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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Produção do alumínio 

 

2.1.1 A indústria do alumínio 

 

O alumínio, apesar de ser o segundo elemento metálico mais abundante na crosta 

terrestre, é o metal mais jovem usado em escala industrial. O alumínio começou a ser 

produzido comercialmente há cerca de 150 anos [ABAL, 2004]. Sua produção atual supera a 

soma de todos os outros metais não ferrosos, pois, é o metal não ferroso mais consumido no 

mundo. A variedade de aplicações do alumínio está relacionada com suas características 

físico-químicas, com destaque para seu baixo peso específico, quando comparado com outros 

metais de grande consumo, resistência à corrosão e alta condutividade elétrica e térmica. 

Em 1809, Humprey Davy descobriu um novo metal e o denominou de alumium, mais 

tarde passou a ser chamado de aluminium [ABAL, 2004]. Hans Christian Oesterd isolou o 

alumínio, em 1825, pela primeira vez [ABAL, 2004], porém, apenas em 1886 foi 

desenvolvido um processo industrial econômico de redução [ABAL, 2004]. Quando o 

alumínio era pouco conhecido e tinha um custo elevado de produção, suas primeiras 

aplicações foram limitadas a trabalhos luxuosos como em estatuetas e placas comemorativas. 

Com o desenvolvimento dos processos industriais, o metal passou a estar disponível em 

maiores quantidades (embora ainda medido em quilos ao invés de toneladas). No final do 

Século XIX, com o aumento da produção e preços menores, foi sendo gradualmente utilizado 

em utensílios de cozinha e em alguns dos primeiros automóveis que já possuíam painéis 

revestidos de alumínio comercialmente puro. No início do Século XX, as indústrias de 

alumínio começaram a trabalhar na produção de ligas de alumínio com propriedades 

mecânicas mais elevadas. Os primeiros experimentos ocorreram através de tentativas e erros, 

aliados às observações perspicazes, responsáveis pelo aprimoramento dos princípios 

metalúrgicos fundamentais envolvidos. 

O rápido e notável crescimento da importância do alumínio na indústria é resultado de 

uma série de fatores [ABAL, 2004]: 

− é um metal que possui excelente combinação de propriedades, resultando numa 

adequabilidade técnica para um campo vasto de aplicações em engenharia; 

− pode ser facilmente transformado por meio de todos os processos metalúrgicos 
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tornando-se assim viável à indústria manufatureira em qualquer forma necessária; 

− em laboratórios acadêmicos, a indústria do alumínio e seus próprios usuários têm 

desenvolvido novas pesquisas, técnicas de fabricação, de soldagem e de acabamento, o 

que tem levado a um conhecimento maior de técnicas de engenharia deste metal, 

fazendo com que seja considerado um material de fácil aplicação. 

Atualmente, os Estados Unidos e o Canadá são os maiores produtores mundiais de 

alumínio, mesmo não possuindo jazidas de bauxita em seus territórios, dependendo 

exclusivamente da importação. A bauxita é o minério industrial mais importante para a 

produção de alumínio, contendo de 35 a 45% de óxido de alumínio [ABAL, 2004]. O Brasil 

tem a terceira maior reserva de bauxita do mundo, localizada na região amazônica, perdendo 

apenas para Austrália e Guiné. Além da Amazônia, o alumínio pode ser encontrado no 

sudeste do Brasil, na região de Poços de Caldas (MG) e Cataguases (MG). O Brasil tem uma 

grande capacidade para a produção de alumínio, pois, além da abundante reserva de bauxita, 

tem um alto potencial de geração de energia hidrelétrica, insumo primordial para obtenção do 

alumínio primário através da eletrólise. O Brasil é o terceiro maior produtor de bauxita e o 

quarto de alumina [Vieira; Mazzolenis, 2000; Anuário..., 2007]. 

No mercado interno, a maior parte do alumínio e seus produtos são aplicados nos 

mercados de embalagens e transportes, em seguida, aparecem os setores de construção civil, 

eletricidade e bens de consumo. A produção de semimanufaturados de alumínio no Brasil está 

concentrada no sudeste do Brasil. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro abrigam empresas 

produtoras de chapas, folhas, extrudados e cabos. O segmento também está presente nos 

estados do Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. 

  

2.1.2 Vantagens do alumínio 

 

As características do alumínio permitem que ele tenha uma ampla gama de aplicações, 

por isso, o metal é um dos mais utilizados no mundo todo. Material leve, durável e de 

excelente aspecto estético, o alumínio mostra uma excelente performance e propriedades 

favoráveis na maioria das aplicações. Produtos que utilizam o alumínio ganham também 

competitividade, em função dos inúmeros atributos que este metal incorpora, como pode ser 

conferido a seguir [Davis, 1993a]: 

− leveza: uma das principais características do alumínio, essencial na indústria de 

transportes, pois, representa menor consumo de combustível, menor desgaste, mais 

eficiência e capacidade de carga. Para o setor de alimentos, traz funcionalidade e 
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praticidade às embalagens por seu peso reduzido em relação a outros materiais. O peso 

específico do alumínio é aproximadamente 35% do peso do aço e 30% do peso do 

cobre; 

− condutibilidade elétrica e térmica: o alumínio é um excelente meio de transmissão de 

energia, seja elétrica ou térmica. Um condutor elétrico de alumínio pode conduzir 

tanta corrente quanto um condutor de cobre, porém, o cobre tem o peso específico 

aproximadamente três vezes maior do que o alumínio, o que o torna mais caro. Por 

isso, o alumínio é muito utilizado pelo setor de fios e cabos. O metal também oferece 

um bom ambiente de aquecimento e resfriamento, portanto, trocadores e dissipadores 

de calor em alumínio são utilizados em larga escala nas indústrias alimentícia, 

automobilística, química, aeronáutica, petrolífera, etc. Para as embalagens e utensílios 

domésticos, essa característica confere ao alumínio a condição de melhor condutor 

térmico, o que na cozinha é extremamente importante; 

− impermeabilidade e opacidade: característica fundamental para embalagens de 

alumínio tanto para alimentos como para medicamentos. O alumínio não permite a 

passagem de umidade, oxigênio e luz. Essa propriedade faz com que o metal evite a 

deterioração de alimentos, remédios e outros produtos consumíveis; 

− alta relação resistência/peso: importante para a indústria automotiva e de transportes, 

confere um desempenho excepcional em qualquer parte de equipamento de transporte 

que consuma energia para se movimentar. Aos utensílios domésticos oferece uma 

maior durabilidade e manuseio seguro, com facilidade de conservação; 

− excelente aspecto estético: o aspecto externo do alumínio, além de conferir um bom 

acabamento apenas com sua aplicação pura, confere modernidade a qualquer aplicação 

por ser um material nobre, limpo e que não se deteriora com o passar do tempo. Por 

outro lado, o metal permite uma ampla gama de aplicações de tintas e outros 

acabamentos, mantendo sempre o aspecto original e permitindo soluções criativas de 

design; 

− durabilidade: o alumínio oferece uma excepcional resistência a agentes externos, 

intempéries, raios ultravioleta, proporcionando elevada durabilidade, inclusive quando 

usado na orla marítima e em ambientes agressivos; 

− moldabilidade e soldabilidade: a alta maleabilidade e a ductibilidade do alumínio 

permitem à indústria utilizá-lo de diversas formas. Suas propriedades mecânicas 

facilitam sua conformação e possibilitam a construção de formas adequadas aos mais 
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variados projetos; 

− resistência à corrosão: o alumínio tem uma autoproteção natural que só é destruída por 

uma condição agressiva ou por determinada substância que dissipe sua película de 

óxido de proteção. Essa propriedade facilita a conservação e a manutenção das obras 

em produtos como portas, janelas, forros, telhas e revestimentos usados na construção 

civil, bem como em equipamentos e estruturas de veículos de qualquer porte; 

− dureza: ao mesmo tempo em que o alumínio possui um alto grau de maleabilidade, ele 

também pode ser trabalhado de forma a aumentar a sua dureza, permitindo seu uso em 

estruturas com excelente comportamento mecânico, aprovado em aplicações como 

aviões e trens; 

− possibilidade de muitos acabamentos: seja pela anodização ou pela pintura, o alumínio 

assume a aparência adequada para aplicações em construção civil, por exemplo, com 

acabamentos que reforçam ainda mais a resistência natural do material à corrosão; 

− reciclabilidade: uma das principais características do alumínio é sua alta 

reciclabilidade. Ele pode ser reaproveitado com recuperação de parte significativa do 

investimento e economia de energia. Além disso, o meio ambiente é beneficiado pela 

redução de resíduos e economia de matérias-primas propiciadas pela reciclagem. 

 

 

2.2 Propriedades e aplicações do alumínio da série 1XXX 

 

As ligas de alumínio podem ser classificadas em dois grandes grupos: ligas 

trabalhadas mecanicamente (laminadas, extrudadas, forjadas e outras) e ligas para a produção 

de peças fundidas. Pela classificação da Aluminum Association as ligas trabalhadas são 

designadas por um sistema de quatro dígitos. A série 1XXX tem uma composição de no 

mínimo 99,00% de alumínio com impurezas naturais (não ligado) [Davis, 1990; Rennó; 

Bresciani, 1987]. As ligas de alumínio, trabalháveis, são subdivididas em dois outros grupos: 

ligas tratáveis termicamente, aquelas que respondem a um tratamento térmico para aumentar 

sua resistência mecânica e ligas não tratáveis termicamente, aquelas cujas propriedades 

mecânicas somente podem ser melhoradas por trabalho a frio. As ligas da série 1XXX são 

ligas trabalháveis não tratáveis termicamente. A Tabela 2.1 relaciona algumas propriedades 

para o alumínio comercialmente puro (AA1100 – 99,00% de Al, AA1050 – 99,50% de Al, 

AA1070 – 99,70% de Al) [Davis, 1990; Davis, 1993b] e para o alumínio super puro (AA1199 
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– 99,995% de Al) [Hatch, 1984a]. 

 

Tabela 2.1 – Principais propriedades do alumínio no estado recozido [Davis, 1990; Davis, 

1993b; Hatch, 1984a]. 

Classificação do alumínio 
Principais propriedades 

AA1100 AA1050 AA1070 AA1199 

Número atômico 13 13 13 13 

Peso atômico  26,98 26,98 26,98 26,98 

Estrutura cristalina  CFC CFC CFC CFC 

Parâmetro de rede (Å) − − − 4,04 

Ponto de fusão (ºC) 657 658,4 658,9 660,24 

Densidade a 20 ºC da liga (g/cm3) 2,710 2,705 2,703 2,698 

Condutividade elétrica a 20 ºC da liga (IACS) 59,0% 61,3% − 64,5% 

Resistividade elétrica a 20 ºC da liga (nΩ.m) 29,2 28,1 − 26,7 

Calor específico a 20 ºC da liga (J/kg.K) 904 900 − 900 

Condutividade térmica a 20 ºC da liga (W/m.K) 222 231 − 243 

Limite de resistência a tração (MPa) 90 76 − 45 

Limite de escoamento (MPa) 34 28 − 10 

Alongamento (%) 35 39 − 50 

Módulo de elasticidade (GPa) – (tração) 
                                                    (cisalhamento) 

69 
26 

69 
25 

− 

− 

62 
25 

Resistência à fadiga (MPa) 34 − − − 

Dureza (HB) 23 − 20 15 

 

As propriedades do alumínio são modificadas conforme diminui o teor de pureza, isto 

pode ser visto na Figura 2.1, onde a dureza, o limite de resistência e o limite de escoamento 

aumentam, conforme diminui o percentual de pureza do alumínio. 
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Figura 2.1 – Limite de resistência, limite de escoamento e dureza em função do teor de pureza 

[Davis, 1993b]. 

 

O alumínio da série 1XXX tem muitas aplicações, especialmente nos setores químicos 

e elétricos. Eles são caracterizados por excelente resistência a corrosão, alta condutividade 

térmica e elétrica, baixas propriedades mecânicas e excelentes trabalhabilidade. Um aumento 

moderado na resistência pode ser obtido por endurecimento por deformação a frio. Dentre 

suas numerosas aplicações podem-se destacar equipamentos para indústrias alimentícias, 

químicas, bebidas, trocadores de calor ou utensílios domésticos. Algumas aplicações para o 

alumínio comercialmente puro estudado neste trabalho são mostradas na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 – Algumas aplicações dos alumínios comercialmente puros [Curso..., 1999]. 

Alumínios Aplicações 

AA1100 
Chapa que são anodizadas. Utilizadas em construção civil para decoração e 
indústria moveleira. 

AA1050 
Chapa utilizada para conformação. Exemplo: defletor de calor utilizado em 
automóveis. 

AA1070 
Utilizada em extrusão por impacto. Exemplo: aerosóis e bisnagas (tubo de 
pasta de dente, etc.). 
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2.3 Diagramas de fases do alumínio 

 

2.3.1 Sistema Al-Fe 

 

O Fe é a impureza mais comum encontrada no alumínio. Ele tem uma alta solubilidade 

no alumínio fundido (líquido), mas no alumínio sólido, a solubilidade máxima do Fe é muito 

baixa, aproximadamente 0,05% a 655 ºC, conforme mostra a Figura 2.2. Portanto, qualquer 

Fe acima do limite de solubilidade forma constituintes nos contornos de grãos e nos contornos 

de células de discordâncias. O diagrama de fase na Figura 2.2 prediz que o Fe estará presente 

no alumínio na forma do constituinte Al3Fe (40,7% Fe), mas em muitos processos de 

solidificação comercial de ligas da série 1XXX, fases metaestáveis Al6Fe (25,6% Fe) ou 

AlmFe são observadas. Em altas temperaturas de tratamento térmico de homogeneização do 

lingote, por exemplo 607 ºC por 16 horas ocorre a formação da fase Al3Fe e numa 

temperatura menor, 482 ºC por 16 horas, resulta na formação da fase Al6Fe [Tiryakioğlu; 

Staley, 2003].  

 

Figura 2.2 – Diagrama de fases do sistema Al-Fe [Kattner; Burton, 1992]. 

 

No diagrama Al-Fe da Figura 2.2 há um eutético a 655 ºC, com uma provável 

composição de 1,7 a 2,2% de Fe. A fase em equilíbrio com o alumínio é a fase Al3Fe. Em 

solidificação rápida, pode ocorrer a presença das fases metaestáveis Al7Fe2 (37,3% Fe) e 

Al6Fe [Hatch, 1984]. 
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2.3.2 Sistema Al-Fe-Si 

 

Ferro e silício são as impurezas mais comuns no alumínio de pureza comercial, porém 

a solubilidade sólida do silício no alumínio, quando comparada com a solubilidade do ferro 

no alumínio, é relativamente alta, a máxima solubilidade situa-se em torno de 1,65% a 577 ºC, 

enquanto que a solubilidade do ferro no alumínio é muito pequena, < 0,006% a 500 ºC 

[Hatch, 1984], conforme mostrado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Projeção solvus do sistema Al-Fe-Si [Villares; Prince; Kamoto, 1995]. 

 

Nos alumínios de pureza comercial da série 1XXX a fase Al12Fe3Si (fase α) ou a fase 

Al9Fe2Si2 (fase β) pode ser encontrada. Estes intermetálicos (Al-Fe e Al-Fe-Si) constituem um 

importante papel na microestrutura, e pode afetar o comportamento do material durante os 

processos de fabricação. A presença de silício aumenta a estabilidade de Al3Fe, pois ele 

diminui a solubilidade do ferro. 

 

2.3.3 Solutos no alumínio 

 

Os principais solutos presentes no alumínio comercialmente puro são ferro e silício e, 

em menor quantidade cobre, manganês e zinco. 

Está apresentada na Tabela 2.3, os limites de composições químicas do alumínio 

comercialmente puro (AA1100, AA1050, AA1070) e do alumínio super puro (AA1199). 
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Tabela 2.3 – Limites de composições químicas, em % em peso, dos alumínios com quatro 

diferentes níveis de pureza [Davis, 1990; ABAL, 2006]. 

Limites de composições químicas, em % em peso, dos alumínios 
com quatro diferentes níveis de pureza. Elemento 

AA1100 AA1050 AA1070 AA1199 

Si 0,25 0,20 0,006 

Fe 
0,95 (Si + Fe) 

0,40 0,25 0,006 

Cu 0,05-0,20 0,05 0,04 0,006 

Mn 0,05 0,05 0,03 0,002 

Mg − 0,05 0,03 0,006 

Cr − − − − 

Ni − − − − 

Zn 0,10 0,05 0,04 0,006 

Ti − 0,03 0,03 0,002 

Ga − − − 0,005 

V − 0,05 0,05 0,005 

Outros (cada) 0,05 0,03 0,03 0,002 

Outros (total) 0,15 − − − 

Al (mínimo) 99,00 99,50 99,70 99,99 

 

Na temperatura ambiente, o ferro e o silício encontram-se predominantemente na 

forma de partículas, pois suas solubilidades são muito baixas, conforme mostra a Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 – Solubilidade (% em peso) dos principais elementos de liga do alumínio,                        

nos sistemas binários [Mondolfo, 1976; Polmear, 1989]. 

Soluto Solubilidade máxima 
no estado sólido 

Solubilidade em 
temperatura mais baixa 

Solubilidade à 
temperatura ambiente 

Si 1,65 (577 ºC) 0,05 (250 ºC) ~ 0,0 

Fe 0,05 (655 ºC) 0,001 (400 ºC) ~ 0,0 

Cu 5,65 (548 ºC) 0,2 (200 ºC) 0,05 

Mn 1,82 (658 ºC) 0,36 (500 ºC) ~ 0,0 

Zn 70 (443 ºC) 4,4 (100 ºC) 2,5 (76 ºC) 

 

As três ligas comerciais de alumínio (AA1100, AA1050 e AA1070) apresentam 
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frações volumétricas crescentes de partículas, enquanto o alumínio super puro (AA1199) é 

isento de partículas. 

 

 

2.4 Fabricação (Processamento) 

 

A fabricação do alumínio começa na extração de um mineral chamado bauxita. 

Inicialmente a bauxita é convertida em alumina, um óxido de alumínio. A partir da alumina, 

por meio de um processo chamado redução eletrolítica, o alumínio puro é extraído em células 

eletrolíticas que medem cerca de 3 metros de largura por 10 metros de comprimento. O metal 

líquido (já alumínio primário) é transferido para a refusão através de cadinhos, e são 

produzidos os lingotes, as placas e os tarugos (alumínio primário). 

A facilidade pela qual o alumínio pode ser fabricado é uma de suas mais importantes 

vantagens, o alumínio pode ser fundido por qualquer método conhecido, pode ser laminado 

em qualquer espessura até folhas mais finas que as de papel; chapas de alumínio podem ser 

estampadas, repuxadas e corrugadas. O alumínio pode ser extrudado numa infinidade de 

perfis de seção transversal constante e de grande comprimento. O metal pode ser também, 

forjado ou impactado. Porém a seguir serão discutidas apenas três etapas do processamento do 

alumínio: processo de solidificação, tratamento térmico de homogeneização e laminação. 

 

2.4.1 Processo de solidificação 

 

O processo de solidificação é um dos processos industriais mais antigos, já que o 

mesmo é a etapa principal do processamento do metal fundido. A ciência de solidificação 

evoluiu da necessidade de melhorar o entendimento e avançar o desenvolvimento dos 

processos de fundição. 

A solidificação é a transformação da matéria líquida em matéria sólida. A 

microestrutura resultante da solidificação (produto final) afeta diretamente as propriedades 

mecânicas do produto. Tratamento térmico, laminação, forjamento e outros processos de 

conformação mecânica podem ser usados após a solidificação para modificar a 

microestrutura, porém, o resultado deste processamento adicional será grandemente afetado 

pela sua microestrutura inicial.  

O efeito da solidificação na morfologia da matriz pode ser especificado em quatro 

diferentes escalas de comprimento [Stefanescu; Ruxanda, 2004]: 
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− a macro-escala (macroestrutura) é da ordem de 10-3 a 1 m. Elementos da macro-escala 

incluem rechupe, macro-segregação, trincas, rugosidade superficial (acabamento) e 

dimensões do fundido; 

− a meso-escala é da ordem de 10-4 m. Ela permite a descrição das características da 

microestrutura ao nível do grão, sem solucionar as complexidades da estrutura 

granular. Como visto na Figura 2.4, a interface sólida-líquida não tem perfil nítido, 

três regiões podem ser observadas: líquida, pastosa (contendo grãos líquidos e sólidos) 

e sólida. As propriedades mecânicas são afetadas pela estrutura de solidificação no 

nível de meso-escala que é descrita pelas características tais como: o tipo (colunar ou 

equiaxial) e tamanho de grão, o tipo e concentração da micro-segregação química e a 

quantidade de micro-rechupe, porosidade e inclusões; 

− a micro-escala (microestrutura) é da ordem de 10-6 a 10-5 m. A micro-escala descreve a 

morfologia complexa do grão de solidificação. Em um fundido, as propriedades 

mecânicas dependem da estrutura de solidificação no nível de micro-escala. Para 

avaliar a influência da solidificação nas propriedades de um fundido é necessário 

conhecer a morfologia do grão bruto de fusão (isto é, tamanho e tipo colunar ou 

equiaxial) e a escala de comprimento da microestrutura; 

− a nano-escala (escala atômica) é da ordem de 10-9 m e descreve a morfologia atômica 

da interface sólida-líquida. Nesta escala, cinéticas da nucleação e crescimento da 

solidificação são discutidas em termos da transferência de átomos individuais do 

estado líquido para o estado sólido. Características, tais como discordâncias e átomos 

individuais, são observadas com microscópios eletrônicos. 

 

Figura 2.4 – Escala de comprimento da solidificação [Stefanescu; Ruxanda, 2004]. 

 

A produção de lingotes com estrutura uniforme é desejável e ela é promovida pelo 

processo semicontínuo DC (Direct Chill). Este tipo de lingotamento consiste em vazar o 
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metal líquido dentro de um molde refrigerado à água, o qual é inicialmente fechado por um 

bloco de partida abaixo do molde. Quando o metal líquido solidifica-se no bloco de partida e 

uma casca sólida é formada perto das paredes do molde, o bloco de partida é abaixado para 

dentro de um poço com uma velocidade de fundição constante, enquanto mantém o nível do 

metal no molde numa certa altura. A casca sólida se forma devido ao fluxo de calor por meio 

do molde refrigerado a água (resfriamento primário). Enquanto a parte externa do lingote está 

agora sólida, a parte central interna ainda está semi-sólida/líquida. Resfriamento adicional do 

lingote a uma temperatura abaixo da linha solidus da liga é alcançado por resfriamento brusco 

(refrigeração, coquilhamento) da casca sólida com jatos de água, à medida que o lingote desce 

abaixo da borda inferior do molde (resfriamento secundário, o qual é responsável por até 95% 

da extração de calor). Em um processo vertical, o vazamento pára quando o fundo do poço é 

alcançado [Nadella; Eskin; Katgerman, 2008]. 

As superfícies dos lingotes, obtidas pelo processo DC, tendem a ser enrugadas nos 

contornos devido ao difícil deslizamento entre as superfícies de contato (parede do lingote 

com a parede do molde). Não homogeneidades, tais como segregação inversa também tende a 

ocorrer nas regiões superficiais, as quais podem causar serrilhados nas bordas durante a 

laminação. Por estas razões é necessário facear a superfície dos lingotes DC antes da 

laminação ou extrusão, aumentando o custo para a operação global [Flemings, 1974]. 

Um lingote obtido por esse processo apresenta uma estrutura granular, mostrada 

esquematicamente na Figura 2.5, divida em três zonas: uma mais externa, chamada de zona 

coquilhada, outra intermediária, zona colunar e uma central, zona equiaxial. 

 

Figura 2.5 – Corte longitudinal de um lingote apresentando esquematicamente as três zonas 

estruturais [Trivedi; Kurz, 2004]. 
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A primeira zona, coquilhada, é formada imediatamente quando o metal entra em 

contato com a parede do molde. A granulação é fina, pois há uma abundante nucleação devido 

ao grande super-resfriamento que resulta quando o alumínio líquido entra em contato com o 

molde relativamente frio. Ela é favorecida pela alta pressão aplicada no início da 

solidificação, baixa temperatura de lingotamento, boa condutividade térmica e bom contato 

entre o alumínio líquido e o molde [Mondolfo, 1976].  

A zona colunar resulta do crescimento dos cristais da zona coquilhada que têm 

orientações mais favoráveis a um rápido crescimento. Para os cristais de alumínio a direção de 

crescimento preferida é a [100], como em outros metais CFC, mas na presença de elementos 

de liga ele pode deslocar alguns graus. O crescimento ocorre na direção do fluxo de calor que 

é normalmente perpendicular à parede do molde. Em lingotamento contínuo o fluxo de calor 

não é perpendicular, pois, o metal está se movendo em relação à parede do molde, com isso os 

cristais formados tendem-se a curvar. Fluxos de convecção também podem alterar a direção 

de crescimento dos cristais colunares. Grão colunar é favorecido por altos gradientes de 

temperatura (como encontrado entre o molde frio e a alta temperatura de vazamento) e por um 

pequeno intervalo de solidificação do fundido, que minimiza o super-resfriamento 

constitucional [Mondolfo, 1976]. 

No alumínio puro, tensões internas no resfriamento, geralmente produzem 

deformação, mas no metal e ligas comerciais elas podem produzir trincas. Essas trincas são 

mais pronunciadas no lingotamento contínuo e geralmente resultam em fendas nos lingotes 

durante ou após o lingotamento. Trincas centrais de tarugos lingotados continuamente são 

devidas geralmente ao rechupe, que com freqüência são aumentadas por uma ampla faixa de 

solidificação que resulta em uma ampla zona de fragilidade a quente [Mondolfo, 1976]. 

A zona de granulação grosseira (grãos equiaxiais) no centro do material é devida ao 

super-resfriamento constitucional que permite nova nucleação e aos fragmentos de dendritas 

da zona colunar refinados antes e a atuação como núcleos. A zona de granulação grosseira é 

favorecida pelos gradientes de baixa temperatura no fundido que produzem uma taxa de 

crescimento lenta, pesadas correntes de convecção e agitação para produzir e distribuir 

fragmentos, e uma ampla faixa de solidificação para melhorar o super-resfriamento 

constitucional. A presença de cristais heterogêneos dentro desta zona pode ser detectada, mas 

com freqüência estes cristais são formados durante o lingotamento, flutuando no metal líquido 

e empurrados para a parte central [Mondolfo, 1976]. 

A solidificação unidirecional ou processo de zona de fusão é quando a solidificação 

avança na direção inversa ao fluxo de calor. No processo de solidificação, uma camada de alta 
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impureza é formada no líquido na vizinhança imediata da interface líquida-sólida. A camada 

de impureza concentrada é mantida tão fina, quanto possível, por ativação mecânica ou por 

vibração ultrassônica e aquecimento do líquido, enquanto a parte solidificada esfria, 

adquirindo alta pureza e produtividade. Este processo é satisfatório para a produção em massa 

[Habashi, 2003]. 

Todo processo de solidificação comercial envolve algum efeito de não equilíbrio. 

Embora a solidificação em equilíbrio não seja observada, é de interesse restrito. Em casos 

reais de processos de fundição, a extensão do desvio das condições de equilíbrio tem um 

efeito significativo na microestrutura observada [Flemings, 1974].  

 

2.4.2 Tratamento térmico de homogeneização 

 

O tratamento térmico inicial aplicado aos lingotes antes do trabalho a quente é 

chamado de homogeneização. A finalidade mais direta da homogeneização é facilitar os 

processos de deformação que o lingote sofrerá, tanto a quente como a frio [Clayton; Thomas, 

1966], pois a microestrutura dos lingotes (microestrutura de solidificação) é bastante 

heterogênea, apresentando segregações numa estrutura dendrítica com grande variação de 

composição química, com o teor de soluto aumentando progressivamente das superfícies para 

o centro, assim como a presença de partículas de segunda fase que se formam 

preferencialmente nos contornos das dendritas [Hatch, 1984b]. Um lingote homogeneizado é 

deformado com menor esforço e suporta reduções maiores do que o lingote não 

homogeneizado.  

Por causa da ductilidade relativamente baixa das redes intergranulares e 

interdendríticas destas partículas de segunda fase, geralmente este tipo de estrutura tem 

trabalhabilidade inferior. Os tratamentos térmicos usados para homogeneizar tais estruturas a 

fim de melhorar a trabalhabilidade foram desenvolvidos principalmente por métodos 

empíricos correlacionados com exames de metalografia ótica com a finalidade de determinar 

o tempo e a temperatura requerida para minimizar a segregação e dissolver partículas de 

segunda fase. Entretanto, existem métodos que permitem determinar quantitativamente o grau 

de micro-segregação e as taxas de dissolução e de homogeneização. A Figura 2.6 mostra a 

micro-segregação medida por uma microssonda eletrônica através da mesma célula dendrítica 

na condição bruta de fusão e depois da célula ter sido homogeneizada pelo tratamento térmico 

de homogeneização de uma liga de alumínio AA7075 cujo principal elemento de liga é o Zn. 
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Figura 2.6 – Efeito do tratamento térmico de homogeneização na micro-segregação do lingote 

[Hatch, 1984b]. 

 

Devido à rápida solidificação ser realmente diferente do equilíbrio, é produzida micro-

segregação máxima através das paredes dendríticas e estas células são relativamente 

pequenas. A situação é complexa, porém, em lingotes comerciais, células grosseiras estão 

mais segregadas do que células pequenas e, devido as grandes distâncias a percorrer pelos 

átomos em difusão nas células grosseiras, as mesmas são mais difíceis de homogeneizar. 

Em alumínio comercial, a presença de precipitado interdendrítico na estrutura do 

lingote sempre está em excesso em condições industriais e a sua forma é determinada em 

parte pela cinética de solidificação. Durante a homogeneização podem ocorrer reações 

envolvendo os precipitados interdendríticos e solubilização parcial ou total deles, a sua forma 

tende a tornar-se arredondada com crescimento dos precipitados maiores à custa dos menores, 

coalescimento. 

Movimentação de contornos de grão durante o resfriamento após a solidificação pode 

acontecer em alumínio com alta pureza. Essa movimentação, ou seja, mudança de posição dos 

contornos é vista com facilidade porque a posição original do contorno fica marcada pela 

segregação mais intensa. A migração de contornos de grão durante o resfriamento de ligas 
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comerciais é difícil de ocorrer por causa do ancoramento dos contornos provocados pelos 

precipitados interdendríticos. Durante o aquecimento, do tratamento de homogeneização, a 

possibilidade de movimentação dos contornos aumenta e o processo pode ter importância na 

redistribuição de soluto, pois o contorno é um caminho de difusão rápida ao longo dos quais 

os gradientes de concentração podem ser mais facilmente eliminados. A passagem de um 

contorno de grão por uma solução sólida homogênea pode gerar heterogeneidades porque 

contorno em movimento arrasta soluto com ele. Isto não é razão para que se despreze a 

possibilidade de utilizar contornos de grão para a homogeneização, já que a heterogeneidade 

gerada por contorno em movimento é menor que a resultante de segregação na solidificação.  

O resfriamento após o tratamento de homogeneização só tem efeito sobre a 

distribuição e concentração de precipitados que se formam quando se ultrapassa a linha solvus 

(ligas binárias) ou a superfície solvus (ligas ternárias), este último é o caso do alumínio 

comercial. Estes precipitados finos, invisíveis ao microscópio óptico, mas visíveis à 

microscopia eletrônica, têm grande efeito sobre as propriedades mecânicas e sobre a 

temperatura de recristalização. 

As transformações estruturais que ocorrem durante o tratamento de homogeneização, 

para o alumínio e as ligas de alumínio são: redistribuição de soluto por difusão, precipitação, 

coalescimento e dissolução de precipitados e migração de contornos de grão. A melhora de 

propriedades mecânicas em ligas de alumínio endurecidas por precipitação está ligada a 

melhor distribuição de precipitados na liga homogeneizada e a uma eventual dissolução de 

precipitados interdendríticos que retêm elementos endurecedores. A condutividade elétrica 

aumenta como resultado da precipitação do soluto em excesso, pois os elementos de liga e 

impurezas em solução sólida diminuem a condutibilidade. 

A homogeneização de alumínio comercial talvez seja menos importante que a de ligas 

mais complexas de alumínio, mas o estudo do primeiro pode ditar diretrizes gerais para o 

controle e aceleração da redistribuição de solutos em qualquer liga metálica. 

 

2.4.3 Laminação 

 

A laminação é um processo básico para a produção de chapas e folhas e devido à 

necessidade de produtos com pequenas espessuras, as tolerâncias e os requerimentos de 

qualidade ficam mais exigentes, pois tais formas tem grande dificuldade de serem obtidas 

diretamente da fundição. Adicionalmente na produção das requeridas formas, a deformação 

por laminação assegura que a microestrutura do produto é ajustada pelo processamento 
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utilizado. As dendritas típicas ou a microestrutura celular grosseira bruta de fundição é 

efetivamente modificada pela laminação a quente. O processo de recristalização conduz a uma 

completa reorganização da microestrutura. Esta melhoria da microestrutura e propriedades 

mecânicas é também importante para os produtos industriais tais como chapas. As ligas de 

alumínio oferecem adaptáveis níveis de limite de resistência entre 60 e 530 MPa, boa 

fundibilidade e plasticidade, boa resistência química, versátil possibilidade de tratamentos 

superficiais e alta condutividade elétrica e térmica [Karhausen; Korhonen, 2003]. 

A laminação é um processo de transformação mecânica que consiste na redução da 

seção transversal por compressão do metal por meio da passagem entre dois cilindros de aço 

ou ferro fundido com eixos paralelos que giram em torno de si mesmos. Esta seção transversal 

é retangular e refere-se a produtos laminados planos de alumínio e suas ligas, compreendendo 

desde chapas grossas com espessuras de 150 mm até folhas com espessura de 0,005 mm. 

Existem dois processos tradicionais de laminação de alumínio: laminação a quente e 

laminação a frio. Atualmente, a indústria também utiliza a laminação contínua. A Figura 2.7 

mostra tipos de laminadores utilizados na laminação. 

 

Figura 2.7 – Desenho esquemático de tipos de laminadores utilizados na laminação [ABAL, 

2004]. 

 

Os principais tipos de produtos laminados são: chapas planas ou bobinadas, folhas e 

discos. Esses semimanufaturados têm diversas aplicações em setores como transportes 

(carrocerias para ônibus, equipamentos rodoviários, elementos estruturais, etc.), construção 

civil (telhas, fachadas, calhas, etc.), embalagens (latas, descartáveis e flexíveis) e bens de 
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consumo (panelas, utensílios domésticos, etc.). 

 

2.4.3.1 Laminação a quente 

 

Na laminação do alumínio os requerimentos para a exatidão dimensional e planicidade 

tem aumentado continuamente. Este processo promove reduções da seção transversal com o 

metal a uma temperatura mínima de 0,6 vezes a temperatura de fusão do alumínio, ou seja, 

acima de 300 ºC (igual à temperatura de recristalização do alumínio) [Karhausen; Korhonen, 

2003]. A ductilidade do metal a temperaturas desta ordem é máxima e nesse processo ocorre a 

recuperação e a recristalização dinâmica durante a deformação (passes) e recristalização 

estática após a deformação (entre passes). O processo transcorre da seguinte forma, conforme 

mostrado na Figura 2.8: 

− uma placa (matéria-prima inicial), cujo peso varia de alguns quilos até 15 toneladas, 

produzida anteriormente por meio de fundição semicontínua em molde com seção 

transversal retangular. A placa pode sofrer uma usinagem superficial (faceamento) 

para remoção da camada de óxido de alumínio dos grãos colunares (primeiro material 

solidificado) e das impurezas provenientes da fundição; 

− posteriormente, a placa é aquecida até uma temperatura mínima igual a temperatura de 

recristalização do alumínio; 

− a laminação a quente se processa em laminadores reversíveis duplos (dois cilindros) 

ou quádruplos (dois cilindros de trabalho e dois de apoio ou encosto); 

− o material laminado é deslocado a cada passe por entre os cilindros, sendo que a 

abertura dos mesmos define a espessura do passe. A redução da espessura por passe é 

de aproximadamente 50% e depende da dureza da liga que está sendo laminada. No 

último passe de laminação, o material apresenta-se com espessura ao redor de 6 mm, 

sendo enrolado em forma de bobinas ou cortado em chapas planas, resultando na 

matéria-prima para o processo de laminação a frio. 

 

Figura 2.8 – Desenho esquemático da laminação a quente [ABAL, 2004]. 
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Concepções mais modernas do processo de laminação a quente podem apresentar em 

linha, após a fresagem, um laminador reversível, uma cadeira de vários laminadores, 

denominada de "tandem" (conjunto de unidades alinhadas uma atrás da outra) que reduz a 

espessura do material para cerca de 2 mm. 

Uma unidade de laminação a quente consiste não só do laminador mas também de 

uma refusão (unidade de fundição de placas), fornos de pré-aquecimento para placas, 

tratamentos térmicos de homogeneização (distribuição mais homogênea dos elementos 

microconstituintes químico-metalúrgicos), tesouras rotativas e guilhotinas para cortes laterais 

e longitudinais do material laminado, serras para cortes das extremidades e faceadeira para 

usinagem das superfícies. 

O encruamento gerado pela deformação a frio causa elevada pressão, porém na 

laminação a quente é reduzido consideravelmente pela recuperação dinâmica, resultando na 

formação de discordâncias poligonizadas de baixa energia. Amolecimento adicional é 

induzido pela recuperação estática (aniquilação e rearranjo de discordâncias) e recristalização 

(nucleação e crescimento de novos grãos) entre as cadeiras de laminação, conforme mostrado 

na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 – Mecanismos de restauração (recuperação e recristalização) possíveis durante a 

laminação a quente (baixa deformação) do alumínio [McQueen, 1979].  

 

A ocorrência de recristalização dinâmica está associada à geração de um número 

grande de defeitos durante a deformação a quente. Esses defeitos não podem ser eliminados 

apenas por recuperação dinâmica, seja devido às altas taxas de deformação ou devido à baixa 

EDE (Energia de Defeito de Empilhamento) do material, aumentando o potencial 

termodinâmico para a recristalização. Em metais com alta EDE, como o alumínio, é sabido 

que ocorre somente recuperação dinâmica, ou seja, não ocorre recristalização dinâmica 

[Padilha; Siciliano, 2005].  
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Figura 2.10 – Efeito dos átomos de impureza, no alumínio super puro, na recristalização 

estática após a laminação a quente (temperatura de entrada e saída da laminação a quente foi 

respectivamente 500 e 390 ºC) [Blade, 1979]. 

 

Em ligas comercialmente puras tais como AA1050, com uso tipicamente para 

embalagens (folhas) ou chapas litografadas, elementos com baixa solubilidade, tipo Fe e Si, 

interagem com os contornos de grão e obstruem de forma eficiente a recristalização (Figura 

2.10), quando presente na forma de precipitados finamente dispersos, apesar do efeito isolado 

do silício de acelerar a recristalização.  Porém, em alumínio de altíssima pureza (99,9995%) 

deformado a 260 ºC e a uma taxa de deformação de cisalhamento de 4 x 10-4 s-1, a mobilidade 

do contorno de grão é alta e o material além de se recuperar dinamicamente apresenta 

recristalização durante o processamento (recristalização dinâmica) [Ponge; Bredehöft; 

Gottstein, 1997]. Também, em ligas industriais comumente usadas, a recristalização dinâmica 

pode ser observada em temperaturas extremamente altas, onde o efeito é causado 

principalmente pelo excesso local de contornos de grão e não pela nucleação e crescimento. 

Para estes materiais, a recristalização ocorre tipicamente entre as cadeiras de laminação ou 

após a laminação em elevadas temperaturas (recristalização dinâmica ou estática). Na prática 

industrial, a estrutura recristalizada pode ser obtida separadamente num tratamento de 

recozimento, mas tecnologias mais sofisticadas utilizam o auto-recozimento durante o 

bobinamento na temperatura de laminação [Karhausen; Korhonen, 2003]. 

O tamanho de grão e especialmente o desenvolvimento da textura são determinados 

pela recristalização, que em troca governa as propriedades dos produtos entregues na 

condição de laminado a quente como também aqueles de chapas laminadas a frio 

subseqüentemente. Um tamanho grosseiro (≥ 1 µm) e um grande espaçamento (≥ 4 µm) entre 
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partículas são desejados para aumentar a recristalização durante o bobinamento. Para conter a 

recristalização entre passes, a temperatura de laminação pode ser abaixada ou a velocidade de 

laminação pode ser aumentada. Nesta situação outra restrição é introduzida pela ocorrência da 

nucleação estimulada por partícula (Particle Stimulated Nucleation – PSN). 

A laminação a quente é o processo dominante na cadeia de produção de tiras e chapas 

finas de alumínio induzindo heterogeneidades microestruturais no produto final. A laminação 

descontínua em um laminador reversível causa heterogeneidades ao longo da direção de 

laminação. O tempo de demora entre a ponta e a cauda aumenta continuamente de modo que 

para alguns passes, a placa pode recristalizar parcialmente se nenhuma precaução é tomada. 

Além disso, especialmente nos passes de desbaste, a deformação é caracterizada por grandes 

gradientes na taxa de deformação e temperatura na espessura da tira. Heterogeneidades na 

largura podem tornar-se severas quando operando em baixas velocidades e se o laminador não 

estiver equipado com sistemas de resfriamento seletivo. 

Estreitos parâmetros metalúrgicos são impostos no programa da laminação a quente e 

os padrões de processo têm de ser controlados dentro de uma janela estreita. Os mecanismos 

discutidos são governados pelo estado inicial do lingote (composição da liga, estado 

microestrutural, constituição, tamanho e distribuição de precipitados e elementos em solução 

sólida) em combinação com a aplicada laminação a quente e condições de recozimento 

(temperatura, tempo e história, trajetória da deformação, taxas de deformação e as condições 

limites de deformação, propriamente dita). O layout e otimização de tais sistemas de 

interações complexas só podem ser executados se a microestrutura puder ser quantificada em 

todos os estágios de processamento. Assim, modelos que fazem tais previsões são essenciais 

para esta tarefa e é assunto principal de esforços dos pesquisadores na indústria do alumínio 

[Sellars, 1990; Riahifar; Serajzadeh, 2007].  

 

2.4.3.2 Laminação a frio 

 

As aplicações da chapa de alumínio laminado a frio estão concentradas em 

embalagens de bebidas e alimentos, em construções de edifícios e nas indústrias 

automobilísticas. A tendência das aplicações inclui laminação de amplas chapas (até 2000 mm 

de largura) com espessura de até 0,25 mm. 

A laminação a frio é realizada em temperaturas bem inferiores às de recristalização do 

alumínio. A matéria-prima é oriunda da laminação a quente. Ela é executada, geralmente, em 

laminadores quádruplos, reversíveis ou não, sendo este último mais empregado, conforme 
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desenho esquemático da Figura 2.11. O número de passes depende da espessura inicial da 

matéria-prima, da espessura final da liga e da resistência mecânica do produto desejado. Os 

laminadores estão dimensionados para reduções de seções entre 30 e 70% por passe, 

dependendo também, das características do material em questão. Laminadores mais 

sofisticados possuem sistemas computadorizados de controle de espessura e de planicidade. 

Na laminação a frio utilizam-se dois recursos: tensões avante e tensões a ré. 

Ambas aliviam o esforço de compressão exercido pelos cilindros ou aumentam a 

capacidade de redução por passe. Estes recursos são também responsáveis pela redução da 

espessura no caso de laminação de folhas finas, em que os cilindros de laminação estão em 

contato e praticamente sem abertura perceptível. 

 

Figura 2.11 – Desenho esquemático da laminação a frio [ABAL, 2004]. 

 

A deformação a frio confere encruamento ao alumínio, aumenta os limites de 

resistência à tração e ao escoamento, com diminuição do alongamento. Esse procedimento 

produz um metal com bom acabamento superficial e preciso controle dimensional. 

Os produtos laminados de alumínio são utilizados em todas as operações metalúrgicas 

usuais de chapas, incluindo aquelas que exigem do metal excepcional ductilidade, como é o 

caso de processos de estampagem, extrusão por impacto, perfilação, etc. 

Recozimentos intermediários podem ser realizados para amolecimento 

(recristalização) e para facilitar posterior laminação ou determinar resistência mecânica 

específica [Karhausen; Korhonen, 2003]. 

Outro processo atualmente muito utilizado é o de laminação contínua (roll-caster) que 

elimina a etapa de laminação a quente. O alumínio é solidificado entre dois cilindros 

refrigerados internamente por água, que giram em torno de seus eixos, produzindo uma chapa 

com seção retangular e espessura aproximada de 6 mm. Posteriormente, esta chapa é 

bobinada, obtendo-se assim um produto similar àquele obtido por laminação a quente.  
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2.5 O estado deformado (encruamento) 

 

Para otimização das propriedades e do desempenho na produção de materiais 

metálicos, o entendimento de fenômenos como encruamento, recuperação, recristalização e 

crescimento de grão são essenciais, já que durante seu processamento ocorrem tais 

fenômenos.   

Quando se deforma plasticamente a frio, metais e ligas, 2-10% da energia utilizada na 

deformação é armazenada no metal na forma de energia associada a um aumento de defeitos 

cristalinos [Bever; Holt; Titchener, 1973; Doherty, 1978], logo, o estado deformado é uma 

condição de maior energia interna do que o material não-deformado [Dieter, 1986]. 

A densidade e distribuição dos defeitos cristalinos criados na deformação, 

principalmente as discordâncias, dependem dos seguintes fatores: estrutura cristalina do 

metal, temperatura, quantidade e velocidade de deformação, pureza do metal e sua EDE 

[Hull; Bacon, 1984; Swan, 1963; Keh; Weissmann, 1963; Kuhlmann-Wilsdorf; Wilsdorf, 

1963].  

Sabe-se que o encruamento aumenta muito o número de discordâncias de um metal, 

um metal totalmente recozido tem uma densidade de discordâncias da ordem de 106-108 cm-2 

e, quando fortemente encruado, pode ter aproximadamente 1010-1012 cm-2 [Reed-Hill, 1973; 

Cotterill; Mould, 1976]. Portanto, as discordâncias representam cerca de 90% da energia 

armazenada na deformação [Simielli, 1986], ou seja, o aumento no encruamento é atribuído 

principalmente ao aumento da densidade de discordância e a assimetria dos contornos de 

baixo ângulo [Weissmann; Imura; Hosokawa, 1966]. O aumento do número de discordâncias 

é decorrente de vários obstáculos à sua livre movimentação, sendo os mais importantes: 

outras discordâncias, contornos de grão e de subgrão, átomos de soluto, partículas de segunda 

fase e filmes superficiais [Gonçalves, 2003]. Como monocristais de metais puros também 

apresentam encruamento acentuado, conclui-se que a interação entre discordâncias deve ser a 

variável mais importante no aparecimento do encruamento [Gonçalves, 2003]. 

Uma abordagem para a questão é examinar os vários estágios do encruamento 

individualmente e postular mecanismos pelos quais cada estágio pode ocorrer. A maioria dos 

experimentos foi direcionada aos metais CFC, embora a técnica possa ser aplicada a metais 

com outras estruturas. No caso de monocristais CFC, a curva tensão-deformação, mostrada na 

Figura 2.12, é claramente dividida em três estágios. O estágio I, freqüentemente chamado de 

fácil deslizamento, é a região que tem taxa de encruamento muito baixa que segue 

imediatamente após o limite de escoamento. Ele não existe para policristais [Meyers; Chawla, 
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1982a]. A extensão da deformação e a taxa de endurecimento dependem fortemente da 

orientação e pureza do cristal, da temperatura e das dimensões do corpo de prova. 

 

Figura 2.12 – Curva esquemática tensão-deformação para um monocristal CFC                                     

[Cotterill; Mould, 1976].   

 

O estágio II ou de encruamento linear mostra um rápido aumento do endurecimento 

por trabalho a frio numa taxa aproximadamente constante, a qual é independente dos fatores 

citados anteriormente. O estágio III, encruamento parabólico, é caracterizado por uma baixa 

taxa de endurecimento, tal que o fluxo de tensão fica abaixo do obtido por extrapolação da 

curva para o estágio II. 

O estágio I só ocorre naqueles cristais que estão orientados para deslizar em um único 

sistema de escorregamento. A distância de escorregamento é grande, as linhas de superfície de 

escorregamento são da ordem de 1 mm de comprimento e é próximo o espaçamento entre 

elas, com pequenos degraus de escorregamento, correspondendo a passagem de um pequeno 

número de discordâncias. O fluxo de tensão, neste estágio, está associado com a operação de 

fontes de discordâncias desde que não tenha escorregamento secundário que interfira com a 

passagem das discordâncias primárias de deslizamento. 

O estágio II ou de encruamento linear tem as seguintes características mais 

importantes: 

− um regime de encruamento linear de alta inclinação; 

− encruamento rápido e linear está associado à atividade de deslizamento nos sistemas 

secundários, embora a maioria das deformações ocorra por deslizamento no sistema 

primário; 

− observações experimentais indicam que o arranjo das discordâncias é muito 



66 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                                                                                                                                        .

heterogêneo, estando a maioria das discordâncias concentrada em pequenas regiões e 

separadas por regiões de baixa densidade de discordâncias. Tem sido observado, 

também, que a densidade das discordâncias secundárias em um monocristal é 

comparável à densidade de discordâncias primárias por todo o estágio II, apesar do 

fato da deformação plástica macroscópica nos sistemas secundários ser muito 

pequena; 

− embora o sistema primário ainda seja o mais atuante, sistemas secundários também 

estão operando. Discordâncias nos sistemas ativos interagem com aquelas nos outros 

sistemas e formam barreiras ao movimento continuado das discordâncias. As barreiras 

crescem com aumento da deformação e as linhas de deslizamento na superfície 

tornam-se cada vez menores, pequenas em espaçamento e nem tão regularmente 

espaçadas. 

− a tensão de deformação é proporcional à raiz quadrada da densidade de discordâncias. 

O início do terceiro estágio depende, principalmente, da EDE. No alumínio que tem 

alta EDE, o estágio II é praticamente ausente [Meyers; Chawla, 1982a]. 

A observação do estágio III é associada com a ocorrência de escorregamento com 

desvio, produzindo amplas e profundas linhas de deslizamento que consiste de segmentos 

unidos por traços de escorregamento com desvio. O retardamento das discordâncias em hélice 

no estágio II é dito como escorregamento com desvio sobre outros sistemas de deslizamento 

(possivelmente até mesmo revertendo ao plano de deslizamento primário original). Neste 

caso, as discordâncias podem assim contornar as irregularidades que tinham obstruído seu 

movimento durante o estágio II, conseqüentemente, há um aumento da distância de 

deslizamento com uma conseqüente diminuição na taxa de encruamento. Em alguns casos 

discordâncias em hélice podem então ser atraídas e aniquiladas pelas de sinais opostos nos 

planos paralelos. O escorregamento com desvio é dito estar restrito àqueles que estão sobre o 

plano do escorregamento com desvio. Esta restrição reduz a taxa de encruamento, quando 

comparado com o estágio II, para uma extensão que está associada com o acúmulo de 

vacâncias residuais que não são capazes de iniciarem o escorregamento com desvio. 

 

2.5.1 Evolução microestrutural durante a deformação 

 

A microestrutura de um metal sofre sucessivas mudanças durante a deformação 

plástica, a primeira delas é a mudança no formato dos grãos, que após esforços de 

compressão, se tornam mais alongados e também aumentam consideravelmente a área total 
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dos contornos de grão. Há um aumento contínuo das discordâncias durante a deformação que 

interagem entre si formando subestruturas mais complexas [Humphreys; Hatherly, 1995]. 

Macroscopicamente, na deformação plástica, os grãos grosseiros subdividem-se em 

diferentes componentes cristalográficos pela rotação do cristal e formação de bandas de 

deformação e de cisalhamento. Numa escala microscópica, o cristal continua a subdividir-se 

com a multiplicação de discordâncias e a formação de células de discordâncias. Os contornos 

das células de discordâncias formadas dentro dos grãos com baixa diferença de orientação de 

uma célula para outra é classificada como contornos casuais (incidental dislocation 

boundaries – IDB) [Kuhlmann-Wilsdorf; Hansen, 1991]. Outra classificação para as células 

de discordâncias são os contornos geometricamente necessários (geometrically necessary 

boundaries – GNBs) que surgem para acomodar as crescentes diferenças de orientação entre 

os cristais. Estes contornos geometricamente necessários são formados por arranjos de 

discordâncias relativamente complexos e uma fração significativa de seus contornos possui 

caráter de alto ângulo. Os grupos de células de discordâncias são separados por paredes de 

alta densidade de discordâncias (dense dislocation walls – DDWs) e microbandas 

(microbands – MBs) também chamadas de bandas de transição após pequenas e médias 

deformações [Doherty et al, 1997], conforme é mostrado na Figura 2.13a. Com o aumento da 

deformação, as células de discordâncias tornam-se mais achatadas e as DDWs e MBs são 

substituídas por estruturas lamelares chamadas de bandas ou contornos lamelares (lamellar 

boundaries – LBs), representadas na Figura 2.13b. 

 

Figura 2.13 – Desenho esquemático de microestruturas no estado encruado em amostras após: 

(a) deformações intermediárias (ε = 0,06 – 0,08) e (b) grandes deformações (ε > 1) [Doherty 

et al, 1997]. 

 

2.5.2 Heterogeneidades de deformação 

 

Um metal, na prática, dificilmente se deforma plasticamente de forma homogênea. 

Durante a recristalização de metais, algumas características encontradas podem ser explicadas 
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pela distribuição heterogênea de estruturas de discordâncias dentro do mesmo grão e de um 

grão para o outro [Sandim, 2003]. Para efeito de recristalização, as heterogeneidades de 

deformação são até mais importantes que a própria quantidade de defeitos [Padilha; Siciliano, 

2005]. Dentro de um mesmo grão, estas diferenças são mais acentuadas quando se comparam 

as estruturas de discordâncias desenvolvidas no interior dos grãos e nas regiões próximas aos 

contornos de grão [Hansen, 1985; Hirth, 1972]. Estas heterogeneidades originam-se devido às 

chamadas instabilidades microestruturais que ocorrem durante a deformação plástica. 

Materiais com grãos mais finos tendem a apresentar uma estrutura de deformação mais 

homogênea e uma distribuição mais homogênea do potencial termodinâmico para 

recristalização. Em metais com estrutura de grãos grosseiros ocorrem com maior freqüência 

as heterogeneidades de deformação [Hansen, 1992; Hughes, 1993]. 

As heterogeneidades de deformação são regiões que apresentam maior densidade de 

defeitos cristalinos e geralmente exibem maiores diferenças de orientação que a encontrada na 

vizinhança. Estas regiões são locais preferenciais para a nucleação da recristalização. Os 

núcleos de recristalização são regiões pré-existentes no material no estado encruado e que são 

delineados por contornos de alto ângulo aptos a migrar mediante a ativação térmica durante o 

recozimento [Doherty et al, 1997]. A fração de núcleos potenciais para recristalização 

depende da deformação aplicada e está relacionada com a diferença de orientação entre as 

heterogeneidades e a vizinhança e também do comportamento do material durante a 

deformação. 

 

2.5.2.1 Bandas de deformação 

 

Bandas de deformação são freqüentemente encontradas em metais com alta EDE e 

com grãos grosseiros. Não existe uma deformação mínima necessária para a ocorrência de 

bandas de deformação e podem ser vistas em cristais levemente deformados [Hansen, 1985; 

Barrett; Levenson, 1940]. As bandas de deformação são regiões vizinhas dentro de um mesmo 

grão e que sofrem rotações distintas. A fronteira entre as bandas de deformação é delimitada 

pela presença das bandas de transição (contornos planares formados por células de 

discordâncias alongadas). Existem dois mecanismos que explicam o surgimento das bandas 

de deformação [Humphreys; Hatherly, 1995]. No primeiro, a deformação imposta ao cristal 

pode ser acomodada pela ativação de mais de um conjunto de sistemas de deslizamento, ou 

seja, a deformação imposta leva à rotação do cristal em várias direções minimizando a energia 

requerida para deformação. No segundo, as bandas são formadas quando diferentes regiões do 
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mesmo grão experimentam deformações distintas, desde que a energia consumida para a 

deformação dentro destas bandas seja menor que a exigida para promover a deformação 

homogênea do cristal. 

 

2.5.2.2 Bandas de dobramento 

 

Este tipo de heterogeneidade pode ser interpretado como uma variante das bandas de 

deformação e não como um mecanismo alternativo de deformação plástica. São bandas que 

separam regiões de mesma orientação, sendo caracterizadas por uma mudança progressiva da 

orientação no reticulado cristalino, diferentemente do que ocorre no caso da maclação 

mecânica, onde a mudança de orientação ocorre de modo brusco [Hess; Barrett, 1949]. 

As bandas de dobramento ocorrem entre regiões quase paralelas do cristal, 

desenvolvem morfologia lamelar na maioria dos casos, e envolvem uma mudança coletiva de 

orientação. Estas heterogeneidades têm sido comumente observadas em metais e ligas com 

baixa EDE e em metais com estrutura hexagonal compacta. Observou-se que este mecanismo 

é ativado em cristais onde a relação c/a é maior que 1,73 [Barsoum; Farber; El-Raghy, 1999]. 

Os contornos das bandas de dobramento são formados por um grande número de 

discordâncias em cunha e de mesmo sinal, sendo responsáveis pela diferença de orientação 

gerada entre as paredes dobradas e não dobradas no cristal. Diferenças de orientação típicas 

encontradas nestes contornos podem superar 40º [Barsoum; Farber; El-Raghy, 1999]. 

 

2.5.2.3 Bandas de transição 

 

As bandas de transição são estruturas de discordâncias que delimitam a fronteira entre 

duas bandas de deformação (ou mesmo de dobramento) e são caracterizadas por uma 

mudança brusca de orientação [Hu, 1963; Walter; Koch, 1963]. Uma banda de transição 

desenvolve-se quando volumes vizinhos de um mesmo grão deformam-se pela ação de 

diferentes sistemas de deslizamento levando a orientações finais diferentes. Este tipo de 

heterogeneidade desempenha um importante papel na nucleação de novos grãos na 

recristalização [Walter; Koch, 1963; Hjelen; Orsund; Nes, 1991].  

As bandas de transição são formadas por arranjos densos de discordâncias 

geometricamente necessárias de modo a acomodar a elevada diferença de orientação entre 

regiões vizinhas. As células de deformação dentro da banda de transição são menores e 

tendem a tornar-se mais alongadas com o aumento da deformação. As bandas de transição 
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têm natureza planar (bidimensional) e estão confinadas no interior dos grãos, não 

ultrapassando seus contornos [Kreisler; Doherty, 1978]. 

 

2.5.2.4 Bandas de cisalhamento 

 

Bandas de cisalhamento são regiões que sofreram acentuado escorregamento 

localizado durante a deformação plástica. Este escorregamento acentuado não segue um 

critério cristalográfico definido e as bandas formam ângulos de aproximadamente 30 e 60º em 

relação à direção de deformação e podem ser facilmente identificadas com o auxílio de um 

microscópio óptico. As bandas de cisalhamento não se limitam a um determinado grão, 

podendo atravessar vários grãos [Doherty, 1978]. Ocorrem freqüentemente em metais 

altamente deformados a frio e com grãos grosseiros, com altas velocidades de deformação, 

deformações com predominância de componentes de compressão, em ligas de alumínio 

contendo elevados teores de magnésio ou cobre e também em ligas contendo partículas 

cisalháveis. 

Bandas de cisalhamento ocorrem durante a laminação com grandes reduções e, 

dependendo da deformação aplicada e da espessura da chapa, colônias deste tipo de bandas 

tendem a agrupar-se de um lado ao outro da espessura levando à ruptura ou à formação de 

defeitos superficiais [Sandim, 2003]. 

As bandas de cisalhamento favorecem a nucleação da recristalização, pois tem 

significativas diferenças de orientação entre a estrutura de discordâncias desenvolvida dentro 

da própria banda e em relação a sua vizinhança. 

 

2.5.2.5 Microbandas 

 

As microbandas são estruturas de discordâncias que separam diferentes blocos de 

células em metais e ligas deformados plasticamente para pequenas e médias deformações, 

como foram vistas esquematicamente na Figura 2.13a. As microbandas surgem quando a 

deformação não pode ser mais acomodada apenas pelos contornos das células de 

discordâncias. Elas constituem-se em paredes espessas de discordâncias, têm forma de 

lâminas longas e estreitas, possuem espessuras variando entre 0,1 e 0,3 µm e atravessam toda 

extensão dos grãos. Estão presentes em metais e ligas que se deformam predominantemente 

por escorregamento e podem ser mais bem observadas apenas no microscópio eletrônico de 

transmissão. No alumínio a diferença de orientação comumente relatada varia entre 10 e 15º. 
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As microbandas tendem a alinhar-se com a direção de laminação com o aumento da 

deformação.  

As paredes das microbandas são formadas por arranjos de discordâncias similares 

àquelas encontradas nas células de deformação, mas, diferentemente dessas, a densidade de 

discordâncias no interior das microbandas é mais elevada [Humphreys; Hatherly, 1995; Bay; 

Hansen; Kuhlmann-Wilsdorf, 1992]. 

 

2.5.3 Fatores que afetam a estrutura dos metais deformados 

 

Além da quantidade e distribuição de defeitos (heterogeneidades de deformação) 

temos outros fatores que afetam a estrutura dos metais deformados, que são os seguintes: 

 

2.5.3.1 A energia do defeito de empilhamento (EDE) 

 

A distância entre as discordâncias parciais de Shockley em um metal CFC é 

inversamente proporcional a EDE do metal. Metais com baixa EDE, por exemplo, cobre (78 

mJ/m2), apresentam discordâncias com baixa mobilidade devido ao fato das discordâncias 

parciais estarem muito afastadas entre si. Estas discordâncias têm dificuldade de mudarem de 

plano de escorregamento, isto é, de realizarem escorregamento com desvio [Simielli, 1986]. 

Metais com alta EDE, tais como alumínio (166 mJ/m2) apresentam distribuição heterogênea 

de discordâncias formando uma subestrutura celular [Campos; Farias; Padilha, 1999], como 

mostrado na Figura 2.14, onde é representado esquematicamente um grão com células de 

deformação no seu interior, dissociadas em parciais próximas umas das outras, facilitando o 

escorregamento com desvio e escalada [Padilha; Siciliano, 2005]. Um metal de alta EDE 

apresenta menor densidade de discordância que um metal de baixa EDE para um mesmo grau 

de deformação, pois, as discordâncias de um metal com alta EDE têm maior mobilidade 

facilitando a ocorrência de aniquilação e rearranjo de discordâncias [Cotterill; Mould, 1976]. 
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Figura 2.14 – Arranjo celular, esquemático, de discordâncias em grão encruado                             

[Padilha; Siciliano, 2005]. 

 

2.5.3.2 Átomos de soluto 

 

Elementos em solução sólida reduzem o tamanho da célula em metais deformados. O 

aumento do teor de soluto conduz a uma diminuição na EDE que, em troca, influencia o 

tamanho da célula, ou seja, à medida que se adicionam átomos de soluto no metal, há um 

aumento na densidade de discordâncias e da energia armazenada na deformação, resultando 

em uma diminuição no tamanho da célula de deformação. 

 

2.5.3.3 Partículas de segunda fase 

 

As partículas de segunda fase influenciam as propriedades mecânicas dos metais 

(endurecimento, resistência mecânica e outras), tanto na criação de fontes de discordâncias 

como no fornecimento de barreiras ao movimento dessas discordâncias [Meyers; Chawla, 

1982b]. A dispersão de partículas na matriz tem uma maior influência na natureza da estrutura 

do defeito que é gerado pela deformação plástica. 

A extensão na qual partículas dispersas afetam a distribuição de discordâncias, após 

trabalho a frio, é em grande parte determinada pelo seu tamanho e espaçamento [Mould; 

Cotterill, 1967]. No caso de precipitações em ligas, as observações são complicadas pelo fato 

de que a matriz usualmente contém uma apreciável quantia de soluto, o qual ele próprio altera 

a distribuição de discordância, quando comparado com o de metal puro. Todavia, o efeito das 

partículas de segunda fase diz respeito à natureza da matriz e/ou das partículas que são de 

importância secundária contanto que a interface seja incoerente. O efeito de partículas finas 

(isto é, menor do que 1000 Å de diâmetro) na matriz, inibe o desenvolvimento de uma 

estrutura celular durante a deformação [Cotterill; Mould, 1976]. Neste caso a deformação 

requerida para iniciar uma estrutura celular é usualmente maior do que no correspondente 
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metal monofásico e o tamanho da célula é menor, para qualquer deformação dada. Além 

disso, a densidade de discordância é aumentada, quando comparada com o metal monofásico, 

e uma grande parcela de discordâncias está situada dentro das células (separado das paredes 

das células).  

 

2.5.3.4 A temperatura de deformação 

 

A distribuição e a densidade de discordâncias e a energia armazenada são 

influenciadas pelas variações na temperatura na qual o metal é deformado. 

Quanto menor for a temperatura durante a deformação, maior será a densidade de 

discordâncias, pois, tanto a EDE quanto a distância de deslizamento da discordância e 

mobilidade são reduzidas quando a temperatura é abaixada, conseqüentemente a energia 

armazenada na deformação é maior para temperaturas menores [Swan, 1963].  

 

2.5.3.5 A velocidade de deformação 

 

Aumentando a taxa de deformação tem-se o aumento da densidade de discordância e 

da energia armazenada, e a tendência de formar células nitidamente definidas é diminuída. 

 

2.5.3.6 O tamanho de grão inicial 

 

Para uma mesma deformação, a densidade de discordância após deformação é maior 

para amostras com tamanho de grão fino do que para amostras com tamanho de grão grosseiro 

[Keh; Weissmann, 1963]. Esta diferença é mais acentuada para baixos graus de deformação 

[Padilha; Siciliano, 2005]. 
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2.6 Recuperação, recristalização e crescimento de grão. 

 

A energia armazenada durante a deformação, discutida na seção anterior, é liberada 

em três principais processos, que são: recuperação, recristalização e crescimento de grão 

[Doherty et al, 1997]. O estado deformado é bastante estável a temperaturas reduzidas e para 

que haja liberação da energia armazenada é necessário que ativação térmica seja o suficiente 

para superar a barreira da energia potencial. 

Ao submeter um metal, previamente deformado a frio, a um processo de recozimento, 

o mesmo sofre mudanças microestruturais, sendo que a energia que foi armazenada no 

material durante a sua deformação pode ser diminuída por mecanismos de rearranjo e 

eliminação de defeitos cristalinos. As principais mudanças microestruturais que ocorrem 

durante o recozimento são [Doherty, 1978; Padilha; Siciliano, 2005]: 

(1) reação entre defeitos puntiformes e aglomerados de defeitos puntiformes, levando a 

uma diminuição da quantidade dos mesmos; 

(2) aniquilação de discordâncias de sinais opostos e encolhimento dos anéis de 

discordâncias; 

(3) rearranjo de discordâncias para formar configurações energeticamente mais 

favoráveis; 

(4) formação de contornos de alto ângulo; 

(5) a absorção de defeitos puntiformes e discordâncias por migração dos contornos de 

grão através do metal; 

(6) redução da área total de contornos de grão. 

As modificações microestruturais (1), (2), (3) e (4) são classificadas como recuperação 

e as modificações (5) e (6) são classificadas como recristalização e crescimento de grão, 

respectivamente. Como a distribuição de defeitos cristalinos após a deformação é, em geral, 

muito heterogênea, cada região do material pode passar por seqüência de mudanças 

microestruturais mencionadas em tempos diferentes. Essas modificações podem ocorrer tanto 

sucessivamente quanto se superpondo, dependendo da quantidade e natureza da deformação, 

da taxa e do tempo de aquecimento, da natureza e da pureza do material. 

 

2.6.1 Recuperação 

 

 O termo recuperação abrange um conjunto de diferentes processos ocorrendo na 

microestrutura. A junção destes diferentes processos permite que a microestrutura se torne 
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mais ordenada, o que restaura parcialmente as propriedades do material, reduzindo a energia 

interna do mesmo [Gundlach, 2006]. A Figura 2.15 mostra esquematicamente estes processos. 

 

Figura 2.15 – Desenho esquemático dos vários estágios da recuperação de um                                     

material deformado plasticamente [Humphreys; Hatherly, 1995].  

 

Em temperaturas maiores que 0,2 Tf (temperatura de fusão absoluta) ocorre 

principalmente a aniquilação de lacunas e a migração de defeitos puntiformes para contornos 

de grão e discordâncias. Temperaturas na faixa de 0,2 e 0,3 Tf promovem a aniquilação de 

discordâncias de sinais opostos assim como o rearranjo das mesmas, delineando os 

subcontornos de grão, também denominados contornos de baixo ângulo. A formação de 

subcontornos requer maior ativação térmica devido a necessidade de ocorrência em grande 

escala de escorregamento com desvio e escalada acontecendo geralmente em temperaturas 

maiores que 0,4 Tf. 

Os processos mencionados anteriormente, que ocorrem durante o aquecimento de um 

material previamente deformado a frio dependerão de alguns parâmetros, incluindo o 

material, a pureza, a deformação, a temperatura de deformação e a temperatura de 
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recozimento. 

A recuperação diminui a força motriz para a recristalização, ou seja, uma significante 

quantidade de recuperação prévia pode influenciar a natureza e a cinética de recristalização. A 

divisão entre recuperação e recristalização é às vezes difícil de definir, porque a ocorrência da 

recuperação tem um papel importante na nucleação da recristalização. 

A Figura 2.16 mostra o recozimento do alumínio com 99,999% de pureza que foi 

deformado à -196 ºC e mantido nesta temperatura até que o processo de calorimetria 

(conjunto de métodos experimentais que objetivam medir a quantidade de calor recebida ou 

desprendida por um sistema quando este sofre uma transformação física ou química) tenha 

completado. O pico em torno de -70 ºC é devido à recuperação de defeitos puntiformes e o 

pico em aproximadamente -20 ºC é devido à recristalização. Um pico separado devido à 

recuperação de discordâncias não é detectado. O alumínio com esse grau de pureza 

recristaliza em baixa temperatura, podendo não ocorrer significante recuperação de 

discordâncias antes da recristalização, ou o pico é tão próximo da recristalização que o mesmo 

não foi detectado [Humphreys; Hatherly, 1995]. 

 

Figura 2.16 – A recuperação do alumínio de 99,999% de pureza com um grau de deformação 

de cisalhamento (torção) de 6,91 a -196 ºC, medido por calorimetria diferencial de varredura 

[Schmidt; Haessner, 1990]. 

 

A Figura 2.17 mostra o calor envolvido no recozimento do alumínio, com 99,998% de 

pureza, após deformação na temperatura ambiente. Neste caso dois estágios são detectados, o 

pico largo de 100 a 250 ºC corresponde ao aquecimento envolvido durante a recuperação de 

discordâncias e o pico em torno de 300 ºC está relacionado à recristalização [Humphreys; 

Hatherly, 1995]. 
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Figura 2.17 – A recuperação do alumínio de 99,998% de pureza, 75% de deformação por 

compressão, medido por calorimetria, resistividade elétrica e dureza. Taxa de aquecimento 6 

ºC/min [Clareborough; Hargreaves; Loretto, 1963]. 

 

As mudanças microestruturais que ocorrem durante a recuperação afetam as 

propriedades mecânicas e, portanto a recuperação é medida freqüentemente por mudanças no 

limite de escoamento ou dureza do material, conforme mostrado na Figura 2.17, porém essas 

mudanças são freqüentemente pequenas. 

O processo de diminuição da energia armazenada por recuperação não envolve 

movimento de contornos de alto ângulo, e sim movimento de discordâncias que pode ser 

subdividido em dois processos: a aniquilação de discordâncias e o rearranjo de discordâncias 

em configurações de menor energia. 

Um desenho esquemático de um cristal contendo um arranjo de discordâncias em 

cunha é mostrado na Figura 2.18. As discordâncias de sinais opostos no mesmo plano de 

escorregamento, por exemplo, A e B, podem se aniquilar pelo deslizamento de uma em 

direção a outra. Tal processo pode ocorrer até em baixas temperaturas, reduzindo a densidade 

de discordâncias durante a deformação que é chamada de recuperação dinâmica. As 

discordâncias de sinais opostos em diferentes planos de escorregamento, por exemplo, C e D, 

podem se aniquilar por uma combinação de escorregamento e escalada. A escalada requer 

ativação térmica podendo somente ocorrer em temperaturas elevadas. Configurações similares 

de discordâncias em hélice recuperariam por aniquilação de discordâncias por escorregamento 

com desvio, que para o alumínio ocorreria em baixas temperaturas por se tratar de um metal 

com alta EDE.  



78 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                                                                                                                                        .

 

Figura 2.18 – Desenho esquemático de um cristal contendo discordâncias em cunha. 

 

Com a subseqüente aniquilação de discordâncias durante o recozimento, o excesso de 

discordâncias de mesmo sinal tende a se rearranjar em configurações de menor energia na 

forma de arranjos regulares ou subcontornos, esse mecanismo proposto inicialmente por Cahn 

[Cahn, 1949], chamado de poligonização, é mostrado esquematicamente na Figura 2.19. Na 

Figura 2.19b as paredes de discordâncias são chamadas de contornos inclinados. 

 

Figura 2.19 – Representação esquemática do mecanismo de poligonização:                                                    

(a) distribuição ao acaso de discordâncias em um monocristal deformado por flexão;                                       

(b) rearranjo das discordâncias ativado termicamente originando os subcontornos 

(poligonização). 

 

O rearranjo e aniquilação de defeitos puntiformes, o rearranjo e aniquilação parcial de 

discordâncias sem a formação de novos contornos de alto ângulo ou com a formação de 

contornos de baixo ângulo (subcontornos) chamado de poligonização são ocorrências da 

recuperação [Gorelik, 1981].  

No caso do alumínio e suas ligas, metais de alta EDE, o papel da recuperação é muito 

importante, pois a aniquilação e o rearranjo de discordâncias causam uma considerável 

diminuição da energia interna, logo, uma quantidade significativa de recuperação influencia a 

natureza e a cinética de recristalização. 
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2.6.2 Competição entre recuperação e recristalização 

 

Recuperação e recristalização são dois fenômenos basicamente diferentes. A 

recristalização ocorre por migração de contornos de alto ângulo, acarreta grandes variações na 

densidade de defeitos cristalinos e nas propriedades dela dependentes. Pode também causar 

grandes mudanças na textura cristalográfica (textura de recristalização). A recuperação não 

envolve migração de contornos de alto ângulo, não causa grandes variações na densidade de 

defeitos cristalinos e na textura. Em um recozimento isotérmico, a taxa na qual um processo 

de recuperação ocorre diminuirá sempre com o tempo, isto é, ele inicia rapidamente e procede 

em uma taxa mais lenta a cada instante enquanto a força motriz para a reação está sendo 

consumida. Por outro lado, a cinética de recristalização é bem diferente, pois ela ocorre por 

um processo de nucleação e crescimento. A recristalização durante o recozimento isotérmico 

começa muito lentamente (nucleação) e é seguida por um aumento na taxa de recristalização 

(crescimento) e, finalmente uma diminuição na taxa de recristalização.  

A divisão da energia liberada entre recuperação e recristalização é baseada na 

definição que recuperação está incluída em todos os fenômenos de recozimento e que ocorre 

antes do aparecimento dos grãos recristalizados [Clarebrough; Hargreaves; Loretto, 1963]. 

Recuperação e recristalização ocorrem simultaneamente. A energia armazenada por unidade 

de volume do material não recristalizado é continuamente reduzida devido à competição do 

processo de recuperação, o qual retarda a recristalização [Vandermeer; Gordon, 1963], ou 

seja, a taxa de crescimento dos novos núcleos na recristalização diminui. A extensão deste 

retardamento depende do material (especialmente da sua EDE), da quantidade de deformação, 

da temperatura de recozimento e da taxa de aquecimento [Stüwe; Padilha; Siciliano, 2002]. 

Para as ligas de alumínio que contém partículas intermetálicas grandes (≥ 1 µm), a 

recuperação prévia retarda a recristalização. Isto é atribuído ao fato de que recuperação reduz 

a energia disponível para o crescimento de grãos da recristalização que se formam 

principalmente por PSN. No caso de ligas isenta de precipitados, o efeito da recuperação 

prévia na posterior recristalização depende da duração do tratamento térmico de recuperação. 

Para um extenso tratamento térmico de recuperação, por exemplo, de 65 horas a 190 ºC, 

metade da energia armazenada na deformação é consumida pela recuperação e a 

recristalização é muito lenta nas ligas recuperadas previamente. Portanto, para um curto 

tratamento térmico de recuperação, por exemplo, de 1 hora a 190 ºC, a cinética de 

recristalização do material recuperado previamente foi mais rápida do que do material que não 

foi recuperado previamente. Isto é interpretado em termos do papel da recuperação na criação 
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de subgrãos de alta mobilidade que facilitam a nucleação da recristalização [Decreus et al, 

2007].  

Portanto, para o alumínio de alta pureza (99,85%) deformado a 23% e recuperado a 

180 ºC por 20 horas, a conseqüência da recuperação prévia é a obtenção de um menor 

tamanho de grão no fim da recristalização primária. Uma explanação do efeito retardante da 

recuperação no processo de recristalização tem sido reduzir previamente a força motriz para a 

recristalização, redistribuir as discordâncias durante a poligonização e formar emaranhados de 

discordâncias termicamente estáveis nos contornos de subgrão. Estes emaranhados estáveis 

compostos com átomos de impureza podem constituir um obstáculo ao movimento dos 

contornos de subgrão durante a nucleação, como também a migração dos contornos de alto 

ângulo no estágio de crescimento de grão durante a recristalização [Kašpar; Pluhař, 1975]. 

Para o alumínio, quanto menor a temperatura de recristalização, maior será o efeito da 

recuperação sobre a recristalização, pois, a recristalização tem maior energia de ativação em 

relação à recuperação. Com o aumento do nível de pureza do alumínio há um favorecimento 

da recristalização sobre a recuperação, pois, as impurezas diminuem a taxa de recristalização 

mais rapidamente do que a taxa de recuperação [Vandermeer; Gordon, 1963]. 

Os processos de recuperação e recristalização se superpõem cronologicamente numa 

mesma amostra, como mostrado esquematicamente na Figura 2.20. Essa superposição ocorre 

pela distribuição de defeitos cristalinos, que em geral é heterogênea, enquanto uma região 

mais deformada passa pelo processo de recristalização, outra região vizinha com menos 

deformação sofre recuperação. Portanto, o fenômeno de distribuição heterogênea de defeitos 

cristalinos e o fenômeno de competição entre recuperação e recristalização estão 

freqüentemente relacionados. 

 

Figura 2.20 – Diagrama esquemático mostrando a velocidade de liberação da energia 

armazenada nos processo de recuperação e recristalização em função do tempo de 

recozimento [Vandermeer; Gordon, 1963]. 
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Diminuição da velocidade de crescimento com o tempo ou com a fração volumétrica 

recristalizada tem sido detectada freqüentemente, especialmente em materiais que amolecem 

significativamente por recuperação, tais como alumínio, ferro, mas também em níquel, em 

que a recuperação não é tão acentuada. Por outro lado, Vandermeer e Gordon [Vandermeer; 

Gordon, 1959] trabalhando com alumínio puro, afirmam que a velocidade local de 

crescimento é independente do tempo, mas varia muito (até 12 vezes) de local para local em 

uma mesma amostra. 

Em metais com alta EDE, a recuperação ocorre com grande facilidade, diminuindo a 

quantidade de defeitos cristalinos, que é o potencial termodinâmico para a recristalização, nas 

regiões ainda não recristalizadas. Portanto, para um metal como o alumínio, que tem alta 

EDE, o efeito da recuperação sobre a recristalização é acentuado, o que não ocorre em metais 

com baixa EDE, pois, a recuperação é lenta, não competindo com a recristalização. A relação 

entre fração amolecida e fração recristalizada para dois materiais (alumínio e cobre) com 

EDE`s diferentes é mostrada na Figura 2.21. A fração amolecida é definida pela eq. (1.1): 

re

xe

HH

HH
A

−

−
=                                                              (1.1) 

onde, He é a dureza do material encruado, Hr é a dureza do material recristalizado e Hx é a 

dureza do material em questão. 

 

Figura 2.21 – Relação entre a fração amolecida e a fração recristalizada para o alumínio 

(maior EDE) e para o cobre (menor EDE) [Stüwe; Padilha; Siciliano, 2002]. 

 

Como é visto na Figura 2.21, o cobre quase que amolece exclusivamente por 

recristalização, enquanto o alumínio apresenta considerável amolecimento por recuperação, o 

que diminui consideravelmente a energia de ativação para a recristalização do alumínio. 
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2.6.3 Recristalização 

 

Conforme já foi mencionado, a recristalização pode ser definida como a eliminação de 

defeitos cristalinos gerados na deformação, através da migração de contornos de grão, 

formando um novo conjunto de grãos livres de deformação com baixas densidades de 

discordâncias [Humphreys; Hatherly, 1995]. A Figura 2.22 mostra uma micrografia obtida no 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) de uma amostra parcialmente recristalizada de 

alumínio, onde os novos grãos livres de deformação, regiões A e B, são claramente distintas 

da região não recristalizada. 

 

Figura 2.22 – Micrografia obtida no MEV de uma amostra de alumínio parcialmente 

recristalizada [Humphreys; Hatherly, 1995]. 

 

O potencial termodinâmico para que ocorra a recristalização é a energia armazenada 

na deformação [Humphreys; Hatherly, 1995]. A recristalização inclui nucleação e 

crescimento de novos grãos, sendo que estes novos grãos crescem até se tocarem e toda a 

matriz deformada, com alta densidade de defeitos, é completamente ou essencialmente 

substituída por estes novos grãos [Mao, 2003], conforme é mostrado esquematicamente na 

Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 – Diagrama esquemático do processo de recristalização, (a) parcialmente 

recristalizada, (b) completamente recristalizada [Humphreys; Hatherly, 1995]. 



83 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                                                                                                                                        .

A recristalização é normalmente dividida em duas etapas: 

a) Nucleação 

b) Crescimento 

Esses eventos ocorrem consecutivamente para cada grão em particular, mas, nucleação 

e crescimento podem estar ocorrendo em qualquer tempo por todo o material. 

A recristalização é um processo que depende tanto do tempo, quanto da temperatura, 

mas a princípio não há temperatura de recristalização fixada e a recristalização de alumínio 

deformado poderia aparecer a qualquer temperatura acima de -273 ºC. Porém o tempo 

necessário para a completa recristalização seria de vários anos o que torna a recristalização, 

em baixa temperatura, sem finalidade industrial. O alumínio comercialmente puro pode 

recristalizar entre 200 e 300 ºC, mas o alumínio puro refinado por zona poderia recristalizar 

até mesmo em temperatura ambiente. A fração recristalizada aumenta em função do tempo, 

conforme mostrado na Figura 2.24 [Mao, 2003]. 

 

Figura 2.24 – Fração volumétrica recristalizada do alumínio de alta pureza, 99,998% de 

pureza, laminado a 95% e recozido isotermicamente a 300 ºC [Mao, 2003]. 

 

A Figura 2.24 mostra que existe um aparente tempo de incubação, antes da detecção 

da recristalização, seguida por um aumento na taxa de recristalização, uma região linear, e 

finalmente uma diminuição nesta taxa, devido à colisão dos grãos em crescimento. 

Humphreys e Hatherly [Humphrey; Hatherly, 1995] comentam que para 

transformações isotérmicas, usa-se o tempo em que a fração recristalizada atinge 50%, e, 

portanto é definido que a temperatura de recristalização é temperatura na qual o material é 

50% recristalizado em um tempo constante de 1 hora. Outros autores definem temperatura de 

recristalização como a temperatura na qual a recristalização atinge seu término em 1 hora 
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[Reed-Hill, 1994; Callister, 2008]. Tais medidas têm valores práticos, mas, estudando os 

processos de nucleação e crescimento, em separado, podemos obter medidas mais 

fundamentais da recristalização. 

 

2.6.3.1 Nucleação da recristalização 

 

A nucleação da recristalização é definida como o mecanismo de rearranjo de 

discordâncias que forma uma região livre de defeitos e essa região está associada a um 

contorno de alto ângulo com alta mobilidade capaz de migrar rapidamente sobre a matriz 

deformada [Padilha; Siciliano, 2005]. 

Locais típicos para ocorrência de nucleação: 

− Nucleação em contornos de grão: os contornos de grão têm deformação mais 

complexa que o interior dos grãos, pois nos contornos é necessário compatibilizar as 

deformações dos grãos vizinhos, o que exige atuação de mais de um sistema de 

escorregamento. Entretanto, para pequenas deformações, a região do contorno 

apresenta encruamento maior que o interior dos grãos. Esta diferença tende a diminuir 

com o grau de deformação crescente [Falleiros; Campos, 2003]. Assim pode-se 

esperar predominância da nucleação nos contornos de grão quando o grau de 

deformação é pequeno, porque a cinética de recuperação, processos de rotação e 

coalescimento de subgrãos são mais intensos neste local em relação aos outros locais. 

Migração de contornos de grão induzida por deformação (strain induced grain 

boundary migration – SIBM), mecanismo característico do contorno de grão também 

é típico de pequenas deformações [Falleiros; Campos, 2003]. Para grandes 

deformações, contornos de grão continuam a ser local de nucleação, mas outras 

regiões no interior dos grãos concorrem com os mesmos. Portanto sua importância 

relativa diminui. Se nesta condição SIBM não é importante, ainda assim a presença de 

contornos pode acelerar processos de crescimento e rotação de subgrãos, por serem 

fontes e sumidouros de lacunas e de discordâncias [Doherty; Spuznar, 1984]. 

− Nucleação em bandas de transição: as bandas de transição estão confinadas no interior 

dos grãos, não ultrapassando seus contornos [Kuhlmann-Wilsdorf; Wilsdorf, 1963]. 

As bandas de transição foram os locais de nucleação preferencial de recristalização 

identificados em monocristais [Hu, 1963; Walter; Koch, 1963]. Foram as primeiras 

divisões dos cristais caracterizadas por uma diferença de orientação de alto ângulo 

cobrindo uma pequena quantidade de células da estrutura encruada. 
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− Nucleação em bandas de cisalhamento: as bandas de cisalhamento são bem conhecidas 

pela possibilidade de observação em microscópio óptico, elas também foram 

identificadas como locais preferenciais para início da recristalização [Adcock, 1922]. 

Elas são menos conhecidas na escala de subgrão que as bandas de transição, mas elas 

atravessam contornos de grão, formam ângulo de cerca de 35º com o plano de 

laminação e podem provocar curvaturas em estruturas com bandas lamelares 

[Humphrey; Hatherly, 1995]. A característica principal das bandas de cisalhamento é o 

fato de não se limitarem a um determinado grão, atravessando vários grãos [Doherty, 

1978].  

− Nucleação associada às partículas de segunda fase dispersa: uma das causas para 

discordâncias geometricamente necessárias [Cottrell, 1964] é a presença de partículas 

de segunda fase mais rígida que a matriz [Ashby, 1971]. As estruturas de 

discordâncias geometricamente necessárias juntas a partículas maiores que 1 µm e 

bem distantes de partículas vizinhas também levam a núcleos de recristalização por 

mecanismos que envolvem migração de subcontornos [Humpherys, 1977]. Partículas 

acima de 1 µm tendem a acelerar a recristalização, enquanto precipitados menores 

atrasam-na [Doherty; Martin, 1963]. O efeito de partículas pequenas (< 1 µm) ou 

separadas por espaçamento médio pode ser inibidor para a recristalização e nem 

sempre o efeito sobre nucleação é separado do efeito sobre crescimento das regiões 

recristalizadas. Existe mesmo a possibilidade de retenção da estrutura encruada até 

temperaturas muito próximas da solidus em ligas contendo muitos precipitados finos e 

com pequeno espaçamento médio. Nesta situação, a distribuição de discordâncias no 

estado encruado tende a ser mais uniforme que na liga monofásica correspondente. 

Mais uma vez aparece a importância de uma distribuição de discordâncias não 

uniforme. 

Em alumínio de pureza comercial (99,40%), laminado a frio com redução de 50 a 90% 

na espessura, os contornos iniciais de grão e os contornos de alto ângulo dentro dos grãos 

originais são locais preferenciais para os núcleos da recristalização. A efetividade destes 

locais é melhorada pelas partículas de Al3Fe, freqüentemente presente em forma de 

aglomerados. O efeito das partículas de Al3Fe aumenta com o aumento do tamanho de grão 

[Bay; Hansen, 1979]. 

Os modelos para a nucleação da recristalização são discutidos a seguir para melhor 

entendimento da nucleação. 
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a) migração de contornos de grão induzida por deformação (SIBM): ocorre quando 

existem grandes diferenças de energia armazenada na deformação entre grãos 

vizinhos, contornos de grão da estrutura inicial (antes da deformação). Este modelo 

também é chamado de “nucleação por embarrigamento” (bulge nucleation). Este 

modelo foi observado inicialmente em microscopia óptica por Beck e Sperry em 

alumínio de alta pureza laminado a frio com redução de até 40% [Beck; Sperry, 1950]. 

Na Figura 2.25 estão representados esquematicamente dois grãos deformados com 

energias armazenadas de E1 e E2, e E1 é maior do que E2, então a força motriz é 

fornecida pela diferença de energia ∆E = E1 – E2. A condição de crescimento, L, é 

dada na eq. (1.2): 

E
γ2

L
∆

>                                                                (1.2) 

onde γ é a energia superficial do contorno de grão. Portanto este mecanismo envolve a 

migração de um contorno de grão pré-existente para o interior de um grão mais 

deformado, conforme mostrado na Figura 2.25.  

 

Figura 2.25 – a) Migração de contornos de grão induzida por deformação de um grão com 

baixa energia armazenada (E2) e um grão com maior energia (E1). b) Arrastamento da 

estrutura de discordâncias atrás da migração do contorno. c) A migração do contorno está 

livre da estrutura de discordâncias [Humphreys; Hatherly, 1995]. 

 

b) nucleação por migração de subcontornos (contornos de baixo ângulo): modelo 

proposto por Cahn e Beck [Cahn, 1950; Beck, 1949] e mais tarde ampliado por 

Cottrell [Cottrell, 1953]. Ele é baseado no fenômeno de poligonização, quando são 

formadas regiões com baixa densidade de discordâncias circundadas por subcontornos. 

Uma vez formado o subgrão, este é capaz de crescer sobre seus vizinhos por migração 

de seus subcontornos auxiliada pela temperatura [Rios et al, 2005]. O subcontorno em 

migração absorve discordâncias, aumentando sua diferença de orientação, sua energia 

e sua mobilidade até que se transforma em um contorno de alto ângulo, caracterizando 

a) b) c) 
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a nucleação [Rios et al, 2005]. Este modelo está associado a altas deformações, a 

grandes distribuições de tamanho de subgrão, a temperatura de recozimento 

relativamente alta. A Figura 2.26 ilustra esquematicamente o mecanismo de nucleação 

por migração de subcontornos. 

 

Figura 2.26 – A seqüência mostra a nucleação de um grão recristalizado iniciando de um 

subcontorno: (a) subestrutura inicial; (b) crescimento do subgrão maior sobre os outros 

menores; e (c) uma área livre de defeitos associado a um contorno de alto ângulo (grão maior) 

que está sendo formado [Rios et al, 2005]. 

 

c) nucleação por coalescimento de subgrãos: o mecanismo consiste em coalescimento de 

dois subgrãos vizinhos, o que equivale a uma rotação, tornando seus reticulados 

cristalinos coincidentes, conforme mostrado esquematicamente na Figura 2.27. Na 

parte A da figura, dois subgrãos perto de coalescer é mostrado. Note que eles não têm 

orientações idênticas. Para que remova o subcontorno deve haver uma relativa rotação 

(Figura 2.27B e C) dos dois subgrãos, tendo como resultado o coalescimento dos dois 

grãos em apenas um grão (Figura 2.27D). Este processo é mais lento que migração de 

subcontornos e também é termicamente ativado. Ele está associado a bandas de 

transição, a grandes distribuições de diferenças de orientação entre subgrãos, a 

deformações moderadas, a regiões vizinhas a contornos de grão, a temperatura de 

recozimento relativamente baixa e a metais com alta EDE. 

 

Figura 2.27 – Coalescimento de subgrão pela rotação de um subgrão [Li, 1962]. 
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2.6.3.2 Crescimento de grão na recristalização 

 

Após a formação de uma região livre de defeitos envolto a um contorno de alto 

ângulo, a recristalização prossegue por crescimento desse núcleo sobre a matriz deformada. 

Esse crescimento se dá pela migração dos contornos de alto ângulo consumindo a matriz 

deformada, eliminando defeitos cristalinos, até que os grãos se toquem mutuamente. Esse 

processo é termicamente ativado e é fortemente dependente da temperatura de recristalização 

[Mao, 2003]. 

A Figura 2.28 mostra o movimento do contorno de alto ângulo no seu sentido côncavo 

durante a recristalização, pois o fluxo de átomos da direita para a esquerda supera o fluxo em 

direção oposta, ou seja, há um fluxo de átomos da região deformada para a região 

recristalizada. Para que isto ocorra, os átomos devem individualmente vencer uma barreira de 

ativação.  

 

Figura 2.28 – Desenho esquemático do sentido de migração do contorno de ângulo e o sentido 

de migração de átomos durante o crescimento dos núcleos da recristalização. 

 

A velocidade, V, de migração de um contorno de grão é dada conforme a eq. (1.3): 

                                        V = m.∆P                                                        (1.3) 

onde “m” é a mobilidade do contorno e “∆P” é uma somatória de potenciais termodinâmicos 

e forças retardadoras que atuam sobre o contorno. Entretanto, esta equação não deixa explícita 

a influência da orientação cristalográfica, que tem uma considerável importância. A 

velocidade de migração varia com o ângulo de desorientação (diferença de orientação entre 

dois grãos vizinhos). A Figura 2.29 mostra a variação da velocidade de migração dos 

contornos em função da desorientação entre o grão em crescimento e a matriz deformada no 

alumínio. 
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Figura 2.29 – Velocidade de migração de contornos de grão em função da diferença de 

orientação, entre o grão recristalizado e a matriz deformada, no alumínio                         

[Liebmann; Lűcke; Masing, 1956]. 

 

A mobilidade dos contornos de grão depende fortemente da temperatura, da orientação 

entre os dois grãos e do contorno, da concentração de impurezas no contorno do grão e a 

natureza do contorno de grão [Köster, 1974]. Para altas concentrações de soluto, a mobilidade 

do contorno é baixa e diminui com o aumento da concentração (a velocidade do contorno é 

controlada pela taxa de difusão dos átomos de soluto). Para baixas concentrações de soluto, a 

mobilidade é alta e o soluto tem pouca influência na mobilidade do contorno [Martin; 

Doherty; Cantor, 1997]. 

Para que a recristalização possa ser mais facilmente entendida, é conveniente separar 

cada uma das forças que atuam no contorno. Estas forças podem ser divididas em dois grupos: 

forças que favorecem o movimento do contorno e forças que dificultam o movimento do 

contorno, tais como: potencial termodinâmico devido ao encruamento, potencial 

termodinâmico devido aos contornos de grão, potencial termodinâmico devido à precipitação 

descontínua, força retardadora devido às partículas, força retardadora devido a átomos de 

soluto em solução sólida. [Köster, 1974; Lücke; Stuwe, 1963; Honnbogen; Köster, 1978; 

Stüwe, 1978]. 

 

2.6.4 Encruamento, recuperação e recristalização de metais impuros e ligas 

 

As adições de elementos de liga ou a presença de impurezas levam aos seguintes tipos 
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principais de microestruturas [Padilha, 1977], do ponto de vista da recristalização: 

− as impurezas ou elementos de liga encontram-se em equilíbrio em solução sólida; 

− as impurezas ou elementos de liga encontram-se em solução sólida supersaturada, 

ocorrendo precipitação durante o recozimento; 

− as impurezas ou elementos de liga encontram-se na forma de uma dispersão de 

precipitados rígidos em relação à matriz; e  

− os elementos de liga encontram-se na forma de uma segunda fase, a fração 

volumétrica desta é elevada e ambas as fases são deformadas durante a deformação. 

 

2.6.4.1 Soluções sólidas 

 

Metais puros têm altas taxas de recristalização. A presença de átomos de soluto 

influencia fortemente a temperatura de recristalização, isto é mostrado claramente na Figura 

2.30 para o alumínio, onde é adicionado em solução sólida, o ferro. 

Os materiais metálicos são em geral utilizados na forma de ligas metálicas, contendo 

teores substanciais de elementos de liga. Mesmo os metais “puros”, principalmente os de 

pureza comercial, apresentam quantidades significativas de soluto. O alumínio de pureza 

comercial constitui exemplo clássico, contém entre 0,5 e 1% (em porcentagem em peso) de 

silício e ferro [Padilha; Siciliano, 2005].  

 

Figura 2.30 – O efeito do Fe em solução sólida na recristalização do alumínio de alta pureza      

[Sanders; Baumann; Stumpf, 1986]. 

 

2.6.4.2 Precipitação durante a recristalização 

 

Em uma liga supersaturada e deformada, partículas de segunda fase precipitam na 
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mesma faixa de temperatura na qual ocorre a recristalização. Precipitação e recristalização 

exercem uma influência mútua entre eles. A ordem de ocorrência desses dois fenômenos é 

mostrada na Figura 2.31. 

 

Figura 2.31 – Ordem de ocorrência da recristalização e precipitação: a) Diagrama de fase 

esquemático de uma liga com concentração C0 homogeneizada a TH; b) Curva TTT 

envolvendo precipitação e recristalização [Köster, 1974]. 

 

Baseado neste diagrama, três faixas de temperatura no comportamento da 

recristalização pode ser distinguido: 

a) T > T1 – A recristalização é influenciada somente pela segregação; não ocorre 

precipitação. 

b) T1 > T > T2 – Precipitação ocorre após a conclusão da recristalização. 

c) T < T2 – A precipitação de partículas influencia o rearranjo de discordâncias na 

formação das frentes de recristalização e a migração desses contornos de grão. 

No caso da precipitação ocorrer junto aos contornos de grão em migração 

(precipitação descontínua, Figura 2.32), a recristalização é acelerada devido ao aumento do 

potencial termodinâmico para a migração dos contornos.  

 

Figura 2.32 – Desenho esquemático mostrando a precipitação descontínua associada à 

migração de um contorno de alto ângulo durante a recristalização primária. Ambas, a 

densidade de discordância N0 e a concentração C0 em uma liga deformada e supersaturada são 

reduzidas a N1 e C1 [Köster, 1974]. 
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2.6.4.3 Dispersão de partículas 

 

a) Partículas grosseiras 

 

A presença de partículas aumenta a energia armazenada durante a deformação plástica 

(potencial termodinâmico para a recristalização) quando comparada com uma solução sólida 

de mesma composição química, mas isenta de precipitados [Dew-Hughes; Robertson, 1960; 

Padilha, 1989]. 

Durante a deformação de um material, que contenha partículas grosseiras (> 1 µm), o 

gradiente de deformação na vizinhança de uma partícula indeformável cria uma região de alta 

densidade de discordância e grande gradiente de orientação [Doherty et al., 1997; Humphreys, 

1977] chamada de zona de deformação da partícula, que é um local ideal para o 

desenvolvimento dos núcleos da recristalização. A extensão da zona de deformação da 

partícula é de aproximadamente uma vez o diâmetro da partícula a partir da superfície das 

partículas e pode ter uma desorientação de até dez graus em relação à matriz adjacente. 

Associado a esta zona existe também uma banda de deformação que pode alcançar dez vezes 

o diâmetro da partícula. Um diagrama esquemático da estrutura de deformação próxima à 

partícula grosseira é mostrado na Figura 2.33. 

 

Figura 2.33 – Diagrama esquemático da zona de deformação e da banda de deformação 

provocada por uma partícula grosseira (> 1 µm) [Doherty et al., 1997]. 

 

A nucleação da recristalização nestas regiões é favorecida devido à alta desorientação 

no reticulado e é chamada de PSN. Na Figura 2.34 pode ser visto que PSN ocorre quando as 

partículas são grosseiras e a matriz tem deformação elevada. 
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Figura 2.34 – As condições de deformação e tamanho da partícula para que a nucleação 

ocorra em partículas de alumínio [Humphreys, 1977]. 

 

A cinética de reação também é favorecida em ligas contendo dispersões grosseiras de 

partículas. Essa aceleração da recristalização está associada com o aumento da taxa de 

nucleação. Se o espaçamento entre partículas for suficientemente grande de modo a não 

interferir muito na movimentação de subcontornos e na formação do núcleo, o aumento da 

fração volumétrica das partículas causa um aumento na taxa de nucleação e 

conseqüentemente acelera a recristalização. Mould e Cotterill [Mould; Cotterill, 1967] 

mostraram que quando o espaçamento entre partículas é maior do que 4 µm, a recristalização 

é acelerada devido ao aumento na taxa de nucleação (na interface partícula/matriz e outros 

locais) sem a significante variação na taxa de crescimento, resultando num tamanho de grão 

menor após a recristalização [Humphreys, 1977].  

 

b) Partículas finas 

 

Quando uma liga contém precipitados indeformáveis plasticamente e presentes na liga 

antes da deformação, o comportamento quanto à deformação e recristalização depende 

fundamentalmente de dois parâmetros: o diâmetro médio entre partículas e o espaçamento 

entre as partículas. Fixando as condições da deformação, a energia armazenada no material é 

proporcional ao fator VV/r, ou seja, para uma mesma fração volumétrica (VV), a energia 

armazenada é tanto maior quanto menor for o raio médio das partículas (r). 

Partículas finas de precipitados favorecem o processo de recuperação, pois, as mesmas 

atrasam a recristalização e indiretamente favorecem a recuperação, ou seja, a dispersão de 

partículas finas inibe a taxa de nucleação e crescimento do grão [Nes, 1976].  
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Doherty e Martin [Doherty; Martin, 1963; Doherty; Martin, 1964] investigaram o 

comportamento de ligas alumínio-cobre com espaçamento entre partículas de 1 a 4 µm. Eles 

mostraram que uma liga tendo um espaçamento médio entre partículas de 4 µm, recristalizou 

numa taxa na qual foi aproximadamente 100 vezes mais rápida do que uma liga de solução 

sólida que tem a mesma composição. Porém diminuindo o espaçamento a aproximadamente 

1,5 µm, retardou a recristalização em aproximadamente 10 vezes e uma redução adicional do 

espaçamento para 1,2 µm retardou o processo de recristalização em mais 1000 vezes. Eles 

também informaram diminuições de uma magnitude semelhante na taxa de nucleação como 

uma função de espaçamento entre partículas. Foi mostrado que o núcleo viável da 

recristalização tem um diâmetro da ordem de 1 µm, e os resultados foram interpretados 

propondo que, a menos que os contornos do núcleo se movam antes de encontrar partículas 

dispersas, a nucleação será difícil e o processo de recristalização será retardado.  

Quanto mais fina a distribuição de precipitados, maior a energia armazenada na 

deformação, maior o potencial termodinâmico para recristalização e, portanto, maior a 

facilidade para o crescimento, uma vez que a velocidade de crescimento é diretamente 

proporcional ao potencial termodinâmico. Por outro lado, a resistência ao movimento do 

contorno causado pelos precipitados também é maior para dispersões mais finas. 

Segundo Zhang [Zhang et al, 2008] no alumínio comercialmente puro a precipitação 

de β-FeSiAl5 conduz a um aumento no parâmetro de rede da matriz de alumínio que é 

causado pela diminuição da solubilidade do Si e do Fe na matriz. Recozimento a 210 ºC 

(baixa temperatura) é favorável à precipitação do composto contendo Si e Fe. Após 15 h de 

recozimento a 210 ºC, a solubilidade sólida do Si é reduzida em aproximadamente 50%.  

 

2.6.5 Crescimento de grão 

 

Quando a recristalização primária, que é movida pela energia armazenada no trabalho 

a frio, está completa, a estrutura ainda não é estável [Padilha, 2002; Padilha; Plaut, 2003], 

pois, há energia superficial nos contornos de grão. Essa energia é a força motriz para o 

crescimento de grão e com sua ocorrência tem-se a redução da área total do contorno de grão 

[Ralph, 1990]. A energia necessária para que ocorra crescimento de grão é de duas ordens de 

grandeza menor do que a energia necessária para que a recristalização primária ocorra, 

conseqüentemente, as velocidades do contorno de grão serão mais lentas do que durante a 

recristalização primária [Humphreys; Hatherly, 1995]. Crescimento de grão pode ser dividido 
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em dois tipos, crescimento normal de grão e crescimento anormal de grão ou recristalização 

secundária. 

 

2.6.5.1 Crescimento normal de grão 

 

O crescimento normal de grão é definido como o aumento homogêneo do tamanho 

médio do grão no alumínio policristalino durante o recozimento [Mao, 2003], ou seja, o 

crescimento de determinados grãos à custa de outros, de modo a diminuir a área total de 

contornos. Porém, é considerado como crescimento normal de grão porque os grãos crescem 

uniformemente, ou seja, a grande maioria tem em todos os instantes um diâmetro próximo a 

um diâmetro médio [Padilha; Siciliano, 2005]. 

Assim como a recristalização primária, o crescimento de grão é termicamente ativado. 

Ele é conduzido essencialmente pela migração de contornos de alto ângulo que diferem do 

processo de coalescimento de subgrão. Durante o crescimento de grão, a migração de 

contornos se dá no sentido do seu centro de curvatura através de um fluxo de átomos no 

sentido oposto. A curvatura dos contornos de grão leva a uma diferença de potencial químico, 

promovendo a migração de átomos através dos contornos de grão [Mao, 2003; Padilha; 

Siciliano, 2005]. 

O crescimento normal de grão pode ser analisado por uma chapa fina na qual a 

espessura da chapa é muito menor do que o diâmetro médio do grão, isto é, todos os 

contornos de grão são normais à superfície da chapa. Se os ângulos do ponto triplo (interseção 

de três grãos) têm o ângulo de equilíbrio de 120º, então somente grãos de seis lados têm lados 

retos, todos os outros estarão curvados conforme é mostrado na Figura 2.35 [Martin; Doherty; 

Cantor, 1997]. 
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Figura 2.35 – Estrutura de grãos mostrando a influência do número de lados na curvatura dos 

contornos. Os grãos de seis lados estão em equilíbrio [Martin; Doherty; Cantor, 1997]. 

 

Grãos com mais de seis lados possuem lados côncavos e tendem a crescer sobre os 

grãos com menos de seis lados, como mostrado esquematicamente na Figura 2.35 [Martin; 

Doherty; Cantor, 1997]. 

O crescimento de grão envolve a migração de contornos de alto ângulo e as cinéticas 

serão, portanto, fortemente influenciadas pela dependência da temperatura da mobilidade. 

Como a força motriz para crescimento de grão é usualmente muito pequena, crescimento de 

grãos significante é freqüentemente encontrado somente em altíssimas temperaturas 

[Humphreys; Hatherly, 1995]. 

A taxa de crescimento de grão diminui quando o tamanho do grão torna-se maior do 

que a espessura da amostra. Nesta situação, os grãos são curvados somente em uma direção e 

assim a força motriz é diminuída. Os contornos de grão que cruzam a superfície podem 

também desenvolver ranhuras pelo ataque térmico e estes impedirão o crescimento de grão 

[Humphreys; Hatherly, 1995]. 

Outros fatores que influenciam o crescimento de grão são os solutos e as partículas e 

também um material fortemente texturizado, que inevitavelmente contém muitos contornos de 

baixo ângulo, e há, portanto uma redução na força motriz para o crescimento de grão 

[Humphreys; Hatherly, 1995]. 

 

2.6.5.2 Recristalização secundária (crescimento anormal de grão) 

 

O crescimento de grão pode ser interrompido pelo crescimento exagerado 

(recristalização secundária) de determinados grãos que englobam os que permanecem com 
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seu tamanho aproximadamente constante, ou seja, para que a recristalização secundária ocorra 

é necessário que o crescimento de grãos seja inibido ou impedido. Em muitos casos o 

crescimento normal de grão é obstruído por partículas de segunda fase, texturas ou superfícies 

das amostras, durante o recozimento e somente pouquíssimos grãos crescem de forma 

anormal [Mao, 2003]. A força motriz para a recristalização secundária é usualmente a redução 

na energia do contorno de grão como para o crescimento normal de grão. A cinética da 

recristalização secundária é regida por uma curva do tipo sigmoidal, típica de uma reação de 

nucleação e crescimento, conforme é mostrado na Figura 2.36 [Padilha; Siciliano, 2005]. 

 

Figura 2.36 – Representação esquemática da cinética do processo de recristalização 

secundária [Padilha; Siciliano, 2005]. 

 

Para assegurar uma estrutura de grãos finos e as propriedades mecânicas 

correspondentes, as partículas de segunda fase são freqüentemente designadas e tratadas para 

precipitar em muitas ligas de alumínio, pois as mesmas podem obstruir o crescimento de grão. 

 Em muitas ligas de alumínio, recozidas, freqüentemente há um único componente de 

textura forte em companhia com outros componentes de textura fraca. Neste caso um grão 

orientado na componente de textura forte tem vizinhos com grãos orientados com a mesma 

componente de textura e, portanto os contornos entre eles são contornos de baixo ângulo que 

tem baixa mobilidade. Ao mesmo tempo, grãos orientados na componente de textura fraca 

têm também vizinhos com os grãos orientados na componente de textura forte e os contornos 

entre eles são geralmente contornos de alto ângulo com alta mobilidade. Estes grãos 

orientados nas componentes de textura fraca desaparecerão rapidamente se os seus tamanhos 

forem pequenos, mas eles podem crescer rapidamente como grãos secundários e resulta num 

crescimento anormal de grão quando seus tamanhos são maiores do que os grãos orientados 
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na componente de textura forte [Mao, 2003]. 

Quando as amostras das ligas de alumínio têm espessuras muito finas e a razão entre a 

área superficial e a área do contorno de grão é relativamente alta, a diminuição da energia 

superficial pode controlar o processo de crescimento de grão e induzir um crescimento 

anormal de grão. 

 

 

2.7 Textura 

 

Os materiais metálicos são comumente constituídos por um aglomerado de muitos 

cristais com diferentes orientações. Uma orientação preferencial, ou seja, uma tendência 

estatística em que os cristais ou grãos de um material policristalino estejam orientados em 

uma (ou mais) orientação particular é denominada textura. A existência ou não de textura num 

material depende de como as orientações dos grãos estão distribuídas. Considera-se um metal 

com ausência de textura quando a distribuição das orientações dos cristais no agregado 

policristalino é aleatória, conforme mostrada na Figura 2.37. Na prática, a presença de textura 

é a regra e não a exceção. 

 

Figura 2.37 – Chapa com orientação dos cristais ao acaso [Viana; Paula, 2003]. 

 

A textura apresenta forte efeito nas propriedades do material, tais como: módulo de 

Young, limite de resistência, tenacidade, ductilidade, permeabilidade magnética, 

condutividade elétrica, expansão térmica. 

Durante o processamento, ou seja, durante a fundição, conformação mecânica e 

recozimento, o material adquire uma orientação preferencial ou cristalográfica e existe uma 

relação entre parâmetros de processamento do material e o seu desempenho. 

É importante destacar que a textura não se refere à forma dos grãos mas sim a forma 

como a rede cristalina desses grãos é arranjada espacialmente. 

Uma orientação preferencial é representada da seguinte forma: (hkl) [uvw] onde (hkl) 



99 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                                                                                                                                        .

é o plano paralelo ao plano de laminação e [uvw] é uma direção cristalina paralela à direção 

de laminação. 

No estudo de textura deve-se diferenciar entre microtextura, mesotextura e 

macrotextura (textura). A microtextura considera a orientação de cada grão individual da 

população que está relacionada com uma ou mais características da microestrutura. A 

mesotextura é a textura entre grãos, onde a orientação entre grãos vizinhos é utilizada para 

caracterizar a desorientação entre eles ou geometria de contorno de grão. A macrotextura 

considera os grãos num policristal como uma população estatística simples, sem levar em 

conta a localização espacial de qualquer grão ou a relação com seus vizinhos. Na Figura 2.38, 

observa-se a relação esquemática entre microtextura, mesotextura e macrotextura. 

 

Figura 2.38 – Diagrama esquemático ilustrando as relações entre macrotextura, microtextura e 

mesotextura [Randle; Engler, 2000]. 

 

A maioria das técnicas usada para a análise de textura é fundamentada na difração de 

ondas pela rede cristalina. Segundo o tipo de radiação usada: raios X, elétrons ou nêutrons, as 

técnicas podem ser classificadas em relação ao tipo de medida, de macrotextura ou de 

microtextura. A Figura 2.39 apresenta um esquema das técnicas para determinação da textura 

por difração.  

 

Figura 2.39 – Categorização das principais técnicas para determinação da textura de acordo 

com a técnica de difração usada [Randle; Engler, 2000]. 
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2.7.1 Análise da macrotextura 

 

A técnica de difração de raios X é uma das técnicas utilizadas para a análise de 

macrotextura. Por meio desta técnica é possível comparar a intensidade da difração de uma 

amostra com textura forte com a intensidade de uma amostra de orientação aleatória. A 

textura determinada pela intensidade de difração é referida aos planos cristalinos paralelos de 

um só plano da amostra. Para uma investigação mais profunda da textura é preciso usar um 

goniômetro especial para medidas de textura e a técnica de figuras de pólo. 

A análise utilizando o difratômetro de raios X apresenta a vantagem de poder analisar 

áreas grandes, de aproximadamente 2 cm2. A profundidade de penetração dos raios X é muito 

maior que a profundidade de penetração da difração dos elétrons retroespalhados, da ordem 

de 104. 

A medida de macrotextura por difração de raios X em um material de parâmetro de 

rede conhecido envolve o uso de um feixe monocromático de radiação com um determinado 

comprimento de onda, com o ângulo de Bragg fixado por uma família de planos {hkl} 

escolhida. A amostra policristalina é rotacionada em um goniômetro de textura em ângulos 

definidos e haverá difração quando os grãos orientados tiverem seus planos {hkl} 

coincidentes com a condição de Bragg e assim a intensidade de difração é medida [Randle; 

Engler, 2000]. Com esta rotação, todos os possíveis planos da rede coincidem com as 

condições de reflexão e a intensidade refletida é registrada em função destes ângulos de 

rotação. 

 

Figura 2.40 – Goniômetro de textura de geometria de reflexão [Randle; Engler, 2000]. 

 

Os dois métodos utilizados para medir textura são transmissão e reflexão. O método de 

reflexão não exige amostras finas. Na geometria de reflexão, mostrado na Figura 2.40, a 
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amostra é posicionada em um porta-amostra com a direção normal paralela ao eixo de rotação 

φ, o que permite uma rotação, ângulo β, em seu próprio plano ao redor do eixo normal φ, tal 

que o ângulo φ corresponde ao ângulo β de um pólo na figura de pólo. Após uma rotação 

completa de φ, a amostra é inclinada ao redor do eixo χ. O ângulo χ e o ângulo α da figura de 

pólo estão relacionados pela equação α = 90 – χ. O valor limite de α é obtido quando o feixe 

incidente e o refletido são paralelos à superfície da amostra, tal que αmax ≤ 90. 

A representação gráfica dos resultados experimentais é obtida através de figuras de 

pólo e após processamento matemático pode-se obter uma função de distribuição de 

orientação (FDO). 

 

2.7.2 Análise da microtextura 

 

A difração de elétrons retroespalhados (Electron Back Scatter Diffraction – EBSD) é 

amplamente utilizada na determinação da microtextura e mesotextura, permitindo o estudo da 

subdivisão de grão e da natureza dos contornos e subcontornos formados durante a 

deformação plástica. Quando o EBSD é utilizado para análises microestruturais quantitativas, 

os parâmetros críticos são a velocidade de aquisição de dados e as resoluções espaciais e 

angulares. Estes dependem de alguns fatores incluindo a amostra, o equipamento e o método 

de operação [Randle, 2003]. 

Quando o feixe de elétrons incide em uma amostra sólida, ocorrem vários eventos tais 

como emissão de elétrons secundários e Auger, retroespalhamento, absorção e transmissão de 

elétrons, emissão de raios X e de luz. Os elétrons retroespalhados têm praticamente a mesma 

energia dos elétrons do feixe incidente e são provenientes de regiões onde ocorre uma maior 

profundidade de interação. Os elétrons retroespalhados são os únicos que têm energia 

suficiente para causar luminescência numa tela de fósforo e de forma efetiva contribuir para a 

formação da figura de difração. Para a realização de medidas usando-se a técnica EBSD, a 

preparação da superfície da amostra é crítica, uma vez que as informações de difração são 

provenientes de uma profundidade de penetração de 20 nm a partir da superfície [Randle, 

2003]. 

Durante as medidas de EBSD, a amostra é inclinada em aproximadamente 70° em 

relação à horizontal. O feixe incide em uma região selecionada da microestrutura da amostra 

posicionada no porta-amostra de um microscópio eletrônico de varredura, conforme mostra a 

Figura 2.41. 
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Figura 2.41 – Diagrama esquemático ilustrando o sistema de detecção das figuras de difração 

de elétrons retroespalhados [Randle; Engler, 2000]. 

 

Uma tela fosforescente de cerca de 50 mm de diâmetro é colocada a uma distância de 

cerca de 40 mm da amostra e nela incidem os elétrons retroespalhados formando figuras de 

difração. A imagem da tela fosforescente é capturada por uma câmara de televisão especial, 

sensível a pequenas quantidades de luz, colocada do lado externo em frente a uma janela 

transparente de vidro de chumbo. O vidro de chumbo permite a passagem de luz e absorve os 

raios X [Randle, 2003]. 

Muitos elétrons do feixe incidente ao colidirem com átomos da amostra sofrem 

espalhamento e produzem um feixe divergente logo abaixo da superfície. Este feixe 

divergente de elétrons, por sua vez, incide nos planos cristalinos do cristal em todas as 

direções e sofre espalhamento elástico. Quando a lei de Bragg é satisfeita, cones de difração 

são formados. Cada conjunto de planos cristalinos forma dois cones de difração: um 

proveniente do lado superior do plano e outro proveniente do lado inferior, conforme é visto 

na Figura 2.42. A intersecção dos cones de Kossel com uma tela fosforescente, colocado na 

frente da amostra, resulta em pares de linhas paralelas: uma clara e outra escura. Os elétrons 

espalhados inelasticamente contribuem para a formação de um fundo (background) difuso 

[Randle, 2003]. 
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Figura 2.42 – Desenho ilustrativo da formação dos cones de difração e as linhas de Kikuchi 

[Randle; Engler, 2000]. 

 

As linhas de Kikuchi são projeções dos planos cristalinos. A figura de difração é 

constituída por conjuntos de pares de linhas paralelas sobre um fundo difuso. A distância 

entre cada par de linhas é inversamente proporcional ao espaçamento interplanar da respectiva 

família de planos. Em alguns pontos, vários pares de linhas se interceptam. Estes pontos de 

interseção estão associados com os respectivos eixos das zonas de planos. Indexar a figura de 

difração significa identificar os planos (pares de linhas) presentes e os eixos das zonas 

[Randle, 2003]. 

A imagem capturada é processada e tem inicialmente seu contraste melhorado por 

meio da subtração do background e é em seguida digitalizada e indexada automaticamente 

com auxílio de um software adequado. A identificação via computador das linhas de Kikuchi 

e a indexação da figura de difração exigem o conhecimento prévio da estrutura cristalina que 

está sendo analisada. O microcomputador comanda o movimento do feixe de elétrons, 

processa as imagens, realiza a indexação das figuras de difração e calcula os índices e 

parâmetros desejados. A identificação dos padrões de Kikuchi é em geral feita por meio da 

medição dos ângulos formados pelas linhas de Kikuchi identificadas [Randle, 2003]. 

 

2.7.3 Representação da textura 

 

A textura pode ser representada por figura de pólo direta ou inversa e FDO. A figura 

de pólo é uma projeção estereográfica, com uma determinada orientação em relação à 

amostra, que mostra a variação da densidade de pólos com a orientação do pólo para um 

determinado conjunto de planos cristalinos. A figura de pólo contém certas direções de 



104 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                                                                                                                                        .

referências relacionadas ao material. Uma seleção conveniente de eixos de coordenadas para 

uma chapa laminada é a seguinte: direção de laminação (DL), direção transversal à direção de 

laminação (DT) e direção normal à superfície da chapa (DN), conforme mostrado na Figura 

2.43.  

 

Figura 2.43 – (a) Família de pólos {001} em um cristal cúbico projetado dentro de uma esfera 

de referência de uma projeção estereográfica. (b) Figura de pólo de um cristal [Godec; Jenko, 

2000]. 

 

A figura de pólo inversa mostra a densidade dos pólos dos planos {hkl} paralelos a 

uma dada superfície da amostra sobre um triângulo característico do sistema cristalino do 

material. Chama-se figura de pólo inversa porque é normal à superfície que varre o triângulo 

de orientações à procura daquelas que representam a textura (Viana, 2001). 

A figura de pólo inversa, conforme mostrada na Figura 2.44, é uma representação mais 

resumida da figura de pólo direta, muitas vezes usada para representar orientação em que um 

eixo é a textura e os outros dois eixos são casualmente distribuídos. Ela tem uma vantagem 

para interpretação por sua facilidade de inspeção visual.  

 

Figura 2.44 – Figura de pólo inversa onde é plotada a direção na amostra, relacionada com 

direção do cristal, fixada em uma unidade única da projeção estereográfica [Godec; Jenko, 

2000]. 
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A forma mais tradicional e direta para se descrever a medida de textura é a figura de 

pólo, mas as informações nelas contidas são incompletas e semiquantitativas, uma vez que, 

representam apenas os planos {hkl}. 

A FDO dos grãos descreve de forma mais completa, que a figura de pólo, a natureza 

da textura. A FDO não pode ser medida diretamente por difração de raios X e é calculada a 

partir dos dados das figuras de pólo. Essa função especifica a ocorrência de determinadas 

orientações em um espaço tridimensional, o qual é definido por três ângulos de Euler: φ1, Φ e 

φ 2, conforme dado na eq. (1.4).  

F(φ 1, Φ, φ 2) = f(g) = 
v

dv
                                                   (1.4) 

Qualquer orientação expressa em termos dos ângulos de Euler pode ser representada 

como um ponto em um sistema coordenado de três dimensões, onde os eixos são dados pelos 

três ângulos de Euler, conforme mostrado na Figura 2.45, seguindo a notação mais comum 

proposta por Bunge [Bunge, 1965]. 

                

Figura 2.45 – Definição dos ângulos de Euler. 

 

As funções definidas na equação anterior especificam a freqüência de ocorrência de 

determinadas orientações em um espaço tridimensional. Este espaço, como já dito, é definido 

pelos três ângulos de Euler, segundo Bunge, utilizando os ângulos φ1, Φ e φ2, os quais 

constituem um conjunto de três rotações consecutivas que precisam ser aplicadas a cada 

célula unitária para tornar os seus eixos cristalográficos 〈100〉, 〈010〉 e 〈001〉 coincidentes com 

o eixo da amostra. 

Os valores de f(g) são usualmente mostrados em seções constantes de φ 2 (no caso de 

materiais CFC), isto é, para cada 0 ≤ φ2 ≤ 90º em passos de 5º, são plotados linhas de várias 

intensidades de f(g) em função de Φ e φ1. 
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A determinação dessas orientações preferenciais (hkl) 〈uvw〉 através das FDO’s é feita 

por meio de ábacos de indexação, conforme mostrado na Figura 2.46. Nestes ábacos são 

apresentadas as orientações em função dos ângulos de Euler e algumas orientações 

preferenciais no espaço de Euler, onde os planos são representados por linhas retas e as 

direções por pontos sobre as linhas. 

Análises quantitativas de textura usando FDO’s permitem [Bowen, 1990]: 

− a identificação sem ambigüidade de todas as orientações ideais que incluem a textura; 

− a intensidade absoluta de cada orientação ideal; 

− a distribuição de cada orientação ideal; 

− a distribuição entre orientações; 

 

 

Figura 2.46 – Ábaco de indexação para interpretação das FDO’s [Bunge, 1982]. 
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Com a finalidade de se ter uma melhor avaliação da FDO, dois ângulos do espaço de 

Euler são fixados e f(g) é representado graficamente em função de apenas um ângulo. Para 

materiais laminados com estrutura CFC a fibra α (0 ≤ φ1 ≤ 90º, Φ = 45º, φ2 = 0º) deve ser 

analisada, pois é onde ocorrem os principais componentes de textura de deformação e a fibra 

β que é definida como o valor máximo de f(g) para cada φ2 (Figura 2.47). Para a textura de 

recristalização, do alumínio em particular, é interessante avaliar a fibra 〈100〉//DL, para se ter 

uma avaliação mais precisa da textura tipo cubo. 

 

Figura 2.47 – Gráfico das fibras de orientação da estrutura CFC no espaço de Euler [Hirsch; 

Lücke, 1988b]. 

 

A Figura 2.48 mostra algumas orientações típicas de um material com estrutura CFC. 
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Figura 2.48 – Algumas orientações típicas de deformação e de recristalização no espaço de 

Euler [Hirsch; Lücke, 1988a]. 

 

2.7.4 Textura em ligas de alumínio 

 

Em peças fundidas, os grãos alongados da zona colunar apresentam forte orientação 

preferencial, já os grãos da zona equiaxial central apresentam distribuição mais aleatória de 

orientações [Lima, N. B.; Lima, L. M. G.; Padilha, 2003].  

Durante o trabalho a quente ou a frio essa característica é perdida e é substituída por 

uma textura na qual considerável número de grãos deformados assume ou se aproxima de 

certa orientação e este fenômeno não é ao acaso, pois o reticulado cristalino sofre rotação, via 

escorregamento de planos ou por maclação mecânica (pouco provável no caso do alumínio), 

para orientações mais favoráveis, estabelecendo a chamada textura de deformação [Stuwe; 

Faustmann, 1969]. A textura final de deformação depende principalmente da mudança de 

forma imposta na conformação e da temperatura em que o material foi deformado.  

A Tabela 2.5 apresenta as orientações preferenciais da laminação e recristalização do 

alumínio e suas ligas. As orientações mais conhecidas são muitas vezes identificadas com 

nomes e não geometricamente, homenageando personalidades, materiais mais representativos 

ou o corpo geométrico. 
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Tabela 2.5 – Índices de Miller e ângulos de Euler das orientações mais importantes do Al e 

ligas de Al após a laminação e recristalização (aproximadamente) [Engler, 1996].  

Nome da 
orientação 

Índices de Miller            
{hkl} 〈uvw〉 

Ângulos de Euler 
φ1, θ, φ2 

Tipo de componente de 
textura 

C, Cobre {112}〈111〉 90º, 35º, 45º Laminação 

S {123}〈634〉 59º, 37º, 63º Laminação 

B, Latão {011}〈211〉 35º, 45º, 0º/90º Laminação 

G, Goss {011}〈100〉 0º, 45º, 0º/90º 
Laminação 

Recristalização 

Cubo {001}〈100〉 0º, 0º, 0º/90º Recristalização 

Cubo rodado {001}〈110〉 45º, 0º, 0º/90º Recristalização 

Cubo RD {013}〈100〉 0º, 22º, 0º Recristalização 

Cubo ND {001}〈310〉 22º, 0º, 0º Recristalização 

R {124}〈211〉 57º, 29º, 63º Recristalização 

P {011}〈122〉 65º, 45º, 0º Recristalização 

Q {013}〈231〉 45º, 15º, 10º Recristalização 

 

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

predominância da textura do tipo C (Cobre), S e B (Latão) e eventualmente a presença da 

textura do tipo G (Goss) [Hu; Ikeda; Murakami, 1998]. 

Com o recozimento de um metal deformado, a ocorrência de recristalização pode gerar 

uma textura completamente diferente daquela gerada pela deformação. Há pelo menos três 

tipos de textura de recristalização conhecida: textura ao acaso (ausência de textura), 

componentes de textura de deformação conservadas ou, finalmente, o desenvolvimento de 

componentes de textura extremamente intensa [Doherty, 1997]. 

Foi mostrada na Tabela 2.5, as principais componentes de textura no alumínio 

recristalizado, sendo que a mais conhecida é a textura de orientação tipo cubo. Enquanto, o 

alumínio comercialmente puro, laminado a frio com altas porcentagens de redução contendo 

alta densidade de constituintes ricos em ferro, pode apresentar após o recozimento uma 

textura de recristalização com componentes retidas da textura de deformação, no alumínio de 

alta pureza, a textura de recristalização resultante é extremamente intensa, do tipo cubo, muito 

próxima da textura de um monocristal [Hjelen; Orsund; Nes, 1991]. 

Algumas outras componentes de textura de menor importância estão relacionadas à 

nucleação da recristalização em deformações não homogêneas como bandas de cisalhamento 
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(orientação “Q” = {013}〈231〉) ou partículas (orientação “P” = {011}〈122〉). Ocorrências 

especiais durante a recristalização, tipo PSN, é mais difícil de detectar a textura de 

recristalização resultante, pois freqüentemente tem uma aparência mais aleatória [Hirsch; 

Engler, 2001].  

A formação de textura cúbica é geralmente associada com a ocorrência de nucleação 

em bandas de deformação ou bandas de transição, enquanto a textura retida da deformação é 

atribuída à ocorrência do mecanismo de migração de contornos induzida por deformação. O 

desaparecimento de componentes de textura após a recristalização de ligas pode resultar da 

nucleação da recristalização ao redor de partículas de precipitados [Padilha; Siciliano, 2005]. 

Adicionando 50 ppm de cobre no alumínio de alta pureza (99,99%), 98% de redução 

na laminação a frio, tem-se um aumento significativo no desenvolvimento da textura de 

recristalização {100}〈001〉, reduzindo consideravelmente a quantidade de orientações R 

{123}〈634〉. A máxima densidade de orientação de {100}〈001〉 é aproximadamente duas 

vezes maior do que aquela desenvolvida no mesmo material sem adição de cobre. Em lentas 

taxas de aquecimento do recozimento, o desenvolvimento da textura de recristalização 

{100}〈001〉 ocorre para a maior parte durante o crescimento de grão [Umezawa; Inagaki, 

2006a; Umezawa; Inagaki, 2006b].  

Em temperaturas ainda mais altas, onde pode ocorrer tanto o crescimento contínuo ou 

normal de grãos como o crescimento anormal de grãos ou recristalização secundária, a textura 

resultante também é diferente das texturas de deformação e de recristalização, mudando 

pouco durante o crescimento normal de grão, mas fortemente durante o crescimento anormal 

de grão. Sendo que no caso do alumínio, a textura resultante da recristalização secundária 

mais freqüentemente encontrada é do tipo (100)[011] [Underwood, 1961]. 

As figuras de pólo, no plano {111}, típicas do alumínio no estado deformado, 

deformado e recristalizado e somente recristalizado são mostradas na Figura 2.49. 

 

Figura 2.49 – Figuras de pólo típicas do plano {111} para o alumínio (a) deformado, (b) 

deformado e recristalizado (mista) e (c) recristalizado [Grewen; Huber, 1978] 
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2.7.5 Textura de laminação a quente do alumínio 

 

A produção de chapas de alumínio tem como início na fundição de lingotes pelo 

processo DC, o qual contém uma estrutura de célula típica com um tamanho de grão 

relativamente grande (> 1 mm). É usualmente controlada por refinamento de grão, 

conseqüentemente tendo uma textura principalmente aleatória. Na preparação dos lingotes 

para laminação a quente os mesmos são pré-aquecidos a uma temperatura na faixa de 450 e 

600 ºC em ciclos que podem levar mais de 24 horas. Durante o pré-aquecimento o material é 

homogeneizado, segregações intercelulares de pequeno alcance (segregação dendrítica) são 

removidas e fases solúveis no material são dissolvidas. Durante as operações de laminação a 

quente das espessas placas (de aproximadamente 600 mm para 3 a 12 mm) simultânea 

deformação e recristalização têm um forte impacto na evolução global da microestrutura. O 

tamanho de grão é drasticamente reduzido e a reorientação normalmente envolve a formação 

de textura cúbica {001}〈100〉 forte [Hirsch; Engler, 2001]. 

Programas de laminação industrial são otimizados pelo máximo volume de produção. 

Linhas de multicadeiras de laminação a quente que tem vantagens significantes devido a alta 

velocidade e graus de redução, freqüentemente implicam em recristalização rápida e fácil 

durante a laminação a quente, chamado de auto recozimento. Nas linhas de laminação a 

quente reversível, as altas temperaturas, deformação e taxas de deformação nos pequenos 

tempos entre cadeiras produzem principalmente um menor tamanho de grão e um aumento 

significante na textura cúbica. A formação da textura cúbica é típica de todas as ligas de 

alumínio que recristaliza durante a laminação a quente [Hirsch; Engler, 2001]. 

Os principais componentes de texturas no alumínio comercialmente puro laminado a 

quente são as componentes S {123}〈634〉 e latão {011}〈211〉 e a componente cubo 

{001}〈100〉 domina o estado recristalizado [Alvi et al, 2004]. No alumínio puro a componente 

cobre {112}〈111〉 também é encontrada após a laminação a quente [Endou; Inagaki, 2003]. 

 

2.7.6 Textura de laminação a frio em materiais CFC 

 

As texturas de laminação a frio de metais cúbicos de face centrada (CFC) são 

representadas principalmente por dois tipos, a cobre {112}〈111〉 e a latão {110}〈112〉. A 

textura do tipo cobre ocorre na maioria dos metais puros com alta EDE, como exemplo tem o 

alumínio, enquanto a textura do tipo latão é encontrada na prata pura e em ligas com baixa 
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EDE. O cobre com EDE intermediária apresenta orientações com intensidade 

aproximadamente constante e por isso é considerado possuir a textura CFC de referência. 

Durante a laminação de metais CFC com alta EDE, a maior parte das orientações é 

rapidamente arranjada ao longo da fibra α, que se inicia da orientação tipo Goss {011}〈100〉 

para a orientação tipo latão {011}〈211〉 e da fibra β que parte da orientação tipo cobre 

{112}〈111〉 passando pela orientação S {123}〈634〉 e terminando na orientação B {011}〈211〉. 

A fibra α ocorre principalmente em materiais com percentuais de redução muito baixos e a 

fibra β ocorre em materiais onde os percentuais de redução são caracterizados como médios e 

altos. Texturas de laminação em alumínio de alta pureza é geralmente descrita em termos da 

fibra β, que corre de {110}〈112〉 a {112}〈111〉 por {123}〈634〉. Análises teóricas baseadas na 

teoria de Taylor [Zhou; Neale; Toth, 1991] prediz que todas as orientações iniciais deveriam 

primeiro girar com o aumento das reduções na laminação em direção a esta fibra, e que, 

chegando nesta fibra, elas deveriam começar a girar deste ponto ao longo desta fibra na 

direção {110}〈112〉 → {123}〈634〉 → {112}〈111〉 e deveriam apontar para as orientações 

finais estáveis {112}〈111〉. Porém, [Endou; Inagaki, 2003] foi encontrado que em alumínio de 

alta pureza, a principal orientação na fibra β estava localizada na direção {123}〈634〉 até 

mesmo depois de 97% de redução na laminação a frio. Elas estavam assim longe da direção 

{112}〈111〉. O movimento do pico de {123}〈634〉 em direção a {112}〈111〉  era muito lento e 

mais lento do que o esperado das analises teóricas.  

A adição de 50 ppm de cobre aumentará grandemente o desenvolvimento da textura de 

laminação a frio em alumínio de alta pureza, especialmente em reduções acima de 97%, 

suprimindo a recuperação dinâmica e a recristalização. Porém, até depois de 99,4% de 

laminação a frio, a principal orientação da textura de laminação a frio é ainda {123}〈634〉. A 

orientação estável final, {112}〈111〉, predito teoricamente, não pode ser alcançada até mesmo 

depois de alto percentual de redução na laminação a frio. Recuperação dinâmica ocorre 

durante a laminação a frio o que parece afetar fortemente os sistemas de deslizamentos que 

formam a orientação estável final [Todayama; Inagaki, 2005]. 

 

2.7.7 Textura de recristalização em materiais CFC 

 

A origem da textura de recristalização durante o recozimento de um metal deformado 

tem sido matéria de controvérsia nas últimas décadas e nos últimos anos a discussão foi 

focada nas teorias rivais da nucleação orientada e do crescimento orientado. A teoria da 
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nucleação orientada assume que ocorre, com freqüência, a formação de núcleos com a mesma 

orientação cristalográfica de textura de recristalização, ou seja, os núcleos iniciais determinam 

a textura final do material. Já a teoria do crescimento orientado assume que ocorre a formação 

de núcleos com várias orientações, mas que somente alguns núcleos com orientações 

específicas em relação à matriz, crescem mais rapidamente e, portanto, dominam a textura de 

recristalização. Para o alumínio, a direção 40º 〈111〉 em relação à matriz deformada possui a 

maior taxa de crescimento. 

Para metais CFC, a textura de recristalização é extremamente dependente da textura de 

deformação, que por sua vez é dependente da EDE. Para materiais com baixa EDE, isto é, 

menores que 35 mJ.m-2, a textura é conhecida como tipo latão. Esse tipo de textura possui a 

componente (110)〈112〉 como a mais intensa e a componente (110)〈001〉 com menor 

intensidade. Para metais com valores de EDE maiores que 35 mJ.m-2, a textura de deformação 

é conhecida como textura tipo cobre e sua descrição torna-se bem mais complicada. De uma 

maneira geral, pode-se representar as orientações preferenciais pela fibra α, que se inicia a 

partir da orientação Goss, G = {011}〈100〉, para a orientação latão, B = {011}〈211〉 e, 

também, pela fibra β que parte da orientação cobre, C = {112}〈111〉, passando pela orientação 

S = {123}〈634〉 e terminando na orientação B = {011}〈211〉. No espaço de Euler [Bunge; 

1965], a fibra α é mais bem observada na seção φ2 = 0º, Φ = 45º e φ1 variando de 0º 

(orientação G) até 35º (orientação B). A fibra β é verificada em φ2 = 45º (orientação C), φ2 = 

65º (orientação S) e φ2 = 90º ou 0º (orientação B) [Löw; 2000]. 

Além disto, o grau de deformação é extremamente importante para o aparecimento da 

textura de recristalização, pois em geral, os sítios de nucleação apresentam estreita relação 

com o grau de deformação. 

Após a recristalização, podem ocorrer varias componentes de textura. A recristalização 

pode induzir, fundamentalmente, textura cubo, textura Goss, textura retida de deformação e 

textura ao acaso (ausência de textura). 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 

orientações que dificilmente excedem 10º [Engler; Vatne; Nes, 1996]. Conseqüentemente, a 

nucleação geralmente é restrita a sítios próximos à heterogeneidades de deformações, onde 

zonas de alta desorientação são formadas na deformação. Para alumínio altamente deformado,  

quatro diferentes sítios de nucleação são ativados: as bandas de deformação, os contornos de 

grãos, as bandas de cisalhamento e as zonas de deformação ao redor de precipitados. 



114 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                                                                                                                                        .

A formação dos componentes de textura de recristalização de alta intensidade baseada 

nas teorias de nucleação orientada e crescimento orientado nos leva a pensar que deve ser 

formado na microestrutura um número suficiente de sítios potenciais de nucleação destas 

orientações habilitados para crescer ou os núcleos gerados com orientação ao acaso devem 

possuir desorientações que correspondem à alta mobilidade do contorno de grão [Padilha; 

Siciliano, 2005]. Para o alumínio, a direção 40º 〈111〉 em relação à matriz deformada possui a 

maior velocidade de crescimento [Engler; Vatne; Nes, 1996]. Apresenta-se em seguida uma 

discussão sobre os sítios de nucleação e suas possíveis relações com as hipóteses de nucleação 

e crescimento orientado. 

 

2.7.7.1 Efeito da nucleação em estruturas do tipo bandas na textura 

 

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. Ainda está 

em discussão se estas estruturas tipo bandas são bandas de transição, que são formadas 

durante a deformação ou se são grãos deformados que possuem a textura cubo retida pela 

textura de deformação [Lima, N. B.; Lima, L. M. G.; Padilha, 2003].  

Durante o recozimento, ocorre o crescimento de subgrãos até que alguns deles estejam 

aptos a crescer para fora da banda, consumindo a matriz deformada. Grãos orientados com 

textura tipo cubo recuperam-se mais rapidamente que outras orientações, resultando em uma 

vantagem para posterior crescimento em relação a outros grãos durante a nucleação. Este ato é 

uma forte evidência favorável à teoria da nucleação orientada, embora a orientação tipo cubo 

tenha uma relação de orientação de 40º com a orientação 〈111〉 da componente de textura de 

deformação S. 

 

2.7.7.2 Efeito da nucleação nas vizinhanças dos contornos de grão na textura 

 

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 uma alta densidade de discordâncias e alto gradiente de orientações. Vários 

sistemas de escorregamento são ativados nessas regiões para reduzir as deformações 
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incompatíveis no contorno de grão durante a deformação. Daí estas regiões possuírem boas 

condições para os sítios de nucleação.  

As ligas de alumínio geralmente possuem uma subestrutura recuperada de subgrãos 

antes do início da recristalização. Nucleação no contorno de grão pode advir do crescimento 

de um subgrão para a região deformada no outro lado do contorno. Este mecanismo em 

alumínio leva à formação de grãos com orientações próximas às texturas de deformação. Daí, 

conclui-se que este mecanismo produz núcleos que possuem orientações iguais à de sua 

matriz deformada. Durante o processo de crescimento, estas orientações são mantidas, porém, 

em comparação com a intensidade da orientação tipo cubo, as texturas retidas de deformação 

são menos intensas [Lima, N. B.; Lima, L. M. G.; Padilha, 2003]. 

 

2.7.7.3 Efeito da nucleação em bandas de cisalhamento na textura 

 

Bandas de cisalhamento são heterogeneidades de deformação ocasionalmente 

encontradas em ligas de alumínio que contém partículas finas e cisalháveis ou com alto teor 

de magnésio em solução sólida [Engler, 2001]. As bandas de cisalhamento no alumínio 

formam um ângulo aproximado de 35º com a direção de laminação e são sítios favoráveis à 

nucleação durante o recozimento, pois nestas bandas está concentrada alta densidade de 

defeitos que levam ao rápido crescimento de subgrãos durante a recuperação [Hjelen; Orsund; 

Nes, 1991]. Para o alumínio deformado é esperado que a orientação Goss e a orientação 

(013)〈231〉 sejam provenientes da nucleação em bandas de cisalhamento. Para baixas 

deformações, as bandas de cisalhamento são muito finas e, conseqüentemente, não 

conseguem atingir um tamanhão crítico para crescer. Experimentalmente, conforme relatado 

por Engler [Engler; Vatne; Nes, 1996], para baixas deformações é esperada a orientação 

(013)〈231〉 e para altas deformações, a orientação Goss. Este fato sugere que a orientação 

Goss necessita de alta deformação e, portanto, deve nuclear dentro da banda e que a 

orientação (013)〈231〉 que não necessita de alta deformação, deve nuclear fora da banda. 

 

2.7.7.4 Efeito da nucleação estimulada por partículas de segunda fase na textura 

 

Em ligas de alumínio que contém precipitados grandes e incoerentes (> 1 µm) antes da 

deformação, pode ser observada a nucleação em torno das partículas. Este efeito é devido à 

alta densidade de defeitos e à alta energia armazenada na matriz ao redor dos precipitados 
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[Doherty, 1997; Humpheys; Hatherly, 1995]. Ao redor dessas partículas ocorrem durante a 

deformação plástica arranjos de discordâncias geometricamente necessárias, as quais durante 

a recuperação se rearranjam rapidamente para formar subgrãos.  

Durante o recozimento, ocorre crescimento de subgrão e os subcontornos absorvem 

defeitos, aumentando sua energia e mobilidade, formando contornos de alto ângulo. 

Finalmente, ao exceder o tamanho de aproximadamente 1 µm, alguns dos subgrãos 

aumentados tornam-se núcleos e aptos a crescer fora da zona deformada [Padilha; Randle; 

Machado, 1999]. Este processo geralmente leva a uma textura ao acaso ou a uma reprodução 

difusa da textura de deformação anterior à recristalização. Este fato é outro argumento 

favorável à teoria da nucleação orientada, uma vez que a nucleação estimulada por partículas 

leva a formação de núcleos com orientação ao acaso e se o mecanismo de crescimento 

orientado não for predominante, o resultado seria a textura ao acaso. Sob certas 

circunstâncias, a nucleação estimulada por partículas pode contribuir para o desenvolvimento 

da textura {011}〈122〉 em chapas de alumínio [Padilha; Randle; Machado, 1999]. 


