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SILVA, E. P. Fundição, Laminação e Soldagem por Fricção e Mistura Mecânica de Ligas de 
Magnésio com Adição de Mishmetal. 130p. Tese (Doutorado) –Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 
 

RESUMO 
A crescente escassez de recursos energéticos renováveis bem como o aumento contínuo 

dos seus custos, tem requerido uma redução drástica no consumo de energia utilizada para o 
transporte de cargas e passageiros nas últimas décadas. Uma alternativa é a redução de peso 
com a utilização de ligas leves em substituição às ligas convencionais utilizadas no setor de 
transporte. Nesse conceito o uso de ligas de magnésio é justificado pela sua baixa densidade. 
Dentre as ligas de magnésio, a matriz ASTM série ZK é a que apresenta maior resistência 
mecânica e a adição de elementos de terras raras (RE) elevam a resistência à corrosão, a 
temperatura de trabalho e o limite de escoamento, devido à formação de filmes de óxidos 
finos e densos, além de intermetálicos de alto ponto de fusão e de maior dureza. A formação 
de intermetálicos do tipo MgZn de baixo ponto de fusão, torna as ligas de matriz do tipo ZK 
susceptíveis à formação de trinca à quente durante a soldagem, inviabilizando o uso de 
processos de soldagem convencionais. Uma alternativa é a solda por fricção e mistura 
mecânica (SFMM) realizada abaixo da temperatura de fusão. Neste trabalho, foram 
produzidas ligas ZK60, ZK60-1,5RE (liga ZK60 com adição de 1,5 % em peso de 
mischmetal) por fundição convencional e ZK60-1,5RE tixofundidas com batimento mecânico 
no estado semissólido. Todas foram laminadas a quente em um laminador simétrico e 
soldadas por fricção e mistura mecânica. Os métodos de fundição e resfriamento apresentaram 
materiais isentos de defeitos e com homogeneidade química, além do batimento mecânico 
proporcionar uma microestrutura com grãos globulares homogêneos. A adição de mischmetal 
deu origem a uma microestrutura com granulometria aproximadamente 22 % menor. Quando 
comparado com o método de fundição, a liga fundida com batimento no estado semissólido 
apresentou uma diminuição no tamanho médio de grão de aproximadamente 26 %. A 
laminação deu origem a uma microestrutura parcialmente recristalizada, com tamanho médio 
de grãos entre 3 e 4 μm. A rede de intermetálicos foi quebrada, porém, manteve-se contínua 
para as ligas com adição de Mm. Quanto à resistência mecânica, a liga ZK60 foi superior, 
devido à menor quantidade e redes intermitentes de intermetálicos, uma vez que tanto para as 
ligas fundidas quanto para as laminadas, as trincas foram originadas nas regiões de 
aglomeração de intermetálicos. As ligas com adição de Mm apresentaram melhor estabilidade 
térmica durante a soldagem e melhor acabamento superficial, sendo possível a soldagem com 
rotação de 1200 rpm e velocidade de avanço de 400 mm/min enquanto a liga ZK60 só foi 
possível a soldagem com 200 mm/min. As análises das tensões residuais apresentaram valores 
e perfis semelhantes e seguem o fluxo de material, bem como a textura dos cordões de solda. 
Os mapas de microdureza na secção transversal do cordão de solda revelaram maior dureza 
nas zonas de mistura, e valores ainda maiores e mais homogêneos para liga ZK60, pode-se 
afirmar que os intermetálicos do tipo MgZn tem maior dureza que os do tipo MgZnRE.   
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SILVA, E. P. Casting, Rolling and Friction Stir Welding in Magnesium alloys with 
Mischmetal Addition. . 2016. 130 f. Thesis (Doctorate) - São Carlos School of Engineering, 
University of São Paulo, São Carlos, 2016. 

 
 

ABSTRACT 
The growing scarcity of renewable energy resources, as well as the continued rise in costs has 
required in recent decades a dramatic reduction in energy used for transportation freight and 
passenger, which is increasing daily all over the world. An alternative is to weight reduction 
with the use of light alloys, this concept the use of magnesium alloys is justified by their low 
density, about 1/3 lower than that of aluminum. Among the magnesium alloy, the matrix is 
ZK type that has greater mechanical strength and the addition of rare earth elements (RE) to 
increase corrosion resistance, working temperature and yield strength due to the formation of 
thin films and density oxides, and intermetallic of the high melting point and higher hardness. 
The formation of intermetallic of the MgZn type, which has a low melting point, makes alloys 
with matrix of the ZK type susceptible to formation of hot crack during the welding, making 
impossible the use of conventional welding processes, an alternative is the friction stir 
welding (FSW) that the union is made below the melting point. This work shows the studies 
the addition of 1.5% wt. of mischmetal (Mm) in the ZK60 alloy and effects of the casting 
process with mechanical mixing in the semi-solid state. Were produced the alloys: ZK60, 
ZK60-1.5RE with conventional casting and ZK60-1.5RE Tixo with mechanical mixing in the 
semi-solid state, all were hot-rolled in a symmetrical laminator and welded with friction stir 
welding (FSW) process. The methods of casting and cooling gave resulted in materials free of 
defects and chemical homogeneity, and the mechanical mixing provides homogeneous 
microstructure with globular grains. The alloy with mischmetal addition had an average grain 
size of about 22% lower than ZK60 alloy, when compared to the casting method the ZK60-
1.5RE Tixo alloy had an average grain size of about 26% lower than ZK60-1.5RE alloy. The 
rolling process gave rise to a partially recrystallized microstructure with average grain size of 
between 3.3 and 4.23 μm, the intermetallic network were broken, however, kept continuous 
for alloys with Mm addition. As for mechanical strength was higher for ZK60 alloy, due 
smaller amount and intermittent network of the intermetallic. The alloys with Mm addition 
had better thermal stability during welding and showed better surface quality, being possible 
to do a welding with rotation of 1200 rpm and advancing speed of 400 mm/min while the 
ZK60 alloy only was possible the welding with advancing speed of 200 mm/min. The 
analyzes of residual stresses had similar values and profiles and follow the flow of material as 
well as the texture of the weld beads. The micro hardness maps in the cross section of the 
weld bead showed a higher hardness in the mixing zones, and higher and more homogeneous 
values for ZK60 alloy, and can thus affirm that the intermetallic MgZn type has higher 
hardness than the MgZnRE type. 
 
Keywords: Magnesium, Rare Earth, Welding, Casting, Rolling, FSW, ZK60.  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A crescente escassez dos recursos energéticos renováveis, bem como o contínuo aumento 

dos seus custos, tem requerido nas últimas décadas uma redução drástica no consumo de 

energia utilizada para o transporte de cargas e passageiros, o qual está aumentando 

diariamente em todo o mundo, em função do crescimento da economia mundial. Como 

consequência, os meios de transporte emitiram 36 % mais gases causadores do efeito estufa 

em 2000 do que em 1990 [1].  

Motivado por estes fatores, as empresas do setor de transporte estão preferindo materiais 

leves [2][3]. O objetivo principal é a maximização da relação potência/peso dos veículos de 

transporte, o que conduz à significativa redução dos custos operacionais da frota pelo 

aumento da carga paga (pay load). Dentro deste contexto, uma demanda atual por materiais a 

base de magnésio (Mg) é justificada devido a sua baixa densidade (1/3 mais leve que o 

alumínio), a sua fácil usinabilidade e boa resistência mecânica específica, se comparado aos 

demais metais puros, aliados ainda a um elevado potencial de reciclagem [4]-[9][10]. Além 

disso, a sua utilização em escala industrial depende somente de aplicações economicamente 

justificáveis, visto que as suas reservas naturais podem ser consideradas como quase 

inesgotáveis. O Mg é o segundo elemento mais abundante nas águas do mar depois do sódio, 

e o quarto mais abundante no planeta, seguindo o ferro, o oxigênio e o silício [4],[11]-[13]. 

A produção mundial de Mg sofreu grandes modificações nos últimos 15 anos, com a 

migração de 90 % da capacidade mundial instalada para a China. No entanto, o Brasil 

permanece como um dos quatro países no mundo que dispõe de um produtor nacional de Mg 

competitivo, o Grupo RIMA Industrial, com capacidade de atender às necessidades de 

demanda por este metal, sem depender de importações da China [14]. 

Entretanto, o Mg ainda é um material pouco conhecido pelos engenheiros de materiais 

e processos no Brasil. O resultado da escassez de estudos e dados sobre 

fabricação,processamento e propriedades de estruturas à base de Mg, leva a aplicação dos 

commodities mais conhecidos, como aço, ferro fundido, alumínio (Al) e polímeros,  os 

materiais de preferência na construção de veículos de transporte.  

Assim, o consumo médio de Mg na indústria automobilística brasileira tem sido de 

apenas 2,74 Kg/veículo, contra uma média mundial de 4,40 Kg/veículo [14]. Visto que a 

indústria automotiva no Brasil produziu mais de 3 milhões de veículos em 2008 e tem, 
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portanto, se consolidado como um dos 5 maiores produtores mundiais, o crescimento do uso 

do Mg em veículos automotores é emergente e estratégico para a economia nacional.  

Na indústria aeronáutica, o Mg foi amplamente utilizado nas décadas de 1950 a 1970 

em aeronaves comerciais (Boeing 707, 727, 737 e 747) e militares, bem como em motores de 

helicópteros e em estruturas de projéteis e satélites. O seu uso decresceu significativamente 

depois da segunda guerra mundial, por causa de problemas reais de corrosão [10]. No entanto, 

as novas políticas ecológicas e econômicas têm motivado o desenvolvimento de grandes 

projetos a nível mundial, visando uma redescoberta do Mg para aplicações em estruturas 

aeronáuticas mais leves. Exemplos são os projetos FP6 AEROMAG e FP6 Mag Forming 

financiados pela União Europeia e que reúnem diversas empresas e instituições de pesquisa, 

com o objetivo de desenvolver e processar ligas com propriedades mecânicas superiores às 

das ligas de Al aeronáuticas, séries 5000 e 2000 [5][6]. Tendo em vista que a EMBRAER é a 

quarta produtora mundial de aeronaves comerciais, a pesquisa e o desenvolvimento de ligas 

de Mg surgem como pré-requisito para a modernização da indústria aeronáutica brasileira e a 

sua adequação às novas tendências internacionais. 

Com exceção dos aços de alta resistência e baixa liga [3], o Mg apresenta importantes 

vantagens, se comparado às demais alternativas existentes para a construção de veículos de 

transporte mais leves [6]: maior potencial para desenvolvimento de novas ligas em 

comparação com o Al; custo reduzido se comparado aos laminados híbridos fibra-metal; bem 

como propriedades mecânicas superiores em baixas e altas temperaturas, além de melhor 

condutividade elétrica que os polímeros estruturais. 

As principais ligas comerciais de Mg são as séries AZ (Mg-Al-Zn) e AM (Mg-Al-Mn). 

Elas sofrem de uma insatisfatória resistência à fluência a temperaturas acima de 125 °C, além 

de apresentarem propriedades inferiores às das ligas de Al aeronáuticas, tais como: resistência 

mecânica e a corrosão, além da flamabilidade. Ligas de Mg-Zn-Zr do tipo ZK representam 

uma matriz de máxima resistência mecânica dentre todas as ligas de Mg [5][7]-[9] e, 

geralmente, melhor resistência à corrosão devido à maior pureza das ligas com adições de Zr 

[10][15]. No entanto, sua resistência mecânica ainda é menor quando comparada às ligas de 

Al aeronáuticas e, além disso, os precipitados do sistema Mg-Zn, assim como nas ligas tipo 

AZ,apresentam baixo ponto de fusão (aproximadamente 340 °C) e, consequentemente, tem 

baixa estabilidade térmica e tendência à formação de trincas a quente [16][17]. Uma 

importante alternativa para atingir patamares mais elevados de resistência mecânica nas ligas 

de Mg, em geral, é dada pela adição de elementos de terras raras (RE). As RE formam 

dispersões de precipitados quimicamente estáveis, além de elevado ponto de fusão (acima de 
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620°C) e maior dureza, aumentando o limite de resistência à temperatura ambiente 

[7][9][18][19][20] e estabilizando a microestrutura durante solicitações mecânicas a 

temperaturas mais elevadas. As resistências à corrosão [21][22] e à oxidação [21]-[29] 

também são melhoradas graças à formação de filmes óxidos densos a partir da presença de 

elementos RE em solução sólida. 

1.2 - OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho foi a confecção de ligas de Magnésio através de fundição 

com batimento mecânico, estabelecendo uma comparação entre o metódo de fundição 

convencional e com batimento mecânico no estado semissólido, além de uma comparação 

entre a liga ZK60 sem e com adição de mischmetal, fundidas através do metodo de fundição 

convencional. Com a finalidade de avaliar a evolução micoestrutural, bem como as 

propriedades mecânicas, as ligas foram processadas através de laminação convencional e 

estabelicida comparação entre as ligas como fundidas e laminadas. Com o intuito de estudar a 

soldabilidade, as ligas foram soldadas por Fricção e Mistura Mecânica (friction stir welding). 

As ligas foram avaliadas em função do tamanho e distribuição dos grãos, recristalização, 

textura dos laminados e das zonas das juntas soldadas, distribuição e morfologia dos 

intermetálicos, resistência mecânica a tração e tensão residual através de sin2Psi das juntas 

soldadas. Ao mesmo tempo, cabe ressaltar que o presente projeto propiciou a nucleação de 

uma linha de pesquisa inovadora junto à USP São Carlos (USP-SC) em materiais metálicos 

leves e de elevada resistência mecânica específica, necessários ao desenvolvimento 

econômico sustentável do país, despertando interesse tanto na indústria do Mg, como em 

setores automobilístico e aeronáutico nacionais.  

Os objetivos específicos foram: 

1. Viabilizar a produção independente de novos materiais leves à base de magnésio junto ao 

Departamento de Engenharia de Materiais (SMM) da USP em São Carlos, ampliando a 

infraestrutura para tixofundição por agitação mecânica com atmosfera controlada, já 

existente no Departamento; 

2. Estudar a influência do teor de terras raras nas propriedades da liga ZK60 e das suas juntas 

soldadas, visando demonstrar a sua aplicação em estruturas aeronáuticas mais leves; 

3. Estudar a influência do processo de fundição em estado semissólido na microestrutura, nas 

propriedades mecânicas e na resistência das ligas ZK60 modificadas; 

4. Estudo da laminação nas diferentes ligas, quanto à microestrutura, corrosão e resistência 

mecânica. 
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5. Estudar a soldabilidade das novas ligas de Mg de elevado desempenho pelo método de 

fricção e mistura mecânica; 

6. Estudar a influência do aporte térmico de soldagem na formação e na susceptibilidade à 

corrosão das diferentes regiões microestruturais, bem como nas propriedades mecânicas e 

no estado de tensão residual da soldagem por fricção e mistura mecânica (SFMM) entre as 

ligas de Mg propostas;  

7. Estudar a influência da textura cristalográfica produzida na ZM de SFMMs no 

comportamento mecânico das juntas de Mg; 

8. Confrontar a soldabilidade por fricção e mistura mecânica e as propriedades obtidas nos 

metais de base tixofundidos e nas juntas soldadas das ligas ZK60-RE.  

1.3 - ESTRUTURA DA TESE 

A presente Tese foi organizada e dividida em capítulos em função dos objetivos 

apresentados. 

O Capítulo 1 apresenta a introdução do trabalho contendo os aspectos teóricos mais 

relevantes referentes às ligas de Magnésio dentro do contexto atual. Também são 

apresentados os objetivos e a estrutura do trabalho. 

O Capítulo 2 aborda a pesquisa bibliográfica na seguinte ordem: Magnésio e elementos 

de liga, fundição, Laminação, corrosão e soldagem. 

O Capítulo 3 aborda todos os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento deste 

estudo.   

O Capítulo 4 apresenta os resultados e discussões sobre fundição, macro tomografia, 

caracterização microestrutural e propriedades mecânicas para as ligas como fundidas. 

O Capítulo 5 apresenta os resultados e discussões sobre a laminação, caracterização 

microestrutural, micro e macro textura e propriedades mecânicas para as ligas laminadas. 

O Capítulo 6 apresenta os resultados e discussões sobre a soldagem por fricção e 

mistura mecânica (SFMM), dividido em duas partes, uma para as ligas como fundidas e outra 

para as ligas laminadas, ambas são compostas por: Soldagem, caracterização micro estrutural 

das soldas, tensão residual e propriedades mecânicas das soldas. 

O Capítulo 7 apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

O Capítulo 8 apresenta as referências bibliográficas. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - MAGNÉSIO 

2.1.1 - Aspectos Históricos e Propriedades  

Em 1755 o químico escocês Joseph Black descobriu um novo elemento presente na 

Magnesita, o magnésio. Em 1808 o químico e cientista britânico Sir Humphrey Davy 

conseguiu isolar o metal (magnésio), devido a isso ele é homenageado como o descobridor. O 

magnésio é um dos elementos mais abundantes, sendo encontrado em diferentes fontes, 

conforme Tabela 1[30]- [32]. 

Tabela 1- Concentração em peso de Magnésio em diferentes matérias primas 

Matéria Prima Concentração em Peso (%) 

Magnesita 28,8 

Dolomita 28,8 

Bischofita 11,96 

Carnallita 8,75 

Serpentina 26,33 

Água do Mar Morto 4,2
 

A extração do Magnésio se dá por dois diferentes métodos, por redução eletrolítica e 

por redução térmica, a escolha de um ou do outro depende das condições energéticas, pessoal, 

financeiras e ambientais de cada país além da matéria prima, a Tabela 2 estabelece uma 

comparação entre ambas. Atualmente a China lidera a produção, e usa a tecnologia Pidgeon, 

que é o método mais básico de produção, porém, necessita de 20 a 25 toneladas de carvão 

para a produção de uma tonelada de magnésio, além de gastar quase o dobro de energia que 

os processos eletroquímicos usados pelos países desenvolvidos, não atendendo as 

preocupações ambientais, pois libera grandes quantidades de SO2 para atmosfera [30][31]. 
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Tabela 2 - Comparação entre os processos de Redução Eletrolítico e térmico[30]. 
Parâmetro Comparativo Tecnologia Eletrolítica Tecnologia de Redução Térmica 

Matéria prima 

Magnesita 

Dolomita 

Dolomita 

Bischofita 

Carnallita 

Serpentina 

Água do Mar 

Fontes de Energia Hidrelétrica, gás e combustível Carvão e Gás 

Consumo de Energia por 
tonelada de Mg [MWh] 

18-28 45-80 

Condições operacionais Processo Contínuo Processo Descontínuo 
Investimento de Capital por ton. 

de Mg (US$) 
10.000 – 18.000 Até 2000 

Mão de obra operacional X Até 5X 

 

Apesar de descoberto em 1808, o magnésio levou mais de 100 anos para ter uma 

demanda real, foi amplamente utilizado na produção de aeronaves para combate durante a 

segunda guerra mundial (1939-1945). A baixa densidade combinada à boa resistência 

especifica das ligas de magnésio, o faz o material a ser escolhido em projetos de componentes 

leves, por outro lado o potencial eletronegativo muito alto combinado com impurezas, tornam 

estas ligas propicias à corrosão galvânica e essa limitação a faz perder espaço no mercado. A 

partir deste contexto, pesquisadores vêm se empenhando com a finalidade de aumentar o 

potencial de aplicação do Mg, e somente em 1992 atingiu o ápice novamente. Nas duas 

ultimas décadas seu uso vem crescendo significativamente com aplicação na indústria 

aeronáutica e de equipamentos esportivos, porém, só será economicamente viável com uma 

maior aplicação na indústria automobilística, assim aumentando a demanda e diminuindo os 

custos de obtenção da matéria prima e da fabricação das ligas [33][30][31]. 

O magnésio com densidade especifica de 1,74 g/cm3 supera a outros materiais 

comumente utilizados na indústria, como o Aço (7,85 g/cm3) e o Alumínio (2,7 g/cm3) e com 

isso é caracterizado como o mais leve metal estrutural. Algumas propriedades físicas do 

magnésio estão apresentadas na Tabela 3[30][31].  
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Tabela 3- Propriedades físicas do magnésio puro (99,9% em peso[30]. 
Símbolo do Elemento Mg 

Numero Atômico 12 

Peso Atômico 24,3040 

Estrutura cristalina Hexagonal Compacta (HC) 

Parâmetro de rede a 0.32094 nm (±0.01%) 

Parâmetro de rede c 0.52107 nm (±0.01%) 

Razão de raios c/a 1.6236 

Raio atômico 0,159 nm 

Ponto de fusão 650 °C(±2) 

Mudanças de volume durante a solidificação 4,2% 
Mudanças de volume durante resfriamento (650-20 °C) 5% 

Calor latente de fusão 0,37 [MJ/kg] 

Potencial de Oxidação -2.4 Volts 

 

2.1.2 - Magnésio como Material Estrutural  

O Magnésio puro não pode ser usado como material estrutural, devido ao seu baixo 

limite elástico em compressão e tração (21 MPa) e baixa resistência a penetração (37 HBR- 

dureza Brinell). Para que o Magnésio seja usado como material estrutural sua resistência 

mecânica e ductilidade tem que ser melhoradas a fim de suportar as solicitações de 

carregamento. Por isso o magnésio deve ser ligado a outros metais, que possibilitam a 

formação de mecanismos de endurecimento para aumento da resistência, tais como: soluções 

sólidas, formação de precipitados e endurecimento por encruamento. A ductilidade é 

melhorada com a redução do tamanho de grão e por adição de elementos solubilizados na 

matriz. A adição de elementos de liga influencia também nas propriedades de radioatividade 

do material fundido, moldabilidade e resistência à corrosão. São aproximadamente dez, os 

elementos que podem ser usados como elementos de liga para o magnésio, os mais usados 

são: Alumínio, Zinco, Manganês e Zircônio além dos elementos de Terras Raras e Ítrio que 

são usados para elevar a temperatura de aplicação da liga. A melhora nas propriedades fica 

limitada à quantidade possível de solubilização destes elementos no magnésio, diminuíndo 

assim o número de variações possíveis de ligas [33][30][31][32].  

2.1.3 - Comportamento de Deformação do Magnésio  

A deformação do Magnésio é extremamente influenciada pela assimetria de sua 

estrutura cristalina hexagonal compacta (HC), a qual limita a ativação simultânea de sistemas 

de deslizamentos. Estes sistemas são formados pelos planos com maior densidade atômica e 
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solubilização máxima dos principais elementos usados neste trabalho: Zn, Zr, Ce, La, Pr e 

Nd[30][31][32]. 

Tabela 4- Propriedades cristalinas e solubilização máxima dos elementos de liga no Magnésio[30]. 

Elemento 
Estrutura 
Cristalina 

Densidade 
(g/cm3) 

Raio 
Atômico 

c/a 
Ponto de 

fusão 
Máxima solubilização 
em Mg (% em peso) 

Mg HC 1,74 0,159 1,623 648,8 - 
Zn HC 7,14 0,133 1,86 419,6 6,2 a 340 ºC 
Zr HC 6,57 0,159 1,59 1852 0,6 a 654 ºC 
Ce CFC 6,77 0,182 - 798 0,74 a 590 ºC 
La HC 6,15 0,187 1,619 920 0,22 a 600 ºC 
Pr HC 6,48 0,182 1,614 931 1,7 a 575 ºC 
Nd HC 7,00 0,181 1,614 1010 3,6 a 552 ºC 

 

A seguir estão listados os elementos de ligas utilizados neste trabalho, e seus efeitos 

no magnésio.  

2.2.1 -  Zinco 

O zinco é, ao lado do Alumínio, o elemento de liga de maior uso em magnésio e para 

as ligas binárias de Mg-Zn as adições ternárias mais importantes são de zircônio ou terras 

raras. O Zinco como elemento de liga em Magnésio atua como refinador de grãos e com isso 

pode aumentar o limite de escoamento seguindo o conceito do efeito Hall-Petch, além disso, 

contribui para superar os efeitos prejudiciais de impurezas de ferro e de níquel sobre as 

propriedades de corrosão das ligas e durante a fusão e fundição melhora a fluidez da massa 

fundida, porém, pode introduzir microporosidades no material vazado[33][30]. 

Conforme ilustrado no diagrama binário Mg-Zn na Figura 2, a solubilidade do Zn no 

Mg é máxima e igual a 6,2 % em peso à 340 ºC e diminui gradualmente com a variação da 

temperatura chegando a aproximadamente 1,8 % em peso à temperatura ambiente. Na  

temperatura ambiente, a decomposição da solução sólida supersaturada de Zinco pode ser 

controlada através de tratamentos térmicos, sendo aplicados para elevar a resistência das ligas 

através de endurecimento por precipitação[33][30]. 
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2.3 - FUNDIÇÃO 

2.3.1 - Fundição sob Pressão 

O mercado mundial, de ligas e componentes leves à base de Mg é concentrado no 

segmento de fundição sob pressão [33][34][35], sendo utilizado mais frequentemente na 

indústria automobilística para a fabricação de: blocos de motor, painéis, estruturas internas, 

rodas, direção, pedais de freio, entre outros [33][36]. As ligas conformadas mecanicamente 

representam somente 1 % do consumo total de Mg, devido a dois fatores: as baixas taxas de 

produção (a extrusão de uma liga de magnésio é realizada, por exemplo, com velocidades de 5 

a 10 vezes menores que aquelas aplicadas às ligas de alumínio) que estão associadas à 

estrutura cristalina hexagonal do Mg com poucos sistemas de escorregamento; e a oferta 

atual, ainda limitada, em novas ligas com uma melhor combinação de resistência mecânica, 

ductilidade e resistência à corrosão[33][35]. 

Apesar disso, a fundição sob pressão apresenta algumas dificuldades relacionadas à 

velocidade de preenchimento do molde que é muito alta e causa um fluxo turbulento de 

material [33][37]. Isto resulta em fundidos com inclusões de gás comprimido, os quais 

provocam porosidade ou bolhas após o tratamento térmico. Visando a redução destes 

problemas, a fundição sob pressão a vácuo tem sido desenvolvida. No entanto, o foco da 

fundição está na fabricação de fundidos de grandes dimensões com paredes finas e, não 

necessariamente, de partes que estejam submetidas a elevadas solicitações mecânicas [33]. 

2.3.2 - Fundição de Semi-sólidos  

Uma importante alternativa à fundição sob pressão, visando baixos níveis de porosidade, 

bem como um aumento da resistência mecânica e do alongamento até a ruptura nas ligas de 

Mg, é a fundição em estado semissólido [[33][37]-[39]. Esta técnica se baseia nas observações 

realizadas por Spencer de que ligas metálicas agitadas durante o seu resfriamento produziam 

uma microestrutura composta por partículas sólidas esféricas, ao contrário da morfologia 

dendrítica convencional [10][40]. A agitação, promovida normalmente de forma mecânica ou 

pela ação de um campo magnético imposto ao líquido em solidificação, causa o rompimento 

da estrutura dendrítica em formação e estimula a multiplicação cristalina. Após a 

solidificação, são obtidas microestruturas refinadas de grãos globulares e composição química 

mais homogênea, sem a macrosegregação dos elementos de liga.  

Mesmo na presença de significativas frações de sólido (de 30 a 50%), a agitação de 

semissólidos pastosos pode requerer somente um ligeiro aumento da tensão de cisalhamento, 
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quando a temperatura é diminuída [41]. Este aumento de tensão é, no entanto, função da taxa 

de cisalhamento aplicada, podendo ser extremamente elevada para baixos valores de tensão 

[42]. Isto possibilita a manipulação das pastas como um sólido (sem exercer pressão), mesmo 

que esta contenha ainda 50% de fase líquida. A viscosidade destas pastas ainda depende do 

tempo de aplicação da tensão. Este comportamento reológico é caracterizado pelo que se 

denomina tixotropia. 

A fabricação de pastas tixotrópicas se subdivide, de forma geral, em dois tipos de 

processos, dependendo da condição inicial do material: reofundição, quando a matéria-prima 

está no estado líquido e é resfriada até a temperatura liquidus ou próxima dela; e tixofundição, 

quando a matéria-prima se encontra no estado sólido e é reaquecida entre as temperaturas 

solidus e liquidus [33][40].  

A possibilidade de manuseio das pastas tixotrópicas como sólidos aliado à redução da sua 

viscosidade com o aumento da tensão aplicada, também torna o processamento destes 

materiais mais viável a submissão em conformação mecânica sob a ação de pressões, como o 

forjamento, a extrusão, a laminação e a estampagem, no caso de pastas com altas frações 

sólidas; ou a própria fundição sob pressão, no caso de pastas predominantemente 

líquidas[40][15]-[44]. 

Outra importante vantagem é a temperatura reduzida de processamento. A sua influência 

positiva no rendimento do equipamento e na economia de energia manifestada na ausência de 

manipulação do metal líquido, nos tempos de vida mais longos para os moldes e no melhor 

aproveitamento da matéria prima devido à redução de perdas causadas principalmente pela 

oxidação e evaporação do líquido superaquecido[20]-[46]. No caso específico do Mg, a 

redução da temperatura ainda contribui para a segurança do processo de fusão, visto o risco 

devido a sua elevada combustibilidade[38][39]. 

Ao mesmo tempo, reduções contínuas de temperatura abaixo da linha liquidus aumentam 

a fração de matéria sólida na pasta. A reduzida fração de líquido na massa tixotrópica 

contribui para reduzir a porosidade residual e o rechupe, melhorando a integridade do produto 

e também alcançando os resultados de uma moldagem definitiva (near-net-shape)[47]-[50]. 

Desta forma, os produtos fundidos em estado semissólido podem ser, em geral, soldados e 

tratados termicamente, sem a necessidade de outros estágios intermediários de processamento 

[33] [51]. 
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2.4 - LAMINAÇÃO DE LIGAS DE Mg 

 A laminação convencional de ligas de Mg é normalmente conduzida a quente no 

intervalo de temperatura entre 300 °C e 480 °C, dependendo da liga e do pré-tratamento da 

matéria prima. Ligas com fases intermetálicas de baixo ponto de fusão carecem de um 

tratamento térmico prévio de homogenização intensiva por até 24 h a 400 °C para 

solubilização. Durante a deformação a quente, a microestrutura grosseira de fundidos ou 

materiais solubilizados é refinada, apresentando um tamanho de grão intermediário de 20 m 

ou menos [52]. 

 Em geral, reduções por passe da ordem de 10 a 30 % podem ser realizadas no 

processamento de ligas comerciais de Mg conformadas, como as do tipo AZ31 ou AZ61, sem 

risco de ocorrência de trincas. Como estes percentuais de redução são limitados, diversos 

reaquecimentos intermediários são normalmente necessários, tornando o processo ineficiente 

e de custo mais elevado. Microestruturas completamente recristalizadas são observadas 

somente após os passes finais de laminação a quente com redução efetiva acima de 99,5 %. 

As propriedades mecânicas dos laminados são determinadas pelo tamanho de grão final, 

conforme discutido na seção anterior, mas também pela sua textura cristalográfica. Para a 

otimização das microestruturas, um controle rigoroso de diversos fatores é indispensável, 

entre eles: o encruamento, recuperação e recristalização, os quais são determinados pela 

composição química da liga; a temperatura de laminação; os parâmetros de deformação, 

como a redução por passe ou o parâmetro de Zener-Hollomon (Z, taxa de deformação 

corrigida pela temperatura de deformação); os ciclos de reaquecimento; a taxa de 

resfriamento até a temperatura ambiente; e tratamento térmico posterior [52]. 

 No caso da textura, acima de 90 % de redução, as chapas desenvolvem uma forte 

orientação cristalográfica preferencial, na qual planos basais da célula unitária hexagonal do 

Mg se alinham paralelamente ao plano da chapa (<0001> // ND) [53][54], e que não é afetada 

por tratamentos térmicos posteriores . Este tipo de textura basal promove um baixo fator de 

Schmid, ou seja, uma baixa tensão de cisalhamento decomposta (resolved shear stress) 

atuante no plano basal e na sua direção de escorregamento de discordâncias, durante 

operações posteriores de estampagem. Desta forma, a força para deformação é aplicada na 

direção normal da chapa, causando uma baixa estampabilidade de chapas de Mg com forte 

orientação cristalográfica preferencial. Além de dificultar a estampagem, uma chapa de Mg 

com forte textura cristalográfica apresenta ainda comportamento mecânico altamente 

anisotrópico com coeficiente de anisotropia normal R bastante diferente de 1 e forte 
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assimetria nos regimes de tração e compressão das chapas a temperatura ambiente. No caso 

do Mg, existem no máximo quatro sistemas de escorregamento e, por isso, a maclação 

também é um importante mecanismo de deformação [54].  Visto que a maclação, ao contrário 

do escorregamento de discordâncias, é um processo unidirecional, ela ocorrerá na liga apenas 

quando o eixo cristalográfico ‘c’ da maioria dos grãos apontar em uma direção da amostra, 

ocorrendo uma deformação trativa, devido à razão c/a  1,624 < 3 observada no Mg. Sendo 

assim, em geral é observada a ocorrência de maclação e, consequentemente de um menor 

limite de escoamento, na compressão de chapas com textura basal pronunciada. 

 Portanto, a melhoria da estampabilidade, bem como a redução da anisotropia normal 

requerem a randomização das orientações dos grãos nos laminados de Mg [11]. Pesquisadores 

tem demonstrado [12]-[14] que o uso de um processo de laminação assimétrico aumenta 

consideravelmente a conformabilidade plástica das chapas de Mg através do enfraquecimento 

da textura basal e a manutenção de tamanhos de grão refinados. O uso de velocidades 

diferentes de rotação nos cilindros superior e inferior do laminador provoca deformações de 

cisalhamento na direção da espessura da chapa, enfraquecendo assim a textura basal. A 

laminação com a rotação de apenas um dos cilindros também tem sido eficiente. 

 Uma alternativa para a randomização das orientações dos grãos em laminados de Mg é  

o uso de ligas com adição de elementos RE [55]-[57]. Estes elementos causam a formação de 

diversas partículas intermetálicas e, por isso, tem sido referenciados na literatura, pela 

ocorrência da formação de núcleos de recristalização estimulada por partículas (particle-

stimulated nucleation, PSN) nas ligas. A deformação de uma liga com partículas grosseiras 

(geralmente > 1m) e indeformáveis ocorre de forma mais acentuada nas vizinhanças das 

partículas, causando um acúmulo de discordâncias geometricamente necessárias nestas 

regiões. Assim, a nucleação da recristalização é favorecida nestas regiões devido à elevada 

desorientação no reticulado (Figura 5). Isso tem como consequência a aceleração da cinética 

de recristalização em ligas contendo dispersões grosseiras de partículas. PSN tem sido citado 

frequentemente como um importante mecanismo para randomização de texturas com 

utilização no processamento de outras ligas metálicas, como por exemplo, as de Al [55]. 
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 Devido ao seu elevado coeficiente de expansão térmica (maior que duas vezes o do aço 

carbono e ainda 10 % maior que o do Al), o Mg apresenta grande tendência à distorção e 

às tensões residuais, além da necessidade de aparatos rígidos de fixação, capazes de resistir 

às elevadas tensões térmicas. Ligas fundidas devem ser submetidas a tratamentos térmicos 

de alívio de tensões pós-soldagem [62]. 

 As ligas de Mg possuem ainda um intervalo de solidificação relativamente amplo, que 

varia de aproximadamente 420 a 620 °C. Isto cria sérios riscos de formação de trincas a 

quente e porosidade significante, se aliado à presença de fases eutéticas de baixo ponto de 

fusão [63]. Ligas de maior resistência mecânica, como as do tipo ZK com elevados teores 

de Zn, são sensíveis à formação de trincas, apresentando uma soldabilidade por fusão 

especialmente baixa. 

2.5.2 - Soldagem por Fricção e Mistura Mecânica (Friction Stir Welding)  

Diante do presente contexto, a técnica de soldagem no estado sólido por fricção e mistura 

mecânica (SFMM), patenteada pelo The Welding Institute (TWI) na Inglaterra, surge como 

uma rota promissora para ampliar as aplicações industriais do Mg[64]-[66]. A Figura 6 ilustra 

o princípio do processo que consiste em uma ferramenta rotativa não-consumível composta 

por um pino e um ombro. Esta ferramenta penetra na junção a ser soldada, plastificando o 

material e se movimentando na direção do cordão de solda, consolidando a junta. As partes 

soldadas têm que ser fixadas sobre uma chapa de sustentação, que deve ter rigidez suficiente 

para suportar as elevadas cargas exigidas no processo e para prevenir a separação da junta 

[64]-[66] 

Lado de avanço da 
solda

Bordo de ataque 
da ferramenta

Lado de retrocesso 
da solda

Pino

Bordo de fuga da ferramenta

Ombro da 
Ferramenta

Interface da 
Junção

Força axial suficiente para manter 
o contato ferramenta/interface

 

Figura 6- Princípio do processo de soldagem por fricção e mistura mecânica[67] 
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O calor é gerado pelo atrito entre a ferramenta, principalmente pelo seu ombro, e as peças 

a serem soldadas. Este calor promove o amolecimento do material sem atingir o seu ponto de 

fusão, permitindo o movimento da ferramenta ao longo do cordão de solda. O material 

plastificado é transferido da superfície da ferramenta até a base do ombro, onde é forjado pelo 

contato íntimo entre a superfície inferior do ombro e a superfície superior da chapa soldada. O 

processo produz um furo remanescente ao final da solda, que vai sendo preenchido durante a 

sequência de operação. Além disso, as camadas de óxido se rompem durante a operação, 

permitindo uma soldagem autógena e limpa [66].  

A geometria da ferramenta determina o fluxo de material, sendo um dos principais 

parâmetros responsáveis pela qualidade da zona processada. Diversos tipos de ombros (plano, 

côncavo, usinado, etc.) e pinos (cilíndrico, cônico, sem rosca, rosqueado, rosqueado com 

canais, etc.) têm sido estudados e projetados, aumentando o leque de aplicações do processo. 

No caso da soldagem do Mg, estudos experimentais combinados às simulações por elementos 

finitos revelaram que o aumento do diâmetro do ombro e a textura rosqueada do pino, 

principalmente, bem como ângulos maiores em pinos cônicos geram um aumento do limite de 

resistência, bem como da ductilidade das juntas produzidas por SFMM [68][69]. 

Além da geometria da ferramenta, outras importantes variáveis devem ser ajustadas para 

cada aplicação [67][70][71], são elas: 

 Velocidade de rotação (, rpm) e de avanço (v, mm/min) da ferramenta: com o aumento da 

velocidade de rotação ou diminuição da velocidade de avanço, é gerado um aumento no 

aporte de calor mecânico introduzido pelo processo. Para evitar a formação de poros e 

defeitos, o material que flui em torno da ferramenta deve ser suficientemente aquecido, 

facilitando, assim, a deformação plástica. No entanto, elevadas temperaturas podem 

promover a liquefação de fases minoritárias presentes no material a ser unido. 

 Ângulo de ataque e profundidade de penetração da ferramenta: são fundamentais para a 

qualidade da junção. Asseguram uma força suficiente de forjamento na zona traseira do 

pino e previne que o canto da zona frontal seja introduzido dentro do material a ser 

soldado. 

 Força axial: controla a pressão que a ferramenta exerce sobre o material deformado 

plasticamente. Quando controlado, ajuda a reduzir a variância do processo. O controle da 

carga normalmente estabiliza a soldagem. 
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importante mecanismo de deformação [77][78].  Visto que a maclação, ao contrário do 

movimento de discordâncias, é um processo unidirecional, ela ocorrerá apenas em direções de 

deformação trativa, devido à razão c/a  1,624 < 3 observada no Mg. Isto implica na 

formação de texturas na ZM diferentes daquelas observadas no metal de base, o que favorece 

a ocorrência localizada de maclação na ZM, e as propriedades mecânicas das juntas soldadas 

são afetadas [79]-[81] 

Com relação à formação de tensões residuais, em geral, o processo SFMM gera apenas 

baixos valores de tensão, devido às reduzidas temperaturas de soldagem. No entanto, quando 

comparado com técnicas de soldagem por fusão, o processo SFMM necessita de uma fixação 

mais rígida das partes a serem unidas, causando, portanto, uma restrição muito maior das 

chapas soldadas. Esta restrição impede mecanicamente a contração térmica da ZM, bem como 

das ZTMA e ZTA, causando tensões longitudinais e transversais ao cordão de solda 

[67][72][82]. As tensões residuais são de relevância para as propriedades mecânicas da 

junção, especialmente na fadiga [64][65][83]. 

O contínuo desenvolvimento da SFMM indica que ela está se tornando comercialmente 

atraente para aplicações, tais como: navios, painéis de fuselagem aeronáutica, fabricação de 

tubos, fabricação de caminhões, vagões ferroviários, e fabricação de equipamentos. No Brasil, 

a Embraer já trabalha há vários anos no desenvolvimento desta tecnologia, que promete ser 

mais rápida e de maior durabilidade que a união por rebites. 

            2.6-DIFRAÇÃO DE RAIOS – X 

 Quando um feixe de raios-X monocromáticos incide sobre um material cristalino 

ocorre o fenômeno da difração. Imagine inicialmente que a incidência ocorra em um único 

átomo isolado. Os elétrons deste átomo ficarão excitados e vibrarão com a mesma frequência 

do feixe incidente. Estes elétrons vibrando emitirão raios-X em todas as direções com a 

mesma frequência do feixe incidente. O átomo pode ser visto como uma fonte de emissão 

esférica de radiação (princípio de Huyghens)[84]. 

 Ao se incidir um feixe de raios-X sobre um cristal, onde os átomos estão 

regularmente espaçados (periodicidade do arranjo cristalino), cada átomo será uma fonte de 

emissão esférica de radiação. Netas condições poderá haver interferências construtivas ou 

destrutivas entre as ondas eletromagnéticas se estiverem em fase entre si ou defasadas, 

respectivamente. O comprimento de onda da radiação incidente deve ser da mesma ordem de 

grandeza do tamanho da partícula a ser analisada. 
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            Eq. 4 
 

 

              

 Uma vez que o eixo L3 é definido pelos ângulos de medição ϕ e ψ, define-se a 

componente de deformação ε’33 medida no sistema de coordenadas do laboratório e que está 

relacionada com as componentes do tensor  de deformações na amostra e da matriz de 

transformação  cf.  Eq. 5: 

 

Eq. 5 
 

                Assim um mínimo de seis medições em direções diferentes para ϕ e ψ permitem a 

determinação do tensor de deformação triaxial. Uma vez que o tensor de deformações  é 

determinado, podem-se calcular as componentes do tensor de tensões , aplicando se a Lei de 

Hooke. Entretanto, substitui-se usualmente o módulo de elasticidade E é o coeficiente de 

poisson  macroscópicos pelas constantes elásticas de difração s1 e ½ s2 [86], que, para 

materiais não isotrópicos, dependem da família de planos {hkl} usada na medição das 

deformações: 

         Eq. 6 
 

         Eq. 7 
                                    

 Dessa 

forma, a equação básica para a análise da tensão residual usando a DRX é obtida [86]: 

 

 

Eq. 8 

 

 

     

 Quando as deformações ,  medidas em várias direções da amostra, definidas pelos 

ângulos ϕ e ψ, não são afetadas por gradientes de tensão próximos à superfície, o estado de 

tensão médio é o mesmo para cada medição. Além disso, frequentemente as componentes de 

cisalhamento  e 	podem ser desprezadas. Cumprindo-se razoavelmente estes requisitos 
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 Realizando medições em diferentes direções  (por exemplo, 0°, 90°	

45° ), o tensor de tensão bidimensional é obtido. Observa-se que não é necessário o 

conhecimento de  do material livre de tensões e o valor de  é obtido pela inclinação m no 

diagrama ′
	 por ψ. Já  pode ser obtido pelas direções de ψ* livre de tensões, que é 

dada por: 

 

Eq. 12 
                 

 A Figura 15 mostra as possíveis distribuições não lineares para o gráfico de ,ψ por 

ψ . Na Figura 15(a) tem-se o comportamento que indica a anisotropia (propriedades 

físicas que variam com a direção) do material. E pode ocorrer por diferentes razões: 

  Efeitos da granulometria grosseira - quando o numero de cristalitos no volume 

medido é pequeno para cumprir a exigência do estado quase isotrópico do material, 

então a anisotropia tensão deformação dos cristalitos individuais que contribuem para 

a intensidade da difração causa as oscilações no gráfico de ,ψ por ψ. Neste 

caso o número de cristalitos analisados deve ser aumentado, seja pelo volume de grãos 

analisados, ou por oscilação (rotação e/ou translação) da amostra durante a medição, 

aumentando dessa forma o número de cristalitos refletores. 

 Textura: no caso de amostra com cristalitos com orientação preferencial, a anisotropia 

elástica e/ou plástica do material leva a não linearidade no gráfico de ,ψ  por 

ψ. 

 A curvatura obtida na distribuição da deformação interplanar (Figura 15(b)) ocorre 

quando o volume estudado depende da medida na direção para ϕ e ψ, e tensão ou gradientes 

de  estão presentes. Então cada medida representa outro estado de tensão média ou médio 

. 

 A distribuição da deformação interplanar com uma divisão entre positivo e negativo de 

ψ (Figura 15(c)) ocorre pela presença dos componentes de tensor em 	e 	.Esse tipo de 

distribuição é característico de um estado de tensão após usinagem intensa na superfície. 

 

  ψ
	

	 	
1  
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Uma descrição muito prática da função de distribuição da orientação, que pode ser calculada a 

partir de φ1, ϕ e φ2, é o plano cristalografico (h k l)  e a direção cristalografica (uvw) paralelos 

à direcção de laminação. Uma representação da orientação do cristal em relação à orientação 

da amostra é chamada de figura de polo invertida. Apenas uma parte da grade polar é 

necessária para tal representação, dependendo da simetria cristalina do material (Figura 

18c)[87].  

 2.6.2.1 - Medição de Textura em Laboratórios 

2.6.2.1.1	‐	Difração	de	Raios‐X	 	

           Como método laboratorial padrão, a difração de raios X é a mais comumente utilizada 

para medições de textura. A configuração essencial de um difratometro de textura de raios-X 

Consiste de um tubo de raios-X, um detector e um goniômetro de quatro círculos chamado 

Berço Eulerian. Dois métodos de medição da figura de polo são geralmente utilizados, a 

reflexão e geometria da transmissão (Figura 19). A amostra é rodada em dois eixos, inclinação 

(χ na reflexão e ω na transmissão) e rotação (ϕ na reflexão e χ na transmissão) em uma 

posição fixa do detector (2ϴ) para um determinado plano cristalográfrico. Como os raios X 

são fortemente absorvidos pela matéria, a transmissão geometria é aplicável a películas finas 

ou materiais com baixa absorção. Figura 20 representa a figura de polo de grade de 5 x 5 em 

inclinação e rotação, e a figura de polo com a cobertura em uma posição de amostra usando 

diferentes tipos de detectores. Mais que uma figura de polo pode ser medida simultaneamente 

usando um 

detector de posição sensível (detector de linha) cobrindo mais de uma reflexão. Dentro 

Além disso, vários pontos de medição em cada figura de polo podem ser cobertos 

simultaneamente utilizando um detector bidimensional sensível à posição (detector de área). 

Devido ao baixo poder de penetração e ao pequeno tamanho do feixe em Difração de raios-X 

de laboratório, quando comparados com os de nêutrons, baixas estatísticas de grãos são 

obtidos em materiais de granulometria grosseira. Para aumentar as estatísticas de grãos, as 

amostras são osciladas em alguns milímetros durante as medições e são assumidas texturas 

homogêneas na área oscilada. Outra forma de aumentar as estatísticas é adicionar os números 

de polo medidos em mais de uma posição (ou amostra). Devido ao forte efeito de desfocagem 

e à geometria de difração, as figuras polares completas não podem ser medidas por difração 

de raios-X de laboratório. Na geometria de reflexão, a medição da figura do polo é realizada 

em geral até χ 70º ou no máximo χ 85º. Pelo contrário, a parte periférica da figura de polo é 
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observado no MET, denominado padrão  de Kossel-Möllenstedt. Com a ajuda dos 

desenvolvimentos de Microscopia eletrônica, técnicas de computador e indexação 

automatizada de padrões, por exemplo, indexação de padrões de Kikuchi com base na 

transformação de Hough, ou SAD padrões pontuais indexados por casamento de padrões, a 

difração de elétrons tornou-se uma ferramenta importante para a análise de microestrutura e 

textura. O poder real da difração de elétron na análise de materiais está na determinação 

simultânea de orientação e microestrutura com alta resolução angular e lateral em uma 

posição definidas da amostra. Também, a análise química de energia dispersiva de raios-X 

(EDX) pode ser realizada simultaneamente com mapeamento de orientação. Baseado nas 

possibilidades acima, os componentes de textura podem ser separados em relação aos 

elementos microestuturais, por exemplo, composição química, tamanho de grão, fase, 

posição, etc. Importante da difração eletrônica é a possibilidade de medição direta da textura, 

a orientação tridimensional no ponto de medição é determinada pela indexação dos padrões de 

difração. Portanto, os resultados de difração eletrônica podem ser apresentados diretamente no 

espaço de orientação sem adição de cálculos matemáticos, que são necessários em medições 

de raios-X e Nêutron. Com base nesse recurso, os possíveis erros que ocorrem durante os 

tratamentos matemáticos podem ser evitados em difração de elétrons. No entanto, 

mapeamento de longo tempo e grande escala é necessário para se obter estatísticas 

satisfatórias para a determinação da textura global, o que dificilmente se obtém no TEM.  A 

qualidade de difracção é muito sensível às condições de amostra, por exemplo, planicidade da 

superfície da amostra, tamanho de grão, densidade de deslocamento, condutividade elétrica, 

etc. Em difração de eletrons retroespalhados (EBSD) em MEV, Figura 22, os elétrons 

penetram apenas algumas dezenas de nanômetros, aqualidade do padrão é ainda mais sensível 

do que no TEM. É geralmente recomendado para usar correntes de alto feixe para obter uma 

alta relação sinal/ruído em MEV-EBSD e também para aplicar polimento eletrolítico para 

evitar danos na amostra durante a preparação[87]. 
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 - MATERIAIS  

Para a execução deste trabalho, todas as ligas foram confeccionadas no departamento de 

Engenharia de Materiais da EESC (SMM-USP). A liga ZK60 que tem composição química 

esperada de Mg-6%Zn-1%Zr em peso, foi confeccionada usando as seguintes matérias 

primas: magnésio metálico, liga de adição Zirmax (Mg-33,3%Zr) e zinco eletrolítico.  Para as 

ligas ZK60-1,5RE e ZK60-1,5RE Tixo que tem composição química esperada de Mg-6%Zn-

1%Zr-1,5%RE em peso, foi confeccionada usando os mesmos elementos da liga ZK60 e 

acrescentado 1,5 % em peso de  mischmetal (55 % Ce, 24 % La, 15 % Nd, 4 % Pr). 

3.2 - FUNDIÇÃO  

As fusões foram feitas em um forno resistivo com sistema de agitação mecânica 

acoplado, conforme mostrado na Figura 26, com capacidade de aquecimento de até 15 ºC por 

minuto e temperatura máxima de trabalho de 900 ºC, este equipamento foi projetado pelo 

autor deste projeto atendento às necessidades para a confecção de ligas de magnésio, 

principalmente no quesito proteção atmosférica, uma vez que as fusões de ligas de magnésio 

apresentam altos riscos se ouver contato de oxigênio com o material acima de 100 ºC, pois 

nesta temperatura o magnésio passa a ser considerado combustível e acima de 350º C o 

mesmo é considerado explosivo [94]. Uma vez inflamado, o risco de explosão passa a ser 

eminente, pois o material se aquece muito rápido, dificultando a ação corretiva. Caso ocorra 

algum incidente, deve se usar extintores de incêndio expecificos e/ou areia em grande 

quantidade, com a finalidade de barrar o contato do oxigênio do ar com o material. O controle 

atmosférico é extremamente importante nas fusões de ligas de magnésio, e com a finalidade 

de manter o menor custo possível com alto nível de qualidade na produção, foi mesclado de 

forma sistemática o uso de bomba de vácuo e adição de gás (argônio), conforme a sequência 

seguinte: depois do forno lacrado e antes de ligar as resistências, a bomba de vácuo é acionada 

até a pressão de -0,45 a -0,6 bar, quando então é introduzido argônio até a pressão atingir 0 

bar, a bomba continua ligada durante todo o processo e a vazão de argônio é controlada entre 

2-4 l/min. A pressão interna foi mantida entre -0,15bar e -0,3bar, para evitar a perda de 

material por evaporação. 

 O sistema de agitação mecânica se movimenta na posição vertical quando acionado em 

um percurso de aproximadamente 450 mm sob um trilho fixo, a agitação é feita por um motor 

de 0,5 cv conectado a uma pá fabricada de aço SAE AISI1020 (Figura 27(b)). A pá em 
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de avanço menor e igual a 200 mm/min. Todas foram feitas com inclinação da ferramenta (tilt 

angle) de 3º. 

De acordo com Wei et All [85], o aporte térmico (AT) [kJ/mm] é calculado por: 

 
Eq. 14 

                            

Onde ω é a rotação [rpm]; T é o torque [N.m] e ν é a velocidade de avanço [mm/min]. 

  

2πωT
1000ν
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CAPÍTULO 4 - LIGAS COMO FUNDIDAS 

4.1 - INTRODUÇÃO 

O magnésio com densidade de 1,73 g/cm3, 30 % menos que o alumínio, é o material 

estrutural com menor densidade. Porém, sua manufatura é muito complexa, devido ao fato de 

ser altamente inflamável quando em alta temperatura e em contato com o oxigênio [30], além 

de que o composto mischmetal, elementos de liga utilizados neste trabalho,  formado por 

elementos de terras raras como cério (Ce), lantânio (La), neodímio (Nd) e praseodímio (Pr), 

são todos altamente reativos, susceptíveis à formação de óxidos entre outros compostos [95]. 

Este capítulo mostra os resultados dos estudos do processo de fundição em forno resistivo e 

com sistema de agitação mecânica, bem como caracterização micro estrutural, análise de 

resistência à corrosão e à tração das ligas como fundidas (sem processamento pós-fundição). 

Estabelecendo comparação entre a liga com adição de mischmetal (Mm) (ZK60-1,5RE) e sem 

Mm (ZK60), assim como entre os processos de fundição para as ligas com adição de Mm: 

fundição convencional (ZK60-1,5RE) e fundição com batimento no estado semissólido 

(ZK60-1,5RE Tixo). 

4.2 - FUNDIÇÃO  

Para a fusão das ligas foi usada temperatura máxima de 820 ºC e patamar de 10-20 min, 

o suficiente para liquefazer todo material, dissolverem as partículas de zircônio e não ocorrer 

perda de material por evaporação. Patamares inferiores a 15 minutos para homogeneização da 

temperatura e temperaturas de resfriamento do material de 650 ºC para as fusões 

convencionais (todo material se encontra em estado líquido) e de 615-625 ºC para as fusões 

com batimento no estado semissólido (O material se encontra parcialmente sólido, 

aproximadamente 50 %) [94]. 

Os gráficos da Figura 35 mostram os resultados dos ciclos térmicos durante todo o 

tempo em que o material era mantido dentro do forno com atmosfera protegida. A Figura 

35(a) mostra os resultados para as fusões convencionais (ZK60 e ZK60-1,5RE), com 

aquecimento até temperatura máxima de 820 ºC e patamar de 10 minutos, resfriamento até 

temperatura mínima de 650 ºC e patamar de 15 minutos. A Figura 35(b) apresenta os 

resultados para as fusões com batimento no estado semissólido (ZK60-1,5RE Tixo), com 

aquecimento até temperatura máxima de 820 ºC e patamar de 20 minutos, resfriamento até 

temperatura mínima de 624 ºC e patamar de 15 minutos. 
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4.3 - ANÁLISES MICROESTRUTURAIS 

Para análise da distribuição, tipo e morfologia dos intermetálicos, foram realizadas 

análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e mostradas na Figura 39. A liga 

ZK60 apresenta redes de intermetálicos globulares, intermitentes e localizada na região de 

contornos de grão (Figura 39(a)) com morfologia eutética formada por finas lamelas de fase 

MgZn, bem como pequenas partículas de MgZnZr/ ZnZr, de aproximadamente 2-5 µm, 

localizadas nas regiões de maior concentração de intermetálicos, conforme Figura 39(b). A 

liga ZK60-1,5RE apresenta redes de intermetálicos com distribuição homogênea e 

parcialmente dendrítica (Figura 39(c)), de fase predominante MgZnRE com partículas 

pontualmente distribuídas de ZnZr, com tamanho de 5-10 µm, conforme Figura 39(d). O 

batimento no estado semissólido deu origem a uma microestrutura formada por redes 

contínuas e distribuição heterogênea de intermetálicos, com regiões nitidamente dendríticas e 

outras globulares e mais refinadas (Figura 39(e)), de fases MgZnRE mesclada com MgZn e 

partículas de ZnZr, pontuais e similares a observada para liga ZK60-1,5RE, conforme 

observado na Figura 39(f). As análises de quantificação de fração dos intermetálicos, Tabela 

6, mostram valores menores para a liga ZK60, com 6,6 % de intermetálicos, como já era 

esperado devido à adição de menor quantidade de elementos de liga. Para as ligas ZK60-

1,5RE e ZK60-1,5RE Tixo foram observados valores similares, de 7,6 % e 7,8 %, 

respectivamente. 
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As Figura 44(a) e (b) mostram as superfícies de fratura da liga ZK60 como fundida. 

Mesmo sendo característico de fratura ocasionada por fadiga, é possível observar a formação 

do micro mecanismo de estrias, conforme indicado na Figura 44(a); e na Figura 44(b) é 

observado a fratura mista, presença de alvéolos (dimples) na matriz de magnésio 

caracterizando a fratura dúctil e a formação de clivagem nos intermetálicos (MgZn) 

caracterizando a fratura frágil. Para as ligas com adição de mischmetal (Mm) é observado 

micro mecanismos semelhantes, com formação de fratura intergranular, conforme indicado 

nas Figura 44(c) e (e) para as ligas ZK60-1,5RE e ZK60-1,5RE Tixo, respectivamente, com 

formação de fratura mista, presença de alvéolos (dimples) na matriz de magnésio 

caracterizando a fratura dúctil; e a formação de clivagem nos intermetálicos (MgZn e 

MgZnRE) caracterizando a fratura frágil, conforme é observado nas Figura 44(d) e (f). 
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CAPÍTULO 5 - LAMINADOS 

5.1 - INTRODUÇÃO 

A laminação é um dos mais importantes processos de conformação dos metais e, 

portanto, um processo primordial na cadeia produtiva de metais e ligas. Desta maneira, o 

estudo dos parâmetros de laminação e a obtenção de um material que, pós-processamento 

possua as propriedades desejadas, se faz de fundamental importância para a implementação 

do material em estudo na cadeia produtiva. 

No caso das ligas de Mg, é esperado uma melhora nas propriedades mecânicas e 

resistência à corrosão após a laminação. A melhoria nas propriedades se dá pela relação de 

Hall-Petch, com a redução do tamanho de grão há um aumento do valor da tensão de 

escoamento do material, além de quebra da rede de intermetálicos e redistribuição 

homogênea. Com a adição de elementos de liga formadores de partículas intermetálicas, é 

esperado que, em ligas de Mg, a resistência à corrosão diminua vista à formação de células 

micro galvânicas. Após a laminação é esperado uma minimização deste efeito com a 

possibilidade de solubilização de parte dos intermetálicos, visto que a laminação é conduzida 

em altas temperaturas no caso do Mg e suas ligas; e também devido à pulverização dos 

intermetálicos, que passam a estar no contorno de grão de uma quantia representativamente 

menor de grãos do material, quando comparados ao material como fundido. 

Nesse sentido é importante garantir que a microestrutura resultante da laminação seja o 

mais homogênea possível. Para tal, é esperado que a condição otimizada seja o material com a 

microestrutura totalmente recristalizada, livre de encruamento resultante da laminação ou 

grãos grosseiros ainda resultantes do material como fundido. 

Os mecanismos relacionados à recristalização dinâmica (DRX) dependem 

intrinsecamente dos mecanismos que operam durante a deformação plástica a que o material é 

submetido, parâmetros estes tais como a maclação, escorregamento dos planos basais ou 

escorregamento dos planos (a+c). Tais parâmetros também dependem diretamente da taxa de 

deformação e temperatura empregada. Desta maneira, as obtenções de parâmetros ótimos que 

confluem para uma microestrutura recristalizada após a laminação dependem diretamente dos 

parâmetros de laminação empregados. Uma vez que a velocidade de deformação é um 

importante parâmetro para a deformabilidade do Mg e suas ligas, a redução por passe, 

velocidade de laminação e diâmetro do rolo passam a serem fatores determinantes para a 

obtenção de parâmetros de laminação. Destes, os únicos parâmetros disponíveis para variação 
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no atual projeto são a taxa de redução empregada a cada passe e, a temperatura a qual a 

laminação foi realizada [62]. 

5.2 - LAMINAÇÃO 

Uma série sistemática de testes foi realizada visando a obtenção dos parâmetros 

adequados para laminação. Foi variado simultaneamente temperatura e redução, visando obter 

a maior taxa possível que o material poderia suportar. Inicialmente, foram testados passes 

constantes durante todo o processo, e iguais a 5, 10, 15, 20, 25 e 30 %, a temperatura de 

laminação foi variada de 250, 275, 300, 310, 315, 320, 325, 345, 350, 360, 375 e 400 °C. No 

entanto, foi observado que os problemas com a laminação eram originados nos primeiros 

passes do processo, tal que para algumas ligas, a laminação foi praticamente inviabilizada 

com a utilização de maiores reduções por passe.  

A fim de resolver tal impasse, foram feitos testes iniciando a laminação com menores 

reduções por passe e quando atingido aproximadamente 50 % de redução, foram 

posteriormenteaplicadas duas reduções consecutivas com passes maiores, necessárias para 

obtenção de uma microestrutura recristalizada. Com a finalidade de fundamentar tal rota de 

processamento, foi elaborado um estudo para a liga ZK60-1,5RE Tixo, caso mais crítico, onde 

foram retiradas amostras após cada passe de laminação e avaliada a evolução microestrutural 

da secção transversal (TD), através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV-SE).  As 

imagens da Figura 45 mostram a formação de defeitos (falta de material) na região de 

contornos onde estão localizados os intermetálicos, estes defeitos podem ser causados por 

solubilização de intermetálicos com baixo ponto de fusão (MgxZny) e/ou pela quebra de 

intermetálicos com menor ductilidade (MgxREy). Foi observado ainda que, com a evolução 

dos passes de laminação, esses defeitos são eliminados e toda rede de intermetálicos é 

quebrada, exceto os intermetálicos com maior resistência (ZnZr) conforme observado nas 

Figura 45(g) e Figura 45(i). As reduções iniciais com taxas menores se fazem necessárias para 

eliminar os possíveis defeitos de fundição, quebrar a rede de intermetálicos e solubilizar ou 

dispersar intermetálicos com baixo ponto de fusão (MgZn), com isso, a resistência ao 

cisalhamento do material é aumentada,  a probabilidade de ocorrência de trinca a quente, 

diminuída, viabilizando a aplicação de taxas de deformações maiores. 
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Para verificação da recristalização e refino dos grãos de αMg foram feitas análises por 

Microscopia Eletrônica de Varredura no modo EBSD, os resultados foram apresentados na 

Figura 48. A fração de recristalização foi calculada através de análise de contornos de grão, 

onde contornos de ângulos menores que 2 graus foram considerados como ruídos, de 2 a 15 

graus (low angle grain boundaries – LAGBs) foram considerados como grãos deformados e, 

acima de 15 graus (High angle grain boundaries – HAGBs) para os recristalizados [97]. As 

Figura 48(a), (c) e (e) mostram os mapas de figuras polo invertidas para as ligas laminadas 

ZK60, ZK60-1,5RE e ZK60-1,5RE Tixo, respectivamente. A liga ZK60 laminada apresentou 

microestrutura com refino heterogêneo, com regiões de grãos super-refinados, microestrutura 

totalmente recristalizada, outras com grãos ainda grosseiros, deformados e alongados no 

sentido da laminação, o tamanho médio de grão analisado foi de 3.4. A Tabela 9 apresenta as 

frações de intermetálicos, recristalização e tamanho de grãos para todas as ligas laminadas. Já 

a liga ZK60-1,5RE laminada apresentou maior homogeneidade microestrutural, porém, um 

menor refino de grão foi observado com tamanho médio de grão em torno de de 4.2. Para a 

liga ZK60-1,5RE Tixo foi observada a formação de uma grande quantidade de macla (Twins), 

além de grãos ultra refinados mesclados com grãos maiores apresentando tamanho médio de 

grão em torno de 3.3. As Figura 48(b), (d) e (f) mostram a desorientação local (Kernel) para as 

ligas laminadas ZK60, ZK60-1,5RE e ZK60-1,5RE Tixo, respectivamente. Uma maior 

intensidade de desorientação para a liga ZK60 foi observada e, consequentemente menor 

recristalização, seguindo os valores mostrados na Tabela 9. A recristalização foi de 

aproximadamente 43,6% para a liga ZK60, 66,8 % para a  ZK60-1,5RE e 66,7 % para a 

ZK60-1,5RE Tixo.  
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

7.1 - CONCLUSÕES 

 O processo de fundição foi eficiente dando origem a blocos de 120 mm de diâmetro 

por 300 mm de altura, isentos de defeitos, tais como: poros, trincas, inclusões, etc. O 

método de resfriamento PMICC possibilitou a obtenção de um material com 

microestrutura mais refinada e padronização do sistema de resfriamento, aliado ao 

sistema de batimento mecânico, permitindo a obtenção de um material formado por 

grãos esféricos e com distribuição homogênea de intermetálicos. 

 A liga ZK60 teve grãos esféricos com diâmetros médios de 148,65 μm, apresentando 

redes intermitentes de intermetálicos predominantemente compostos pela fase MgZn e 

localizados preferencialmente nos contornos de grãos. A adição de mischmetal (liga 

ZK60-1,5RE) deu origem a uma microestrutura com grãos esféricos e tamanho médio 

de 126 μm, aproximadamente 22 % menor, porém, devido à adição de 1,5% em peso 

de Mm, foi observada uma maior fração volumétrica de intermetálicos, com redes 

contínuas, aspectos dendríticos e crescidas a partir do centro dos grãos; formadas por 

intermetálicos de fase predominante MgZnRE e intercalada por MgZn. Quanto ao 

processo de fundição com batimento mecânico no estado semissólido (Liga ZK60-

1,5RE Tixo), microestrutura com grãos esféricos com tamanho médio de 100,8 μm foi 

originada, aproximadamente 26 % menor que o observado para a liga ZK60-1,5RE 

(obtida pelo processo de fundição convencional). A liga ZK60-1,5RE Tixo apresentou 

redes de intermetálicos contínuas, com distribuição heterogêneas, regiões de maior 

aglomeração e localizadas no interior dos grãos; outras regiões localizadas 

preferencialmente nos contornos de grão, assim como para liga ZK60-1,5RE, com as 

redes de intermetálicos de aspecto dendrítico, crescidos a partir do centro dos grãos, 

formados preferencialmente da fase MgZnRE e intercalados com MgZn. 

 Quanto às propriedades mecânicas, a liga ZK60 apresentou melhores resultados, com 

tensão limite de escoamento de 153,4±0,3 e tensão máxima de 240,64±1,53, ambas 

foram aproximadamente 26 % maiores que as observadas para as ligas com adição de 

Mm. Com a análise de deformação local e instantânea, foi possível observar a 

distribuição dos concentradores de tensões aliado às análises da secção transversal dos 

corpos de prova pós-fratura. Foi possível notar que a trinca foi iniciada e propagada 

através das redes de intermetálicos, com isso a formação de redes intermitentes da liga 
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ZK60, proporciona maior distribuição das deformações e os grãos de αMg atuam 

como barreira que dificulta a propagação das trincas, justificando suas melhores 

propriedades mecânicas. 

 A formação de redes intermitentes e monofásicas de intermetálicos, fez com que a liga 

ZK60 apresentasse melhor trabalhabilidade durante a laminação, sendo possível a 

aplicação de taxas maiores de deformações por passes, de 10 % durante todo processo. 

Para as ligas com adição de Mm, foi necessária a aplicação de taxas de deformação 

iniciais por passe de no máximo 2,5 % até atingir uma deformação de 

aproximadamente 50 %, quando então foi possível a aplicação de taxas de deformação 

por passe de 15 %. Este procedimento foi indispensável, pois é preciso quebrar as 

redes de intermetálicos, diminuir o tamanho de grãos, e orientar a textura dos planos 

basais para que as ligas suportem taxas maiores de deformação. 

 As redes de intermetálicos foram quebradas durante a laminação, as partículas foram 

aglomeradas de forma alongadas na direção de laminação. Os intermetálicos da liga 

ZK60 foram formados por partículas de fase MgZn com distribuição homogênea e 

tamanho de aproximadamente 5 μm. Para as ligas com adição de Mm as partículas 

predominantes de fase MgZnRE apresentaram tamanho de aproximadamente 10 μm, 

heterogeneamente distribuídas e com trincas oriundas do processo de laminação. 

 A laminação originou microestruturas parcialmente recristalizadas e com tamanho 

médio de grãos de 3,36 ± 9,9 μm para a liga ZK60, 4,23±32,6 μm para a liga ZK60-

1,5RE e de 3,27±11,07 μm para liga ZK60-1,5RE Tixo. As três ligas apresentaram 

macro e microtexturas semelhantes, com os planos basais orientados paralelos à 

direção normal das chapas. 

 Com a redução drástica no tamanho de grãos e quebra das redes de intermetálicos, as 

ligas laminadas apresentaram propriedades mecânicas muito superiores às observadas 

para as ligas como fundidas. Assim como mostrado para as ligas como fundidas, a liga 

ZK60 apresentou melhores propriedades mecânicas, com tensão máxima de 

332,25±0,5 MPa, aproximadamente 11,5 % maior que da liga ZK60-1,5RE e 8,2 % 

maior que da liga ZK60-1,5RE Tixo e tensão limite de escoamento de 268,62±0,08 

MPa, aproximadamente 25,8 % maior que da liga ZK60-1,5RE e 16,13 % maior que 

da liga ZK60-1,5RE Tixo. As análises de tração com deformação local e instantânea 

revela melhor distribuição de deformação para a liga ZK60, formando assim maior 

quantidade de núcleos de tensões. Assim como observado para as ligas como fundidas, 
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as fraturas são iniciadas e propagadas através das redes de intermetálicos e os grãos 

αMg atuam como barreiras. As aglomerações intermitentes de intermetálicos formados 

por partículas monofásicas e ausência de defeitos, justificam as melhores propriedades 

mecânicas para liga ZK60. Em contrapartida, as ligas com adição de Mm apresentam 

intermetálicos polifásicos com baixa aderência entre as fases, presença de defeitos 

oriundos do processo de laminação e aglomerados de intermetálicos contínuos que 

facilitam a propagação das trincas.  

 As juntas de topo soldadas por SFMM apresentaram bom acabamento superficial, 

ausentes de defeitos e sem contração térmica. As ligas foram soldadas em junta de 

topo com chapas de 5 mm de espessura usando as seguintes variáveis: com rotação da 

ferramenta de 1200 rpm, avanço de 400 mm/min, força de 15 KN e inclinação da 

ferramenta de 3º, exceto para liga ZK60 laminada que só foi possível a soldagem 

reduzindo a velocidade de avanço para 200 mm/min. As análises das secções 

transversais dos cordões revelaram a presença de ZTA e indícios de fusão dos 

intermetálicos na parte inferior do cordão do lado de avanço e abaixo do ombro da 

ferramenta (regiões de maior temperatura), para a liga ZK60 tanto como fundida 

quanto para a laminada. As análises por EBSD revelaram ZTMAs com microestrutura 

parcialmente recristalizada com interfaces menor do lado de avanço, já para as ZMs 

foi observado microestrutura totalmente recristalizada e com tamanho de grãos abaixo 

de 4 μm. As texturas seguiram o fluxo de material, com maior intensidade nas ZMs.   

 As ligas como fundidas apresentaram perfis de tensão residual semelhantes, com picos 

de tração de aproximadamente 70 MPa na borda de contato do ombro da ferramenta 

do lado de retrocesso e de compressão de aproximadamente -20 MPa do lado de 

avanço. As ligas laminadas, as com adição de Mm que foram soldadas com os 

mesmos parâmetros, apresentaram perfis de tensão residual idênticos, com valores de 

tração em todo cordão de solda,picos máximo de aproximadamente 60 MPa na 

extremidade do ombro da ferramenta do lado de retrocesso e mínimo de 

aproximadamente 30 MPa do lado de avanço. A liga ZK60 laminada apresentou 

comportamento idêntico ao lado de retrocesso, porém com pico de compressão de 

aproximadamente -20 MPa do lado de avanço da ferramenta. As tensões são derivadas 

do calor introduzido durante a soldagem, que por sua vez é um fator determinante na 

viscosidade, e consequentemente é a variável que determina o arraste do material.  
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 Nos mapeamentos de microdureza Vickers realizados na secção transversal dos 

cordões de solda, foi observado que devido ao maior refino de grãos e pulverização 

dos intermetálicos dos cordões de solda apresentaram maior dureza, com picos 

máximos característicos em regiões de aglomeração dos intermetálicos, decorrentes do 

fluxo de material durante a soldagem. A liga ZK60 apresentou maiores valores de 

microdureza, tanto nos cordões de solda quanto nos metais base, isso remete ao fato 

que os intermetálicos MgZn predominantes na liga ZK60 são mais duros e/ou 

apresentam maior aderência intermetálico/matriz que os do tipo MgZnRE 

predominantes nas ligas com adição de Mm.  

 As juntas de topo das ligas como fundidas soldadas por SFMM quando comparadas 

com os metais base apresentaram reduções da tensão limite de escoamento de 17,5 % 

para ZK60, 12 % para ZK60-1,5RE e de 19,92 % para ZK60-1.5RE Tixo. Durante a 

soldagem ocorreu um super-refinamento da microestrutura no cordão de solda, por 

isso as tensões aplicadas não são suficientes para deformarem esta região. A diferença 

de tamanho de grãos maior que 95 % entre os cordões de solda e os metais base 

origina uma interface durante os ensaios de tração que atuam como concentradores de 

tensões fazendo com que os corpos de prova soldados se deformem menos e sofram 

fraturas frágeis.  

 As juntas de topo das ligas laminadas soldadas por SFMM quando comparadas com os 

metais base não apresentaram alterações significativas das tensões de limite de 

escoamento, exceto para liga ZK60-1,5RE Tixo que teve uma redução de 8 %. As 

ligas laminadas diferentes das como fundidas, não apresentaram transição brusca de 

refino da microestrutura, mantendo suas propriedades mecânicas muito próximas das 

observadas para os metais base. Observando as imagens de deformação local, a liga 

ZK60 apresentou maior deformação no centro do cordão de solda, local onde os 

corpos de prova se romperam; isso ocorreu devido a concentração de intermetálicos 

nesta região, oriundos do fluxo de material e de provável fusão dos intermetálicos de 

fase MgZn. Para as ligas com adição de Mm, onde os cordões de solda apresentaram 

maior homogeneidade e pulverização dos intermetálicos, as maiores deformações 

foram observadas na borda de contato do ombro da ferramenta do lado de retrocesso e 

na parte inferior do cordão do lado de avanço, provavelmente devido à variação brusca 

da textura dos planos basais nestes pontos. 
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7.2 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Sugere-se a continuidade da pesquisa com: 

1 Caracterização e qualificação das fases presentes nas ligas ZK60 e ZK60 com adição 

de Mischmetal, através de analises por Microscopia Eletrônica de Transmissão, 

seguida de analises de Difração de Raios-X, bem com o estudo das propriedades de 

corrosão tanto das ligas como fundidas quanto das ligas laminadas. 

2 Tratamentos térmicos de solubilização (T4), envelhecimento direto (T5) e 

solubilização seguida de envelhecimento (T6), para posterior deformação por 

laminação a quente, tantos por laminação simétrica quanto por laminação assimétrica, 

seguida por estudo da distribuição das redes de intermetálicos, textura e 

recristalização, bem como suas influências nas propriedades mecânicas das ligas. 

3 Processamento por Fricção e mistura mecânica ( Friction Stir Process- FSP), com o 

intuito de quebrar em partículas de intermetálicos e pulveriza-las na matriz αMg, além 

da obtenção de microestrutura super-refinada,  estudo das texturas, recristalização e 

propriedades mecânicas, para comparação com as propriedades das ligas como 

laminadas. 
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