avanço automática, marca Sanchez Banes, modelo FF-20, série 

05. 

 
Figura 3.2 – Desenho esquemático mostrando a preparação das amostras no estado “como 

recebido”, ao longo da espessura, para as análises da composição química, dureza (HV) e 

textura cristalográfica.  

 



 

 

119 MATERIAIS E MÉTODOS                                                                                                                                                                                           . 
 

 
Figura 3.3 – Desenho esquemático mostrando a preparação das amostras após laminação a 

frio com 70% de redução em espessura, ao longo da espessura, para as análises da textura 

cristalográfica. 

 

3.1.1 Composição química 

 

As amostras de alumínio tiveram sua composição química analisada em um 

espectrômetro de emissão óptica, marca ARL, modelo 3460 instalado na Companhia 

Brasileira de Alumínio – CBA. Essas amostras foram preparadas com um lixamento 

superficial, somente em uma etapa, com lixa d’água de grão 600.  

A fim de verificar se havia variação significativa da composição química ao longo da 

espessura, na seção transversal em relação à direção de laminação, as amostras de alumínio de 

pureza comercial foram analisadas em três posições diferentes (superfície, ¼ da espessura e 

centro) e para esse tipo de análise as amostras foram desbastadas em uma fresa até a espessura 

desejada (Figura 3.2). Esse tipo de análise também foi feito nas amostras recozidas a 400 ºC 

por 1 e 24 horas. 

 

3.1.2 Processamento dos alumínios 

 

O processamento das amostras de alumínio de pureza comercial: AA1100, AA1050 e 

AA1070 consistiu no vazamento das placas na espessura de 240 mm pelo processo Direct 

Chill (DC). Posteriormente, foram homogeneizadas por 14 horas a 500 ºC (a placa leva 

aproximadamente 6 horas para estabilizar a temperatura em toda a espessura). As placas 
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foram retiradas do forno (tipo push-pull) e imediatamente laminadas a quente no laminador 

Duo Reversível. Para a espessura final de 10 mm, foram necessários 7 passes de redução. As 

placas, ao final do processo estavam numa temperatura de aproximadamente 300 ºC. 

Já a amostra de alumínio AA1199 foi produzida em laboratório e encontrava-se no 

estado “bruto de fundição”. 

 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Métodos experimentais 

 

A metodologia utilizada para o corte das amostras de alumínio de pureza comercial 

teve grande relevância, os cortes foram feitos no sentido transversal a direção de laminação 

feita pelo fabricante para que houvesse uma melhor distribuição dos precipitados durante a 

laminação, logo as amostras ficaram com as seguintes dimensões 155 x 20 x 10 mm, e para 

que todas as amostras tivessem a mesma espessura inicial, antes da laminação as mesmas 

foram desbastadas, por meio de uma fresa, até 8 mm, sendo assim as dimensões iniciais são as 

seguintes: 155 x 20 x 8 mm 

As amostras AA1199 foram cortadas nas dimensões: 150 x 20 x 8 mm. 

 

3.2.2 Recozimento inicial 

 

As amostras de alumínio de pureza comercial sofreram recozimento inicial, em um 

forno tipo Poço, da marca Lindberg/Blue M, que atinge temperaturas de até 1200 ºC, 

instalado no Departamento de Metalurgia e de Materiais (PMT) da EPUSP, com o objetivo de 

uniformizar a microestrutura do alumínio. As mesmas foram colocadas no forno somente após 

o forno atingir a temperatura desejada e todos os recozimentos foram acompanhados com 

termopar localizado próximo das amostras. Primeiramente, algumas amostras de alumínio de 

pureza comercial foram recozidas a 400 ºC por 1 e 24 horas e posteriormente foram resfriadas 

em água com gelo para efeito comparativo; após algumas análises nessas amostras escolheu-

se fazer, antes dos alumínios de pureza comercial serem laminados a frio, o recozimento a 400 

ºC/1 h. O alumínio super puro não passou por esse recozimento inicial. 
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3.2.3 Laminação a frio 

 

A laminação a frio, efetuada na temperatura ambiente, foi realizada em um laminador 

instalado no Laboratório de Processamento Termomecânico (LPT) do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT) e foi realizada com a intenção de se comparar os fenômenos de 

encruamento, recuperação, recristalização e crescimento de grão, de cada um dos alumínios, 

com suas respectivas microestruturas e texturas, já que não são ligas tratáveis termicamente, 

ou seja, suas propriedades mecânicas somente podem ser melhoradas por trabalho a frio.  

As amostras de alumínio de pureza comercial que possuíam uma espessura de 10 mm, 

antes de serem laminadas a frio, foram desbastadas para 8 mm e tratadas termicamente a 400 

ºC por 1 hora. 

A direção de laminação escolhida para as amostras de alumínio de pureza comercial 

foi a direção transversal àquela que a placa foi laminada pelo fabricante, afim de melhor 

distribuir os precipitados. Durante a laminação, tanto para os alumínios de pureza comercial 

quanto para o alumínio super puro utilizaram-se as mesmas reduções em todos os passes de 

laminação. Nas amostras dos alumínios de pureza comercial, o percentual de deformação foi 

de aproximadamente 70 e 80% de redução, em espessura, e nas amostras do alumínio super 

puro somente a de 70%, devido a menor quantidade, disponível. 

  

3.2.4 Tratamento térmico das amostras laminadas 

 

Todas as amostras de alumínio encruadas por laminação a frio foram tratadas 

termicamente em diferentes temperaturas e tempos, no mesmo forno utilizado anteriormente 

no tratamento térmico inicial das amostras de alumínio de pureza comercial.  

Para se estudar a recuperação, o encruamento, a recristalização e o crescimento de 

grão, as amostras laminadas com aproximadamente 70% de redução, em espessura, foram 

submetidas a tratamentos isócronos a 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 e 500 ºC por 1 

hora, com posterior resfriamento em água com gelo e, as amostras laminadas com 

aproximadamente 80% de redução, em espessura, foram submetidas a tratamentos isotérmicos 

a 150, 250 e 350 ºC para os seguintes tempos: 30 minutos, 1, 2, 3 e 4 horas, com posterior 

resfriamento em água com gelo. 

As amostras foram colocadas no forno somente após o forno atingir a temperatura 

desejada e todos os tratamentos térmicos foram acompanhados com termopar localizado 

próximo às amostras. 
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Na Figura 3.4 é apresentado um fluxograma das atividades experimentais 

desenvolvidas no decorrer do trabalho. 

Recozimento     
400 ºC/1 e 24 h

Alumínios de pureza comercial 
(espessura = 10 mm)

Desbaste das amostras até a 
espessura de 8 mm

Recozimento 400 ºC/1 h

Laminação a frio com 
aproximadamente 70% de redução 

espessura final = 2,3 mm

Tratamentos térmicos isócronos a: 
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 

400 e 500 ºC por 1 h

Laminação a frio com 
aproximadamente 80% de redução 

espessura final = 1,8 mm

Tratamentos térmicos isotérmicos a: 
150, 250, e 350 ºC                          
por ½, 1, 2, 3 e 4 h

Alumínio super puro 
(espessura = 8 mm)

Caracterização: composição química, 
MO, MEV, condutividade elétrica, 

microdureza Vickers e textura.

Caracterização: composição 
química, MO, MEV, 

condutividade elétrica, 
microdureza Vickers e textura.

Caracterização: MO, 
microdureza Vickers e textura.

Caracterização: MO, 
microdureza Vickers e textura.

Caracterização: MO, MET e 
microdureza Vickers.

Caracterização: MO, MET e 
microdureza Vickers.

Caracterização: composição 
química, MO, MEV, 

condutividade elétrica, 
microdureza Vickers e textura.

Recozimento     
400 ºC/1 e 24 h

Alumínios de pureza comercial 
(espessura = 10 mm)

Desbaste das amostras até a 
espessura de 8 mm

Recozimento 400 ºC/1 h

Laminação a frio com 
aproximadamente 70% de redução 

espessura final = 2,3 mm

Tratamentos térmicos isócronos a: 
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 

400 e 500 ºC por 1 h

Laminação a frio com 
aproximadamente 80% de redução 

espessura final = 1,8 mm

Tratamentos térmicos isotérmicos a: 
150, 250, e 350 ºC                          
por ½, 1, 2, 3 e 4 h

Alumínio super puro 
(espessura = 8 mm)

Caracterização: composição química, 
MO, MEV, condutividade elétrica, 

microdureza Vickers e textura.

Caracterização: composição 
química, MO, MEV, 

condutividade elétrica, 
microdureza Vickers e textura.

Caracterização: MO, 
microdureza Vickers e textura.

Caracterização: MO, 
microdureza Vickers e textura.

Caracterização: MO, MET e 
microdureza Vickers.

Caracterização: MO, MET e 
microdureza Vickers.

Caracterização: composição 
química, MO, MEV, 

condutividade elétrica, 
microdureza Vickers e textura.

 
Figura 3.4 – Fluxograma das atividades da etapa experimental. 

 

 

3.3 Técnicas de análise microestrutural 

 

Para o presente trabalho foram utilizadas diversas técnicas complementares de análise 

microestrutural que são apresentadas a seguir: 

 



 

 

123 MATERIAIS E MÉTODOS                                                                                                                                                                                           . 
 

3.3.1 Preparação metalográfica 

 

a) Polimento mecânico 

 

As amostras foram cortadas no sentido transversal e longitudinal, no tamanho de 10 x 

10 mm, e preparadas da seguinte forma: 

− somente em uma etapa de lixamento com lixa d’água de grão 600, ou 

− em quatro etapas: lixamento com lixa d’água de grão 400, polimento grosso com pano 

MD-Largo de 9 µm (Struers) com solução de 9 µm (Struers), polimento fino com pano 

MD-Mol de 3 µm (Struers) com solução de 3 µm (Struers) e polimento final com pano 

MD-Nap (Struers) com solução de sílica coloidal OP-S (Struers).  

 

b) Polimento eletrolítico  

 

As amostras foram cortadas no sentido transversal e longitudinal, no tamanho de 10 x 

10 mm, com a espessura de 2,3 e 1,8 mm obtida após a laminação a frio de aproximadamente 

70 e 80% de redução em espessura, respectivamente, e lixadas com lixa de grão 600, seguido 

do polimento eletrolítico. 

O polimento eletrolítico foi realizado em um aparelho Electromet  4- Polisher/Etcher 

da BUEHLER LTD instalado no Laboratório de Metalurgia do Pó no Centro de Ciência e 

Tecnologia dos Materiais (CCTM) do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN).   

Condições do polimento [Tegart, 1956; Davis, 1973]: 

− catodo: aço inoxidável, 

− eletrólito: 700 ml de álcool etílico, 120 ml de água destilada, 100 ml de butil glicol, 68 

ml de ácido perclórico (70%), 

− voltagem: 35 volts, 

− tempo: 45 segundos. 

Procurou-se manter a temperatura do eletrólito entre 18 e 38 ºC. 

 

c) Ataque químico  

 

Após o polimento mecânico em quatro etapas, as amostras AA1100, AA1050 e 

AA1070 sofreram o ataque químico para uma revelação microscópica da morfologia e 
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quantidade (fração volumétrica) dos precipitados.  

Utilizou-se o seguinte ataque químico: 

− 200 ml de água destilada, 

− 1 ml de ácido fluorídrico, 

− tempo: 30 segundos. 

Após o polimento mecânico somente em uma etapa, a amostra super pura, AA1199, 

sofreu o ataque químico para medir o tamanho de grão (diâmetro médio do grão). 

Utilizou-se o seguinte ataque químico: 

− 25 ml de água destilada, 

− 25 ml de ácido clorídrico, 

− 25 ml de ácido nítrico, 

− 2,5 ml de ácido fluorídrico, 

− tempo: 60 segundos. 

 

d) Ataque eletrolítico 

 

Após o polimento eletrolítico, as amostras sofreram o ataque eletrolítico de anodização 

para a revelação da estrutura dos grãos sob luz polarizada [Slámová; Očenášek; Voort, 2004]. 

A anodização foi realizada em uma fonte DC POWER SUPPLY - PS3006CD da 

DAWLER instalada no Laboratório de Metalografia da Companhia Brasileira de Alumínio - 

CBA.  

Condições do ataque [Barker, 1950]: 

− catodo: chapa de alumínio, 

− anodo: amostra, 

− eletrólito: 4,5 ml de ácido fluobórico e 200 ml de água destilada, 

− voltagem: 20 volts, 

− tempo: 360 segundos. 

 

3.3.2 Microscopia óptica (MO) 

 

A técnica de microscopia óptica foi utilizada, em uma primeira análise, para obtenção 

de imagens das microestruturas das amostras dos alumínios de pureza comercial, tais como: 

morfologia e quantidade (fração volumétrica) dos precipitados. O microscópio utilizado foi o 
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Neophot 30 Carl Zeiss. Para uma primeira análise da revelação macroscópica dos grãos do 

alumínio super puro utilizou-se um microscópio estereoscópio binocular, marca Zeiss, modelo 

Stemi 2000-C que possui um aumento máximo de 50X, com o auxílio de uma fonte de luz da 

marca Zeiss, modelo KL 1500 LCD, de 2800K, ambos, instalados no Laboratório de 

Metalografia do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP). 

Para os alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 as frações volumétricas foram 

determinadas pelo método de contagem por pontos utilizando a norma ASTM E562 [Padilha; 

Ambrozio, 1985; Rios; Padilha, 2007]. Para cada alumínio foi utilizada uma amostra e em 

cada amostra foram realizadas as medidas em cinco campos. O resultado da fração 

volumétrica para cada alumínio é a média das medidas realizadas nesses cinco campos, e para 

a medida do grau de dispersão dos valores em relação ao valor médio (a média) foi utilizada 

função do desvio padrão. 

 

3.3.3 Microscopia óptica com luz polarizada 

 

Esse tipo de microscopia foi utilizado para revelação da estrutura dos grãos [Slámová; 

Očenášek; Voort, 2004]. Para esta análise foi utilizado microscópio óptico Olympus BX51M 

e uma câmara fotográfica digital Olympus DP12 acoplada ao microscópio, ambos, instalados 

no Laboratório de Metalografia da Companhia Brasileira de Alumínio - CBA. As amostras 

foram preparadas por polimento eletrolítico seguido do ataque eletrolítico (anodização). O 

ataque visa depositar um filme de Al2O3 na superfície. Em materiais policristalinos, a 

espessura do filme formado em cada grão depende da orientação cristalográfica do grão. 

Quando visto com iluminação polarizada passado através de um analisador, o filme pode girar 

o plano de polarização considerando a orientação do grão subjacente, produzindo assim várias 

sombras de preto, cinza ou branca. O efeito do contraste é convertido em contraste colorido 

inserindo antes do polarizador uma tintura sensível. Para os alumínios AA1100, AA1050 e 

AA1070 os tamanhos de grão foram determinados pelo método da linha teste utilizando a 

norma ASTM E112 [Padilha; Ambrozio, 1985; Rios; Padilha, 2007]. Para cada alumínio foi 

utilizada uma amostra e em cada amostra foram realizadas as medidas em três campos com 

aumento de 50X. O resultado do diâmetro médio para cada alumínio é a média das medidas 

realizadas nesses três campos, e para a medida do grau de dispersão dos valores em relação ao 

valor médio (a média) foi utilizada função do desvio padrão. 

As amostras de alumínio de pureza comercial foram analisadas nas seções normal, 
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transversal e longitudinal (Figura 3.1).  

 

3.3.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As análises por microscopia eletrônica de varredura foram realizadas em um aparelho 

modelo XL-30 da Philips, no Laboratório de microscopia do Departamento de Metalurgia e 

de Materiais (PMT) da EPUSP. Este equipamento dispõe dos detectores de Elétrons 

Secundários (SE) e Elétrons Retroespalhados (BSE), de Analisador de Raios X por Dispersão 

de Energia (EDS) e de Analisador por Difração de Elétrons Retroespalhados (EBSD). 

 

− Elétrons Secundários (SE) e Elétrons Retroespalhados (BSE) 

Imagens das microestruturas foram feitas nos modos de elétrons secundários e 

retroespalhados. As amostras foram preparadas por polimento mecânico, sem ataque. 

 

− Espectroscopia por dispersão de energia (EDS) 

A técnica de espectroscopia por dispersão de energia, acoplada ao MEV, foi utilizada 

para a determinação das composições químicas dos precipitados presentes nas amostras. As 

amostras foram preparadas por polimento mecânico, sem ataque. 

 

− Difração de elétrons retroespalhados (EBSD) 

A difração de elétrons retroespalhados é uma técnica utilizada em medidas de 

orientação de grãos (microtextura e macrotextura). As amostras foram preparadas por 

polimento mecânico, sem ataque, sendo que a preparação da superfície da amostra é crítica, 

uma vez que as informações de difração são provenientes de uma profundidade de 20 nm da 

camada da superfície. 

 

3.3.5  Difração de raios X (DRX) 

 

Para o estudo da macrotextura utilizou-se um goniômetro automático de textura 

acoplado a um difratômetro Rigaku, modelo DMAX-2000 instalado no Laboratório de 

Difração de Raios X, no Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais (CCTM) do Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Utilizou-se radiação MoKα1 (λ = 0,7093 Å), 

passo angular de 5º e tempo de contagem de 5 segundos. As amostras foram cortadas nas 

dimensões de 20 x 20 mm e preparadas por polimento eletrolítico, sem ataque.  
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Os planos cristalográficos escolhidos (típicos da estrutura CFC) para levantamento das 

figuras de pólo foram: (111), (200), (220) e (311). Com os dados gerados pelas figuras de 

pólo foram determinadas as funções de distribuição de orientação (FDO’s), utilizando o 

programa PAT desenvolvido pelo Dr. Nelson Batista de Lima e Eguiberto Galego [Lima, 

1991; Galego, 2004]. 

A fim de verificar se havia variação significativa da textura cristalográfica, ao longo 

da espessura na seção transversal em relação à direção de laminação, nas amostras de 

alumínio de pureza comercial no estado “como recebido” e após laminação a frio com 70% de 

redução, análises foram feitas em três posições diferentes (superfície, ¼ da espessura e centro) 

e para esse tipo de análise as amostras foram desbastadas em uma fresa até a espessura 

desejada (Figuras 3.2 e 3.3). 

 

3.3.6  Condutividade elétrica 

 

Utilizou-se essa técnica com a finalidade de estudar a relação entre a condutividade 

elétrica e os elementos de liga em solução sólida. A condutividade elétrica foi medida com 

auxílio de um condutímetro digital, modelo DC-9 instalado na Companhia Brasileira de 

Alumínio - CBA. O condutímetro é um instrumento para ensaio não destrutivo que mede a 

condutividade elétrica de metais e expressa os resultados diretamente em %IACS. A unidade 

%IACS (International Annealed Copper Standard) expressa a condutividade dos metais como 

percentual da condutividade do cobre puro padrão. O condutímetro está calibrado para 

fornecer valores de condutividade a 20 ºC e um padrão de alumínio calibrado em 58,2 %IACS 

garantem a precisão dos resultados. As amostras foram cortadas em 15 x 15 mm e possuíam 

uma superfície plana, não sendo necessário um polimento. Para cada alumínio foi utilizada 

uma amostra e em cada amostra foram realizadas cinco medidas. O resultado da 

condutividade elétrica para cada alumínio é a média das cinco medidas realizadas, e para a 

medida do grau de dispersão dos valores em relação ao valor médio (a média) foi utilizada 

função do desvio padrão. 

 

3.3.7  Microdureza Vickers (HV) 

 
A dureza é uma das medidas mais utilizadas em análise microestrutural em função da 

facilidade e rapidez de realização. As medidas de microdureza Vickers (HV) são 

preferencialmente utilizadas, pois cobrem toda a faixa de durezas dos metais e também 
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permitem a medida em fases individuais tais como região recristalizada e região não 

recristalizada.  

Esta técnica foi utilizada no estudo dos seguintes fenômenos: encruamento, 

recuperação e recristalização. As medidas de microdureza foram feitas em um 

microdurômetro Zwick instalado no Departamento de Metalurgia e de Materiais (PMT) da 

EPUSP. Foi utilizada uma carga de 50 gramas e feito em média quinze medidas por análise, o 

resultado da dureza para cada alumínio é a média das quinze medidas realizadas, e para a 

medida do grau de dispersão dos valores em relação ao valor médio (a média) foi utilizada 

função do desvio padrão. As amostras foram preparadas por polimento eletrolítico, sem 

ataque. 

A fim de verificar se havia variação significativa da dureza, ao longo da espessura na 

seção transversal em relação à direção de laminação, nas amostras no estado “como 

recebido”, as mesmas foram analisadas em três posições diferentes (superfície, ¼ da espessura 

e centro) e para esse tipo de análise as amostras foram desbastadas em uma fresa até a 

espessura desejada (Figura 3.2) 

 

3.3.8 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

Microscopia eletrônica de transmissão (MET) foi utilizada para análise microestrutural 

de algumas amostras de alumínio de pureza comercial. As análises por MET foram realizadas 

em um microscópio eletrônico de transmissão da marca Jeol, com 200 kV, modelo JEM-2100 

(resolução 2,5Å) instalado no Centro de Caracterização e Tecnologia dos Materiais – 

IPEN/SP. As amostras sofreram desbaste por eletroerosão até 0,5 mm de espessura e foram 

estampados discos de 3 mm de diâmetro seguido do polimento eletrolítico em equipamento da 

Tenupol-Struers. 


