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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os resultados e discussões serão divididos e apresentados nos seguintes itens: 

 

- caracterização das microestruturas e das texturas dos alumínios no estado “como 

recebido”; 

- recozimento inicial para uniformização da microestrutura, dos alumínios de pureza 

comercial, a 400 ºC por 1 e 24 horas; 

- caracterização das microestruturas e das texturas dos alumínios de pureza comercial 

recozidos; 

- laminação a frio, dos alumínios recozidos a 400 ºC por 1 hora, com aproximadamente 

70% de redução em espessura (encruamento); 

- caracterização das microestruturas e das texturas dos alumínios laminados; 

- tratamentos térmicos isócronos (50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 e 500 ºC por 1 

hora) dos alumínios laminados; 

- caracterização das microestruturas e das texturas dos alumínios laminados e tratados 

termicamente; 

- determinação das curvas de amolecimento dos alumínios; 

- determinação da temperatura de recristalização para os alumínios estudados; 

- laminação a frio, dos alumínios de pureza comercial, recozidos a 400 ºC por 1 hora, 

com aproximadamente 80% de redução em espessura (encruamento); 

- caracterização das microestruturas dos alumínios de pureza comercial laminados; 

- tratamentos térmicos isotérmicos (150, 250 e 350 ºC por 30 minutos, 1, 2, 3 e 4 horas) 

dos alumínios de pureza comercial; 

- caracterização das microestruturas dos alumínios de pureza comercial laminados e 

tratados termicamente; 

- determinação das curvas de amolecimento dos alumínios de pureza comercial; 

- determinação da temperatura de recristalização para os alumínios de pureza comercial; 

- análise microestrutural de algumas amostras dos alumínios de pureza comercial por 

microscopia eletrônica de transmissão (MET). 
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4.1 Alumínios no estado “como recebido” 

 

4.1.1 Composição química 

 

A Tabela 4.1 apresenta as composições químicas, porcentagem em peso, dos 

alumínios utilizados neste trabalho. As análises foram realizadas em três posições ao longo da 

espessura na seção transversal em relação à direção de laminação (superfície, a ¼ da 

espessura e no centro) (Figura 3.2). 

 

Tabela 4.1 – Composições químicas nominais (% em peso), ao longo da espessura, dos 

alumínios de pureza comercial e na superfície do alumínio super puro, no estado “como 

recebido”. As amostras foram analisadas utilizando-se um espectrômetro de emissão óptica. 

Elementos 
Alumínios Posição 

%Si %Fe %Cu %Mn %Mg %Al 

superfície 0,075 0,326 0,088 0,012 0,006 99,450 

¼ da espessura 0,076 0,332 0,089 0,012 0,006 99,450 
AA1100           

"como recebido" 
centro 0,077 0,333 0,090 0,012 0,006 99,440 

superfície 0,070 0,236 0,006 0,003 0,001 99,640 

¼ da espessura 0,068 0,228 0,006 0,003 0,000 99,660 
AA1050           

"como recebido" 
centro 0,068 0,227 0,006 0,003 0,000 99,660 

superfície 0,056 0,224 0,003 0,003 0,000 99,680 

¼ da espessura 0,057 0,223 0,003 0,003 0,000 99,680 
AA1070           

"como recebido" 
centro 0,056 0,217 0,003 0,002 0,000 99,690 

AA1199                  
"como recebido" 

superfície 0,002 0,0013 - 0,005 - 99,995 

 

Ao analisar a Tabela 4.1 observa-se que o ferro e o silício são os elementos químicos 

em maior quantidade nos alumínios AA1050 e AA1070 e o alumínio super puro é 

praticamente isento de elementos químicos. Já no alumínio AA1100 além do ferro e do 

silício, o percentual de cobre também é representativo. Essas informações confirmam o que já 

foi demonstrado na Tabela 2.3. 

As diferenças detectadas na composição química dos alumínios de pureza comercial, 

na superfície, a ¼ da espessura e no centro, estão dentro do erro experimental da análise feita. 

Portanto a não variação da composição química ao longo da espessura das amostras de 
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alumínio de pureza comercial permite afirmar que o material fundido pelo processo DC, 

homogeneizado e laminado a quente não ocasiona diferenças significativas na composição 

química. 

 

4.1.2 Microscopia óptica (MO) 

 

A Figura 4.1 apresenta a micrografia na superfície dos alumínios de pureza comercial, 

no estado “como recebido”, em microscópio óptico (MO) convencional.  

   

 
 

 

Figura 4.1 – Micrografia mostrando a distribuição dos precipitados na superfície dos 

alumínios de pureza comercial, no estado “como recebido”, polidos mecanicamente e com 

ataque químico, com aumento de 50X (MO): a) AA1100, b) AA1050 e c) AA1070. 

  

a) 

b) 
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As micrografias apresentadas na Figura 4.1 mostram precipitados orientados na 

direção de laminação. São observados nos alumínios AA1100 (Figura 4.1a) e AA1070 

(Figura 4.1c) que existem locais de aglomeração de precipitados e no alumínio AA1050 

(Figura 4.1b) os precipitados se encontram finamente dispersos. 

A presença do silício no alumínio reduz a solubilidade do ferro no alumínio, porque o 

silício acelera o processo de precipitação fazendo com que a precipitação ocorra 

antecipadamente [Sanders; Baumann; Stumpf, 1986]. Devido à baixa solubilidade do ferro no 

alumínio quase todo o ferro está presente no alumínio em forma de partículas de Al3Fe, e 

provavelmente todas as partículas mostradas na Figura 4.1 são de Al3Fe, ou seja, o silício se 

encontra em solução sólida quando em baixo percentual, o que pode ser visto no diagrama de 

fase Al-Fe-Si (Figura 2.3). No alumínio AA1100 o cobre está em solução sólida, pois a sua 

solubilidade é alta, conforme mostrado na Tabela 2.4.  

A Figura 4.2 apresenta a macrografia na superfície do alumínio super puro (AA1199), 

no estado “como recebido”.   

 

Figura 4.2 – Macrografia mostrando a estrutura na superfície do alumínio super puro, 

AA1199, no estado “como recebido”, polido mecanicamente e com ataque químico, com 

aumento de 3,2X (microscópio estereoscópio binocular). 

 
O alumínio AA1199, conforme mostrado na Figura 4.2, apresenta grãos colunares na 

direção do fluxo de calor que é normalmente perpendicular à parede do molde, originários do 

processo de fabricação, com uma estrutura grosseira (grãos oligocristalinos) e sem a 

ocorrência de precipitados. 

A Figura 4.3 apresenta a microestrutura na superfície dos alumínios de pureza 

comercial, no estado “como recebido”, em microscópio óptico (MO) com luz polarizada.  
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Figura 4.3 – Microestrutura na superfície dos alumínios de pureza comercial, no estado “como 

recebido”, polidos e atacados (anodização) eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz 

polarizada): a) AA1100, b) AA1050 e c) AA1070. 

 

É observado na Figura 4.3 que os alumínios de pureza comercial apresentam uma 

estrutura de grãos parcialmente recristalizada com tamanhos e morfologias irregulares, 

oriunda do processo de laminação a quente. No alumínio AA1100 (Figura 4.3a), além disso, é 

observado, devido a não homogeneidade da cor, que o mesmo contém no interior dos grãos 

regiões deformadas, pois o mesmo tem maior percentual dos elementos de impureza (Fe, Si e 

Cu) que inibem a recristalização durante ou após a laminação a quente [Mao, 2003]. O Fe é o 

elemento que tem maior influência na obstrução da recristalização, pois ele precipita no 

contorno de grão [Mao, 2003]. 

DT 

DL 

a) 

b) 

c) 



  

 

134 RESULTADOS E DISCUSSÕES                                                                                                                                                                                                               . 

A Figura 4.4 apresenta a microestrutura na superfície do alumínio super puro 

(AA1199), no estado “como recebido”, em microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4.4 – Microestrutura na superfície do alumínio super puro, no estado “como recebido”, 

polido mecanicamente e atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 37,5X (MO, 

luz polarizada). 

 

Na Figura 4.4 foi possível observar que o alumínio AA1199 possui uma estrutura de 

grãos grosseiros, conforme já evidenciado por microscopia óptica convencional (Figura 4.2). 

A seguir são apresentadas microestruturas, dos alumínios de pureza comercial, obtidas 

em diferentes seções, longitudinal e transversal conforme demonstrado na Figura 3.1, e 

diferentes posições (periferia, semi periferia e centro) ao longo dessas seções. 

 As Figuras 4.5, 4.6 e 4.7 apresentam as microestruturas do alumínio AA1100 no 

estado “como recebido”, na seção longitudinal, em microscópio óptico (MO) com luz 

polarizada, em diferentes posições e aumentos. 

a)  b)  c) 

Figura 4.5 – Microestrutura do alumínio AA1100, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz polarizada) na seção 

longitudinal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi periferia e c) centro.   

DN 
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a)  b)  c)  

Figura 4.6 – Microestrutura do alumínio AA1100, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 100X (MO, luz polarizada) na seção 

longitudinal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi periferia e c) centro.    

 

a)  b)  c)  

Figura 4.7 – Microestrutura do alumínio AA1100, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 200X (MO, luz polarizada) na seção 

longitudinal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi periferia e c) centro.    

 

Nas Figuras 4.5a a 4.7a, tem-se um maior grau de deformação, pois na periferia o 

cilindro de laminação (força de compressão) está diretamente em contato com o alumínio. 

Esse grau de deformação diminui quando se caminha em direção ao centro do material (4.5b a 

4.7b e 4.5c a 4.7c), pois a distância aumenta em relação à fonte da deformação. A quantidade 

de núcleos recristalizados formados é diretamente proporcional ao grau de deformação, 

portanto, no alumínio AA1100 o tamanho de grão na periferia (Figura 4.5a a 4.7a) é menor do 

que na semi periferia (Figura 4.5b a 4.7b). No centro (Figura 4.5c a 4.7c) devido aos poucos 

núcleos formados tem-se região recristalizada, com grãos maiores que na periferia, e região 

não recristalizada. Observa-se nas três posições (periferia, semi periferia e centro) que os 

grãos do alumínio AA1100 estão alongados e com tamanhos heterogêneos, e que os 

precipitados estão orientados na direção de laminação. 

As Figuras 4.8, 4.9 e 4.10 apresentam as microestruturas do alumínio AA1050 no 

DN 
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DN 
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estado “como recebido”, na seção longitudinal, em microscópio óptico (MO) com luz 

polarizada, em diferentes posições e aumentos.  

a)  b)  c) 

Figura 4.8 – Microestrutura do alumínio AA1050, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz polarizada) na seção 

longitudinal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi periferia e c) centro.      

 

a)  b)  c) 

Figura 4.9 – Microestrutura do alumínio AA1050, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 100X (MO, luz polarizada) na seção 

longitudinal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi periferia e c) centro.   

 

a)  b)  c) 

Figura 4.10 – Microestrutura do alumínio AA1050, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 200X (MO, luz polarizada) na seção 

longitudinal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi periferia e c) centro. 
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Nas Figuras 4.8 a 4.10 pode-se ver que o mesmo efeito do grau de deformação do 

alumínio AA1100 (Figuras 4.5a a 4.7a) ocorre no alumínio AA1050, ou seja, grãos menores 

são observados na periferia (Figuras 4.8a a 4.10a) em relação à semi periferia (Figuras 4.8b a 

4.10b), porém a morfologia dos grãos na periferia e semi periferia tende a ser equiaxial com 

tamanhos irregulares. No centro (Figuras 4.8c a 4.10c) há poucos núcleos formados devido ao 

menor grau de deformação e à presença de precipitados (Al3Fe) finamente dispersos (Figura 

4.1b) que interagem com os contornos de grão e obstrui de forma eficiente a recristalização 

[Karhausen; Korhonen, 2003]. Os precipitados no alumínio AA1050 estão orientados na 

direção de laminação. 

As Figuras 4.11, 4.12 e 4.13 apresentam as microestruturas do alumínio AA1070 no 

estado “como recebido”, na seção longitudinal, em microscópio óptico (MO) com luz 

polarizada, em diferentes posições e aumentos.  

a) b) c) 

Figura 4.11 – Microestrutura do alumínio AA1070, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz polarizada) na seção 

longitudinal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi periferia e c) centro.    

 

   a) b) c) 

Figura 4.12 – Microestrutura do alumínio AA1070, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 100X (MO, luz polarizada) na seção 

longitudinal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi periferia e c) centro.  
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a)  b)  c) 
Figura 4.13 – Microestrutura do alumínio AA1070, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 200X (MO, luz polarizada) na seção 

longitudinal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi periferia e c) centro. 

       

Nas Figuras 4.11 a 4.13 nota-se que o mesmo efeito do grau de deformação dos 

alumínios AA1100 (Figura 4.5a a 4.7a) e AA1050 (Figura 4.8a a 4.10a) ocorre no alumínio 

AA1070, ou seja, grãos menores são observados na periferia (Figura 4.11a a 4.13a) em 

relação à semi periferia (Figura 4.11b a 4.13b), porém a tendência morfológica dos grãos não 

é tão equiaxial como a dos grãos do alumínio AA1050 (Figura 4.8 a 4.10) e nem tão alongado 

como a dos grãos do alumínio AA1100 (Figura 4.5 a 4.7). A quantidade dos grãos 

recristalizados no centro do alumínio AA1070 (Figura 4.11c a 4.13c) é maior em relação aos 

alumínios AA1100 (Figura 4.5c a 4.7c) e AA1050 (Figura 4.8c a 4.10c), isto se deve a uma 

menor quantidade de impurezas e precipitados presentes neste alumínio. Os precipitados no 

alumínio AA1070 estão orientados na direção de laminação assim como no alumínio AA1100 

e AA1050.  

As Figuras 4.14, 4.15 e 4.16 apresentam as microestruturas do alumínio AA1100, no 

estado “como recebido”, na seção transversal, em microscópio óptico (MO) com luz 

polarizada, em diferentes posições e aumentos.  
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a)  b)  c) 

Figura 4.14 – Microestrutura do alumínio AA1100, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz polarizada) na seção 

transversal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi-periferia e c) centro. 

 

a)  b)  c) 

Figura 4.15 – Microestrutura do alumínio AA1100, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 100X (MO, luz polarizada) na seção 

transversal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi-periferia e c) centro. 

 

a)  b)  c) 

Figura 4.16 – Microestrutura do alumínio AA1100, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 200X (MO, luz polarizada) na seção 

transversal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi-periferia e c) centro.  

 

Conforme é observado nas Figuras 4.14a a 4.16a, na periferia do alumínio AA1100 o 
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diâmetro do grão é menor do que na semi preferia (Figuras 4.14b a 4.16b), isto se deve as 

maiores forças de laminação na periferia, pois elas provocam um maior grau de deformação 

nesta região aumentando os sítios de nucleação durante a laminação a quente. Com um 

número maior de núcleos formados o tamanho de grão recristalizado diminui. Porém, no 

centro (Figuras 4.14c a 4.16c) tem-se um menor grau de deformação, com isso poucos 

núcleos são formados e, portanto tem-se região recristalizada e não recristalizada. Observa-se 

nas três posições (periferia, semi periferia e centro) que há uma grande quantidade de 

precipitados distribuídos de forma heterogênea tanto no tamanho como na distância entre os 

mesmos. Na semi periferia (Figuras 4.14b a 4.16b) nota-se a presença de bandas de 

cisalhamento, as quais originariamente ocorrem em materiais altamente deformados a frio, 

com altas velocidades de deformação, e deformações com predominância de componentes de 

compressão [Padilha; Siciliano, 2005]. No alumínio AA1100 têm-se altas deformações com 

predominância de componentes de compressão, porém a laminação é a quente, logo, supõe-se 

que os átomos de impurezas presentes no alumínio AA1100 se acumulam preferencialmente 

em torno das discordâncias geradas na laminação a quente reduzindo a EDE, sendo assim a 

recuperação dinâmica não reduzirá tanto a energia armazenada. Por outro lado, a presença de 

partículas de Al3Fe que interagem com os contornos de grão restringe a recristalização 

permitindo o aparecimento de bandas de cisalhamento no material. 

As Figuras 4.17, 4.18 e 4.19 apresentam as microestruturas do alumínio AA1050, no 

estado “como recebido”, na seção transversal, em microscópio óptico (MO) com luz 

polarizada, em diferentes posições e aumentos.  

a)  b)  c) 

Figura 4.17 – Microestrutura do alumínio AA1050, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz polarizada) na seção 

transversal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi-periferia e c) centro.  
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a)  b)  c) 

Figura 4.18 – Microestrutura do alumínio AA1050, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 100X (MO, luz polarizada) na seção 

transversal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi-periferia e c) centro.  

 

a)  b)  c) 

Figura 4.19 – Microestrutura do alumínio AA1050, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 200X (MO, luz polarizada) na seção 

transversal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi-periferia e c) centro.  

 

No alumínio AA1050 (Figuras 4.17 a 4.19) o tamanho de grão aumenta da periferia 

(Figuras 4.17a a 4.19a)  para o centro (Figuras 4.17c a 4.19c) devido à redução do grau de 

deformação (redução dos sítios de nucleação) neste sentido. A estrutura de grão é 

heterogênea, contudo se aproxima de uma estrutura equiaxial. O tamanho médio dos grãos se 

aproxima do alumínio AA1100 (Figuras 4.14 a 4.16), porém bandas de cisalhamento não são 

evidenciadas. No centro (Figura 4.17c) há deformação residual no interior de alguns grãos. A 

quantidade e o tamanho das partículas são menores que no alumínio AA1100 (Figuras 4.14 a 

4.16), logo a distância é maior entre as partículas. A heterogeneidade da distribuição das 

partículas é inferior quando comparado ao alumínio AA1100.  

As Figuras 4.20, 4.21 e 4.22 apresentam as microestruturas do alumínio AA1070, no 

estado “como recebido”, na seção transversal, em microscópio óptico (MO) com luz 

polarizada, em diferentes posições e aumentos.  
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a)  b)  c) 

Figura 4.20 – Microestrutura do alumínio AA1070, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz polarizada) na seção 

transversal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi-periferia e c) centro.  

 

a)  b)  c) 

Figura 4.21 – Microestrutura do alumínio AA1070, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 100X (MO, luz polarizada) na seção 

transversal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi-periferia e c) centro.  

 

a)  b)  c) 

Figura 4.22 – Microestrutura do alumínio AA1070, no estado “como recebido”, polido e 

atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 200X (MO, luz polarizada) na seção 

transversal, em diferentes posições: a) periferia, b) semi-periferia e c) centro.  

 

Nas Figuras 4.20 a 4.22 nota-se que o mesmo efeito do grau de deformação dos 
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alumínios AA1100 (Figuras 4.14 a 4.16) e AA1050 (Figuras 4.17 a 4.19) ocorre no alumínio 

AA1070, ou seja, grãos menores são observados na periferia em relação à semi periferia. A 

quantidade dos grãos recristalizados no centro do alumínio AA1070 (Figuras 4.20c a 4.22c) é 

maior em relação ao alumínio AA1100 (Figuras 4.14c a 4.16c), isto se deve a uma menor 

quantidade de impurezas presentes no alumínio AA1070. A estrutura de grão é heterogênea, 

porém se aproxima de uma estrutura equiaxial. O tamanho médio dos grãos é menor que o do 

alumínio AA1050 (Figuras 4.17 a 4.19), porém bandas de cisalhamento não são evidenciadas 

como no alumínio AA1100 (Figuras 4.14 a 4.16). No centro (Figuras 4.20c a 4.22c) há 

deformação residual no interior de alguns grãos e há região recristalizada e não recristalizada. 

A quantidade e o tamanho das partículas são menores que nos alumínios AA1100 e AA1050, 

e a distância é maior entre as partículas. A heterogeneidade da distribuição das partículas é 

inferior quando comparada ao alumínio AA1100. 

 

4.1.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A Figura 4.23 apresenta as micrografias na superfície dos alumínios de pureza 

comercial no estado “como recebido”, em microscópio eletrônico de varredura (MEV) com 

auxílio de elétrons retroespalhados, e a Figura 4.24 apresenta a micrografia na superfície do 

alumínio super puro no estado “como recebido”, em microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) com auxílio de elétrons secundários.  

 
 

 

a) 

b) 
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Figura 4.23 – Micrografia na superfície dos alumínios de pureza comercial, no estado “como 

recebido”, polido mecanicamente sem ataque, com aumento de 500X (MEV, imagem de 

elétrons retroespalhados): a) AA1100, b) AA1050 e c) AA1070. 

 

 

Figura 4.24 – Micrografia na superfície do alumínio super puro, no estado “como recebido”, 

polido mecanicamente sem ataque, com aumento de 1000X (MEV, imagem de elétrons 

secundários). 

 

Através da análise dos alumínios de pureza comercial, por microscopia eletrônica de 

varredura (Figura 4.23) pode-se confirmar o que foi visto por microscopia óptica 

convencional (Figura 4.1), o alumínio AA1100 (Figura 4.23a) e AA1070 (Figura 4.23c) 

possui aglomerados de precipitados e no alumínio AA1050 (Figura 4.23b) os precipitados 

estão finamente dispersos.  

Na Figura 4.24, alumínio super puro, AA1199, agora visto com um maior aumento, 

confirma a não ocorrência de precipitados, conforme já mostrado nas Figuras 4.2 e 4.4.  

As Figuras 4.25 a 4.28 apresentam os espectros obtidos na análise por EDS, somente 

da matriz, dos alumínios AA1100, AA1050, AA1070 e AA1199. 

c) 

DT 

DL 

DT 

DL 
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Figura 4.25 – Espectro de dispersão de energia (EDS) do alumínio AA1100, no estado “como 

recebido”. 

 

 

Figura 4.26 – Espectro de dispersão de energia (EDS) do alumínio AA1050, no estado “como 

recebido”. 

 

 

Figura 4.27 – Espectro de dispersão de energia (EDS) do alumínio AA1070, no estado “como 

recebido”. 
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Figura 4.28 – Espectro de dispersão de energia (EDS) do alumínio AA1199, no estado “como 

recebido”. 

 

É visto nas Figuras 4.25 a 4.28, que somente o pico do Al é apresentado, logo o soluto 

em solução sólida da matriz não é detectável pelo método de espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS), pois o limite de detecção é da ordem de 1%, porém outra técnica será 

utilizada a fim de detectá-lo. A técnica em questão é a medição da condutividade elétrica que 

será demonstrada posteriormente.  

Através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) nos alumínios de pureza 

comercial foi possível caracterizar as morfologias dos precipitados e aglomerados de 

precipitados e neste trabalho adotaram-se nomenclaturas para os mesmos, conforme descrito a 

seguir.  

As Figuras 4.29, 4.31, 4.33, 4.35, 4.37, 4.39, 4.41, 4.43 e 4.45 apresentam as 

micrografias das várias morfologias dos precipitados e aglomerados de precipitados 

encontrados nos alumínios AA1100, AA1050 e AA1070, no estado “como recebido”, em 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) com auxílio de elétrons retroespalhados, com 

seus respectivos espectros de dispersão de energia (EDS) representados nas Figuras 4.30, 

4.32, 4.34, 4.36, 4.38, 4.40, 4.42, 4.44 e 4.46. 
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Figura 4.29 – Aglomerado de precipitados 

tipo “roseta modificada” encontrado no 

alumínio AA1100, no estado “como recebido” 

polido mecanicamente e sem ataque (MEV, 

imagens de elétrons retroespalhados). 

Figura 4.30 – Espectro de dispersão de 

energia (EDS) do precipitado tipo “roseta 

modificada” do alumínio AA1100, no 

estado “como recebido”. 

 
 
 
 

  
Figura 4.31 – Precipitado tipo “compacto” 

encontrado no alumínio AA1100, no estado 

“como recebido” polido mecanicamente e sem 

ataque (MEV, imagens de elétrons 

retroespalhados). 

Figura 4.32 – Espectro de dispersão de 

energia (EDS) do precipitado tipo 

“compacto” do alumínio AA1100, no 

estado “como recebido”. 
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Figura 4.33 – Aglomerado de precipitados tipo 

“bastonete” encontrado no alumínio AA1100, 

no estado “como recebido” polido 

mecanicamente e sem ataque (MEV, imagens 

de elétrons retroespalhados). 

Figura 4.34 – Espectro de dispersão de 

energia (EDS) do aglomerado de 

precipitados tipo “bastonete” do alumínio 

AA1100, no estado “como recebido”. 

 
 
 
 

  
Figura 4.35 – Aglomerado de precipitados tipo 

“roseta” encontrado no alumínio AA1100, no 

estado “como recebido” polido mecanicamente 

e sem ataque (MEV, imagens de elétrons 

retroespalhados). 

Figura 4.36 – Espectro de dispersão de 

energia (EDS) do aglomerado de 

precipitados tipo “roseta” do alumínio 

AA1100, no estado “como recebido”. 
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Figura 4.37 – Precipitado tipo “agulha” 

encontrado no alumínio AA1050, no estado 

“como recebido” polido mecanicamente e sem 

ataque (MEV, imagens de elétrons 

retroespalhados). 

Figura 4.38 – Espectro de dispersão de 

energia (EDS) do precipitado tipo 

“agulha” do alumínio AA1050, no estado 

“como recebido”.  

 

 

 

  
Figura 4.39 – Aglomerado de precipitados tipo 

“roseta” encontrado no alumínio AA1070, no 

estado “como recebido” polido mecanicamente 

e sem ataque (MEV, imagens de elétrons 

retroespalhados). 

Figura 4.40 – Espectro de dispersão de 

energia (EDS) do aglomerado de 

precipitados tipo “roseta” do alumínio 

AA1070, no estado “como recebido”. 
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Figura 4.41 – Aglomerado de precipitados tipo 

“bastonete” encontrado no alumínio AA1070, 

no estado “como recebido” polido 

mecanicamente e sem ataque (MEV, imagens 

de elétrons retroespalhados). 

Figura 4.42 – Espectro de dispersão de 

energia (EDS) do aglomerado de 

precipitados tipo “bastonete” do alumínio 

AA1070, no estado “como recebido”. 

 

 
 
 
 

  
Figura 4.43 – Aglomerado de precipitados tipo 

“roseta-bastonete” encontrado no alumínio 

AA1070, no estado “como recebido” polido 

mecanicamente e sem ataque (MEV, imagens 

de elétrons retroespalhados). 

Figura 4.44 – Espectro de dispersão de 

energia (EDS) do aglomerado de 

precipitados tipo “roseta-bastonete” do 

alumínio AA1070, no estado “como 

recebido”. 
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Figura 4.45 – Aglomerado de precipitados tipo 

“irregular” encontrado no alumínio AA1070, 

no estado “como recebido” polido 

mecanicamente e sem ataque (MEV, imagens 

de elétrons retroespalhados). 

Figura 4.46 – Espectro de dispersão de 

energia (EDS) do aglomerado de 

precipitados tipo “irregular” do alumínio 

AA1070, no estado “como recebido”. 

 

 

As composições químicas dos precipitados e aglomerados de precipitados obtidas nos 

EDS revelam que os mesmos encontrados nos alumínios de pureza comercial são partículas 

de Al3Fe, pois o percentual de Fe é bem maior que sua solubilidade no alumínio (Tabela 2.4) 

e o excesso do mesmo se encontra em forma de partículas, já o percentual de Si é baixo e o 

mesmo se encontra em solução sólida. 

 

4.1.4 Fração volumétrica dos precipitados 

 

Na Tabela 4.2 são apresentados os valores da fração volumétrica dos precipitados dos 

alumínios de pureza comercial, no estado “como recebido”. 

 

Tabela 4.2 – Fração volumétrica dos precipitados dos alumínios de pureza comercial no 

estado “como recebido”. 

Alumínios Fração volumétrica (%)  

AA1100 2,54 ± 0,03 

AA1050 1,55 ± 0,04 

AA1070 2,31 ± 0,03 

AA1199 - 

 

A Tabela 4.2 mostra que o alumínio AA1050, quando comparado com os alumínios 
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AA1100 e AA1070, é o que tem menor fração volumétrica de precipitados. Deve-se destacar 

que os valores de fração volumétrica de precipitados apresentados neste item não devem ser 

considerados de maneira isolada e absoluta, devido à dificuldade em se obter tais valores. 

Partículas menores que 0,3 µm não foram consideradas, uma vez que o limite de resolução do 

microscópio óptico é dessa ordem. 

 Foi verificado na microscopia óptica convencional (Figura 4.1b) e na microscopia 

eletrônica de varredura (Figura 4.23b) que os precipitados no alumínio AA1050 estão 

finamente dispersos na matriz, e o tamanho dos mesmos são menores em relação aos 

precipitados dos alumínios AA1100 (Figuras 4.1a e 4.23a) e AA1070 (Figuras 4.1c e 4.23c), 

logo a fração volumétrica dos precipitados, principalmente no alumínio AA1050, contém 

erros devido à resolução do microscópio óptico. 

 

4.1.5 Diâmetro médio dos grãos 

 

Na Tabela 4.3 são apresentados os valores do diâmetro médio dos grãos dos 

alumínios, no estado “como recebido”. 

  

Tabela 4.3 – Diâmetro médio dos grãos dos alumínios no estado “como recebido”. 

Alumínios Diâmetro médio (µm) Tamanho ASTM 

AA1100 78,3 ± 4,9 4,1 ± 0,2 

AA1050 80,1 ± 6,3 4,1 ± 0,2 

AA1070 63,1 ± 4,9 4,7 ± 0,2 

AA1199 12,0 x 103 M-3,2 

 

O alumínio AA1199 apresentou grãos macroscópicos (oligocristalinos). O mesmo não 

passou por processo de refinamento de grão (deformação e recozimento) e foi recebido no 

estado bruto de fundição (produzido em laboratório), logo esse tamanho de grão exagerado já 

era esperado. 

Conforme mostrado na Tabela 4.3 o tamanho de grão do alumínio AA1050 é maior do 

que nos outros alumínios de pureza comercial (AA1100 e AA1070). Isto se deve ao fato de 

que o alumínio AA1050 possui precipitados finamente dispersos (Figura 4.1) que interagem 

com os subcontornos e obstrui de forma eficiente a recristalização, tendo como resultado um 

maior tamanho médio de grão e um desvio padrão também maior do que nos outros 
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alumínios.  

 

4.1.6 Condutividade elétrica 

 

Na Tabela 4.4 são apresentados os valores de condutividade elétrica dos alumínios no 

estado “como recebido”. 

 

Tabela 4.4 – Condutividade elétrica dos alumínios no estado “como recebido”. 

Alumínios Condutividade elétrica (%IACS) 

AA1100 61,01 ± 0,21 

AA1050 61,83 ± 0,15 

AA1070 62,19 ± 0,12 

AA1199 63,50 ± 0,11 

 

A condutividade elétrica é o inverso da resistividade elétrica, ela é um indicativo da 

facilidade com que um material é capaz de conduzir uma corrente elétrica. As medidas de 

resistividade elétrica são muito sensíveis à concentração de defeitos puntiformes, 

especialmente de átomos de soluto em solução sólida. A resistividade elétrica de um 

monocristal puro e bem recozido é muito baixa devido à pequena quantidade de defeitos que 

espalham ou param os elétrons em movimento no reticulado sob a diferença de potencial 

externo. Sendo a resistividade elétrica baixa, logo a condutividade elétrica é alta. A variação 

da condutividade elétrica ocasionada por defeitos cristalinos (contornos de grão, 

discordâncias, lacunas, etc.) é praticamente nula quando comparada à variação ocasionada 

pelos átomos de soluto em solução sólida. Portanto, a evolução da condutividade elétrica pode 

ser utilizada para confirmar a presença de átomos de soluto em solução sólida. 

Quase todo o Fe forma partículas intermetálicas devido a sua baixa solubilidade no 

alumínio (Tabela 2.4) enquanto o Si e o Cu estão em solução sólida devido aos baixos 

percentuais presentes no alumínio e também por ter uma solubilidade sólida alta quando 

comparada a do ferro. Portanto o percentual de átomos de soluto, de Si e Cu, em solução 

sólida diminui conforme aumenta o nível de pureza do alumínio, comprovado 

experimentalmente pelos resultados da condutividade elétrica (Tabela 4.4) onde a 

condutividade elétrica aumenta (Figura 4.47) com o aumento do teor de pureza. 

O percentual de Fe nos alumínios estudados é bem maior quando comparado ao Si e o 
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Cu mas sua solubilidade no alumínio é baixa, tanto que nos alumínios de pureza comercial a 

solubilidade atinge saturação máxima; e o percentual de Si e Cu além de serem baixos estão 

abaixo de suas solubilidades no alumínio, por isso a variação da condutividade elétrica é 

baixa, quando se compara a condutividade elétrica do alumínio super puro com a do alumínio 

AA1100 ela não ultrapassa 4%. 

 

Figura 4.47 – Condutividade elétrica dos alumínios no estado “como recebido”, em função da 

pureza do alumínio. 

 

4.1.7 Microdureza (HV) 

 

Na Tabela 4.5 são apresentados os valores de microdureza Vickers dos alumínios no 

estado “como recebido”. 

 

Tabela 4.5 – Microdureza Vickers (0,05 kg) dos alumínios no estado “como recebido”, 

medida da superfície. 

Alumínios Microdureza (HV) na superfície 

AA1100 28,5 ± 2,3 

AA1050 23,0 ± 3,1 

AA1070 22,1 ± 3,0 

AA1199 17,7 ± 3,1 

 

O Fe tem baixa solubilidade sólida no alumínio, portanto praticamente todo ele está 

presente na forma de precipitado, diferentemente do Si e do Cu que devido aos baixos 

percentuais presentes nos alumínios estudados, preferencialmente estarão dissolvidos na 

matriz. Os alumínios de pureza comercial tiveram processo de fabricação semelhante, ou seja, 



  

 

155 RESULTADOS E DISCUSSÕES                                                                                                                                                                                                               . 

a temperatura de homogeneização, a temperatura de laminação, o grau de deformação, a 

redução de espessura em cada cadeira de laminação foram os mesmos. Portanto a variação de 

dureza se deve a variação da quantidade de precipitados presentes no alumínio. Essa variação 

não pode ser avaliada pelo resultado encontrado da fração volumétrica dos precipitados nos 

alumínios, Tabela 4.2, pois, para o alumínio AA1050, que possui precipitados finamente 

dispersos pela matriz, a resolução do microscópio óptico convencional afeta o valor 

encontrado. Porém, com o aumento da quantidade de impurezas constatou-se um aumento da 

dureza (Tabela 4.5), principalmente devido ao aumento de precipitados dispersos pela matriz 

que representam barreiras ao movimento das discordâncias e causam maior endurecimento 

[Davis, 1993b; Meyers; Chawla, 1982b] durante a laminação a quente para os alumínios de 

pureza comercial. Esse aumento é claramente visto na Figura 4.48. 

No alumínio AA1199 a dureza encontrada é a menor dos alumínios estudados, pois o 

mesmo não possui precipitados (Figuras 4.2, 4.4 e 4.24), ou seja, todos os átomos de impureza 

foram dissolvidos pelo alumínio.  

 

Figura 4.48 – Microdureza na superfície dos alumínios no estado “como recebido”, em função 

da pureza do alumínio. 

 

Na Figura 4.49 são apresentadas as curvas de microdureza Vickers, dos alumínios no 

estado “como recebido”, ao longo da espessura: na superfície, a ¼ da espessura e no centro 

(Figura 3.2).  
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Figura 4.49 – Curvas de variação da microdureza dos alumínios no estado “como recebido”, 

em função da distância da superfície.    

 

Na Figura 4.49, para os alumínios de pureza comercial, a dureza aumenta da superfície 

para o centro, isto foi evidenciado nas micrografias da seção transversal (Figuras 4.14 a 4.22). 

No centro dos alumínios AA1100 e AA1070 foram encontradas regiões deformadas (Figuras 

4.14c e 4.20c), fato este comprovado pela dureza encontrada no centro dos mesmos. Porém no 

centro do alumínio AA1050 (Figura 4.17c) a variação da dureza da superfície para o centro 

foi menor que nos alumínios AA1100 e AA1070, pois o centro do alumínio AA1050 se 

encontra quase que totalmente recristalizado.  

A variação de dureza, entre a superfície e o centro, encontrada no alumínio AA1199 

(Figura 4.49) é muito pequena, ficando dentro do desvio padrão das medidas realizadas, dessa 

maneira pode ser dito que no alumínio AA1199 não ocorreu variação de dureza entre a 

superfície e o centro.  

 

4.1.8 Microdureza e condutividade elétrica 

 

A variação da microdureza Vickers e da condutividade elétrica em função do teor de 

pureza do alumínio são mostradas na Figura 4.50.  



  

 

157 RESULTADOS E DISCUSSÕES                                                                                                                                                                                                               . 

 

Figura 4.50 – Curvas da variação da microdureza e da condutividade elétrica dos alumínios no 

estado “como recebido”, em função da pureza do alumínio. 

 

As impurezas presentes nos alumínios estudados alteram as propriedades elétricas e 

mecânicas dos mesmos, conforme mostrado na Figura 4.50; a condutividade elétrica aumenta 

com o aumento da pureza e a diminuição dos átomos de soluto em solução sólida. Por outro 

lado a dureza diminui com o aumento da pureza (Figura 4.50), pois também há uma 

diminuição dos precipitados na matriz. 

 

4.1.9 Textura 

 

As texturas, nos alumínios de pureza comercial, foram analisadas pela técnica de 

difração de raios X. 

 

4.1.9.1 Análises feitas na superfície das amostras de alumínio de pureza comercial no 

estado “como recebido” 

 

As Figuras 4.51, 4.52 e 4.53 mostram as figuras de pólo (Figuras 4.51a, 4.52a e 4.53a) 

com suas respectivas função de distribuição de orientação (FDO) (Figuras 4.51b, 4.52b e 

4.53b), obtidas por difração de raios X, análises na superfície dos alumínios de pureza 

comercial, no estado “como recebido”. 
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Figura 4.51 – (a) Figuras de pólo e (b) FDO, análises na superfície do alumínio AA1100 no 

estado “como recebido” (difração de raios X). 

 

 

b) 

a) 

a) 

Fibra {113}〈uvw〉 



  

 

159 RESULTADOS E DISCUSSÕES                                                                                                                                                                                                               . 

 

Figura 4.52 – (a) Figuras de pólo e (b) FDO, análises na superfície do alumínio AA1050 no 

estado “como recebido” (difração de raios X). 

 

 

 

 

b) 

a) 

Fibra {113}〈uvw〉 
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Figura 4.53 – (a) Figuras de pólo e (b) FDO, análises na superfície do alumínio AA1070 no 

estado “como recebido” (difração de raios X). 

 

Para o alumínio comercialmente puro laminado a quente as componentes de textura 

esperadas são as componentes S {123}〈634〉 e latão {011}〈211〉 e no estado recristalizado a 

componente de textura dominante é a componente cúbica {001}〈100〉 [Alvi et al, 2004]. A 

componente cobre {112}〈111〉 também pode ser encontrada [Endou; Inagaki, 2003]. Porém as 

funções de distribuição de orientação (FDO) das Figuras 4.51b, 4.52b e 4.53b, calculada a 

partir de figuras de pólo (Figuras 4.51a, 4.52a e 4.53a) obtidas por difração de raios X, 

mostram que os alumínios de pureza comercial (AA1100, AA1050 e AA1070) no estado 

“como recebido” têm uma textura tipo fibra de cisalhamento, {113}〈uvw〉. As análises foram 

realizadas na superfície da amostra e possivelmente ocorreu cisalhamento entre o cilindro de 

laminação e a amostra em questão. Essa textura, ou seja, de cisalhamento foi encontrada por 

Kang e colaboradores [Kang et al, 2007] na superfície e próximo à superfície do alumínio 

AA1050 laminado a quente sem lubrificação, em um laminador de laboratório, devido ao 

grande atrito entre o cilindro e o material, porém no centro do material foi encontrado textura 

de laminação.  

Para o alumínio AA1100 a componente forte está na direção ]011[  com uma 

intensidade f(g) igual a 7,5.  

No alumínio AA1050 as componentes fortes estão nas direções ]011[  e ]233[  com uma 

intensidade f(g) igual a 4,5. 

b) 

Fibra {113}〈uvw〉 
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No alumínio AA1070 as componentes fortes estão nas direções ]011[  e ]112[ , ambas 

com uma intensidade f(g) igual a 4,7.  

A Figura 4.54 mostra evolução da fibra {113} mantendo o ângulo φ2 = 45º, Φ = 15º e 

variando φ1 entre 0 e 90º. 

 

Figura 4.54 – Textura tipo fibra {113}, análises na superfície das amostras de alumínio de 

pureza comercial, no estado “como recebido”. 

 

4.1.9.2 Análises feitas a ¼ da espessura das amostras de alumínio de pureza comercial 

no estado “como recebido” 

 

As Figuras 4.55, 4.56 e 4.57 mostram as figuras de pólo (Figuras 4.55a, 4.56a e 4.57a) 

com suas respectivas função de distribuição de orientação (FDO) (Figuras 4.55b, 4.56b e 

4.57b), obtidas por difração de raios X, análises a ¼ da espessura dos alumínios de pureza 

comercial, no estado “como recebido”. 

 

a) 
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Figura 4.55 – (a) Figuras de pólo e (b) FDO, análises a ¼ da espessura do alumínio AA1100 

no estado “como recebido” (difração de raios X). 

 

 

 

 

b) 
B 

Cubo 

a) 
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Figura 4.56 – (a) Figuras de pólo e (b) FDO, análises a ¼ da espessura do alumínio AA1050 

no estado “como recebido” (difração de raios X). 

 

 

 

 

a) 

b) 

Cubo
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Figura 4.57 – (a) Figuras de pólo e (b) FDO, análises a ¼ da espessura do alumínio AA1070 

no estado “como recebido” (difração de raios X). 

 

No alumínio AA1100, no estado como recebido, as texturas encontradas a ¼ da 

espessura foram a tipo cubo (001)〈100〉 com intensidade de 13,5 e a tipo B, latão, (011)〈211〉 

com intensidade de 5,8. A textura tipo cubo é típica de material recristalizado onde a 

nucleação ocorre nas chamadas bandas cúbicas que se originam na deformação, esses núcleos 

crescem mais rapidamente do que os outros núcleos que se formaram em outros locais, 

prevalecendo assim no material a textura cúbica [Engler, 1996]. A textura tipo latão também 

foi encontrada no alumínio AA1100, essa textura é típica de material laminado a quente. A 

textura tipo latão (textura de laminação) se deve ao fato do alumínio AA1100 apresentar 

regiões deformadas após laminação a quente (Figura 4.3a).  Para os alumínios de pureza 

comercial não podemos afirmar com propriedade que a textura tipo cubo e a tipo latão se 

formaram durante o processo de laminação a quente (deformação, recuperação e 

recristalização), pois a textura do material antes de laminar é desconhecida; logo, essas 

texturas encontradas poderiam estar presentes no material antes da laminação a quente, e 

durante a mesma ocorreu nucleação da recristalização em regiões perto dos contornos de grão 

e esses núcleos cresceram pelo mecanismo de migração do contorno induzido por deformação 

conduzindo a formação de grãos com orientações perto daquelas presentes na textura inicial 

[Engler, 1996].  

No alumínio AA1050, no estado como recebido, a textura encontrada a ¼ da espessura 

foi a tipo cubo {001}〈100〉 com intensidade de 6,9, conforme mostrado na Figura 4.56b. A 

b) 
Cubo rodado 

Cubo 
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textura tipo cubo é típica de material recristalizado. 

No alumínio AA1070, no estado como recebido, as texturas encontradas a ¼ da 

espessura foram a tipo cubo rodado {001}〈110〉 com intensidade de 7,3 e a tipo cubo 

{001}〈100〉 com intensidade de 6,3. Estas componentes são típicas de material recristalizado. 

A ¼ da espessura nos alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 não foram encontradas 

as componentes da textura tipo fibra de cisalhamento, devido a redução do efeito do esforço 

mecânico do cilindro de laminação no material. 

 

4.1.9.3 Análises feitas no centro (½ da espessura) das amostras de alumínio de pureza 

comercial no estado “como recebido” 

 

As Figuras 4.58, 4.59 e 4.60 mostram as figuras de pólo (Figuras 4.58a, 4.59a e 4.60a) 

com suas respectivas função de distribuição de orientação (FDO) (Figuras 4.58b, 4.59b e 

4.60b), obtidas por difração de raios X, análises no centro dos alumínios de pureza comercial, 

no estado “como recebido”. 

 

 

 

 

 

a) 
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Figura 4.58 – (a) Figuras de pólo e (b) FDO, análises no centro do alumínio AA1100 no 

estado “como recebido” (difração de raios X).  

 

 

 

 

b) 

a) 

B 
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Figura 4.59 – (a) Figuras de pólo e (b) FDO, análises no centro do alumínio AA1050 no 

estado “como recebido” (difração de raios X). 

 

 

 

 

b) 

a) 

Cubo 
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Figura 4.60 – (a) Figuras de pólo e (b) FDO, análises no centro do alumínio AA1070 no 

estado “como recebido” (difração de raios X). 

 

No alumínio AA1100, no estado como recebido, as texturas encontradas no centro 

foram a tipo cubo {001}〈100〉 com intensidade de 12,5 e a tipo latão {011}〈211〉 com 

intensidade de 5,4. A textura cúbica é típica de recristalização e ela surgiu durante a 

laminação a quente devido recristalização do material (supõem-se nucleação em bandas 

cúbicas). A textura tipo latão (textura de laminação) se deve ao fato do alumínio AA1100 

apresentar regiões deformadas após laminação a quente (Figura 4.3a). As texturas aqui citadas 

correspondem às citadas na literatura para o alumínio de pureza comercial laminado a quente.  

No alumínio AA1050 e AA1070, no estado “como recebido”, a textura encontrada no 

centro foi a tipo cubo {001}〈100〉 com intensidade de 23,5 e 16,0, respectivamente, esta 

textura é típica de material recristalizado. 
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4.2 Alumínios após recozimento a 400 ºC 

 

Antes da laminação a frio foi feito o recozimento com o objetivo de preparar o 

material para a laminação. Esse recozimento altera a microestrutura e amolece o material 

devido à recuperação, recristalização e crescimento de grão, ele também precipita o excesso 

de soluto e muda a textura [Sanders; Baumann; Stumpf, 1986]. 

Portanto, com a intenção de uniformizar a microestrutura do alumínio de forma a 

evitar a precipitação ou a dissolução de precipitados durante a recristalização, os alumínios 

AA1100, AA1050 e AA1070, no estado “como recebido”, foram recozidos por 1 e 24 horas a 

400 ºC, visto que a recristalização também será estudada a 400 ºC.  

As amostras recozidas a 400 ºC por 24 horas tiveram como objetivo comparar as 

amostras recozidas na mesma temperatura, porém com o tempo menor de 1 hora. No alumínio 

AA1199 não foi realizado este recozimento, pois, o mesmo já visto anteriormente na Figura 

4.24, não apresenta precipitados em sua microestrutura, ou seja, as impurezas já estão em 

equilíbrio em solução sólida. 

 

4.2.1 Composição química 

 

A Tabela 4.6 apresenta as composições químicas, porcentagem em peso, dos 

alumínios de pureza comercial. Essas determinações foram feitas utilizando-se um 

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

Brasileira de Alumínio – CBA. 

 

Tabela 4.6 – Composições químicas nominais (% em peso), ao longo da espessura, dos 

alumínios de pureza comercial, recozidos a 400 ºC/1 h e 24 h. As amostras foram analisadas 

utilizando-se um espectrômetro de emissão óptica. 

Elementos Alumínios Recozimento Posição 
%Si %Fe %Cu %Mn %Mg %Al 

superfície 0,078 0,341 0,091 0,012 0,006 99,430 
¼ da 

espessura 
0,076 0,331 0,089 0,012 0,006 99,450 400 ºC/1 h 

centro 0,075 0,328 0,089 0,012 0,006 99,450 
superfície 0,077 0,338 0,093 0,012 0,006 99,440 

¼ da 
espessura 

0,076 0,333 0,089 0,012 0,006 99,440 

AA1100 

400 ºC/24 h 

centro 0,075 0,327 0,089 0,012 0,006 99,450 
         



  

 

170 RESULTADOS E DISCUSSÕES                                                                                                                                                                                                               . 

superfície 0,069 0,237 0,006 0,003 0,000 99,640 
¼ da 

espessura 
0,069 0,229 0,006 0,003 0,000 99,660 400 ºC/1 h 

centro 0,066 0,222 0,006 0,003 0,000 99,670 
superfície 0,070 0,240 0,006 0,003 0,000 99,640 

¼ da 
espessura 

0,068 0,231 0,006 0,003 0,000 99,650 

AA1050 

400 ºC/24 h 

centro 0,067 0,223 0,006 0,003 0,000 99,660 
superfície 0,057 0,223 0,003 0,002 0,000 99,680 

¼ da 
espessura 

0,057 0,222 0,003 0,002 0,000 99,680 400 ºC/1 h 

centro 0,057 0,217 0,003 0,002 0,000 99,690 
superfície 0,055 0,221 0,003 0,002 0,001 99,680 

¼ da 
espessura 

0,058 0,225 0,003 0,002 0,000 99,680 

AA1070 

400 ºC/24 h 

centro 0,057 0,219 0,003 0,002 0,000 99,690 
 

A composição química dos alumínios recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas (Tabela 4.6) 

está bem próxima da composição química dos alumínios no estado “como recebido” (Tabela 

4.1). Conforme já foi dito anteriormente o Fe e o Si são impurezas encontradas no alumínio 

de pureza comercial e mesmo recozendo o material após laminação a quente (estado “como 

recebido”) as variações de composição encontradas entre os recozimentos (400 ºC por 1 hora 

e 400 ºC por 24 horas) estão dentro do erro experimental da análise feita. 

As diferenças detectadas na composição química do alumínio de pureza comercial, 

laminado a quente e recozido a 400 ºC por 1 e 24 horas, na superfície, a ¼ da espessura e no 

centro também estão dentro do erro experimental da análise feita. Portanto a não variação da 

composição química ao longo da espessura da amostra de alumínio de pureza comercial 

permite afirmar que o material fundido pelo processo DC, homogeneizado, laminado a quente 

e recozido não ocasiona diferenças significativas na composição química. 

 

4.2.2 Microscopia óptica (MO) 

 

A Figura 4.61 apresenta a microestrutura na superfície dos alumínios de pureza 

comercial, em microscópio óptico (MO) com luz polarizada, após recozimento a 400 ºC por 1 

hora. 
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Figura 4.61 – Microestrutura na superfície dos alumínios de pureza comercial, recozidos a 

400 ºC por 1 hora, polidos e atacados (anodização) eletroliticamente, com aumento de 50X 

(MO, luz polarizada): a) AA1100, b) AA1050 e c) AA1070. 

 

A solubilidade sólida do ferro no alumínio é baixa, 0,05% a 655 ºC, conforme 

mostrado no diagrama de fase Al-Fe (Figura 2.2) e 0,001% a 400 ºC (Tabela 2.4), portanto 

praticamente todo ferro se encontra na forma de partículas Al3Fe. O alumínio AA1100 no 

estado “como recebido” (Figura 4.3a) apresentou deformação e após o recozimento a 400 ºC 

por 1 hora a microestrutura (Figura 4.61a) apresentada está recristalizada e com precipitados 

orientados na direção de laminação. 

No alumino AA1050 no estado “como recebido” os precipitados se encontravam 

finamente dispersos distribuídos na direção de laminação e agora após o recozimento a 400 ºC 

a) 

c) 

b) 

DT 

DL 
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por 1 hora os mesmos se encontram com a mesma distribuição. 

No alumínio AA1070 não foi observado na microestrutura diferença significativa em 

relação ao material no estado “como recebido”. 

A Figura 4.62 apresenta a microestrutura na superfície dos alumínios de pureza 

comercial, em microscópio óptico (MO) com luz polarizada, após recozimento a 400 ºC por 

24 horas. 

 
 

 
 

 

Figura 4.62 – Microestrutura na superfície dos alumínios de pureza comercial, recozidos a 

400 ºC por 24 horas, polidos e atacados (anodização) eletroliticamente, com aumento de 50X 

(MO, luz polarizada): a) AA1100, b) AA1050 e c) AA1070. 

 

No recozimento a 400 ºC por 24 horas o alumínio AA1100 não apresentou deformação 

residual. Os precipitados nos alumínios AA1100 e AA1070 estão orientados na direção de 

c) 

DT 

DL 
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laminação e na forma de aglomerados de precipitados. No alumínio AA1050 os precipitados 

estão orientados na direção de laminação e finamente dispersos na matriz, permanecendo com 

a mesma característica de distribuição no estado “como recebido” (Figura 4.3b).  

 

4.2.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As Figuras 4.63 e 4.64 apresentam as micrografias na superfície dos alumínios de 

pureza comercial em microscópio eletrônico de varredura (MEV) com auxílio de elétrons 

retroespalhados, após recozimento a 400 ºC por 1 e 24 horas respectivamente. 

 
 

 
 

 

Figura 4.63 – Micrografia na superfície dos alumínios de pureza comercial, no estado “como 

recebido”, recozido a 400 ºC/1 h, polido mecanicamente sem ataque, com aumento de 500X 

(MEV, imagem de elétrons retroespalhados): a) AA1100, b) AA1050 e c) AA1070. 
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b) 
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Figura 4.64 – Micrografia na superfície dos alumínios de pureza comercial, no estado “como 

recebido”, recozido a 400 ºC/24 h, polido mecanicamente sem ataque, com aumento de 500X 

(MEV, imagem de elétrons retroespalhados): a) AA1100, b) AA1050 e c) AA1070. 

 

As micrografias obtidas por microscopia eletrônica (Figura 4.63 e 4.64) confirmam o 

resultado encontrado na microscopia óptica com luz polarizada (Figura 4.61 e 4.62) em 

relação à forma e distribuição dos precipitados, nos alumínios de pureza comercial.   

 

4.2.4 Fração volumétrica dos precipitados 

 

A Tabela 4.7 apresenta a fração volumétrica dos precipitados dos alumínios de pureza 

comercial recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas. 

 

a) 

b) 
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Tabela 4.7 – Fração volumétrica dos precipitados dos alumínios de pureza comercial 

recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas. 

Fração volumétrica (%) 
Alumínios 

400 ºC/1 h 400 ºC/24 h 

AA1100 3,58 ± 0,34 9,55 ± 0,60 

AA1050 2,34 ± 0,25 6,52 ± 0,48 

AA1070 3,29 ± 0,12 9,27 ± 0,52 

 

Deve-se destacar que os valores de fração volumétrica de precipitados apresentados 

neste item não devem ser considerados de maneira isolada e absoluta, devido à dificuldade em 

se obter tais valores, pois partículas menores que 0,3 µm não foram consideradas, uma vez 

que o limite de resolução do microscópio óptico é dessa ordem. 

A fração volumétrica de precipitados dos alumínios de pureza comercial após 

recozimento aumenta conforme aumenta o tempo de permanência do material na temperatura 

de 400 ºC. A precipitação é termicamente ativada e quanto maior for o tempo maior será a 

quantidade de precipitados formados aumentando assim a fração volumétrica dos mesmos no 

alumínio. 

 

4.2.5 Diâmetro médio dos grãos 

 

Na Tabela 4.8 são apresentados os valores do diâmetro médio dos grãos dos alumínios 

recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas.  

 

Tabela 4.8 – Diâmetro médio dos grãos dos alumínios recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas. 

Recozido a 400 ºC/1 h Recozido a 400 ºC/24 h 

Alumínios Diâmetro 
médio (µm) 

Tamanho 
ASTM 

Diâmetro médio 
(µm) 

Tamanho 
ASTM 

AA1100 88,42 ± 6,20 3,8 ± 0,2 152,15 ± 14,39 2,3 ± 0,3 

AA1050 83,81 ± 6,17 3,9 ± 0,2 83,64 ± 7,17 3,9 ± 0,2 

AA1070 78,44 ± 6,49 4,1 ± 0,2 76,97 ± 4,12 4,1 ± 0,2 

 

Conforme mostrado na Tabela 4.8 o alumínio AA1100 recozido a 400 ºC por 1 hora 

possui tamanho de grão maior do que no estado “como recebido” (Tabela 4.3), devido a não 
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completa recristalização do material no estado “como recebido”. Para os alumínios AA1050 e 

AA1070, recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas, o tamanho de grão encontrado foi praticamente 

o mesmo.  

O alumínio AA1100 recozido a 400 ºC por 24 horas tem tamanho médio de grão maior 

do que o recozido a 400 ºC por 1 hora. Esse aumento no tamanho de grão é devido o 

crescimento anormal de grão, mostrado na Tabela 4.8 pelo aumento no desvio padrão de 6,20 

para 14,39. As partículas de Al3Fe durante o recozimento a 400 ºC por 24 horas crescem, 

coalescendo entre si ou se precipitando, aumentando o seu tamanho médio. Essas partículas 

reduzem a força que restringe o crescimento de grão, com isso os contornos de grãos migram, 

alguns crescem acima do normal e outros tendem a se encolherem ou pararem os seus 

movimentos, gerando um crescimento anormal de grão. 

 

4.2.6 Condutividade elétrica 

 

Na Tabela 4.9 são apresentados os valores de condutividade elétrica dos alumínios de 

pureza comercial, após o recozimento a 400 ºC por 1 e 24 horas. Para o alumínio AA1199 os 

valores da condutividade elétrica utilizados foram os mesmos do estado “como recebido”, 

pois, nele não foi realizado recozimento inicial a 400 ºC, devido o mesmo não conter 

precipitados. 

 

Tabela 4.9 – Valores de condutividade elétrica dos alumínios de pureza comercial, após serem 

recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas. 

Condutividade elétrica (%) 
Alumínios 

400 ºC/1 h 400 ºC/24 h 

AA1100 61,42 ± 0,04 61,70 ± 0,02 

AA1050 62,04 ± 0,09 62,48 ± 0,04 

AA1070 62,46 ± 0,05 62,70 ± 0,01 

AA1199 63,50 ± 0,11 63,50 ± 0,11 

 

Conforme já comentado anteriormente, a variação da condutividade elétrica 

ocasionada por defeitos cristalinos é praticamente nula quando comparada à variação 

ocasionada pelos átomos de soluto em solução sólida. Portanto, a evolução da condutividade 

elétrica pode ser utilizada para confirmar a presença de átomos de soluto em solução sólida. 
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A Tabela 4.9 evidencia que para os alumínios de pureza comercial recozidos a 400 ºC 

por 24 horas a condutividade elétrica é maior do que nos alumínios recozidos a 400 ºC por 1 

hora, pois ocorreu diminuição de soluto em solução sólida devido à precipitação do Fe e Si 

em excesso na matriz (alumínio), mostrando a mesma tendência que foi demonstrada na 

Tabela 4.7. A Figura 4.65 mostra que conforme aumenta o teor de pureza do alumínio e o 

tempo de recozimento a condutividade elétrica aumenta. 

 

Figura 4.65 – Condutividade elétrica dos alumínios no estado “como recebido” e após 

recozimento a 400 ºC por 1 e 24 horas, em função da pureza do alumínio. 

 

4.2.7 Microdureza (HV) 

 

Na Tabela 4.10 são apresentados os valores de microdureza Vickers dos alumínios de 

pureza comercial, após recozimento a 400 ºC por 1 e 24 horas.  

 

Tabela 4.10 – Valores de microdureza Vickers (0,05 kg) dos alumínios de pureza comercial, 

após serem recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas. 

Microdureza (HV) na superfície 
Alumínios 

400 ºC/1 h 400 ºC/24 h 

AA1100 21,8 ± 2,7 22,3 ± 1,3 

AA1050 21,4 ± 2,7 21,1 ± 0,5  

AA1070 20,5 ± 4,2 20,4 ± 0,5  

 

A variação da microdureza, dos alumínios de pureza comercial, recozidos a 400 ºC por 

1 e 24 horas em função do teor de impurezas é mostrada na Figura 4.66. Para o alumínio 

AA1199 os valores da microdureza utilizados foram os mesmos do estado “como recebido”, 
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pois, nele não foi realizado recozimento inicial a 400 ºC, devido o mesmo não conter 

precipitados.  

 

Figura 4.66 – Microdureza dos alumínios no estado “como recebido” e após recozimento a 

400 ºC por 1 e 24 horas, em função da pureza do alumínio. 

 

Ao analisar a Figura 4.66 pode-se perceber que houve um aumento da dureza em 

função da quantidade de impurezas, por exemplo, o alumínio AA1100, tem a maior dureza e o 

alumínio AA1070, tem a menor dureza, ou seja, quanto maior for o teor de impurezas no 

alumínio, maior será a dureza. Como no caso inicial (vide Figura 4.48), após o recozimento a 

400 ºC por 1 e 24 horas, a dureza era maior nos alumínios contendo maior quantidade de 

impurezas. Ao comparar os valores da dureza dos alumínios de pureza comercial (AA1100, 

AA1050 e AA1070) no estado “como recebido” com a dureza dos mesmos, após o 

recozimento por 1 e 24 horas a 400 ºC observa-se que houve uma diminuição, devido à 

redução de defeitos cristalinos durante o recozimento. A maior redução de dureza foi no 

alumínio AA1100, pois o mesmo apresentou no estado “como recebido” regiões deformadas 

conforme mostra a Figura 4.3a, e com o recozimento a 400 ºC houve a completa 

recristalização do material ocorrendo assim uma maior redução na dureza. 

Houve uma sobreposição entre as curvas de dureza dos alumínios recozidos a 400 ºC 

por 1 hora e dos alumínios recozidos a 400 ºC por 24 horas, mostrando que para os alumínios 

da série 1XXX o aumento da dureza, para um alumínio de mesma composição, é determinado 

pelo grau de deformação, pois se trata de uma liga não tratável termicamente. 

 

4.2.8 Microdureza e condutividade elétrica 

 

As Figuras 4.67 e 4.68 mostram as curvas de microdureza e condutividade elétrica dos 
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alumínios recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas, respectivamente. 

 
Figura 4.67 – Curvas da variação da microdureza e da condutividade elétrica dos alumínios 

recozidos a 400 ºC por 1 hora, em função da pureza do alumínio. 

 

 
Figura 4.68 – Curvas da variação da microdureza e da condutividade elétrica dos alumínios 

recozidos a 400 ºC por 24 horas, em função da pureza do alumínio. 

 

Nas Figuras 4.67 e 4.68 são mostradas a evolução da microdureza e da condutividade 

elétrica com o aumento do teor de pureza dos alumínios recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas. 

Para os dois recozimentos, com o aumento do teor de pureza a condutividade elétrica 

aumenta, devido à redução de soluto em solução sólida, e a dureza diminui, devido à redução 

de impurezas, presentes no alumínio. 

 

4.2.9 Textura 

 

As texturas foram analisadas nos alumínios de pureza comercial pela técnica de 

difração de raios X. A partir de agora serão apresentadas apenas a figura de pólo do plano 

(111), apesar de em todos os casos as mesmas terem sido geradas nos quatro planos (111), 
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(200), (220) e (311) para posterior obtenção da FDO. Também serão apresentadas somente a 

FDO para os ângulos φ2 = 0º e 45º, visto que nenhuma componente de textura foi encontrada 

nos outros ângulos. 

 

4.2.9.1 Análises feitas na superfície das amostras de alumínio de pureza comercial 

recozidas a 400 ºC/1 h 

 

As Figuras 4.69, 4.70 e 4.71 mostram a figura de pólo 111 (Figuras 4.69a, 4.70a e 

4.71a) com FDO para φ2 = 0º e 45º (Figuras 4.69b, 4.70b e 4.71b), obtida por difração de 

raios X, análises na superfície dos alumínios de pureza comercial, recozidos a 400 ºC por 1 

hora. 

 

 

Figura 4.69 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises na superfície do 

alumínio AA1100 recozido a 400 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

   

 

Figura 4.70 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises na superfície do 

alumínio AA1050 recozido a 400 ºC/1 h (difração de raios X). 

a) 

b) 

a) 

b) 

Fibra {113}〈uvw〉

Fibra {113}〈uvw〉
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Figura 4.71 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises na superfície do 

alumínio AA1070 recozido a 400 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

A textura esperada para o alumínio comercialmente puro laminado a quente e recozido 

a 400 ºC por 1 hora é a textura de recristalização, ou seja, a textura cúbica {001}〈100〉 com 

possível aparecimento das texturas de laminação S {123}〈634〉, latão {011}〈211〉 [Alvi et al, 

2004] e cobre {112}〈111〉 [Endou; Inagaki, 2003]. Porém as FDO’s das Figuras 4.69, 4.70 e 

4.71 calculadas a partir de figuras de pólo obtidas por difração de raios X, mostram que os 

alumínios de pureza comercial (AA1100, AA1050 e AA1070) recozidos a 400 ºC por 1 hora 

têm uma textura tipo fibra de cisalhamento, {113}〈uvw〉, devido ao cisalhamento ocorrido 

entre o cilindro de laminação e a amostra em questão. Essa textura é igual a textura 

encontrada na superfície do alumínio de pureza comercial no estado “como recebido”. 

Para o alumínio AA1100 as componentes fortes estão nas direções ]011[  com uma 

intensidade f(g) igual a 5,1 e ]233[  com uma intensidade f(g) igual a 3,8.  

No alumínio AA1050 as componentes fortes estão nas direções ]011[  e ]233[ , ambas 

com uma intensidade f(g) igual a 4,9.  

No alumínio AA1070 as componentes fortes estão nas direções ]011[  com uma 

intensidade f(g) igual a 4,6 e ]233[  com uma intensidade f(g) igual a 3,8.  

A Figura 4.72 mostra evolução da fibra {113} mantendo o ângulo φ2 = 45º, Φ = 15º e 

variando φ1 entre 0 e 90º. 

a) 

b) 

Fibra {113}〈uvw〉
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Figura 4.72 – Textura tipo fibra {113}, análises na superfície das amostras de alumínio de 

pureza comercial, recozido a 400 ºC/1 h. 

 

4.2.9.2 Análises feitas a ¼ da espessura das amostras de alumínio de pureza comercial 

recozidas a 400 ºC/1 h 

 

As Figuras 4.73, 4.74 e 4.75 mostram as figuras de pólo 111 (Figuras 4.73a, 4.74a e 

4.75a) com FDO para φ2 = 0º e 45º (Figuras 4.73b, 4.74b e 4.75b), obtida por difração de 

raios X, análises a ¼ da espessura dos alumínios de pureza comercial, recozidos a 400 ºC por 

1 hora. 

 

 

Figura 4.73 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises a ¼ da espessura 

do alumínio AA1100 recozido a 400 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

a) 

b) 

(113) ]233[  
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Figura 4.74 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises a ¼ da espessura 

do alumínio AA1050 recozido a 400 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.75 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises a ¼ da espessura 

do alumínio AA1070 recozido a 400 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

No alumínio AA1100, recozido a 400 ºC por 1 hora, a textura encontrada a ¼ da 

espessura foi (113) ]233[  com intensidade de 7,0. Esta componente de textura de cisalhamento 

é resultante do esforço mecânico do cilindro de laminação sobre a chapa. 

No alumínio AA1050, recozido a 400 ºC por 1 hora, a textura encontrada a ¼ da 

espessura foi a tipo fibra de cisalhamento {113}〈uvw〉, conforme mostrado na Figura 4.74b. 

As componentes fortes estão nas direções ]011[  e ]233[  com intensidades de 5,7 e 4,1, 

respectivamente. 

No alumínio AA1070, recozido a 400 ºC por 1 hora, a textura encontrada a ¼ da 

espessura foi a tipo cubo rodado {001}〈110〉 com intensidade de 7,7. Esta textura é típica de 

a) 

b) 
Cubo rodado 

a) 

a) 
Fibra {113}〈uvw〉 
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material recristalizado. No alumínio AA1070 a ¼ da espessura, a textura de cisalhamento 

{113}〈uvw〉 não foi encontrada, devido a redução do efeito do esforço mecânico do cilindro 

de laminação no material. 

 

4.2.9.3 Análises feitas no centro (½ da espessura) das amostras de alumínio de pureza 

comercial recozidas a 400 ºC/1 h 

 

As Figuras 4.76, 4.77 e 4.78 mostram a figura de pólo 111 (Figura 4.76a, 4.77a e 

4.78a) com FDO para φ2 = 0º e 45º (Figura 4.76b, 4.77b e 4.78b), obtida por difração de raios 

X, análises no centro dos alumínios de pureza comercial, recozidos a 400 ºC por 1 hora. 

 

 

Figura 4.76 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises no centro do 

alumínio AA1100 recozido a 400 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.77 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises no centro do 

alumínio AA1050 recozido a 400 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

a) 

b) 

a) 

b) 

Cubo

Cubo
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Figura 4.78 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises no centro do 

alumínio AA1070 recozido a 400 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

Nos alumínios AA1100, AA1050 e AA1070, recozidos a 400 ºC por 1 hora, a textura 

encontrada no centro foi a tipo cubo {001}〈100〉 com intensidade de 19,0, 17,5 e 18,2, 

respectivamente. A textura cúbica é típica de recristalização e ela se deve ao fato do material 

ter sido recozido após a laminação a quente. No centro a textura de cisalhamento não ocorreu, 

pois o cilindro de laminação não teve efeito. 

 

4.2.9.4 Análises feitas na superfície das amostras de alumínio de pureza comercial 

recozidas a 400 ºC/24 h 

 

A Figura 4.79 mostra a figura de pólo 111 e as Figuras 4.80 e 4.81 mostram as figuras 

de pólo 111 (Figuras 4.80a e 4.81a) com FDO para φ2 = 0º e 45º (Figuras 4.80b e 4.81b), 

obtida por difração de raios X, na superfície dos alumínios de pureza comercial, recozidos a 

400 ºC por 24 horas. 

 

Figura 4.79 – Figura de pólo 111, análises na superfície do alumínio AA1100 recozido a 400 

ºC/24 h (difração de raios X). 

 

A Figura 4.79 não apresenta a simetria esperada em função da distribuição bimodal 

a) 

b) 

Cubo
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dos grãos, não permitindo extrair mais informações a não ser de que a natureza da distribuição 

dos grãos é importante para se obter figuras de pólos de qualidade, ou seja, que a simetria das 

amostras seja observável. Grãos grandes encontrados no alumínio AA1100 após recozimento 

a 400 ºC por 24 horas (Tabela 4.8) impedem a obtenção de figuras de pólos de qualidade. Não 

se consegue, dessa forma, avaliar a evolução da textura e o crescimento anormal de grãos pela 

técnica convencional de difração de raios X, sendo necessário utilizar a técnica de difração de 

elétrons retroespalhados (EBSD). 

 

 

Figura 4.80 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises na superfície do 

alumínio AA1050 recozido a 400 ºC/24 h (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.81 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises na superfície do 

alumínio AA1070 recozido a 400 ºC/24 h (difração de raios X). 

 

A textura esperada para o alumínio comercialmente puro laminado a quente e recozido 

a 400 ºC por 24 horas é a textura de recristalização, ou seja, a textura cúbica {001}〈100〉, com 

possível aparecimento das texturas de laminação S {123}〈634〉, latão {011}〈211〉 [Alvi et al, 

b) 

a) 

a) 

b) 

Fibra {113}〈uvw〉

Fibra {113}〈uvw〉
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2004] e cobre {112}〈111〉 [Endou; Inagaki, 2003]. Porém a FDO das Figuras 4.80b e 4.81b, 

calculadas a partir de figuras de pólo obtidas por difração de raios X, mostram que os 

alumínios de pureza comercial (AA1050 e AA1070) recozidos a 400 ºC por 24 horas têm na 

superfície uma textura tipo fibra de cisalhamento, {113}〈uvw〉, devido ao cisalhamento 

ocorrido entre o cilindro de laminação e a amostra em questão. Essa textura é igual à textura 

encontrada na superfície do alumínio de pureza comercial no estado “como recebido” e 

recozido a 400 ºC por 1 hora. 

Para o alumínio AA1050 as componentes fortes estão nas direções ]011[  com uma 

intensidade f(g) igual a 5,4 e ]233[  com uma intensidade f(g) igual a 4,6.  

No alumínio AA1070 as componentes fortes estão nas direções ]011[  com uma 

intensidade f(g) igual a 5,2 e ]233[  com uma intensidade f(g) igual a 4,4.  

A Figura 4.82 mostra evolução da fibra {113} mantendo o ângulo φ2 = 45º, Φ = 15º e 

variando φ1 entre 0 e 90º. 

 

Figura 4.82 – Textura tipo fibra {113}, na superfície das amostras dos alumínios AA1050 e 

AA1070, recozidos a 400 ºC/24 h. 

 

4.2.9.5 Análises feitas a ¼ da espessura das amostras de alumínio de pureza comercial 

recozidas a 400 ºC/24 h 

 

A Figura 4.83 mostra a figura de pólo 111 e as Figuras 4.84 e 4.85 mostram as figuras 

de pólo 111 (Figuras 4.84a e 4.85a) com FDO para φ2 = 0º e 45º (Figuras 4.84b e 4.85b), 

obtida por difração de raios X, a ¼ da espessura dos alumínios de pureza comercial, recozidos 

a 400 ºC por 24 horas. 
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Figura 4.83 – Figura de pólo 111, análises a ¼ da espessura do alumínio AA1100 recozido a 

400 ºC/24 h (difração de raios X). 

 

No alumínio AA1100, a ¼ da espessura, recozido a 400 ºC por 24 horas não foi 

possível a análise pela técnica de difração de raios X devido a um tamanho de grão grande 

(Tabela 4.8) que impossibilitou tal análise, conforme comentado anteriormente. 

 

 

Figura 4.84 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises a ¼ da espessura 

do alumínio AA1050 recozido a 400 ºC/24 h (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.85 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises a ¼ da espessura 

do alumínio AA1070 recozido a 400 ºC/24 h (difração de raios X). 

Fibra {113}〈uvw〉

Fibra {113}〈uvw〉

Cubo

Cubo

b) 

a) 

b) 

a) 
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A FDO das Figuras 4.84 e 4.85, calculadas a partir de figuras de pólo obtidas por 

difração de raios X, mostram que os alumínios de pureza comercial (AA1050 e AA1070) 

recozidos a 400 ºC por 24 horas têm a ¼ da espessura uma textura tipo fibra de cisalhamento, 

{113}〈uvw〉, devido ao cisalhamento ocorrido entre o cilindro de laminação e a amostra em 

questão, e uma textura cúbica fraca {001}〈100〉 típica de material recristalizado. 

Para o alumínio AA1050 as componentes fortes estão nas direções (113) ]233[  com 

uma intensidade f(g) igual a 5,3, (113) ]011[  com uma intensidade f(g) igual a 4,5 e 

{001}〈100〉 com uma intensidade f(g) igual a 3,8.  

No alumínio AA1070 as componentes fortes estão nas direções (113) ]233[  com uma 

intensidade f(g) igual a 3,8, (113) ]011[  com uma intensidade f(g) igual a 2,7 e {001}〈100〉 

com uma intensidade f(g) igual a 2,7. 

A Figura 4.86 mostra evolução da fibra {113} mantendo o ângulo φ2 = 45º, Φ = 15º e 

variando φ1 entre 0 e 90º. 

 

Figura 4.86 – Textura tipo fibra {113}, a ¼ da espessura das amostras dos alumínios AA1050 

e AA1070, recozidos a 400 ºC/24 h. 

 

4.2.9.6 Análises feitas no centro (½ da espessura) das amostras de alumínio de pureza 

comercial recozidas a 400 ºC/24 h 

 

A Figura 4.87 mostra a figura de pólo 111 e as Figuras 4.88 e 4.89 mostram as figuras 

de pólo 111 (Figuras 4.88a e 4.89a) com FDO para φ2 = 0º e 45º (Figuras 4.88b e 4.89b), 

obtida por difração de raios X, no centro dos alumínios de pureza comercial, recozidos a 400 

ºC por 24 horas. 
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Figura 4.87 – Figura de pólo 111, análises no centro do alumínio AA1100 recozido a 400 

ºC/24 h (difração de raios X).  

 

No alumínio AA1100, no centro, recozido a 400 ºC por 24 horas não foi possível a 

análise pela técnica de difração de raios X devido a um tamanho de grão grande (Tabela 4.8) 

que impossibilitou tal análise, conforme comentado anteriormente. 

 

 

Figura 4.88 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises no centro do 

alumínio AA1050 recozido a 400 ºC/24 h (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.89 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º e 45º, análises no centro do 

alumínio AA1070 recozido a 400 ºC/24 h (difração de raios X). 

a) 

a) 

b) 

b) 

a) 

Cubo

Cubo
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Nos alumínios AA1050 e AA1070, recozidos a 400 ºC por 24 horas, a textura 

encontrada no centro foi a tipo cubo {001}〈100〉 com intensidade de 14,0 e 19,3, 

respectivamente. A textura cúbica é típica de recristalização e ela se deve ao fato do material 

ter sido recozido após a laminação a quente. No centro a textura de cisalhamento não ocorreu, 

pois o cilindro de laminação não teve efeito no centro do material. 

A seguir é demonstrado, em tabelas, um resumo comparativo dos resultados das 

análises de textura dos alumínios de pureza comercial encontrados até o momento. As tabelas 

resumem as direções e intensidades das componentes de textura das análises feitas na 

superfície, a ¼ da espessura e no centro, tanto dos alumínios no estado “como recebido”  

quanto recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas. A Tabela 4.11 apresenta os resultados dos 

alumínios no estado “como recebido”, a Tabela 4.12 dos alumínios recozidos a 400 ºC por 1 

hora e a Tabela 4.13 dos alumínios recozidos a 400 ºC por 24 horas. 

 

Tabela 4.11 – Direções e intensidades das componentes de textura, análises feitas na 

superfície das amostras dos alumínios de pureza comercial no estado “como recebido” e 

recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas. 

Recozido No estado              
“como recebido” 

(superfície) 
400 ºC/1 h 

(superfície) 

400 ºC/24 h 

(superfície) 

Textura tipo 

fibra {113} 

Textura tipo 

fibra {113} 

Textura tipo 

fibra {113} 

Alumínios 

Direção f(g) Direção f(g) Direção f(g) 

]011[  5,1 
AA1100 ]011[  7,5 

]233[  3,8 
_ _ 

]011[  4,5 ]011[  4,9 ]011[  5,4 
AA1050 

]233[  4,5 ]233[  4,9 ]233[  4,6 

]011[  4,7 ]011[  4,6 ]011[  5,2 
AA1070 

]112[  4,7 ]233[  3,8 ]233[  4,4 
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Tabela 4.12 – Direções e intensidades das componentes de textura, análises feitas a ¼ da 

espessura, das amostras dos alumínios de pureza comercial no estado “como recebido” e 

recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas. 

Recozido No estado             

“como recebido”       

(¼ da espessura) 
400 ºC/1 h                      

(¼ da espessura) 
400 ºC/24 h                

(¼ da espessura) 

Textura tipo cubo,  

tipo cubo rodado         

e tipo latão 

Textura de    

cisalhamento                     

e tipo cubo rodado 

Textura de 

cisalhamento                

e tipo cubo 

Alumínios 

Plano e 
direção 

f(g) 
Plano e 
direção 

f(g) 
Plano e 
direção 

f(g) 

{001}〈100〉 13,5 (113) ]233[  7,0 _ _ 
AA1100 

{011}〈211〉 5,8 _ _ _ _ 

{001}〈100〉 6,9 (113) ]011[  5,7 (113) ]233[  5,3 

_ _ (113) ]233[  4,1 (113) ]011[  4,5 AA1050 

_ _ _ _ {001}〈100〉 3,8 

{001}〈110〉 7,3 {001}〈110〉 7,7 (113) ]233[  3,8 

{001}〈100〉 6,3 _ _ (113) ]011[  2,7 AA1070 

_ _ _ _ {001}〈100〉 2,7 

 

Tabela 4.13 – Direções e intensidades das componentes de textura, análises feitas no centro, 

das amostras dos alumínios de pureza comercial no estado “como recebido” e recozidos a 400 

ºC por 1 e 24 horas. 

Recozido No estado “como 

recebido” (centro) 400 ºC/1 h (centro) 400 ºC/24 h (centro) 

Textura tipo cubo 

e tipo latão 
Textura tipo cubo Textura tipo cubo Alumínios 

Plano e  

Direção 
f(g) 

Plano e 

Direção 
f(g) 

Plano e 

Direção 
f(g) 

{001}〈100〉 12,5 
AA1100 

{011}〈211〉 5,4 
{001}〈100〉 19,0 _ _ 

AA1050 {001}〈100〉 23,5 {001}〈100〉 17,5 {001}〈100〉 14,0 
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AA1070 {001}〈100〉 16,0 {001}〈100〉 18,2 {001}〈100〉 19,3 

 

A textura obtida das análises feitas na superfície dos alumínios de pureza comercial no 

“estado como recebido” foi a tipo fibra de cisalhamento, conforme mostrado na Tabela 4.11. 

Esse resultado mostra o efeito do cilindro de laminação (cisalhamento) sobre a superfície do 

material e, mesmo após os recozimentos a 400 ºC por 1 e 24 horas esse efeito continuou, uma 

vez que os resultados encontrados continuaram os mesmos. No alumínio AA1100 recozido a 

400 ºC por 24 horas não foi possível obter a FDO devido ao tamanho de grão grande (Tabela 

4.8).  

A ¼ da espessura dos alumínios de pureza comercial (Tabela 4.12), o alumínio 

AA1100 no estado “como recebido” apresentou as texturas tipo cubo (típica de material 

recristalizado) e tipo latão (textura esperada da laminação), porém após o recozimento a 400 

ºC por 1 hora a textura de cisalhamento foi encontrada, e quando recozido a 400 ºC por 24 

horas não foi possível obter a FDO devido ao tamanho de grão grande (Tabela 4.8). No 

alumínio AA1050 no estado “como recebido” a textura forte encontrada foi a tipo cubo, essa 

textura é típica de material recristalizado, porém quando recozido a 400 ºC por 1 hora, a 

textura tipo fibra foi encontrada e a 400 ºC por 24 horas, a textura tipo cubo e tipo fibra. No 

alumínio AA1070 as texturas tipo cubo e cubo rodado foram encontradas no estado “como 

recebido”, após o recozimento a 400 ºC por 1 hora, a textura tipo cubo rodado, e após 24 

horas, a textura tipo cubo e tipo fibra. 

No centro de todos os alumínios de pureza comercial (Tabela 4.13), no estado “como 

recebido” e recozidos a 400 ºC por 1 e 24 horas, a textura forte é a cúbica, típica de 

recristalização, porém no alumínio AA1100, no estado “como recebido” uma textura fraca 

tipo latão (textura de laminação) é também encontrada, supostamente porque neste material a 

microestrutura apresentou regiões deformadas (Figura 4.14c), e no alumínio AA1100 

recozido a 400 ºC por 24 horas não foi possível obter a FDO devido ao tamanho de grão 

grande (Tabela 4.8).  
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4.3 Laminação a frio com aproximadamente 70% de redução em espessura 

(alumínios de pureza comercial e alumínio super puro) 

 

Após as análises dos resultados dos alumínios de pureza comercial recozidos a 400 ºC 

por 1 e 24 horas, optou-se fazer o recozimento a 400 ºC por 1 hora antes dos alumínios serem 

laminados a frio. Este recozimento foi escolhido, pois quando se comparou com o 

recozimento a 400 ºC por 24 horas a dureza encontrada praticamente foi a mesma para os dois 

recozimentos, conforme mostrado na Figura 4.66. Na microestrutura do alumínio AA1100 

recozido por 24 horas ocorreu crescimento de grão (Figura 4.62a), o que mudaria a 

microestrutura inicial em relação aos outros alumínios a serem laminados, e também devido à 

maior precipitação que ocorreu quando o material foi recozido por 24 horas (Tabela 4.7), pois 

essa precipitação poderia retardar o processo de recristalização posterior a laminação. 

Os alumínios foram laminados a frio num total de 20 passes, obtendo-se uma redução 

em espessura de aproximadamente 70%; sendo a espessura inicial de 8 mm e a espessura final 

de 2,3 mm. Após serem laminados, os alumínios foram tratados termicamente a 50, 100, 150, 

200, 250, 300, 350, 400 e 500 ºC, com a finalidade de se estudar o fenômeno da 

recristalização. O tratamento térmico realizado foi isócrono com duração de 1 hora. 

A Figura 4.90 apresenta a microestrutura do alumínio super puro laminado a frio com 

aproximadamente 70% de redução em espessura, sem tratamento térmico e tratado 

termicamente a 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 e 500 ºC por 1 hora, em microscópio 

óptico (MO) com luz polarizada. 
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 a)   

   
b)  c)  d)  

   
e)  f)  g)  

   
h)  i)  j)  

Figura 4.90 – Microestrutura do alumínio super puro laminado a frio com 70% de redução em 

espessura, polido mecanicamente e atacado (anodização) eletroliticamente, com aumento de 

37,5X (MO, luz polarizada): a) sem tratamento térmico, e tratado termicamente: b) 50 ºC/1 h, 

c) 100 ºC/1 h, d) 150 ºC/1 h, e) 200 ºC/1 h, f) 250 ºC/1 h, g) 300 ºC/1 h, h) 350 ºC/1 h, i) 400 

ºC/1 h e j) 500 ºC/1 h. 

 

Observa-se que na temperatura de 150 ºC (Figura 4.90d), no alumínio super puro, 

ocorre o aparecimento de novos grãos dentro da estrutura deformada. Para tratamento térmico 

A 

B 
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isócrono, a fração volumétrica recristalizada aumenta conforme aumenta a temperatura de 

recozimento [Humphrey; Hatherly, 1995], o que foi mostrado na Figura 4.90. Na Figura 

4.90d, o grão A cresce consumindo a região não recristalizada (grão B). Na região central da 

Figura 4.90g vários grãos pequenos são mostrados o que indica que nesse local havia uma 

região com deformação localizada maior que em outras regiões (grãos maiores), evidenciando 

que para o alumínio super puro ocorreu significativa heterogeneidade na deformação. Esta 

heterogeneidade encontrada já era esperada, pois em materiais com estrutura de grãos 

grosseiros a mesma ocorre com maior freqüência [Hansen, 1992; Hughes, 1993], uma vez que 

a deformação na vizinhança de um contorno de grão difere grandemente da deformação no 

seu interior gerando um alto gradiente de deformação nessa região. 

 

4.3.1 Alumínio laminado a frio com 70% de redução em espessura, sem tratamento 

térmico. 

 

A Figura 4.91 apresenta a microestrutura dos alumínios AA1100, AA1050, AA1070 e 

AA1199 laminados a frio com 70% de redução em espessura e sem tratamento térmico, em 

microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 
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Figura 4.91 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 70% de redução em 

espessura e sem tratamento térmico, polidos eletroliticamente: a) AA1100, b) AA1050 e c) 

AA1070 e polido mecanicamente: d) AA1199, ambos atacados (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz polarizada). 

 
Todas as microestruturas mostradas na Figura 4.91 apresentaram uma estrutura 

deformada, pois os alumínios foram laminados a frio com 70% de redução em espessura e não 

sofreram tratamento térmico posterior.  O alumínio AA1199 apresentou uma estrutura 

deformada de grão grosseiro conforme visto na Figura 4.91d, pois a microestrutura inicial já 

apresentava uma estrutura de grão grosseiro (Figura 4.2) com tamanho médio de grão de 12,0 

x 103 µm (Tabela 4.3). 

 

4.3.2 Alumínio laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado 

termicamente a 200 ºC/1 h. 

 

A Figura 4.92 apresenta as microestruturas dos alumínios AA1100, AA1050, AA1070 

e AA1199 laminados a frio com 70% de redução em espessura e tratados termicamente a 200 

ºC/1 h, em microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Figura 4.92 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 70% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 200 ºC/1 h, polidos eletroliticamente: a) AA1100, b) 

AAA1050 e c) AA1070 e polido mecanicamente: d) AA1199, ambos atacados (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 50X e 37,5X (MO, luz polarizada), respectivamente. 

 

Após tratamento térmico dos alumínios de pureza comercial (AA1100, AA1050 e 

AA1070) a 200 ºC por 1 hora, os mesmos ainda apresentaram uma estrutura deformada 

(Figuras 4.92a, 4.92b e 4.92c) e provavelmente ocorreu diminuição de defeitos puntiformes, 

aniquilação e rearranjo de discordâncias e formação de contornos de alto ângulo que são 

mudanças microestruturais ocorridas durante a recuperação [Doherty, 1978; Padilha; 

Siciliano, 2005]. 

O alumínio super puro tratado termicamente a 200 ºC por 1 hora apresentou uma 

estrutura com regiões recristalizada (região A) e deformada (região B) conforme mostrado na 

Figura 4.92d. A região recristalizada é composta de novos grãos, sem deformação em seu 

interior, que está crescendo consumindo a região deformada [Humphreys; Hatherly, 1995]. 

 

 

a) 

c) 

b) 

d) 

A 

B 
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4.3.3 Alumínio laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado 

termicamente a 250 ºC/1 h. 

 

A Figura 4.93 apresenta as microestruturas dos alumínios AA1100, AA1050, AA1070 

e AA1199 laminados a frio com 70% de redução em espessura e tratados termicamente a 250 

ºC/1 h, em microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 

           

          

Figura 4.93 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 70% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 250 ºC/1 h, polidos eletroliticamente: a) AA1100, b) 

AAA1050 e c) AA1070 e polido mecanicamente: d) AA1199, ambos atacados (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 50X e 37,5X (MO, luz polarizada), respectivamente. 

 

Nos alumínios de pureza comercial tratados termicamente a 250 ºC por 1 hora 

observa-se uma estrutura deformada com provável recuperação (Figuras 4.93a, 4.93b e 

4.93c). A recuperação não pode aqui ser confirmada, pois as discordâncias não são 

visualizadas por microscopia óptica e sim por microscopia eletrônica de transmissão [Rios; 

Padilha, 2007]. 

O alumínio super puro apresentou uma estrutura completamente recristalizada 

conforme mostrado na Figura 4.93d. 

 

a) 

c) 

b) 

d) 
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4.3.4 Alumínio laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado 

termicamente a 300 ºC/1 h. 

 

A Figura 4.94 apresenta as microestruturas dos alumínios AA1100, AA1050, AA1070 

e AA1199 laminados a frio com 70% de redução em espessura e tratados termicamente a 300 

ºC/1 h, em microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 

           

          

Figura 4.94 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 70% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 300 ºC/1 h, polidos eletroliticamente: a) AA1100, b) 

AA1050 e c) AA1070 e polido mecanicamente: d) AA1199, ambos atacados (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 50X e 37,5X (MO, luz polarizada), respectivamente. 

 

Na microestrutura dos alumínios AA1100 e AA1070, tratados termicamente 300 ºC 

por 1 hora, uma estrutura não recristalizada é ainda vista, Figuras 4.94a e 4.94c, e essa 

estrutura deformada provavelmente está recuperada conforme já foi dito anteriormente. No 

alumínio AA1050 tratado termicamente a 300 ºC por 1 hora, uma estrutura de grão pode ser 

visualizada (Figura 4.94b), porém ainda é uma estrutura deformada e recuperada. 

O alumínio super puro, diferentemente dos alumínios de pureza comercial, quando 

tratado termicamente a 300 ºC por 1 hora apresentou uma estrutura completamente 

recristalizada (Figura 4.94d) do mesmo modo que no alumínio tratado termicamente a 250 ºC 

a) 

c) 

b) 

d) 
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(Figura 4.93d).  Na temperatura de 300 ºC (Figura 4.94d), o tamanho de grão é menor do que 

na temperatura de 250 ºC (Figura 4.93d). Isto ocorreu porque os locais observados são 

distintos, uma vez que materiais com estrutura de grãos grosseiros apresentam 

heterogeneidades durante a deformação permitindo que no decorrer da nucleação da 

recristalização ocorram locais com maior quantidade de núcleos formados [Hansen, 1992; 

Hughes, 1993].  

 

4.3.5 Alumínio laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado 

termicamente a 350 ºC/1 h. 

 

A Figura 4.95 apresenta as microestruturas dos alumínios AA1100, AA1050, AA1070 

e AA1199 laminados a frio com 70% de redução em espessura e tratados termicamente a 350 

ºC/1 h, em microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 

           

          

Figura 4.95 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 70% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 350 ºC/1 h, polidos eletroliticamente: a) AA1100, b) 

AA1050 e c) AA1070 e polido mecanicamente: d) AA1199, ambos atacados (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 50X e 37,5X (MO, luz polarizada), respectivamente. 

 
Os alumínios de pureza comercial e super puro tratados termicamente a 350 ºC por 1 

hora apresentaram uma estrutura parcialmente recristalizada e completamente recristalizada, 

a) 

c) 

b) 

d) 
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respectivamente, conforme mostrado na Figura 4.95. 

 

4.3.6 Alumínio laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado 

termicamente a 400 ºC/1 h. 

 

A Figura 4.96 apresenta as microestruturas dos alumínios AA1100, AA1050, AA1070 

e AA1199 laminados a frio com 70% de redução em espessura e tratados termicamente a 400 

ºC/1 h, em microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 

           

          

Figura 4.96 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 70% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 400 ºC/1 h, polidos eletroliticamente: a) AA1100, b) 

AA1050 e c) AA1070 e polido mecanicamente: d) AA1199, ambos atacados (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 50X e 37,5X (MO, luz polarizada), respectivamente. 

 

Os alumínios de pureza comercial e super puro tratados termicamente a 400 ºC por 1 

hora apresentaram uma estrutura completamente recristalizada conforme mostrado na Figura 

4.96, pois a temperatura para completa recristalização dos alumínios estudados está abaixo da 

temperatura de 400 ºC (Figura 4.100). 

No alumínio AA1199 laminado a frio com 70% de redução em espessura e tratado 

termicamente a 400 ºC por 1 hora houve a ocorrência de maclas de recozimento destacadas 

a) 

c) 

b) 

d) 

A 
B 
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pelos círculos A e B da Figura 4.96d. O círculo A mostra uma macla completa de faces 

paralelas, ou seja, vão de uma extremidade a outra do grão, conforme mostrado no desenho 

esquemático da Figura 4.97b, e o círculo B mostra um grão com uma parte do grão maclado, 

conforme desenho esquemático da Figura 4.96a. 

Contorno de macla é uma imperfeição bidimensional que separa duas regiões de um 

cristal cujas posições atômicas nos dois lados opostos do contorno são imagens especulares 

umas das outras [Padilha; Siciliano, 2005]. As maclas de recozimento ocorrem durante a 

recristalização e/ou durante o crescimento de grão, quando ocorre migração de contornos de 

alto ângulo. Em materiais com estrutura cristalina CFC, o defeito de macla consiste de falhas 

na seqüência de empilhamento dos planos {111}. A Figura 4.97 mostra um desenho 

esquemático de maclas de recozimento em materiais CFC. A ocorrência de maclas de 

recozimento depende da energia do contorno de macla, que varia de material para material. 

Em metais e ligas CFC com energia menor, tais como cobre, latão e aços inoxidáveis 

austeníticos, as maclas de recozimento são muito freqüentes. Por outro lado, maclas de 

recozimento em alumínio são muito raras. 

 

Figura 4.97 – Desenho esquemático de maclas em materiais com estrutura CFC: (a) parte de 

um grão maclado; (b) macla completa de faces paralelas; e (c) maclas incompletas de faces 

paralelas. 

 

A Figura 4.98, agora com um maior aumento, mostra no alumínio AA1199 laminado a 

frio com 70% de redução em espessura e tratado termicamente a 400 ºC por 1 hora, uma 

macla incompleta de recozimento. 
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Figura 4.98 – Microestrutura do alumínio super puro laminado a frio com 70% de redução em 

espessura e tratado termicamente a 400 ºC/1 h, polido mecanicamente e atacado (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 100X (MO, luz polarizada), mostrando uma macla 

incompleta de faces paralelas. 

 

No circulo C da Figura 4.98 é destacado uma macla incompleta de recozimento no 

alumínio AA1199 laminado a frio com 70% de redução em espessura e tratado termicamente 

a 400 ºC por 1 hora, esta macla é a comprovação real do desenho esquemático da Figura 

4.97c. 

 

4.3.7 Alumínio laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado 

termicamente a 500 ºC/1 h. 

 

A Figura 4.99 apresenta as microestruturas dos alumínios AA1100, AA1050, AA1070 

e AA1199 laminados a frio com 70% de redução em espessura e tratados termicamente a 500 

ºC/1 h, em microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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Figura 4.99 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 70% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 500 ºC/1 h, polidos eletroliticamente: a) AA1100, b) 

AA1050 e c) AA1070 e polido mecanicamente: d) AA1199, ambos atacados (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 50X e 37,5X (MO, luz polarizada), respectivamente. 

 

A Figura 4.99 apresentou micrografias dos quatro alumínios após laminação e 

tratamento térmico a 500 ºC por 1 hora, mostrando que os três alumínios de pureza comercial 

apresentam tamanhos de grão muito próximos. A temperatura de 500 ºC situa-se acima da 

temperatura para completa recristalização e permite a ocorrência de crescimento de grão, 

especialmente no alumínio super puro, o qual é isento de precipitados que restringem a 

movimentação de contornos e por isso tem a menor temperatura para completa recristalização 

(280 ºC), conforme mostra a Tabela 4.14. Os precipitados, principalmente os maiores, 

facilitam a nucleação da recristalização ao seu redor e contribuem para o refino de grão 

[Padilha; Plaut, 2003]. Portanto, é esperado que o material contendo maior quantidade de 

soluto e de precipitados (alumínio AA1100) apresente granulação mais fina, já que os 

precipitados facilitam a nucleação da recristalização e dificultam o crescimento das regiões 

recristalizadas.  

Novamente no alumínio super puro ocorreu o aparecimento de um grão maclado, 

círculo A da Figura 4.99d. Como a composição química das matrizes dos quatro alumínios 

a) 

c) 

b) 

d) 

A 
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estudados é muito parecida, é razoável supor que a presença de partículas dificulta o 

aparecimento de maclas de recozimento visíveis ao microscópio óptico. 

 

4.3.8 Microdureza (HV) 

 

O material depois de laminado a frio com 70% de redução em espessura fica 

fortemente encruado. Este encruamento foi medido pela variação da microdureza em relação 

ao alumínio tratado termicamente, portanto foram medidas as respectivas durezas (HV) para 

cada tipo de alumínio laminado a frio e tratado termicamente nas temperaturas de 50, 100, 

150, 200, 250, 300, 350, 400 e 500 ºC. A Figura 4.100 mostra as curvas de dureza versus 

temperatura (amolecimento). 

 

Figura 4.100 – Curvas da variação da microdureza (HV) dos alumínios laminados a frio com 

70% de redução em espessura, em função das temperaturas do tratamento térmico. 

 

O início da queda de dureza (amolecimento) dos alumínios de pureza comercial 

laminados a frio com 70% de redução em espessura é posterior a do alumínio super puro, pois 

os alumínios de pureza comercial possuem em suas microestruturas precipitados que retardam 

o início da recristalização e conseqüentemente aumenta a temperatura de recristalização. Por 

outro lado, conforme foi mostrado na Figura 4.24, o alumínio super puro é isento de 

precipitados. A queda de dureza do alumínio AA1050 (Figura 4.100) é a mais acentuada entre 

os alumínios estudados neste trabalho, indicando que o tempo de transformação 

(recristalização) foi menor quando comparado aos outros alumínios, tendo uma alta 

velocidade de migração de contornos de alto ângulo e provavelmente todos os núcleos foram 

formados no mesmo instante (saturação de locais). 

As curvas de dureza versus temperatura, em geral, não são suficientes para determinar 
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a temperatura de início de recristalização, uma vez que o amolecimento devido à recuperação 

e os estágios iniciais da recristalização podem se sobrepor.  

A temperatura para se ter 50% de amolecimento e a temperatura para completa 

recristalização podem ser melhor visualizadas a partir dos dados de dureza determinando-se a 

derivada dH/dT (taxa de variação da microdureza) e relacionando esta com a temperatura de 

recozimento, conforme demonstrado na Figura 4.101. 

 

Figura 4.101 – Taxa de variação da microdureza (dH/dT) dos alumínios laminados a frio com 

70% de redução em espessura, em função das temperaturas do tratamento térmico.  

 

O uso da derivada da curva mostrou-se de grande valia, pois de fato facilita a 

interpretação dos resultados [Oliveira; Padilha; Rios, 2008]. 

A Tabela 4.14 mostra a temperatura para 50% de amolecimento e a temperatura para 

completa recristalização, obtida através da Figura 4.101, para cada alumínio estudado. 

 

Tabela 4.14 – Temperatura para 50% de amolecimento e para completa recristalização dos 

alumínios de pureza comercial e do alumínio super puro. 

Alumínios 
Temperatura (ºC) para 
50% de amolecimento 

Temperatura (ºC) para 
completa recristalização 

AA1100 280 400 

AA1050 300 375 

AA1070 300 400 

AA1199 150 280 

 

A temperatura para 50% de amolecimento nos alumínios AA1050 e AA1070 é 300 ºC 

e para o alumínio AA1100 é 280 ºC, demonstrando que a recristalização no alumínio AA1100 
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ocorreu mais facilmente, porém a temperatura para completa recristalização no alumínio 

AA1050 é 375 ºC, inferior a temperatura dos alumínios AA1100 e AA1070 que é 400 ºC, 

demonstrando que na verdade a recristalização ocorre mais facilmente no alumínio AA1050, 

contradizendo a análise feita somente com base na temperatura para 50% de amolecimento, 

ou seja, analisar somente a temperatura para 50% de amolecimento pode acarretar erros. A 

variação na temperatura de recristalização ocorre devido aos precipitados presentes no 

alumínio que quando distribuídos homogeneamente provocam o ancoramento dos 

subcontornos, retardando o início da recristalização. O alumínio AA1199 possui uma 

temperatura de recristalização menor, em relação aos outros alumínios, uma vez que não 

possui precipitados em sua microestrutura conforme mostrado na Figura 4.24. 

A Figura 4.102 mostra a variação da microdureza para diferentes temperaturas de 

tratamento térmico em função da pureza do alumínio. Quase todas as curvas tiveram o mesmo 

comportamento, ou seja, quanto maior a pureza do alumínio, menor será a dureza e quanto 

maior a temperatura, menor a dureza devido ao processo de recuperação e recristalização. 

Porém a curva a 300 ºC teve um comportamento atípico, pois para o alumínio AA1050 nessa 

temperatura a queda de dureza (amolecimento) foi a menor, quando comparado com a curva a 

25 ºC, devido a precipitados que retardaram o início da recristalização. 

 

Figura 4.102 – Curvas da variação da microdureza (HV) dos alumínios laminados a frio com 

70% de redução em espessura, com diferentes temperaturas de tratamento térmico, em função 

da pureza do alumínio. 

 

A Figura 4.103 mostra o isolamento de três curvas (25, 300 e 400 ºC), na curva a 25 

ºC (temperatura ambiente) é obtida a dureza após a laminação e antes do tratamento térmico, 

na curva a 300 ºC é obtida a dureza do alumínio AA1199 completamente recristalizado e as 

durezas dos alumínios de pureza comercial com aproximadamente 50% de amolecimento e na 
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curva a 400 ºC todos os alumínios já estão completamente recristalizados (Tabela 4.14), 

variando a dureza em função do teor de soluto no alumínio. 

 

Figura 4.103 – Curvas da variação da microdureza (HV) dos alumínios laminados a frio com 

70% de redução em espessura, com diferentes temperaturas de tratamento térmico, em função 

da pureza do alumínio. 

 

4.3.9 Textura 

 

As texturas foram analisadas nos alumínios de pureza comercial pela técnica de 

difração de raios X. Em seguida serão apresentadas apenas as figuras de pólo do plano (111), 

apesar de em todos os casos as mesmas terem sido geradas nos quatro planos (111), (200), 

(220) e (311) para posterior obtenção das FDO’s. Também serão apresentadas somente as 

FDO’s para os ângulos φ2 = 0º, 45º e 65º, visto que nenhuma componente de textura foi 

encontrada nos outros ângulos. Já no alumínio super puro, as texturas foram analisadas pela 

técnica de difração de elétrons retroespalhados (EBSD), devido ao tamanho de grão grande.  

 

4.3.9.1 Análises feitas na superfície das amostras de alumínio, laminadas com 70% de 

redução em espessura, sem tratamento térmico. 

 

As Figuras 4.104, 4.105 e 4.106 mostram a figura de pólo (Figuras 4.104a, 4.105a e 

4.106a) com FDO para φ2 = 0º, 45º e 65º (Figuras 4.104b, 4.105b e 4.106b) obtida por 

difração de raios X, análises na superfície dos alumínios de pureza comercial laminados a frio 

com 70% de redução em espessura, sem tratamento térmico. 
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Figura 4.104 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1100, laminado a frio com 70% de redução em espessura, sem tratamento 

térmico (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.105 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1050, laminado a frio com 70% de redução em espessura, sem tratamento 

térmico (difração de raios X). 

 

 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

(113) ]233[
S 

(113) ]233[

S 
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Figura 4.106 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1070, laminado a frio com 70% de redução em espessura, sem tratamento 

térmico (difração de raios X). 

 

Durante a laminação a frio do alumínio, a textura esperada é a fibra α, que se inicia da 

orientação tipo Goss {011}〈100〉 para a orientação tipo latão {011}〈211〉 e a fibra β, que se 

inicia da orientação tipo cobre {112}〈111〉 passando pela orientação S {123}〈634〉 e 

terminando na orientação B {011}〈211〉, conforme representado esquematicamente na Figura 

4.107. A fibra α ocorre principalmente em materiais com percentuais de redução muito baixos 

(até 40%) e a fibra β ocorre em materiais onde os percentuais de redução são caracterizados 

como médios e altos (acima de 80%) [Todayama; Inagaki, 2005]. Na superfície e próximo da 

superfície de materiais com estrutura CFC laminados com vários passes de redução, as 

componentes de textura de laminação diminuem e as chamadas texturas de cisalhamento 

aumentam. A textura de cisalhamento encontrada por Aukrust et al na superfície de uma liga 

de alumínio foi a (113) ]233[  [Aukrust et al, 1997]. Mao e Sun ao pesquisar texturas 

heterogêneas de laminação, concluíram que para uma amostra de alumínio a textura variava 

com a espessura da amostra, dessa forma, pode-se notar a influência dos cilindros de 

laminação (texturas de cisalhamento durante as deformações plásticas) [Mao; Sun, 1993]. 

 

Figura 4.107 – Representação esquemática da textura de laminação de materiais com estrutura 

CFC no espaço tridimensional de Euler mostrando a fibra α e a fibra β [Hirsch; Lücke, 

1988a]. 

 

b) S 

(113) ]233[
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As FDO’s das Figuras 4.104b, 4.105b e 4.106b calculadas a partir de figuras de pólo 

(Figuras 4.104a, 4.105a e 4.106a) obtidas por difração de raios X mostram que os alumínios 

de pureza comercial (AA1100, AA1050 e AA1070) laminados a frio com redução de 70% em 

espessura têm uma textura de cisalhamento (113) ]233[  na superfície, devido ao cisalhamento 

ocorrido entre o cilindro de laminação e as amostras em questão. As intensidades encontradas 

da textura de cisalhamento para os alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 são 6,9, 7,4 e 7,0, 

respectivamente, ou seja, praticamente a mesma. Também foi encontrada nos alumínios 

AA1100, AA1050 e AA1070, a textura S {123}〈634〉, típica de material laminado, com 

intensidades de f(g) iguais a 4,9, 5,2 e 5,0, respectivamente, ou seja, menores que as da 

textura de cisalhamento. 

A seguir serão apresentados os resultados das análises por difração de elétrons 

retroespalhados (EBSD), essa técnica é amplamente utilizada na determinação da 

microtextura e mesotextura, mas também é possível utilizá-la para determinar a macrotextura 

ou simplesmente textura. Neste trabalho utilizaremos a técnica de EBSD para o estudo da 

textura do alumínio super puro, uma vez que não foi possível obter resultados através da 

técnica de difração de raios X, devido ao tamanho de grão muito grande, que torna a técnica 

inviável. 

A dimensão do campo e o passo foram determinados individualmente para cada 

amostra considerando-se o tamanho do grão, de modo que em média cada grão fosse 

representado por três pontos na varredura.  

A Figura 4.108 mostra a figura de pólo (Figura 4.108a) com sua respectiva FDO 

(Figura 4.108b) obtida por EBSD com simetria triclínica, e a Figura 4.109 mostra a figura de 

pólo (Figura 4.109a) com sua respectiva FDO (Figura 4.109b) obtida por EBSD com simetria 

ortorrômbica, ambas as análises na superfície do alumínio AA1199 laminado a frio com 70% 

de redução em espessura, sem tratamento térmico. 

 

a) 
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Figura 4.108 – (a) Figuras de pólos e (b) FDO da superfície do alumínio AA1199 laminado a 

frio com 70% de redução em espessura, sem tratamento térmico, obtidas por EBSD com 

simetria triclínica. 

 

 

 

Figura 4.109 – (a) Figuras de pólos e (b) FDO da superfície do alumínio AA1199 laminado a 

frio com 70% de redução em espessura, sem tratamento térmico, obtidas por EBSD com 

simetria ortorrômbica. 

 

a) 

b) 

b) 

Cubo

Cubo
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As FDO’s das Figuras 4.108b e 4.109b obtidas por EBSD com simetria triclínica e 

ortorrômbica, respectivamente, mostram que o alumínio super puro (AA1199) laminado a frio 

com 70% de redução em espessura tem uma textura tipo cubo {001}〈100〉 com intensidades 

de 15,7 e 12,8, respectivamente. A textura cúbica é típica de alumínio recristalizado a partir 

de grãos que nucleiam em subestruturas de deformação semelhantes a bandas de transição 

[Lima, N. B.; Lima, L. M. G.; Padilha, 2003], portanto não era esperado obtê-la após 

laminação a frio. Possivelmente, a textura forte antes do material ser laminado a frio era a 

textura tipo cubo e o percentual de redução não possibilitou a imposição de uma textura de 

deformação. 

Teoricamente, a imposição da simetria triclínica ou ortorrômbica, desde que a amostra 

apresente simetria, os resultados deverão ser semelhantes. Para as amostras que apresentam 

maior intensidade de textura, a imposição de um tipo ou outro de simetria não acarreta em 

diferenças significativas [Martins, 2005], isto foi comprovado nas Figuras 4.108 e 4.109, 

portanto deste ponto em diante somente será apresentado os resultados da simetria triclínica. 

 

4.3.9.2 Análises feitas a ¼ da espessura das amostras de alumínio, laminadas com 70% 

de redução em espessura, sem tratamento térmico. 

 

As Figuras 4.110, 4.111 e 4.112 mostram as figuras de pólo (Figuras 4.110a, 4.111a e 

4.112a) com FDO para φ2 = 0º, 45º e 65º (Figuras 4.110b, 4.111b e 4.112b) obtidas por 

difração de raios X, análises a ¼ da espessura dos alumínios de pureza comercial laminados a 

frio com 70% de redução em espessura, sem tratamento térmico. 

 

 

Figura 4.110 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, análises a ¼ da 

espessura do alumínio AA1100, laminado a frio com 70% de redução em espessura, sem 

tratamento térmico (difração de raios X). 

a) 

b) 

Fibra {113}〈uvw〉
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Figura 4.111 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, análises a ¼ da 

espessura do alumínio AA1050, laminado a frio com 70% de redução em espessura, sem 

tratamento térmico (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.112 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, análises a ¼ da 

espessura do alumínio AA1070, laminado a frio com 70% de redução em espessura, sem 

tratamento térmico (difração de raios X). 

 

As FDO’s das Figuras 4.110b e 4.112b mostram que os alumínios AA1100 e AA1070 

laminados a frio com 70% de redução em espessura tem a ¼ da espessura uma textura tipo 

fibra de cisalhamento {113}〈uvw〉; para o alumínio AA1100 a componente forte está na 

direção ]112[  com uma intensidade f(g) igual a 5,1 e para o alumínio AA1070 as componentes 

fortes estão nas direções ]011[  e ]233[  com uma intensidade de 3,6. A FDO da Figura 4.111b 

mostra que o alumínio AA1050 laminado a frio com redução de 70% em espessura tem a ¼ 

da espessura uma textura de cisalhamento (113) ]233[ , com uma intensidade de 7,0. Nos 

a) 

b) 

a) 

b) 

(113) ]233[
S 

Fibra {113}〈uvw〉 

S 
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alumínios AA1050 e AA1070 a textura S {123}〈634〉 também foi encontrada, com as 

seguintes intensidades 6,0 e 3,6, respectivamente, essa textura é típica de material laminado.  

 

4.3.9.3 Análises feitas no centro (½ da espessura) das amostras de alumínio, laminadas 

com 70% de redução em espessura, sem tratamento térmico. 

 

As Figuras 4.113, 4.114 e 4.115 mostram a figura de pólo (Figuras 4.113a, 4.114a e 

4.115a) com FDO para φ2 = 0º, 45º e 65º (Figuras 4.113b, 4.114b e 4.115b) obtidas por 

difração de raios X, análises no centro dos alumínios de pureza comercial laminados a frio 

com 70% de redução em espessura, sem tratamento térmico. 

 

 

Figura 4.113 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, análises no centro do 

alumínio AA1100, laminado a frio com 70% de redução em espessura, sem tratamento 

térmico (difração de raios X). 

 

 

 

 

 

b) 

a) 

a) 

(113) ]233[

S 
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Figura 4.114 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, análises no centro do 

alumínio AA1050, laminado a frio com 70% de redução em espessura, sem tratamento 

térmico (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.115 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, análises no centro do 

alumínio AA1070, laminado a frio com 70% de redução em espessura, sem tratamento 

térmico (difração de raios X). 

 

As FDO’s das Figuras 4.113b, 4.114b e 4.115b calculadas a partir de figuras de pólo 

(Figuras 4.113a, 4.114a e 4.115a) obtidas por difração de raios X mostram que os alumínios 

de pureza comercial (AA1100, AA1050 e AA1070) laminados a frio com 70% de redução em 

espessura têm uma textura tipo fibra de cisalhamento {113}〈uvw〉 no centro do material, 

devido ao cisalhamento ocorrido entre o cilindro de laminação e as amostras em questão. Para 

os alumínios AA1100 e AA1050 a componente forte está na direção ]233[  com intensidade 

de 7,4 e 3,7, respectivamente, porém para o alumínio AA1070 a componente forte está na 

direção ]112[  com intensidade de 5,5. A textura S {123}〈634〉, típica de material laminado, foi 

encontrada nos alumínios AA1100 e AA1050 com intensidades de 6,3 e 3,7. A textura forte 

encontrada nos alumínios de pureza comercial laminados a frio com 70% de redução em 

espessura foi a de cisalhamento, indicando a influência dos cilindros de laminação no material 

devido a sua baixa espessura, uma vez que o material que tinha uma espessura de 10 mm 

b) 

a) 

b) 

Fibra {113}〈uvw〉

Fibra {113}〈uvw〉

S 
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(estado “como recebido”) passou a ter uma espessura de 2,3 mm após a laminação a frio 

(Figura 3.4) e o centro desse material corresponde a aproximadamente 1,2 mm [Mao; Sun, 

1993]. 

 

4.3.9.4 Análises feitas na superfície das amostras de alumínio, laminadas com 70% de 

redução em espessura e tratadas termicamente a 150 ºC/1 h. 

 

A textura foi analisada no alumínio super puro pela técnica por difração de elétrons 

retroespalhados (EBSD). A partir de agora serão apresentadas apenas as figuras de pólo do 

plano (111), apesar de em todos os casos as mesmas terem sido geradas nos quatro planos 

(111), (200), (220) e (311) para posterior obtenção das FDO’s. Também serão apresentadas 

somente as FDO’s para os ângulos φ2 = 0º e 45º, visto que nenhuma componente de textura 

foi encontrada nos outros ângulos. 

A Figura 4.116 mostra a figura de pólo 111 (Figura 4.116a) com FDO para φ2 = 0º e 

45º (Figura 4.116b), obtida por EBSD com simetria triclínica, na superfície do alumínio 

AA1199 laminado a frio com 70% de redução em espessura, e tratado termicamente a 150 

ºC/1 h. A Figura 4.117 mostra o mapa de orientação e a figura de pólo inversa. 

 

 

Figura 4.116 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO na superfície do alumínio AA1199, laminado 

a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 150 ºC/1 h (EBSD) com 

simetria triclínica. 

 

a) 

b) 

Cubo
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Figura 4.117 – Mapa de orientação de grãos e a figura de pólo inversa do alumínio AA1199, 

laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 150 ºC/1 h.  

 
A textura forte encontrada no alumínio AA1199 laminado a frio com 70% de redução 

em espessura e tratado termicamente a 150 ºC por 1 hora foi a tipo cubo {001}〈100〉. A 

textura esperada seria mista, ou seja, uma textura com componentes de material laminado a 

frio e componentes de material recristalizado, pois sua microestrutura apresenta regiões 

recristalizadas e não recristalizadas (Figura 4.90d e 4.117), porém somente a textura típica de 

material recristalizado foi encontrada. Deve se destacar que a figura de pólo obtida por EBSD 

é resultante da análise de alguns grãos diferentemente das figuras de pólo obtidas a partir da 

difração de raios X onde milhares de grãos geram uma figura de pólo [Pinto; Lopes, 2003]. O 

mapa de orientação da Figura 4.117 também mostra que a orientação predominante dos grãos 

é do tipo {001} (tons vermelhos). 

 

4.3.9.5 Análises feitas na superfície das amostras de alumínio, laminadas com 70% de 

redução em espessura e tratadas termicamente a 200 ºC/1 h. 

 

A Figura 4.118 mostra a figura de pólo 111 (Figura 4.118a) com sua respectiva função 

de distribuição de orientação (FDO) (Figura 4.118b), obtida por EBSD com simetria 

triclínica, na superfície do alumínio AA1199 laminado a frio com 70% de redução em 
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espessura, e tratado termicamente a 200 ºC/1 h.  

 

 

Figura 4.118 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO na superfície do alumínio AA1199, laminado 

a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 200 ºC/1 h (EBSD) com 

simetria triclínica. 

 

As texturas encontradas no alumínio AA1199 laminado a frio com 70% de redução em 

espessura e tratado termicamente a 200 ºC por 1 hora foram a tipo cubo {001}〈100〉, típica de 

material recristalizado, e a textura tipo A (112) ]011[ . A textura esperada seria mista, ou seja, 

uma textura com componentes de material laminado a frio e componentes de material 

recristalizado, pois sua microestrutura apresenta regiões recristalizadas e não recristalizadas, 

conforme mostram as Figuras 4.90e e 4.92d. 

 

4.3.9.6 Análises feitas na superfície das amostras de alumínio, laminadas com 70% de 

redução em espessura e tratadas termicamente a 250 ºC/1 h. 

 

As Figuras 4.119, 4.120 e 4.121 mostram as figuras de pólo (Figuras 4.119a, 4.120a e 

4.121a) com FDO para φ2 = 0º, 45º e 65º (Figuras 4.119b, 4.120b e 4.121b), obtidas por 

difração de raios X, na superfície dos alumínios de pureza comercial laminados a frio com 

70% de redução em espessura, tratados termicamente a 250 ºC/1 h. 

 

a) 

a) 

b) 

Cubo

(112) ]011[
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Figura 4.119 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1100, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

250 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.120 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1050, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

250 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.121 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1070, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

250 ºC/1 h (difração de raios X).  

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

(113) ]233[

S 
Goss

S 
(113) ]233[

S 
(113) ]233[

Goss
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As FDO’s das Figuras 4.119b, 4.120b e 4.121b calculadas a partir de figuras de pólo 

(Figuras 4.119a, 4.120a e 4.121a) obtidas por difração de raios X mostram que os alumínios 

de pureza comercial (AA1100, AA1050 e AA1070) laminados a frio com 70% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 250 ºC por 1 hora têm uma textura de cisalhamento 

(113) ]233[  na superfície, devido ao cisalhamento ocorrido entre o cilindro de laminação e as 

amostras em questão. As intensidades encontradas da textura de cisalhamento para os 

alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 são 7,2, 7,4 e 9,4, respectivamente. Mesmo após 

tratamento térmico a 250 ºC por 1 hora do alumínio laminado a frio, a textura S {123}〈634〉, 

típica de material laminado, ainda estava presente nos alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 

com intensidades iguais a 4,1, 6,3 e 5,4, respectivamente. A textura Goss {011}〈100〉 também 

foi encontrada nos alumínios AA1100 e AA1070 com intensidades iguais a 4,1 e 4,0, 

respectivamente, essa textura é resultado de nucleação em bandas de cisalhamento e também 

ocorre em material deformado [Todayama; Inagaki, 2005]. 

A Figura 4.122 mostra a figura de pólo 111 (Figura 4.122a) com sua respectiva função 

de distribuição de orientação (FDO) (Figura 4.122b), obtida por EBSD com simetria 

triclínica, na superfície do alumínio AA1199 laminado a frio, com 70% de redução em 

espessura, e tratado termicamente a 250 ºC/1 h. 

 

 

Figura 4.122 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO na superfície do alumínio AA1199, laminado 

a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 250 ºC/1 h (EBSD) com 

simetria triclínica. 

 

A textura encontrada no alumínio AA1199 laminado a frio com 70% de redução em 

espessura e tratado termicamente a 250 ºC por 1 hora foi a tipo cubo {001}〈100〉, textura 

típica de material recristalizado; nesta temperatura o alumínio AA1199 está recristalizado, 

b) 

a) 

Cubo
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conforme mostram as Figuras 4.90f e 4.93d, porém a Tabela 4.14 indica que a temperatura 

para completa recristalização do alumínio AA1199 após laminação a frio com 70% de 

redução é 280 ºC, essa diferença de 30 ºC pode ser explicada pela região em que foi feita a 

micrografia, provavelmente foi diferente da região onde foi medida a microdureza para a 

construção do gráfico da Figura 4.100 que posteriormente gerou o gráfico da Figura 4.101, de 

onde foram identificadas as temperaturas para completa recristalização dos alumínios 

estudados.  

 

4.3.9.7 Análises feitas na superfície das amostras de alumínio, laminadas com 70% de 

redução em espessura e tratadas termicamente a 300 ºC/1 h. 

 

As Figuras 4.123, 4.124 e 4.125 mostram as figuras de pólo (Figuras 4.123a, 4.124a e 

4.125a) com FDO para φ2 = 0º, 45º e 65º (Figuras 4.123b, 4.124b e 4.125b), obtidas por 

difração de raios X, na superfície dos alumínios de pureza comercial laminados a frio com 

70% de redução em espessura, tratados termicamente a 300 ºC/1 h. 

 

 

Figura 4.123 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1100, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

300 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

 

b) 

a) 

a) 

(113) ]233[  

Goss

S 
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Figura 4.124 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1050, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

300 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.125 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1070, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

300 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

As FDO’s das Figuras 4.123b, 4.124b e 4.125b calculadas a partir de figuras de pólo 

(Figuras 4.123a, 4.124a e 4.125a) obtidas por difração de raios X mostram que os alumínios 

de pureza comercial (AA1100, AA1050 e AA1070) laminados a frio com 70% de redução em 

espessura e tratado termicamente a 300 ºC por 1 hora têm uma textura de cisalhamento 

(113) ]233[  na superfície, devido ao cisalhamento ocorrido entre o cilindro de laminação e as 

amostras em questão. As intensidades encontradas da textura de cisalhamento para os 

alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 são 7,2, 7,2 e 7,7, respectivamente. A textura S 

{123}〈634〉, típica de material laminado também foi encontrada nos alumínios AA1100, 

AA1050 e AA1070 com intensidades de 5,1, 6,2 e 4,4, respectivamente. Outra textura 

também encontrada nos alumínios AA1100 e AA1050 foi a textura Goss {011}〈100〉, com 

intensidades iguais a 3,1 e 4,1, respectivamente, essa textura é resultado da nucleação em 

bandas de cisalhamento. 

b) 

a) 

b) 

Goss

(113) ]233[  

S 

(113) ]233[  S 
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A Figura 4.126 mostra a figura de pólo 111 (Figura 4.126a) com sua respectiva função 

de distribuição de orientação (FDO) (Figura 4.126b), obtida por EBSD com simetria 

triclínica, na superfície do alumínio AA1199 laminado a frio com 70% de redução em 

espessura, e tratado termicamente a 300 ºC/1 h. A Figura 4.127 mostra o mapa de orientação e 

a figura de pólo inversa. 

 

 

Figura 4.126 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO na superfície do alumínio AA1199, laminado 

a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 300 ºC/1 h com simetria 

triclínica (EBSD). 

 

 

Figura 4.127 – Mapa de orientação de grãos e a figura de pólo inversa do alumínio AA1199, 

laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 300 ºC/1 h.  

a) 

b) 

Cubo
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A textura encontrada no alumínio AA1199 laminado a frio com 70% de redução em 

espessura e tratado termicamente a 300 ºC por 1 hora foi a tipo cubo {001}〈100〉, textura 

típica de material recristalizado. A textura cúbica aqui encontrada é também a esperada, pois 

nessa temperatura o alumínio AA1199 encontra-se totalmente recristalizado, conforme 

mostram as Figuras 4.90g, 4.94d e 4.127 e a Tabela 4.14. No mapa de orientação de grãos 

(Figura 4.127) a orientação predominante dos grãos é do tipo {001} (tons vermelhos). 

 

4.3.9.8 Análises feitas na superfície das amostras de alumínio, laminadas com 70% de 

redução em espessura e tratadas termicamente a 350 ºC/1 h. 

 

As Figuras 4.128, 4.129 e 4.130 mostram as figuras de pólo (Figuras 4.128a, 4.129a e 

4.130a) com FDO para φ2 = 0º, 45º e 65º (Figuras 4.128b, 4.129b e 4.130b), obtidas por 

difração de raios X, na superfície dos alumínios de pureza comercial laminados a frio com 

70% de redução em espessura, tratados termicamente a 350 ºC/1 h. 

 

 

Figura 4.128 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1100, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

350 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

 

b) 

a) 

a) 

Cubo 

Cubo ND

Cubo rodado 

(113) ]233[  
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Figura 4.129 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1050, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

350 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.130 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1070, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

350 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

As FDO’s, Figuras 4.128b, 4.129b e 4.130b, mostram que os alumínios de pureza 

comercial (AA1100, AA1050 e AA1070) laminados a frio com 70% de redução em espessura 

e tratados termicamente a 350 ºC por 1 hora têm na superfície uma textura tipo cubo 

{001}〈100〉 e uma textura de cisalhamento (113) ]233[ . As intensidades encontradas da 

textura tipo cubo para os alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 foram 4,4, 3,4 e 2,6, 

respectivamente. A textura de cisalhamento encontrada para os alumínios AA1100, AA1050 e 

AA1070 foi devido ao cisalhamento ocorrido entre o cilindro de laminação e as amostras em 

questão e as intensidades são 6,2, 4,8 e 5,5, respectivamente. Na temperatura de 350 ºC os 

alumínios AA1100 e AA1070 estão parcialmente recristalizados e o alumínio AA1050 está 

totalmente recristalizado conforme mostra a Tabela 4.14, portanto a textura tipo cubo 

{001}〈100〉, típica de recristalização, encontrada nos alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 

confirma que nos mesmos ocorreu nucleação da recristalização nas bandas cúbicas [Engler, 

b) 

a) 

b) 

Cubo 

Cubo 

S 

(113) ]233[  

S 

Goss
(113) ]233[
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1996] pois essa textura não foi encontrada nos alumínios laminados a frio com 70% de 

redução em espessura sem tratamento térmico, ou seja, encruados. As texturas tipo cubo ND 

{001}〈310〉 e tipo cubo rodado {001}〈110〉 encontradas no alumínio AA1100 também são 

texturas procedentes da recristalização. A textura Goss {011}〈100〉 também é uma textura de 

recristalização e foi encontrada no alumínio AA1070, porém a textura S {123}〈634〉 típica de 

material laminado estava presente no material encruado e após tratamento térmico a 350 ºC 

por 1 hora essa textura permaneceu nos alumínios AA1050 e AA1070 indicando que ocorreu 

nucleação da recristalização nos contornos de grão [Lima, N. B.; Lima, L. M. G.; Padilha, 

2003].  

A Figura 4.131 mostra a figura de pólo 111 (Figura 4.131a) com sua respectiva função 

de distribuição de orientação (FDO) (Figura 4.131b), obtida por EBSD com simetria 

triclínica, na superfície do alumínio AA1199 laminado a frio, com 70% de redução em 

espessura, e tratado termicamente a 350 ºC/1 h. 

 

 

 

Figura 4.131 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO, ambos triclínicos e na superfície do 

alumínio AA1199, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

350 ºC/1 h (EBSD). 

 

a) 

b) 

Goss 

Cubo 
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A textura encontrada no alumínio AA1199 laminado a frio com 70% de redução em 

espessura e tratado termicamente a 350 ºC por 1 hora foi a tipo cubo {001}〈100〉, textura 

típica de material recristalizado. A textura cúbica aqui encontrada é também a esperada, pois 

nessa temperatura o alumínio AA1199 encontra-se totalmente recristalizado, conforme mostra 

a Figura 4.90h. Também foi encontrado a textura tipo Goss {011}〈100〉 que é uma textura de 

recristalização, onde a nucleação ocorreu em bandas de cisalhamento. 

 

4.3.9.9 Análises feitas a ¼ da espessura das amostras de alumínio, laminadas com 70% 

de redução em espessura e tratadas termicamente a 350 ºC/1 h. 

 

As Figuras 4.132, 4.133 e 4.134 mostram as figuras de pólo (Figuras 4.132a, 4.133a e 

4.134a) com FDO para φ2 = 0º, 45º e 65º (Figuras 4.132b, 4.133b e 4.134b), obtidas por 

difração de raios X, a ¼ da espessura dos alumínios de pureza comercial laminados a frio, 

com 70% de redução em espessura, tratados termicamente a 350 ºC/1 h. 

 

 

Figura 4.132 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, a ¼ da espessura do 

alumínio AA1100, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

350 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

 

 

b) 

a) 

a) 

Cubo

Fibra {113}〈uvw〉 
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Figura 4.133 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, a ¼ da espessura do 

alumínio AA1050, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

350 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.134 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, a ¼ da espessura do 

alumínio AA1070, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

350 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

Para os alumínios comercialmente puros (AA1100, AA1070 e AA1050), laminados a 

frio com 70% de redução em espessura e tratado termicamente a 350 ºC por 1 hora têm 

texturas, a ¼ da espessura, tipo cubo {001}〈100〉 e tipo fibra de cisalhamento {113}〈uvw〉. A 

textura tipo cubo é típica de material recristalizado cuja nucleação aconteceu nas bandas 

cúbicas e as intensidades encontradas para os alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 foram 

4,2, 6,2 e 4,3, respectivamente. A textura de cisalhamento encontrada para os alumínios 

AA1100, AA1050 e AA1070 foi devido ao cisalhamento ocorrido entre o cilindro de 

laminação e as amostras em questão.  

Para o alumínio AA1100 as componentes fortes estão na direção ]011[  e ]233[  com 

intensidades iguais a 3,5 e 4,2, respectivamente.  

No alumínio AA1050 as componentes fortes estão nas direções ]011[  e ]233[  com 

intensidades iguais a 4,4 e 3,5, respectivamente. 

a) 

b) 

b) 

Cubo 

Cubo

Fibra {113}〈uvw〉

Fibra {113}〈uvw〉
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No alumínio AA1070 as componentes fortes estão nas direções ]011[  e ]233[  ambas 

com intensidades iguais a 3,6. 

 

4.3.9.10 Análises feitas no centro (½ da espessura) das amostras de alumínio, laminadas 

com 70% de redução em espessura e tratadas termicamente a 350 ºC/1 h. 

 

As Figuras 4.135, 4.136 e 4.137 mostram as figuras de pólo (Figuras 4.135a, 4.136a e 

4.137a) com FDO para φ2 = 0º, 45º e 65º (Figuras 4.135b, 4.136b e 4.137b), obtidas por 

difração de raios X, no centro dos alumínios de pureza comercial laminados a frio com 70% 

de redução em espessura, tratados termicamente a 350 ºC/1 h. 

 

 

Figura 4.135 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, no centro do alumínio 

AA1100, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 350 ºC/1 

h (difração de raios X). 

 

 

 

 

 

a) 

a) 

b) 

Fibra {113}〈uvw〉 
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Figura 4.136 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, no centro do alumínio 

AA1050, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 350 ºC/1 

h (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.137 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, no centro do alumínio 

AA1070, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 350 ºC/1 

h (difração de raios X). 

 

Para os alumínios comercialmente puros (AA1100, AA1070 e AA1050), laminados a 

frio com 70% de redução em espessura e tratado termicamente a 350 ºC por 1 hora têm 

texturas, no centro, tipo cubo {001}〈100〉 e tipo fibra de cisalhamento {113}〈uvw〉. A textura 

tipo cubo é típica de material recristalizado e as intensidades encontradas para os alumínios 

AA1100, AA1050 e AA1070 foram 6,9, 3,4 e 5,5, respectivamente. A textura de 

cisalhamento encontrada para os alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 foi devido ao 

cisalhamento ocorrido entre o cilindro de laminação e as amostras em questão.  

Para o alumínio AA1100 as componentes fortes estão na direção ]011[  e ]233[  com 

intensidades iguais a 4,9 e 3,9, respectivamente.  

No alumínio AA1050 as componentes fortes estão nas direções ]011[  e ]233[  ambas 

com intensidades iguais a 4,2. 
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No alumínio AA1070 as componentes fortes estão nas direções ]011[  e ]233[  ambas 

com intensidades iguais a 3,1. 

 

4.3.9.11 Análises feitas na superfície das amostras de alumínio, laminadas com 70% de 

redução em espessura e tratadas termicamente a 500 ºC/1 h. 

 

As Figuras 4.138, 4.139 e 4.140 mostram as figuras de pólo (Figuras 4.138a, 4.139a e 

4.140a) com FDO para φ2 = 0º, 45º e 65º (Figuras 4.138b, 4.139b e 4.140b), obtidas por 

difração de raios X, na superfície dos alumínios de pureza comercial laminados a frio com 

70% de redução em espessura, tratados termicamente a 500 ºC/1 h. 

 

 

Figura 4.138 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1100, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

500 ºC/1 h (difração de raios X). 
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b) 

a) 
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Figura 4.139 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1050, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

500 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

 

 

Figura 4.140 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO com φ2 = 0º, 45º e 65º, na superfície do 

alumínio AA1070, laminado a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 

500 ºC/1 h (difração de raios X). 

 

Para os alumínios comercialmente puros (AA1100, AA1070 e AA1050), laminados a 

frio com 70% de redução em espessura e tratado termicamente a 500 ºC por 1 hora têm 

texturas, na superfície, tipo S {123}〈634〉 e tipo fibra de cisalhamento {113}〈uvw〉. A textura 

tipo S é típica de material laminado, porém aqui a mesma foi encontrada após o recozimento a 

500 ºC, temperatura esta maior que a temperatura para completa recristalização dos alumínios 

comercialmente puros, conclui-se então que a mesma é procedente da nucleação da 

recristalização nos contornos de grão. As intensidades encontradas para a textura tipo S nos 

alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 foram 3,5, 3,6 e 4,1, respectivamente. A textura de 

cisalhamento encontrada para os alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 foi devido ao 

cisalhamento ocorrido entre o cilindro de laminação e as amostras em questão.  

Para o alumínio AA1100 as componentes fortes estão na direção ]011[  e ]233[  com 

intensidades iguais a 2,8 e 4,9, respectivamente.  
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No alumínio AA1050 as componentes fortes estão nas direções ]011[  e ]233[  com 

intensidades iguais a 2,9 e 4,4, respectivamente. 

No alumínio AA1070 as componentes fortes estão nas direções ]011[  e ]233[  com 

intensidades iguais a 2,7 e 4,8, respectivamente. 

A Figura 4.141 mostra a figura de pólo 111 (Figura 4.141a) com FDO para φ2 = 0º e 

45º (Figura 4.141b), obtida por EBSD com simetria triclínica, na superfície do alumínio 

AA1199 laminado a frio com 70% de redução em espessura, e tratado termicamente a 500 

ºC/1 h.  

 

 

Figura 4.141 – (a) Figura de pólo 111 e (b) FDO na superfície do alumínio AA1199, laminado 

a frio com 70% de redução em espessura, tratado termicamente a 500 ºC/1 h (EBSD) com 

simetria triclínica. 

 

A textura forte encontrada na superfície do alumínio AA1199 laminado a frio com 

70% de redução em espessura e tratado termicamente a 500 ºC por 1 hora foi a tipo cubo 

{001}〈100〉. A textura tipo cubo é típica de material recristalizado o que está em 

conformidade com o resultado obtido aqui, pois nessa temperatura de tratamento o material já 

se encontra completamente recristalizado, conforme mostrado na Figura 4.99d. 

Os precipitados não influenciam a textura de deformação, uma vez que os materiais 

laminados a quente possuíam praticamente a mesma textura e a textura de deformação dos 

três alumínios de pureza comercial também foi a mesma, como pôde ser constatado nas 

Figuras 4.104, 4.105 e 4.106.  

No caso do alumínio, a condição mais favorável para ocorrer a recristalização, ou seja, 

que o núcleo possua diferença de orientação superior a 15º e alta mobilidade, ocorre com 

baixa freqüência. A recuperação da matriz deformada fornece desorientações que dificilmente 

b) 

a) 

Cubo
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excede 10º. Conseqüentemente a nucleação geralmente é restrita a sítios próximos a 

heterogeneidades de deformação, onde zonas de alta desorientação são formadas na 

deformação.  

A nucleação de grãos orientados com textura tipo cubo ocorre, principalmente, em 

subestruturas de deformação semelhantes a bandas de transição. Estes núcleos recristalizados 

apresentam textura tipo cubo e estão envoltos por uma matriz com textura de deformação. 

Geralmente, não ocorrem muitas diferenças entre os contornos destas bandas e a matriz e, 

portanto, as bandas cubo são caracterizadas pela textura e não pela microestrutura. 

Os precipitados podem ter influencia na textura de recristalização. Em ligas de 

alumínio que contém precipitados grandes e incoerentes (> 1µm) antes da deformação, pode 

ser observada nucleação em torno da partícula, este efeito é devido a alta densidade de 

defeitos e a alta energia armazenada na matriz ao redor dos precipitados e este processo 

geralmente leva a textura ao acaso.  

Nucleação em bandas de cisalhamento leva a texturas do tipo Goss e Q (013)<231> 

em alumínio com alta deformação. Para baixa deformação, as bandas de cisalhamento são 

muito finas e não atingem tamanho crítico para crescer. Os contornos de alto ângulo entre os 

grãos deformados da matriz também são sítios favoráveis à nucleação em alumínio laminado.  

Nas regiões de contorno de grão são encontradas alta densidade de discordâncias e alto 

gradiente de orientações, vários sistemas de escorregamento são ativados nestas regiões para 

reduzir as deformações incompatíveis no contorno de grão durante a deformação. Daí estas 

regiões possuírem boas condições para sítios de nucleação. As ligas de alumínio geralmente 

possuem subestrutura recuperada de subgrãos antes do início da recristalização. A nucleação 

pode então advir do crescimento de um subgrão para a região deformada no outro lado do 

contorno. Este mecanismo em alumínio leva a formação de grãos com orientações próximas 

às da matriz deformada [Oliveira; Padilha; Lima, 2008].  

Os mecanismos que ocorreram com os três alumínios de pureza comercial foram a 

nucleação em bandas cúbicas, nucleação nos contornos de grão e nucleação nas bandas de 

cisalhamento. Já no alumínio super puro o mecanismo predominante foi a nucleação em 

bandas cúbicas. 

As Figuras 4.142, 4.143, 4.144 e 4.145 mostram a evolução da textura na superfície 

dos alumínios de pureza comercial (AA1100, AA1050 e AA1070), análises obtidas por 

difração de raios X e, na superfície do alumínio super puro (AA1199), análises obtidas por 

EBSD. 
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Figura 4.142 – Evolução da textura na superfície do alumínio AA1100, laminado a frio com 

70% de redução em espessura e tratado termicamente, análises obtidas por difração de raios 

X. 

 

Figura 4.143 – Evolução da textura na superfície do alumínio AA1050, laminado a frio com 

70% de redução em espessura e tratado termicamente, análises obtidas por difração de raios 

X. 

 

Figura 4.144 – Evolução da textura na superfície do alumínio AA1070, laminado a frio com 

70% de redução em espessura e tratado termicamente, análises obtidas por difração de raios 

X. 



  

 

238 RESULTADOS E DISCUSSÕES                                                                                                                                                                                                               . 

 

Figura 4.145 – Evolução da textura na superfície do alumínio AA1199, laminado a frio com 

70% de redução em espessura e tratado termicamente, análises obtidas por EBSD. 

 

Nos alumínios de pureza comercial, Figuras 4.142. 4.143 e 4.144, laminados com 70% 

de redução em espessura e tratados termicamente, nota-se que a textura de cisalhamento 

(113) ]233[  e a textura S {123}〈634〉 de deformação diminuem com o aumento das texturas de 

recristalização. 

No alumínio super puro, Figura 4.145, a textura forte encontrada é a textura cubo 

{001}〈100〉 com a presença da textura Goss {011}[100]. Há um crescimento da textura cubo 

até a temperatura de 200 ºC e após essa temperatura, a textura cubo diminui de intensidade. 
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4.4 Laminação a frio com aproximadamente 80% de redução em espessura 

(alumínios de pureza comercial) 

 

Antes das amostras serem laminadas, as mesmas foram tratadas termicamente a 400 ºC 

por 1 hora. Elas foram laminadas a frio num total de 12 passes, obtendo-se uma redução em 

espessura de aproximadamente 80%. Sendo a espessura inicial de 8 mm e a espessura final de 

1,8 mm. Após serem laminadas, as amostras foram tratadas termicamente a 150, 250 e 350 ºC 

por 30 minutos, 1, 2, 3 e 4 horas. 

 

4.4.1 Alumínio laminado a frio com 80% de redução em espessura e sem tratamento 

térmico.   

 

A Figura 4.146 apresenta a microestrutura dos alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 

laminados a frio com 80% de redução em espessura e sem tratamento térmico, em 

microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 

a)  b)  c) 

Figura 4.146 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 80% de redução em 

espessura e sem tratamento térmico, polidos e atacados (anodização) eletroliticamente, com 

aumento de 50X (MO, luz polarizada): a) AA1100, b) AA1050 e c) AA1070. 

 

Todas as microestruturas mostradas na Figura 4.146 apresentaram uma estrutura 

deformada, pois os alumínios foram laminados a frio com 80% de redução em espessura e não 

sofreram tratamento térmico posterior.   
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4.4.2 Alumínio laminado a frio com 80% de redução em espessura e tratado 

termicamente a 250 ºC/1 h. 

 

A Figura 4.147 apresenta a microestrutura dos alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 

laminados a frio com 80% de redução em espessura e tratado termicamente a 250 ºC/1 h, em 

microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 

   

a) b) c) 

Figura 4.147 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 80% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 250 ºC/1 h, polidos e atacados (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz polarizada): a) AA1100, b) AA1050 e c) 

AA1070. 

 

Nos alumínios de pureza comercial tratados termicamente a 250 ºC por 1 hora 

observa-se uma estrutura deformada com provável recuperação. A recuperação não pode aqui 

ser confirmada, pois as discordâncias não são visualizadas por microscopia óptica e sim por 

microscopia eletrônica de transmissão [Rios; Padilha, 2007]. 

 

4.4.3 Alumínio laminado a frio com 80% de redução em espessura e tratado 

termicamente a 250 ºC/2 h. 

 

A Figura 4.148 apresenta a microestrutura dos alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 

laminados a frio com 80% de redução em espessura e tratados termicamente a 250 ºC/2 h, em 

microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 

 

 

 

DN 

DL 



  

 

241 RESULTADOS E DISCUSSÕES                                                                                                                                                                                                               . 

   

a) b) c) 

Figura 4.148 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 80% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 250 ºC/2 h, polidos e atacados (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz polarizada): a) AA1100, b) AA1050 e c) 

AA1070. 

 

Novamente na Figura 4.148 os alumínios de pureza comercial tratados termicamente a 

250 ºC por 2 horas apresenta uma microestrutura deformada com provável recuperação. 

 

4.4.4 Alumínio laminado a frio com 80% de redução em espessura e tratado 

termicamente a 250 ºC/3 h. 

 

A Figura 4.149 apresenta a microestrutura dos alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 

laminados a frio com 80% de redução em espessura e tratados termicamente a 250 ºC/3 h, em 

microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 

   

a) b) c) 

Figura 4.149 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 80% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 250 ºC/3 h, polidos e atacados (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz polarizada): a) AA1100, b) AA1050 e c) 

AA1070. 

 

Com o aumento do tempo de tratamento térmico para 3 horas na temperatura de 250 
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ºC começa a surgir a estrutura de células, porém o material está deformado, pois as células 

formadas estão com variações de cores no interior das mesmas o que indica orientações 

diferentes que é uma característica de material deformado. 

 

4.4.5 Alumínio laminado a frio com 80% de redução em espessura e tratado 

termicamente a 250 ºC/4 h. 

 

A Figura 4.150 apresenta a microestrutura dos alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 

laminados a frio com 80% de redução em espessura e tratados termicamente a 250 ºC/4 h, em 

microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 

   

a) b) c) 

Figura 4.150 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 80% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 250 ºC/4 h, polidos e atacados (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz polarizada): a) AA1100, b) AA1050 e c) 

AA1070. 

 

Após tratar termicamente os alumínios de pureza comercial na temperatura de 250 ºC 

por 4 horas, a mesma estrutura celular observada na Figura 4.149 (material tratado 

termicamente a 250 ºC por 3 horas) permanece, porém com células maiores, ou seja, ocorreu 

crescimento das mesmas, mas nenhum grão recristalizado foi observado, portanto temos 

provavelmente aqui uma estrutura recuperada. 

 

4.4.6 Alumínio laminado a frio com 80% de redução em espessura e tratado 

termicamente a 350 ºC/30 min. 

 

A Figura 4.151 apresenta a microestrutura dos alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 

laminados a frio com 80% de redução em espessura e tratados termicamente a 350 ºC/30 min, 

em microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 
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a) b) c) 

Figura 4.151 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 80% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 350 ºC/30 min, polidos e atacados (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz polarizada): a) AA1100, b) AA1050 e c) 

AA1070. 

 

Os alumínios de pureza comercial tratados termicamente a 350 ºC por 30 minutos 

apresentaram uma estrutura parcialmente recristalizada, pois o tempo de tratamento térmico 

não foi o suficiente para que a recristalização total acontecesse. Foi visto que no tratamento 

térmico a 250 ºC mesmo após 4 horas de recozimento o material não recristalizou, ou seja, 

não ocorreu a formação de novos grãos, e a 350 ºC por 30 minutos vários grãos estavam 

recristalizados, pois a recristalização é um processo termicamente ativado, e quanto maior for 

a temperatura menor será o tempo para a ocorrência da recristalização para o mesmo material. 

 

4.4.7 Alumínio laminado a frio com 80% de redução em espessura e tratado 

termicamente a 350 ºC/1 h. 

 

A Figura 4.152 apresenta a microestrutura dos alumínios AA1100, AA1050 e AA1070 

laminados a frio com 80% de redução em espessura e tratados termicamente a 350 ºC/1 h, em 

microscópio óptico (MO) com luz polarizada. 
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a) b) c) 

Figura 4.152 – Microestruturas dos alumínios laminados a frio com 80% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 350 ºC/1 h, polidos e atacados (anodização) 

eletroliticamente, com aumento de 50X (MO, luz polarizada): a) AA1100, b) AA1050 e c) 

AA1070. 

 
Para os alumínios de pureza comercial laminados a frio com 80% de redução em 

espessura e tratados termicamente a 350 ºC por 1 hora uma estrutura completamente 

recristalizada é observada.  

 

4.4.8 Microdureza (HV) 

 

A Figura 4.153 mostra as curvas da variação da microdureza dos alumínios de pureza 

comercial, tratados termicamente a 150, 250 e 350 ºC, em função do diferentes tempos de 

tratamento térmico. 

 
Figura 4.153 – Curvas da variação da microdureza, dos alumínios de pureza comercial, em 

função das temperaturas e dos tempos de tratamento térmico. 

 

Observa-se, para os alumínios AA1100, AA1050 e AA1070, que mantendo a 

temperatura constante em 350 ºC e aumentando o tempo de permanência nesta temperatura 
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para o tempo de 30 segundos houve uma queda brusca da dureza (recristalização), 

permanecendo constante para tempos maiores, já para a temperatura de 250 ºC, a dureza 

diminui (amolecimento), devido à diminuição na densidade de discordâncias (recuperação), e 

a partir de 2 horas a dureza permanece praticamente constante, e para a temperatura de 150 ºC 

a dureza praticamente não sofre alteração o que fica claro que para o tratamento isotérmico a 

150 ºC não houve recristalização e sim um rearranjo e aniquilação de discordâncias, ou seja, 

recuperação. O estudo da distribuição de discordâncias por microscopia eletrônica de 

transmissão será apresentado no próximo item.  

A partir dos resultados da curva anterior (Figura 4.153) construiu-se o gráfico da 

microdureza versus a temperatura (amolecimento) para o tempo de 1 hora (Figura 4.154) para 

os alumínios de pureza comercial e sua respectiva curva de derivada dH/dT (taxa de variação 

da microdureza), conforme mostrado na Figura 4.155. 

 

Figura 4.154 – Curvas da variação da microdureza (HV), dos alumínios de pureza comercial 

laminados a frio com 80% de redução em espessura, em função das temperaturas do 

tratamento térmico. 
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Figura 4.155 – Taxa de variação da microdureza (dH/dT), dos alumínios de pureza comercial 

laminados a frio com 80% de redução em espessura, em função das temperaturas do 

tratamento térmico.  

 
Para se encontrar a temperatura para 50% de amolecimento e completa recristalização, 

a mesma análise feita no alumínio laminado a frio com 70% de redução em espessura, é feita 

no alumínio laminado a frio com 80% de redução em espessura (Figura 4.155), e os valores 

da temperatura para 50% de amolecimento varia na faixa de 270 a 280 ºC e a temperatura 

para completa recristalização é de aproximadamente 350 ºC. 

 

4.4.9 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

A Figura 4.156 apresenta as micrografias dos alumínios de pureza comercial, 

laminados com 80% de redução em espessura, em microscópio eletrônico de transmissão 

(MET). As Figuras 4.156a, 4.156c e 4.156e mostram o estado encruado, laminado a frio com 

80% de redução em espessura, e as Figuras 4.156b, 4.156d e 4.156f, o estado tratado 

isotermicamente a 250 ºC por 1 hora. 

  
a) AA1100 b) AA1100 
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c) AA1050 d) AA1050 

  
e) AA1070 f) AA1070 

Figura 4.156 – Microestruturas dos alumínios de pureza comercial laminados a frio com 80% 

de redução em espessura sem tratamento térmico (a, c, e) e tratados isotermicamente a 250 

ºC/1 h (b, d, f), obtidas por microscopia eletrônica de transmissão (MET). 

 

As micrografias (a, c, e) da Figura 4.156 mostram arranjos celulares de discordâncias. 

Essas subestruturas celulares de discordâncias são esperadas, pois o alumínio tem alta energia 

de defeito de empilhamento e na temperatura ambiente as discordâncias têm alta mobilidade. 

Durante a deformação plástica, ocorre intensa multiplicação e interação entre discordâncias, 

formando primeiro emaranhados (dislocations tangles) e depois células (dislocations cells). 

Não foram detectadas diferenças significativas entre os arranjos de discordâncias 

apresentados pelos três alumínios. Diferenças certamente existem, mas para serem 

caracterizadas é necessário um estudo mais detalhado com microscopia eletrônica de 

transmissão. 

Conforme a Figura 4.153, no tempo de 1 hora e na temperatura de 250 ºC tem-se uma 

redução na dureza do alumínio comercialmente puro, porém a mesma figura indica que não 

ocorreu uma completa recristalização em nenhum dos três alumínios. 

 Na Figura 4.156 (b, d, f) é observado que a densidade de discordâncias no interior dos 

subgrãos do material tratado termicamente diminui em relação ao encruado, como resultado 
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da recuperação estática. Na Figura 4.156f observa-se uma área recristalizada isenta de 

discordâncias que circunvizinham grão recuperado contendo subgrãos em seu interior. Esta 

mesma figura é uma ilustração da definição de recristalização: migração de contorno de alto 

ângulo, varrendo a microestrutura e eliminando defeitos cristalinos. As micrografias obtidas 

por microscopia eletrônica de transmissão no estado recozido a 250 ºC por 1 hora, Figura 

4.156 (b, d, f), revelam a presença de subestruturas de subgrãos, mas o interior desses 

subgrãos não está totalmente isento de discordâncias.  

Em síntese, as discordâncias se formam durante o processo de laminação a frio 

(deformação plástica) e estão arranjadas em emaranhados e células, que após o tratamento 

térmico se rearranjam em subgrãos. A formação de subgrãos é um processo de recuperação 

ativado termicamente, com rearranjos de discordâncias, envolvendo sua movimentação por 

escorregamento com desvio e escalada. Foi registrada por MET a ocorrência de 

recristalização. 

A presença de partículas de compostos intermetálicos foi observada em todas as 

amostras analisadas, conforme mostra a Figura 4.157. Essas partículas é resultado da baixa 

solubilidade do ferro e do silício no alumínio e formam-se durante as diversas etapas do 

processamento dos materiais. 

 

Figura 4.157 – Microestrutura do alumínio AA1070 laminado a frio com 80% de redução em 

espessura sem tratamento térmico. 


