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CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DA LIGA DE ALUMÍNIO AA 

1050, COM ESTRUTURA ULTRAFINA PROCESSADA PELA TÉCNICA DE 

DEFORMAÇÃO PLÁSTICA INTENSA (DPI) 

 

Maria Claudia Lopes Guerra 

 

RESUMO 

 

A PCE (Prensagem em Canais Equiangulares) consiste num processo mecânico de 

Deformação Plástica Intensa (DPI) onde um corpo de prova é sujeito a um esforço de 

cisalhamento ao passar pela região de intersecção de dois canais. Os principais objetivos 

desse método de Deformação Plástica Intensa é alcançar uma microestrutura com grãos 

ultrafinos, os quais possuem propriedades físicas muito superiores aos equivalentes materiais 

de grãos grosseiros, como um aumento em resistência mecânica e tenacidade simultâneas. O 

que torna esta técnica cada vez mais interessante é que como não há redução da seção 

transversal é possível obter acumulo de deformação plástica e com isso obter grãos na ordem 

de escala nanométrica. A grande vantagem do PCE é alcançar um grau de encruamento muito 

superior do que obtido por métodos convencionais de deformação plástica, e 

consequentemente, um refino de grão muito superior também. A importância do estudo do 

processo de deformação plástica intensa está na melhoria do desempenho mecânico dos 

materiais e na possibilidade de uma melhor compreensão dos mecanismos de encruamento, 

fato que pode indicar um novo caminho para a produção de materiais de alta resistência 

mecânica, possivelmente em escala industrial. Nesse trabalho são apresentadas as análises 

microestruturais, mecânicas e elétricas de amostras de ligas de alumínio AA 1050, 

comumente utilizadas para fins elétricos, com estrutura de grãos ultrafinos (tamanho de grão 

típico abaixo de um micrometro) resultantes do processamento por PCE, baseada no método 

de DPI.  

  

Palavras-chave: Deformação Plástica Intensa (DPI), PCE, ECAP, ultra refino de grão, liga de 

alumínio 1050, encruamento por deformação plástica. 
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ELECTRICAL AND MECHANICAL CHARACTERIZATION OF ALUMINUM 

ALLOY AA 1050, WITH ULTRAFINE STRUCTURE PROCESSED BY THE 

TECHNIQUE OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION (SPD) 

 

Maria Claudia Lopes Guerra 

 

ABSTRACT 

 

The ECAP (Equal Channel Angular Pressing) is a mechanical process of Severe Plastic 

Deformation (SPD) where a sample is subjected to a shearing force when passing through the 

region of intersection of two channels. The main goal of this method is Severe Plastic 

Deformation achieve a microstructure with ultrafine grains, which have much higher than the 

equivalent coarse grain materials physical properties, such as an increase in strength and 

toughness simultaneously. What makes this increasingly interesting technique is that as there 

is no reduction cross section is possible to obtain plastic strain accumulation and therefore 

gain in grain order of nanometer scale. The great advantage of ECAP is to achieve a much 

higher degree of strain hardening than obtained by conventional methods of plastic 

deformation, and consequently a grain refining much higher as well. The importance of the 

study of severe plastic deformation process is on improving the mechanical performance of 

the materials and the possibility of a better understanding of the mechanisms of strain 

hardening, which may indicate a new path for producing high-strength materials, possibly 

scaled industrial. In this work are presented the microstructural, mechanical and electrical 

analysis of the aluminum alloy AA 1050 samples, commonly used for electrical purposes, 

with ultrafine grains (typical grain size below a micron) resulting from processing by ECAP, 

based on the method of SPD.  

 

Keywords: Severe Plastic Deformation (SPD), ECAP, ultra grain refining, aluminum alloy 

1050, hardening by plastic deformation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente necessidade por materiais de alta resistência mecânica leva o ser 

humano a procurar novos métodos para o aprimoramento dos que estão disponíveis por meio 

de modificações em suas estruturas. Entre estas modificações podem ser citadas: o 

encruamento, o refino de grão e os endurecimentos por solução sólida e por precipitação. 

Apesar de muito eficientes, os dois últimos são restritos às ligas metálicas, com o fator 

agravante de que nem todas são endurecíveis por precipitação. Sendo assim, o encruamento e 

o refino de grão são métodos com maior potencial de utilização em materiais metálicos.  

Entre as formas de refino de grão, os métodos de deformação plástica severa se 

destacam por conferir alta resistência, boa tenacidade e grãos de tamanho nanométrico. Os 

mecanismos que aumentam a resistência mecânica dos materiais são baseados basicamente no 

bloqueio ao movimento das deslocações. Essas barreiras podem ser originadas ou realçadas 

por encruamento, refino de grão, solução sólida e precipitação de solutos. (SANTOS, 2008) 

Os métodos de refinamento de grão em metais e ligas estão entre os maiores 

avanços em metalurgia física. (KAIBYSHEV, 2001). 

O processamento termomecânico é utilizado na prática industrial convencional 

para alcançar substancial refinamento de grãos em materiais metálicos massivos. No entanto, 

os menores tamanhos de grão obtidos desta forma são da ordem de alguns micrometros e, 

geralmente, não é possível atingir tamanhos de grão submicrométrico ou nanométrico. Uma 

alternativa consiste em processar as amostras de metal por meio da aplicação de deformação 

plástica intensa (DPI). (FIGUEIREDO, 2010) 

Além de mudar as dimensões e a geometria dos metais, a deformação plástica 

provoca alterações em suas propriedades e estrutura. Uma das principais características da 

deformação plástica a frio dos metais é o encruamento, que consiste no aumento da tensão 

cisalhante necessária para produzir deslizamento das deslocações (discordâncias) à medida 

que a deformação se realiza. O encruamento é devido à interação de deslocações com 

deslocações e com outras imperfeições cristalinas que impedem o movimento delas através da 

rede. Industrialmente é um processo muito importante usado para endurecer ligas ou metais 

que não são sensíveis ao tratamento térmico. (VALIEV, 2006) 

Nestes processos o material sofre grandes deformações e as deslocações 

acumuladas se arranjam de forma a gerar novos contornos de grão. A Prensagem por Canais 

Equiangulares (PCE) é um destes processos e, em relação a seus concorrentes, tem a seu favor 
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a capacidade de produzir corpos de prova livres de impurezas, porosidade e maior volume de 

material.  

Os materiais condutores são caracterizados por diversas grandezas, dentre as 

quais se destacam: condutividade ou resistividade elétrica, coeficiente de temperatura, 

condutividade térmica, potencial de contato, comportamento mecânico, etc. Estas grandezas 

são importantes na escolha adequada dos materiais, uma vez que das mesmas vai depender se 

estes são capazes de desempenhar as funções que lhe são atribuídas. A escolha do material 

condutor mais adequado, nem sempre recai naquele de características elétricas mais 

vantajosas, mas sim, em outro metal ou liga metálica que apesar de eletricamente menos 

vantajoso satisfaz as demais condições de utilização.  

Além do grande aumento em resistência mecânica e tenacidade, mudanças 

importantes têm sido observadas em propriedades físicas de materiais ultrafinamente 

estruturados quando comparados com os equivalentes materiais de grãos grosseiros. 

A importância do estudo do processo de deformação plástica intensa está na 

melhoria do desempenho mecânico dos materiais e na possibilidade de uma melhor 

compreensão dos mecanismos de encruamento, fato que pode indicar um novo caminho para 

a produção de materiais de alta resistência mecânica. (SANTOS, 2008) 

 

1.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Processar mecanicamente mecânico pela técnica de Deformação Plástica 

Intensa (DPI) através do método de Prensagem em Canais Equiangulares (PCE) visando 

cisalhamento puro e gerando estrutura granular ultrafina em ligas de alumínio AA 1050. 

Analisar e caracterizar a microestrutura resultante obtida devido à deformação 

plástica intensa com relação ao comportamento mecânico e elétrico da liga de alumínio AA 

1050 visando aplicações elétricas. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O objetivo deste trabalho é o estudo da liga de alumínio 1050 visando estrutura 

de grãos ultrafinos (tamanho de grão típico abaixo de um micrometro) resultantes do 

processamento por PCE (Prensagem em Canais Equiangulares), baseada no método de 

Deformação Plástica Intensa (DPI). A intenção é obter um material que tenha propriedades 

mecânicas e elétricas adequadas como, por exemplo, uma ductilidade elevada com aceitável 



12 

 

tenacidade e resistência mecânica, e posteriormente estudar esses mecanismos de 

processamento e desenvolvimento de estruturas ultrafinas geradas pela prensagem do material 

em canais equiangulares. 

Analisar as características microestruturais e propriedades mecânicas e 

elétricas da liga de alumínio 1050, através de ensaios de dureza e de resistência elétrica, bem 

como observações microestruturais através de MO e MET, tanto para as amostras submetidas 

ao ensaio de PCE quanto para as amostras não conformadas, submetidas ou não a tratamento 

térmico, e assim posteriormente comparar os resultados obtidos para ambos os conjuntos de 

amostras. 

O objetivo principal é definir como a liga de alumínio AA 1050 submetida ao 

processo de PCE se comporta após múltiplos passes por tal processamento, observando 

variações microestruturais geradas pelo método em questão, verificando a distribuição de 

deformação em amostras das seções longitudinal, normal e transversal dos corpos de prova 

processados e influência nas propriedades elétricas e mecânicas do material em estudo.  

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

As propriedades físicas e mecânicas dos metais podem ser determinadas por 

diversos parâmetros, contudo o tamanho médio de grão do material geralmente desempenha 

um papel muito importante e muitas vezes é um parâmetro dominante na determinação das 

propriedades e na aplicação final dos metais. 

Cabe ressaltar que o aumento da resistência mecânica com a redução do 

tamanho de grão tem despertado um interesse cada vez maior na fabricação de materiais com 

tamanho de grão extremamente pequeno (VALIEV, 2006). 

A Engenharia tem buscado a fabricação de materiais com elevados valores de 

resistência mecânica e tenacidade. Uma das formas de obter tais propriedades é promover a 

redução do tamanho de grão do material. O refinamento de grão é uma técnica importante para 

a melhoria dos produtos fabricados a partir do alumínio. Estruturas equiangulares tornam as 

propriedades mecânicas do material uniforme, melhorando a usinabilidade e os aspectos 

superficiais. Estes benefícios são cruciais na indústria de condutores elétricos, visto que se 

almeja ligas capazes de serem deformadas sem apresentar defeitos estruturais e sem 

comprometer as características mecânicas e elétricas do perfil deformado. (MAIA, 2005) 

Os tamanhos de grão de ligas metálicas comerciais são geralmente fabricados 

para aplicações específicas, através de tratamentos termomecânicos pré-determinados nos 
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quais as ligas são submetidas a regimes específicos de temperatura e ensaios mecânicos. 

Contudo, esses processos não podem ser usados para produzir materiais com tamanhos de 

grão submicrométricos porque há um limite inferior fixo, da ordem de poucos micrometros, 

que representa essencialmente o tamanho de grão mínimo alcançado utilizando esses 

procedimentos. 

Na prática, métodos convencionais de conformação mecânica, tais como 

laminação e extrusão, possuem capacidade restrita para produzir materiais com grãos 

ultrafinos por duas importantes razões: primeiro, há uma limitação na deformação total que 

pode ser imposta ao material devido à redução nas dimensões da seção transversal das 

amostras; segundo, as deformações impostas por métodos convencionais são insuficientes 

para introduzir estrutura ultrafina devido à baixa trabalhabilidade de ligas metálicas em 

temperatura ambiente e temperaturas relativamente baixas (VALIEV, 2006). 

Como consequência dessas limitações, surgiu a necessidade de desenvolver 

técnicas de processamento alternativas, com base na aplicação de deformação plástica intensa 

(DPI), onde deformações extremamente altas são impostas para fabricação de materiais com 

tamanho de grão na escala de materiais com tamanho de grão na escala submicrométrica ou 

nanométrica (FURUKAWA, 2001). 

A deformação plástica intensa (DPI) é um método simples e viável para 

alcançar refinamento de grão de até 100nm em materiais metálicos. Dentre esses métodos, a 

Prensagem em Canais Equiangulares (PCE), também chamada de Extrusão em Canal Angular 

(ECA), é um dos métodos mais simples de deformação, que em condições ideais ocorre por 

cisalhamento simples. O que torna esta técnica cada vez mais interessante é que como não há 

redução da seção transversal é possível obter acumulo de deformação plástica e com isso 

obter grãos na ordem de escala nanométrica.  (VALIEV, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

É apresentada a seguir a literatura obtida através do levantamento bibliográfico 

para o estudo em questão. 

 

2.1. ALUMÍNIO E SUAS LIGAS 

 

O alumínio é o elemento metálico mais abundante na crosta terrestre 

(aproximadamente 8%). Isto aliado as suas propriedades, como aparência, baixa densidade, 

estrudabilidade, propriedades físicas e mecânicas e resistência a corrosão, é o que fazem o uso 

deste metal e suas ligas, econômicos e atrativos, tornando-os os mais utilizados nos dias atuais 

pela sociedade moderna. (PADILHA, 2000) 

O alumínio obtido a partir do processo de transformação da bauxita em alumina é 

denominado alumínio primário. O alumínio secundário, por sua vez, resulta do processamento 

de sucatas originadas de processos industriais ou de produtos com vida útil esgotada, como as 

latas e peças de motores, além das escorias geradas no próprio processo produtivo e na 

produção do alumínio primário. O alumínio secundário mantém todas as características do 

alumínio primário.  

Da mineração até o uso final, o metal passa por diversas etapas. Depois da mineração, 

a bauxita é lavada, seca e encaminhada à refinaria, que produz a alumina. Em seguida, faz-se 

a redução da alumina em alumínio primário. O alumínio primário, obtido em forma de 

lingotes, placas e tarugos segue para indústrias de transformação, que produzem matérias-

primas para indústrias de bens duráveis e de consumo. O segmento de embalagens, com 

destaque para o setor de bebidas, é o que mais utiliza o metal no Brasil. (ABAL, 2009) 

Um resumo das principais características físicas do alumínio puro é apresentado na 

Tabela 1: 
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Tabela 1. Principais propriedades do alumínio. 

Propriedades Físicas Alumínio Unidades 

Densidade 2,71 g/cm³ (20ºC) 

Temperatura de Fusão 660 ºC 

Módulo de Elasticidade 69000 MPa 

Coeficiente de Expansão Linear 23 x 10-6 m/ºC 

Condutividade Térmica 0,56 Cal/cmºC (25ºC) 

Condutividade Elétrica 62 (IACS)% 

 

O alumínio é um metal durável, com infinita capacidade de reciclagem, usado 

na produção de ampla variedade de produtos, embalagens para alimentos e medicamentos, 

materiais para construção civil, peças para veículos, entre outros. É o metal não ferroso mais 

abundante na crosta terrestre, o que contribui para a sua utilização em larga escala.  

A Figura 1 mostra a distribuição dos principais segmentos consumidores de 

alumínio no Brasil em 2013. (ABAL, 2013) 

 

 

 

 

Figura 1. Principais segmentos consumidores de alumínio no Brasil (ABAL, 2013). 

 

Na Tabela 2 são apresentados os valores de produção de bauxita, alumina e 

alumínio primário obtidos no Brasil e no mundo em 2014.  
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Tabela 2. Reserva e produção de alumínio no Brasil e no Mundo em 2014. 

 

 

O alumínio é o elemento metálico mais abundante na crosta terrestre, 

entretanto a utilização em escala industrial é bastante recente. A produção comercial iniciou-

se há cerca de 150 anos e atualmente já supera a soma de todos os outros metais não ferrosos. 

Antes de ser descoberto como metal isolado, o alumínio acompanhou a evolução das 

civilizações. Sua cronologia mostra que mesmo nas civilizações mais antigas, o metal já dava 

um tom de modernidade e sofisticação aos mais diferentes artefatos.  

Apesar do curto período de produção comercial a indústria de manufatura do 

alumínio está presente em seis regiões geográficas do mundo: (1) África, (2) América do 

Norte, (3) América Latina, (4) Ásia, (5) Europa e (6) Oceania.  

Em 2013 aumento de suas reservas devido a reavaliação dos depósitos e 

chegou a 714 milhões de toneladas. Em 2013, a produção mundial de bauxita chegou a 257 

milhões de toneladas, quantidade praticamente igual a registrada em 2012, sendo que o maior 

produtor mundial em 2013 foi a Austrália com 77 milhões, seguida da China com 47 milhões, 

o Brasil aparece em terceiro lugar com 12,7% do total produzido o que representa 32,8 

milhões de toneladas. A lista com os maiores produtores mundiais é completada com 

Indonésia com 30 milhões, Índia 19 milhões e Guiné com 17 milhões. (DNPM, 2014) 

As ligas de alumínio são nomeadas a partir de um código de quatro dígitos. 

Neste, o primeiro número indica os principais elementos de liga (Tabela 3), o segundo os 

limites de pureza e o terceiro e quarto identificam a liga de alumínio. 
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Tabela 3. Nomenclatura para as ligas de alumínio. 

 

 

2.1.1 Ligas de Alumínio para fins elétricos 

 

A grande variedade de propriedades mecânicas e físicas, que podem ser obtidas 

com o alumínio e suas ligas, justifica o fato de haver mais de 300 ligas reconhecidas. Antes de 

abordar as ligas de alumínio é importante recapitular o sistema de classificação adotado pela 

Aluminum Association (AA) em 1971, e que atualmente é o mais aceito internacionalmente. 

Esse sistema é subdividido em duas partes, uma para ligas utilizadas em trabalho mecânico 

(laminação, extrusão, forjamento e outros) e a outra para ligas destinadas exclusivamente à 

produção de peças fundidas (Infomet, 2009).  
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Entretanto, a composição das ligas e as suas aplicações gerais são as mesmas, e 

estão apresentadas de forma simplificada na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Classificação e principais aplicações de ligas de alumínio. 

 

 

A série 1XXX identifica o alumínio comercialmente puro com diferentes graus 

de pureza, desde 99,00 % (denominado 1000) até 99,99 % (denominado 1099). Nesse 

sistema, os dois últimos algarismos referem-se ao grau de pureza da liga. O alumínio 

comercialmente puro com 99,50 % de alumínio é conhecido como 1050, já o alumínio com 

99,70 % de pureza é denominado 1070 (ABAL, 2009). 

O alumínio comercialmente puro caracteriza-se pela elevada condutividade 

térmica e elétrica e pela baixa resistência mecânica, ao contrário das ligas de alumínio das 

séries 2XXX a 8XXX. Em virtude dessas características, suas principais aplicações 

restringem-se aos componentes de sistemas térmicos e elétricos, nas quais se exigem alta 

condutividade sem que haja o mesmo tipo de exigência com relação às propriedades 

mecânicas. O cobre apresenta maior condutividade térmica e elétrica do que o alumínio, 

entretanto, tem como desvantagens o maior custo e a maior massa específica, mais do que o 

triplo da densidade do alumínio: 8,9 g/cm
3
 contra 2,7 g/cm

3 
. 

O alumínio é o segundo metal mais usado na eletricidade, havendo nos últimos 

anos uma preocupação permanente em substituir mais e mais as aplicações do cobre pelo 

alumínio, por motivos econômicos. Alguns aspectos, baseados principalmente no custo 

(mesmo levando em conta compensações no dimensionamento das partes condutoras) e 

produção nacional maior do alumínio, têm levado a crescente preferência pelo alumínio, cujo 
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maior problema é a sua fragilidade mecânica e sua rápida, porém não oxidação. A próxima 

Tabela apresenta uma comparação de algumas características do cobre e o alumínio. 

O alumínio puro possui condutividade elétrica de 62% da IACS (International 

Annealed Copper Standard), a qual associada à sua baixa densidade significa que um 

condutor de alumínio pode conduzir tanta corrente quanto um condutor de cobre que é duas 

vezes mais pesado e proporcionalmente mais caro. (ABAL, 2013) 

 

2.2 MATERIAIS CONDUTORES 

 

Os metais são elementos químicos que formam sólidos opacos, lustrosos, bons 

condutores de eletricidade e calor e, quando polidos, bons refletores de luz. A maioria dos 

metais é forte, dúctil, maleável e, em geral, de alta densidade. 

Os materiais condutores são caracterizados por diversas grandezas, dentre as 

quais se destacam: condutividade ou resistividade elétrica, coeficiente de temperatura, 

condutividade térmica, potencial de contato, comportamento mecânico, etc. Estas grandezas 

são importantes na escolha adequada dos materiais, uma vez que das mesmas vai depender se 

estes são capazes de desempenhar as funções que lhe são atribuídas. A escolha do material 

condutor mais adequado, nem sempre recai naquele de características elétricas mais 

vantajosas, mas sim, em outro metal ou uma liga, que, apesar de eletricamente menos 

vantajoso, satisfaz as demais condições de utilização. 

A condutividade térmica de metais e ligas também é de extrema importância, 

pois ela demonstra a capacidade do material de liberar para o ambiente o aquecimento 

causado pelas perdas. (DEPTO. DE ENGENHARIA ELÉTRICA/UFSC, 2013) 

 

2.2.1 Condutividade elétrica 

 

Condutividade elétrica ( ) é usada para especificar o caráter elétrico de um 

material. Ela é simplesmente o recíproco da resistividade, ou seja, inversamente proporcionais 

e é indicativa da facilidade com a qual um material é capaz de conduzir uma corrente elétrica. 

A unidade é a recíproca de ohm-metro, isto é, [(Ω-m)-1]. As seguintes discussões sobre 

propriedades elétricas usam tanto a resistividade quanto a condutividade, descrita na equação 

1. 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resistividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ohm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
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         =
 

 
 

Equação 1 

 

Segundo a segunda lei de Ohm “A resistência elétrica de um condutor 

homogêneo de secção transversal constante é diretamente proporcional ao seu comprimento e 

inversamente proporcional à sua área de secção transversal e depende do material do qual ele 

é feito”. (JAIME, 2011)  

 

2.2.2 Resistividade elétrica 

 

Resistividade elétrica (também resistência elétrica específica) é uma medida da 

oposição de um material ao fluxo de corrente eléctrica. Quanto mais baixa for a resistividade 

mais facilmente o material permite a passagem de uma carga eléctrica. A unidade SI da 

resistividade é ohm metro (Ωm). A resistência de um condutor ôhmico é devida às colisões 

entre as cargas de condução e os átomos ou íons. As cargas de condução são aceleradas pela 

força eletrostática, mas devido às colisões acabam por atingir uma velocidade média 

constante. 

O melhor condutor elétrico conhecido (a temperatura ambiente) é a prata. Este 

metal, no entanto, é excessivamente caro para o uso em larga escala. O cobre vem em 

segundo lugar na lista dos melhores condutores, sendo amplamente usado na confecção de 

fios e cabos condutores. Logo após o cobre, encontramos o ouro que, embora não seja tão 

bom condutor como os anteriores, devido à sua alta estabilidade química (metal nobre) 

praticamente não oxida e resiste a ataques de diversos agentes químicos, sendo assim 

empregado para banhar contatos elétricos. O alumínio, em quarto lugar, é três vezes mais leve 

que o cobre, característica vantajosa para a instalação de cabos em linhas de longa distância 

(REEVES, 1999). 

Na tabela 5 têm-se os principais metais e suas respectivas resistividades em 

Ωm. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9ctrica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://pt.wikipedia.org/wiki/SI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal_nobre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
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Tabela 5. Resistividades elétricas dos principais materiais metálicos 

Material 

Resistividade Elétrica 

(Ω-m) a 20 °C Material 

Resistividade 

Elétrica (Ω-m) a 20 

°C 

Prata 1,59x10
−8

 Latão 0.8x10
−7

 

Cobre 1.72x10
−8

 Ferro 1.0x10
−7

 

Ouro 2.44x10
−8

 Estanho 1.09x10
−7

 

Alumínio 2.82x10
−8

 Platina 1.1x10
−7

 

Tungstênio 5.60x10
−8

 Chumbo 2.2x10
−7

 

Níquel 6.99x10
−8

   

 

Para se calcular a resistência de um determinado material a partir de sua 

resistividade ou resistência específica utiliza-se a equação 2:  

        R=   
 

 
  

Equação 2 

 

Onde: 

 ρ é a resistividade elétrica (em ohm metros, Ωm); 

 R é a resistência elétrica de um espécime uniforme do material (em ohms, Ω); 

  é o comprimento do espécime (medido em metros); 

 A é a área da seção do espécime (em metros quadrados, m²). 

 

É importante salientar que essa relação não é geral e vale apenas para materiais 

uniformes e isotrópicos, com seções transversais também uniformes. Felizmente, os fios 

condutores normalmente utilizados apresentam estas duas características.  

Finalmente, a resistividade pode também ser definida como sendo o inverso da 

condutividade elétrica σ, do material, representada na equação 3: 

        ρ=  
 

 
  

Equação 3 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Resist%C3%AAncia_el%C3%A9ctrica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ohm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condutividade_el%C3%A9ctrica
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2.3 ENCRUAMENTO POR DEFORMAÇÃO PLÁSTICA 

 

Além de mudar as dimensões e a geometria dos metais, a deformação plástica 

provoca alterações em suas propriedades e estrutura. Uma das principais características da 

deformação plástica a frio dos metais é o encruamento, que consiste no aumento da Tensão 

cisalhante necessária para produzir deslizamento das discordâncias à medida que a 

deformação se realiza.  

O encruamento é devido à interação entre discordâncias e com outras 

imperfeições que impedem o movimento delas através da rede. Industrialmente, é um 

processo muito importante usado para endurecer ligas ou metais que não são sensíveis ao 

tratamento térmico. Muita atenção tem sido dada ao desenvolvimento das teorias do 

encruamento baseadas nos modelos das discordâncias.  

Durante a deformação plástica o número de discordâncias aumenta e, com isso, 

aumentam as interações entre elas. Isto acarreta uma elevação das tensões internas do 

material. Um metal recozido, livre de tensões internas, contém 10
6 

a 10
8
 discordâncias/cm2, 

enquanto um metal muito deformado plasticamente contém 10
12

 discordâncias/cm2. 

(DIETER, 1981). 

A etapa de deformação plástica do material irá introduzir uma série de 

alterações em sua microestrutura. A forma inicial dos grãos será mudada para uma mais 

alongada, sendo que a área de contorno dos grãos aumentará significativamente, incorporando 

parte das discordâncias geradas durante a deformação e aumentando a energia de contorno. 

Interiormente os grãos também sofrem alterações com o desenvolvimento de subestruturas 

antes inexistentes. (THE ALUMINIUM ASSOCIATION, 1988). 

 

2.3.1 Encruamento 

 

O encruamento consiste no aumento da resistência mecânica de um material 

metálico por meio de sua deformação plástica a frio (em comparação com a temperatura 

absoluta de fusão Tf do material), tem como consequência a diminuição de sua ductilidade. 

Este processo é também conhecido por trabalho ou endurecimento a frio.  

Com este processo, os limites de escoamento e resistência a tração do material 

metálico aumentam consideravelmente, o que torna esta técnica muito útil para materiais 

utilizados na construção civil, automobilística entre outros. (ARZAMASOV, 1989) 
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2.3.2 Contornos de Grão 

 

Como o próprio nome diz, é o contorno superficial do material. Os átomos da 

superfície do material não estão ligados ao numero máximo de vizinhos, o que os coloca em 

um estado de energia maior do que os átomos em posições mais interiores. Isto faz com que 

estes átomos com ligações não completadas tenham uma energia maior do que a dos átomos 

abaixo da superfície, denominada energia superficial e expressa em unidade de energia por 

unidade de área. (CALLISTER, 2000) 

É o contorno que separa duas regiões com diferentes orientações 

cristalográficas. Dentro da região do contorno existem alguns desarranjos atômicos na 

transição da orientação cristalina de um grão para a de outro grão. São possíveis diversos 

graus de desalinhamento (ou desajustes) entre os grãos, o qual é medido em ângulos. Quando 

o desalinhamento entre os grãos é baixo, este é denominado de contorno de baixo ângulo, uma 

vez que o angulo formado pelo alinhamento dos átomos de um grão com o ângulo formado 

pelo alinhamento dos átomos do 2º é menor que do 15º. Já em alinhamentos maiores do que 

15o recebem a denominação de contorno de alto ângulo (Figura Y). 

 

                                 

Figura 2. Diagrama esquemático mostrando contornos com desorientações grandes, contorno 

de alto angulo, e pequenas, contorno de baixo angulo, bem como as posições atômicas que 

não possuem periodicidade definida, adjacentes a este. (Padilha, 2000) 

 

Os átomos do contorno estão ligados de maneira menos regular do que dentro 

do grão. Isto tem como consequência a existência de uma energia interfacial, semelhante à 

Contorno de Alto Grão 

Contorno de Baixo Grão 
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energia de superfície, mas de magnitude diferente da energia existente dentro do grão. Esta 

magnitude é uma função do grau de desorientação dos grãos, sendo maior para contornos de 

alto ângulo.  

Os contornos de grão são quimicamente mais reativos, em função das suas 

ligações menos regulares, o que os torna mais susceptíveis ao ataque, revelando assim o grão. 

Os átomos de impureza e precipitados são preferencialmente segregados nesta região devido 

ao seu maior estado de energia.  

 

2.3.3 Refino de grão 

 

O refinamento de grão é uma técnica importante para a melhoria dos produtos 

fabricados a partir do alumínio. Estruturas equiaxiais tornam as propriedades mecânicas do 

material uniforme, melhorando a usinabilidade e os aspectos superficiais. Estes benefícios são 

cruciais na indústria de condutores elétricos visto que se deseja ligas capazes de serem 

deformadas sem apresentar defeitos estruturais e sem comprometer as características 

mecânicas e elétricas do perfil deformado. (MAIA, 2005) 

O processo de refinamento de grão pode ser descrito como recuperação e 

recristalização dinâmica contínua. Do ponto de vista da análise da microestrutura, o processo 

de refinamento de grão consiste em controlar o equilíbrio dinâmico da geração e aniquilação 

das discordâncias. Do ponto de vista da análise de deformação macro, o processo de 

refinamento de grão consiste em buscar o número adequado de passes e as rotas de 

processamento ideais. (ZHAO, 2006) 

 

2.4 MÉTODO DE DPI 

 

Os métodos de refinamento de grão em metais e ligas estão entre os maiores 

avanços em metalurgia física. (KAIBYSHEV, 2001). 

O processamento termomecânico é utilizado na prática industrial convencional 

para alcançar substancial refinamento de grãos em materiais metálicos massivos. No entanto, 

os menores tamanhos de grão obtidos desta forma são da ordem de alguns micrometros e, 

geralmente, não é possível atingir tamanhos de grão submicrométrico ou nanométrico. Uma 

alternativa consiste em processar as amostras de metal por meio da aplicação de deformação 

plástica intensa (DPI). (FIGUEIREDO, 2010) 
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O processamento por DPI pode ser definido como aquele em que uma 

deformação muito elevada é imposta a um sólido massivo, sem a introdução de qualquer 

alteração significativa nas dimensões globais do sólido e que conduz à produção de 

excepcional refinamento de grão. (VALIEV, 2004) 

Nas duas últimas décadas, tem sido demonstrada de forma convincente que a 

nanoestrutura é uma maneira eficaz de aprimorar as propriedades dos metais e ligas para 

aplicações estruturais e funcionais avançadas. Verificou-se que os materiais metálicos 

massivos nanoestruturados podem ser produzidos com sucesso por meio de refinamento da 

microestrutura através de DPI, e há diversas técnicas disponíveis atualmente para causar 

deformações plásticas intensas. (VALIEV, 2012) 

 

2.4.1 Propriedades dos materiais processados pelo método de DPI  

 

Materiais que possuem elevada resistência exibem geralmente baixa 

ductilidade independentemente do fato de a sua resistência ser alcançada através de diferenças 

de composição, processamento termomecânico, transformações de fase ou de outros métodos. 

Resistência e ductilidade são propriedades mecânicas fundamentais de qualquer material, mas 

tipicamente, estas propriedades têm características opostas. Assim, os materiais podem ser 

resistentes ou dúcteis, mas raramente ambos. 

Alta resistência e boa ductilidade são, portanto, uma combinação muito 

atraente para aplicações estruturais avançadas. O procedimento exato para alcançar essas boas 

propriedades mecânicas ainda não está compreendido, embora seja geralmente reconhecido 

que o comportamento mecânico dos materiais nanoestruturados é determinado pelos 

mecanismos de deformação e estes, por sua vez, são controlados pela natureza das 

microestruturas.  

A maioria dos materiais nanoestruturados processados por técnicas DPI têm 

uma ductilidade relativamente baixa, mas, geralmente demonstram maior resistência do que 

os seus equivalentes de grãos grosseiros. Apesar desta limitação, é importante notar que o 

processamento por DPI leva a uma redução na ductilidade que é geralmente menor do que nas 

técnicas de processamento de deformação convencionais (laminação, estampagem e 

extrusão). (ZHU, 2004) 

A ductilidade limitada pode ter consequências significativas, pois pode 

dificultar ou até mesmo impedir o uso de metal em aplicações industriais. Assim sendo, tem 

havido muitas tentativas para desenvolver procedimentos que proporcionam a capacidade de 
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atingir, ao mesmo tempo, alta resistência e um nível razoável de ductilidade. (FIGUEIREDO, 

2010) 

 

2.4.2 Refino de grão por DPI 

 

A estrutura de grãos finos resultante proporciona um aumento significativo na 

resistência em temperaturas baixas, e na ductilidade em altas temperaturas.  Além do grande 

aumento em resistência mecânica e tenacidade, mudanças importantes têm sido observadas 

em propriedades físicas de materiais ultrafinamente estruturados quando comparados com os 

materiais de grãos grosseiros equivalentes. 

O escorregamento de contornos de grão é um processo difusional e geralmente 

ocorre em altas temperaturas. Uma possível explicação é que, em materiais produzidos via 

DPI, a difusão é mais rápida devido à presença de uma elevada fração de contornos de grão de 

não equilíbrio. Assim, o escorregamento destes contornos de grão é facilitado nestes materiais 

e desenvolve durante a deformação aumento na ductilidade mesmo em temperaturas baixas.  

(VALIEV, 2004) 

Em geral, qualquer refinamento microestrutural por deformação plástica 

intensa vai conduzir a um endurecimento do material que parece ser uma condição necessária 

para o desenvolvimento de novos e viáveis materiais estruturais. Além das propriedades 

mecânicas, como alta resistência e boa ductilidade, outro ponto importante é verificar se 

existe ou não desvio do comportamento frente à relação de Hall-Petch (VALIEV, 2000) 

A equação 4 representa a equação de Hall-Petch que relaciona a variação do 

limite de escoamento com o tamanho de grão do material. 

   

                                                                                                                             Equação 4. 

 

Onde: 

 y é a tensão de escoamento; 

 0 é a tensão de atrito que se opõe ao movimento das discordâncias; 

 K: é a constante que representa uma medida da extensão do empilhamento de discordâncias nos contornos e; 

 d: é o diâmetro médio do grão. 
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2.4.3 Prensagem em Canais Equiangulares (PCE) 

 

O método de PCE é um os métodos mais populares de refinamento de grão da 

microestrutura de materiais metálicos. A prensagem em canais equiangulares produz 

refinamento de grão muito significativo e tamanhos de grão que não são facilmente obtidos 

através de outros métodos e, em circunstâncias especiais, ela é capaz de produzir tamanhos de 

grão na faixa submicrométrica de aproximadamente 400 a 800 nm. Os materiais produzidos 

desta forma são livres de porosidade e contaminação e geralmente são denominados materiais 

ultrafinamente estruturados (UFE). (VALIEV, 2012) 

O princípio de extrusão por PCE está ilustrado esquematicamente na Figura 3. 

A matriz é construída com dois canais sequenciais, que se interceptam em um ângulo φ 

(geralmente, 60º < φ < 135º, e frequentemente, φ = 90° ou 120°) e há também um ângulo 

adicional, ψ, que define o arco de curvatura da junção ou “cotovelo”. Imediatamente antes da 

deformação, os canais e o tarugo são lubrificados. A amostra teste, na forma cilíndrica ou uma 

barra com seção quadrada, é encaixada dentro do canal e pressionada através da matriz por 

uma carga P utilizando um punção. Após o processo de extrusão, o punção é retirado e o 

tarugo deformado é removido do segundo canal. 

A pressão no punção e a carga dependem das características do material, do 

atrito, da geometria da matriz e da forma do tarugo. O processo pode ser repetidamente 

realizado na mesma ferramenta com diversas alternativas e, desta forma, a intensidade de 

deformação total será N (número de passes) vezes uma única deformação de cisalhamento. 

Segal notou que a repetitividade do processo permite desenvolver 

microestruturas diferenciadas girando a amostra entre passes consecutivos, modificando deste 

modo os planos e as direções de cisalhamento. (SEGAL, 2004) 
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Figura 3. Princípio de extrusão por PCE apresentando os ângulos dos canais de extrusão ψ e 

φ. 

 

Na Figura 4 está ilustrada as quatro rotas básicas de processamento, onde as 

rotações da amostra entre passes consecutivos são 0°, para a rota A; 90°, para a rota B, e 180°, 

para a rota C. A rota B é ainda dividida em rotas BA e BC, com rotações de 90° em sentidos 

opostos alternados ou no mesmo sentido, após cada passe, respectivamente. 

A utilização dessas rotas resulta em um aumento nos valores de tensão de 

escoamento e resistência do material processado, que após vários passes alcança saturação. 

Várias combinações destas rotas são também possíveis, mas na prática, a evidência 

experimental sugere que estas combinações mais complexas não conduzem a nenhuma 

melhoria adicional nas propriedades mecânicas dos materiais processados. (VALIEV, 2006)  
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Figura 4. As quatro rotas de processamento por PCE. (VALIEV, 2006) 

 

A distinção entre estas rotas é importante porque as diversas rotas introduzem 

diferentes planos de cisalhamento para as amostras, que conduz a variações tanto nas 

distorções macroscópicas dos grãos individuais em materiais policristalinos quanto na 

capacidade de desenvolver uma microestrutura de grãos ultrafinos razoavelmente 

homogêneos e equiaxiais. 

A figura 5 mostra os planos de cisalhamento ativados durante o processamento 

PCE para cada rota mencionada em matrizes com ângulos entre canais de 90º e 120º, onde os 

números indicados nos planos de cisalhamento representam o passe realizado. 
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1 
Figura 5. Planos de cisalhamento para cada rota de processamento por PCE em matrizes com 

ângulos entre canais de 90º e 120º. (ZHU, 2000) 

 

Na rota C, o cisalhamento é imposto ao material sobre o mesmo plano em cada 

passe consecutivo, mas a direção de cisalhamento é invertida a cada passe. Assim, a rota C, é 

um processo de deformação redundante e o retorno microestrutural à configuração inicial 

ocorre após cada passe de número par. Da mesma forma, a rota Bc também é um processo de 

deformação redundante porque o deslizamento ocorrido no primeiro passe é anulado pelo 

deslizamento no terceiro passe, e o quarto passe anula o deslizamento no segundo passe. 

Por outro lado, as rotas A e Ba não apresentam deformações redundantes. Para 

a rota A, há dois planos cisalhantes que se interceptam a um ângulo de 90º e são responsáveis 

Plano de 

cisalhamento 

do 1º e 3º passe  

Plano de 

cisalhamento 

do2º e 4º passe  
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pela deformação plástica do material. Para a rota Ba, há quatro planos de cisalhamento 

interceptados a 120º para atribuir deformações permanentes à amostra. (VALIEV, 2006) 

As distorções são mais agudas no elemento cúbico nas rotas A e BA e quando 

a rota BC e C são empregadas o elemento cúbico é restabelecido e este restabelecimento se dá 

a cada 2 passagens na rota C e a cada 4 passagens pela rota BC.  

As deformações acumuladas promoverão um aumento da fração volumétrica 

dos contornos de grão e o aparecimento de bandas de deformação no interior dos grãos, com 

as suas subestruturas de discordâncias (subgrãos) com características de contornos de alto 

ângulo e em alguns casos o aparecimento de textura. Por meio de tratamentos térmicos 

subsequentes os contornos de alto ângulo e as bandas de deformação agem como sítios para a 

nucleação de novos grãos possibilitando a obtenção de uma microestrutura homogênea com 

grãos extremamente refinados em uma faixa nanométrica ou micrométrica. 

Para a obtenção de grãos mais uniformes do material é desejável que a 

deformação seja mais homogênea possível ao longo do comprimento do tarugo, porém a 

deformação nas suas extremidades é menos intensa. Outros fatores que podem influenciar na 

uniformidade de deformação são o atrito entre tarugo e matriz, o efeito da contrapressão à 

frente do tarugo e o coeficiente de encruamento do material. (SEGAL, 1995). 

 As diferentes modalidades de extrusão influenciam o tamanho de grão e a 

homogeneidade de deformação. De acordo com Langdon a rota de processamento BC é 

preferível em relação às demais para alcançar uma microestrutura homogênea em metais CFC 

e HC. (LANGDON, 2007) 

O tamanho final dos grãos produzidos por PCE depende do material em estudo 

e das características de processamento, mas para metais puros é tipicamente de 200 - 300nm. 

O tamanho e a forma dos grãos ultrafinos são importantes, mas não as únicas 

características da estrutura de metais processados por DPI. Entre outras características, 

especial ênfase deve ser dada a textura cristalográfica e à presença de elevadas tensões 

internas provocadas por elevada densidade de discordâncias no interior dos grãos e nos seus 

contornos. A formação de contornos de grão de não equilíbrio que contêm numerosas 

discordâncias nos contornos de grão é uma consequência imediata da deformação intensa, 

mas pode ser controlada por recozimento subsequente ou tratamentos termomecânicos 

especiais, ou ambos. (VALIEV, 2004) 

O refino microestrutural e a melhoria das propriedades mecânicas são duas 

importantes consequências, constituindo-se a PCE um processo potencialmente capaz de 

aumentar ao mesmo tempo a resistência mecânica e a ductilidade, via redução do tamanho de 
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grão. Os fatores que determinam o sucesso do processo PCE são a magnitude de deformação, 

a distribuição da deformação e a temperatura. Os dois primeiros são afetados pelo número de 

passes, ângulo do cotovelo, número e natureza da rotação entre passes, intensidade das forças 

de atrito etc. O valor da deformação e o grau de heterogeneidade podem ser avaliados via 

modelagem do processo PCE por meio da técnica de elementos finitos. 

Estudos realizados com diferentes materiais utilizando amostras de tamanhos 

diferentes indicaram resultados idênticos em relação ao tamanho de grão e à tensão de 

escoamento, indicando que os fenômenos de deformação que acontecem durante o processo 

PCE são independentes do tamanho da amostra indicando grande possibilidade da utilização 

desta técnica em escala industrial. (YAMAGUSHI, 2000) 

 

2.4.3.1 Características dos materiais processados por PCE 

 

A característica mais importante da PCE é a capacidade de alcançar 

refinamento de grão muito significativo e uniforme em uma ampla variedade de materiais 

com tamanhos de grão na faixa submicrométrica. 

No entanto, as características das microestruturas após a prensagem são 

influenciadas por diversas variáveis, incluindo a deformação total aplicada no processamento 

PCE (e, portanto, o número de passes realizado sobre a amostra), a rota de processamento (A, 

BA, BC e C) e a natureza do material (incluindo a estrutura cristalina, a energia de falha de 

empilhamento e a taxa de recuperação microestrutural). 

Todas essas características interagem de maneiras diferentes, de modo que, 

quando combinadas com os fatores experimentais, tais como os valores dos ângulos da 

matriz, os valores da velocidade e da temperatura de prensagem e a imposição de qualquer 

contrapressão, há uma multiplicidade de permutações que torna difícil identificar o requisito 

preciso para conseguir uma microestrutura ótima de grãos ultrafinos. (VALIEV, 2006) 

A evolução da microestrutura durante PCE está diretamente ligada a uma 

complexa evolução das redes de discordâncias, ou seja, a recombinação das discordâncias e 

fenômenos de aniquilação conduz a modificação da microestrutura para um refinamento de 

grão rápido e eficaz. (CABIBBO, 2010) 

Contudo, é importante reconhecer que PCE também pode influenciar a 

microestrutura de outros modos significativos. Por exemplo, a alta pressão envolvida na 

operação de prensagem pode conduzir à ruptura e fragmentação da rede de precipitados. Além 

disso, dependendo dos regimes de processamento PCE pode levar também a dissolução de 
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precipitados e/ou formação de precipitados e grãos grosseiros. As interações entre esses vários 

processos dependerá, na prática, da composição da liga e das pressões e temperaturas 

utilizadas na operação de prensagem. Tal como no  processamento por torção em elevada 

pressão, onde, no entanto, a intensidade da tensão é muito maior, é razoável esperar evidência 

de formação de estados metaestáveis durante PCE associado com a geração de soluções 

sólidas supersaturadas, desordenamento ou mesmo amorfização. (VALIEV, 2010) 

 

2.4.3.2 Refino de grão resultante do processamento por PCE 

 

A consequência mais significativa da prensagem em canais equiangulares é um 

refinamento muito substancial no tamanho médio de grão após apenas um passe. 

(FURUKAWA, 2001) 

O refinamento de grão no processamento por PCE é um processo de equilíbrio 

dinâmico da geração, multiplicação e aniquilação de discordâncias. Para o primeiro passe, a 

velocidade de multiplicação das discordâncias é muito maior do que a de aniquilação, devido 

à pequena densidade de discordâncias. Dessa forma, os grãos do material podem ser 

significativamente refinados. Para o processo de prensagem em múltiplos passes, o 

refinamento de grão continua porque a densidade de discordâncias e a energia interna ainda 

aumentam. 

O processo de refinamento de grão pode ser descrito como recuperação e 

recristalização dinâmica contínua. Do ponto de vista da análise da microestrutura, o processo 

de refinamento de grão consiste em controlar o equilíbrio dinâmico da geração e aniquilação 

das discordâncias. Do ponto de vista da análise de deformação macro, o processo de 

refinamento de grão consiste em buscar o número adequado de passes e as rotas de 

processamento ideais. (ZHAO, 2006) 

 

2.5 TRATAMENTO TÉRMICO DE LIGAS DE ALUMÍNIO 

 

Os processos de produção do alumínio e fabricação de suas ligas levam, 

normalmente, ao acúmulo de tensões residuais nesses materiais. Essas tensões podem ser 

prejudiciais para a sequência de fabricação da peça ou mesmo para a vida útil desta 

(Kolososki, 1996). Para que essas tensões sejam eliminadas ou minimizadas, são aplicados 

tratamentos térmicos de acordo com o tipo da liga, forma e tamanho das peças, processo de 

fabricação e condições de trabalho. 
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O recozimento do material encruado tem por finalidade alterar a microestrutura 

e a textura e, consequentemente, as suas propriedades. Essas alterações se dão principalmente 

com a diminuição da densidade das discordâncias devido à diminuição da energia retida e 

recuperação e/ou recristalização. 

As condições do recozimento são fortemente dependentes dos parâmetros 

iniciais (condições do encruamento) e finais do material (propriedades desejadas), além da sua 

natureza própria (tipo do metal, composição química, fases, entre outras).  

 

2.5.1 Recristalização 

 

Os processos que determinam e compreendem a recristalização no alumínio e 

suas ligas devem ser conhecidos uma vez que estão associados a vários fenômenos como a 

liberação da energia armazenada durante o encruamento, o aumento da densidade, a 

diminuição da dureza e da resistividade, entre outros (Verhoeven, 1975). Esses fenômenos 

afetam a facilidade com que o material pode ser trabalhado e as suas características após esse 

trabalho, determinando a sua correta aplicação ou não. 

O processo de recristalização pode ser entendido como o resultado de um 

conjunto de alterações na microestrutura de um material em decorrência de tratamento 

térmico onde os grãos formados estão livres de defeitos, ou seja, com menor energia 

acumulada. 

Uma interpretação generalizada dos fatores que determinam o processo de 

recristalização foi dada por Burke e Turnbull nas chamadas Leis da Recristalização. Nessas 

condições, a recristalização do material é aceita em função do tamanho dos grãos na 

microestrutura inicial e da quantidade de deformação e temperatura de recozimento. 

Considerando-se a recristalização como um processo dominado pelos fenômenos de 

nucleação e crescimento de grãos resultantes de processos de tratamentos térmicos 

controlados, essas leis podem ser aplicadas para a maior parte dos casos. 

 

Leis da Recristalização: 

1) "Para que a recristalização ocorra é necessária uma deformação mínima", 

2) "Quanto menor o grau de deformação, mais alta é a temperatura para o 

início da recristalização", 

3) "Quanto mais longo o tempo de recozimento, menor é a temperatura para o 

início da recristalização", 
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4) "O tamanho de grão final depende fortemente do grau de deformação 

epouco da temperatura de recozimento. Quanto maior o grau de deformação e/ou menor a 

temperatura de recozimento, menor será o tamanho do grão final", 

5) "Quanto maior o tamanho de grão inicial, maior será a deformação 

necessária para que a recristalização se complete no mesmo intervalo de tempo e temperatura 

de recozimento", 

6) "O grau de redução necessário para se obter um mesmo endurecimento por 

deformação (encruamento) aumenta com o aumento da temperatura de deformação. Para um 

dado grau de redução, quanto maior for a temperatura de deformação, maior será a 

temperatura de recristalização e maior será o tamanho de grão final", 

7) "O aquecimento continuado após o término da recristalização causa 

crescimento de grão". (Padilha e Siciliano, 1995). 

 

2.5.2 Nucleação e recristalização 

 

O início do processo de recristalização está associado à nucleação no material. 

A nucleação da recristalização envolve mecanismos que irão levar ao rearranjo de 

discordâncias formando regiões livres de defeitos associadas a contornos de alto ângulo de 

alta mobilidade que têm a capacidade de migrar facilmente sobre a matriz encruada. 

(Verhoeven, 1975). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesse item estão apresentados os materiais e métodos de preparação, análise e 

caracterização das amostras em estudo. 

O procedimento experimental utilizado neste trabalho está esquematizado no 

fluxograma mostrado na Figura 6: 

 

 

 

Figura 6. Fluxograma das etapas do procedimento experimental. 
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3.1 LIGA DE ALUMÍNIO 1050 

 

Neste trabalho utilizou-se a liga de alumínio 1050, cuja composição química é mostrada na 

Tabela 6. 

 

Tabela 6. Composição da liga de alumínio 1050, estudada nesse trabalho. 

 

 

O material que foi objeto de estudo deste trabalho é uma liga de alumínio 1050, 

fornecida pela CBA (Companhia Brasileira do Alumínio) e recebida na forma de uma placa 

obtida pelo processo de Laminação a quente. A partir desta placa laminada foram obtidas 20 

amostras de dimensões de 6mm x 6mm x 30mm, e 20 amostras de dimensões de 6mm x 6mm 

x 20mm, adequadas à técnica PCE.  

Amostras de todas as etapas desse trabalho foram embutidas e depois 

preparadas realizando o lixamento, polimento e ataque químico, para assim serem 

caracterizadas através da análise por MO, a fim de realizar a comparação entre suas 

propriedades microestruturais.  

Foi obtido o espectro de dispersão de energia para a liga de alumínio AA 1050 

pelo MEV, apresentado na figura 7, onde acompanha uma tabela com a porcentagem de 

alumínio na liga estudada. 
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Element 

  Line 

      Net 

   Counts 

Weight % 

 

Atom % 

 

   O K          216     0.89     1.50 

  Al K    176553   99.11   98.50 

Total   100.00 100.00 

 

Figura 7: Espectro de dispersão de energia para a liga de alumínio AA 1050. 

 

 

3.2. Tratamentos térmicos de Recozimento e Envelhecimento 

 

Após verificar a estrutura do material de partida e do material após ser 

processado pelo método de PCE através das micrografias obtidas, onde os grãos estavam 

completamente alongados no sentido da laminação e no sentido da extrusão na matriz, foram 

realizados tratamentos térmicos de recozimento com o objetivo de obter em um alívio das 

tensões residuais resultantes da laminação da chapa e da DPI proveniente do processamento 

por PCE. Assim, foi possível proporcionar uma estrutura com grãos equiaxiais e uniformes, 

adequando o material ao processamento pelo método de PCE, assim como restaurar e 

recristalizar a microestrutura do material encruado pela PCE, obtendo assim o refinamento de 

grão da estrutura final. 
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O tratamento térmico inicial de recozimento, feito antes de o material ser 

processado pela PCE, onde após a retirada do material do forno e posterior resfriamento em 

água com gelo, o mesmo teve sua microestrutura uniformizada e suas tensões residuais 

aliviadas. O recozimento foi feito antes da PCE, para obter uma estrutura de grãos equiaxiais 

adequada para ser deformada plasticamente de um modo tão severo. Para o tratamento 

térmico inicial as amostras foram submetidas á temperatura de 400°C por 30 minutos 

seguidos de têmpera em água com gelo. 

 O tratamento térmico final de envelhecimento, realizado depois da PCE, tem o 

objetivo de restaurar e recristalizar a microestrutura e resultar num refinamento dos grãos, 

para obter o material com as melhores propriedades definitivas possíveis, com uma boa 

tenacidade e resistência mecânica simultâneas. As amostras finais processadas por PCE pela 

rota A e rota Bc foram submetidas ao envelhecimento, feito a 250°C por 4 diferentes tempos: 

30, 60, 90, e 120 minutos. 

Os tratamentos térmicos inicial e final desse trabalho foram feitos no 

laboratório de Tratamentos Térmicos do CCTM/IPEN. 

 

3.3 PCE (PRENSAGEM EM CANAIS EQUIANGULARES) 

 

A PCE (Prensagem em Canais Equiangulares) é um método de deformação 

plástica severa que conduz ao refino de grão do material. O encruamento provocado por meio 

da deformação plástica e a forma como este fenômeno pode conduzir a uma estrutura de grãos 

refinados serão apresentados preliminarmente. Posteriormente, as variáveis mais influentes na 

obtenção de uma microestrutura refinada por PCE e as propriedades mecânicas alcançadas 

serão discutidas. 

Para a realização dos ensaios de deformação plástica intensa pela técnica de 

PCE foi utilizada uma matriz bipartida fabricada em aço ferramenta D2 com dois canais 

retangulares formando ângulo de 120° entre si e com ângulo do cotovelo externo de 60°. O 

canal foi submetido a um acabamento superficial (polimento) visando minimizar o atrito 

nessa região e suas dimensões são 6 mm x 6 mm. O punção utilizado na operação de 

prensagem também foi fabricado em aço ferramenta D2, de forma a manter uma pequena 

folga entre o mesmo e o canal. As partes da matriz são unidas por parafusos de aço capazes de 

suportar os esforços desenvolvidos no processo. O tratamento térmico da matriz resultou em 

uma dureza de 62HRC.  

A imagem 1 mostra a matriz confeccionada para os ensaios de PCE. 
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Imagem 1. Matriz confeccionada para os ensaios de PCE. 

 

A PCE foi realizada em temperatura ambiente, posicionando-se a matriz em 

uma máquina de ensaio universal ZD100 PU, operando no sentido de compressão com uma 

velocidade de deslocamento constante de 5 mm/minuto, no laboratório de estruturas da Escola 

de Engenharia Mackenzie. 

Para minimizar o atrito e a aderência e evitar problemas durante a extrusão 

quando a peça é empurrada, optou-se pelo uso de um lubrificante no canal e nos corpos de 

prova, mediante o uso de uma graxa à base de cobre. Após o processo de extrusão, o punção 

foi retirado e o tarugo deformado foi removido do segundo canal.  

Foram obtidas 5 amostras de 6mm x 6mm x 30mm e 5 amostras de 6mm x 

6mm x 20mm para a ROTA A e 5 amostras de 6mm x 6mm x 30mm e 5 amostras de 6mm x 

6mm x 20mm para a ROTA Bc, totalizando 20 amostras no total. 

O processo foi realizado 4 vezes na mesma amostra, ou seja, as amostras foram 

submetidas a 4 passes. As rotas de processamento definidas para esse trabalho foram a rota A 

e a rota Bc. 

Na Imagem 2 é mostrado o processo de PCE e execução, na máquina universal 

de ensaios. Na imagem 3 é mostrada a matriz aberta onde se pode visualizar o corpo de prova 

cisalhado pelo processo de PCE e na imagem 4 os corpos de provas processados por PCE, 

pelas rotas A e Bc, após 4 passes cada. 
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Imagem 2: PCE sendo realizada na máquina universal de ensaios da Escola de Engenharia 

Mackenzie. 

 

Imagem 3: Matriz aberta onde se pode visualizar o corpo de prova cisalhado pelo processo de 

PCE.  
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Imagem 4: Corpos de provas processados por PCE,via Rota A (amostras superiores) e via 

Rota Bc (amostras inferiores), após 4 passes cada. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E MECÂNICA 

 

A caracterização microestrutural e mecânica da liga de alumínio 1050, antes e 

após o processamento por PCE, foram realizadas por meio dos métodos de microscopia óptica 

(MO), microscopia eletrônica de transmissão (MET) e microdureza Vickers. Também foram 

realizados ensaios de resistividade elétrica através de um miliohmimetro da Agilent.  

Para observações pelos MO e MET foram feitos os embutimentos e posteriores 

polimentos e ataques das amostras para que as amostras pudessem ser trabalhadas. 

As etapas para obtenção das amostras desejadas, embutimento em resina 

acrílica, lixamento, polimento e ataque químico, foram realizadas no Laboratório de 

Metalografia do CCTM/IPEN. O corte da chapa nas dimensões definidas foi feito por jato de 

água, realizado na empresa Technos Prime Waterjat solution, porém foi necessário usinar as 

peças e lixar para chegar às dimensões desejadas, na fresa do laboratório de usinagem da 

Escola de Engenharia Mackenzie. 
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3.4.1 Microscopia Óptica (MO) 

 

Com o objetivo de observar o estado e que se encontra a microestrutura e 

verificar o tamanho de grão das amostras, antes e depois de serem processadas por PCE, 

submetidas ou não á tratamento térmico, foram feitas análises micrográficas nas amostras.  

Para a realização das observações e documentações fotomicrográfica do 

material foi utilizado o microscópio óptico Olympus PME3 do Laboratório de Metalografia 

do CCTM/IPEN, com aumento de 50, 100 e 200 vezes.  

Para a análise pelo MO, foram feitas diversas etapas, apresentadas nos itens a 

seguir. 

 

3.4.1.1 Caracterização da liga de alumínio 1050 antes do processamento por PCE 

 

Com o objetivo de observar e caracterizar microestruturalmente as amostras 

antes de serem processadas por PCE, para a análise pelo MO foram feitas diversas etapas de 

preparação metalográfica, apresentadas e descritas nos próximos itens. 

 

3.4.1.1.1 Material como recebido  

 

Para a MO do material como recebido, os corpos de prova foram seccionados 

no plano perpendicular ao eixo longitudinal, com comprimento de cerca de 1 cm, utilizando-

se uma cortadeira modelo ISOMET 2000 da Buehler. Em seguida, foram executados os 

procedimentos usuais de preparação metalográfica. 

Os embutimentos das amostras foram realizados em resina acrílica, onde foram 

embutidas 2 amostras com a face da seção transversal e 2 amostras com a face da seção 

longitudinal.   

A preparação metalográfica das amostras embutidas laminadas passou pela 

sequência usual de preparação das amostras para M.O., descrita na tabela 7. A sequência 

consiste no desbaste por lixamento (lixas GRIT nº 400, 600 e 800 de granulometria) e em 

seguida por uma série de panos da marca Kenpad de polimento com pasta de diamante, a 

sequência realizada foi de 6m, 3m, 1m e 0,25m, finalizando o processo com a sílica 

coloidal filtrada da marca Mastermet Buehler. As amostras foram lavadas em álcool e secas 

em soprador térmico. Para revelar a microestrutura do material e possibilitar a observação dos 

grãos, fez-se necessário atacá-las quimicamente, sendo que para o ataque foi utilizada uma 
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solução de ácido fluorídrico (1 ml de HF 70%  diluído em 200 ml água), com tempo médio de 

ataque de 4 minutos. 

 

Tabela 7.  Sequencia e parâmetros de lixamento e polimento utilizados na preparação 

metalográfica das amostras do material de partida. 

Sequência e parâmetros de lixamento e polimento – material de partida 

 Nº passes Tempo Força Velocidade 

Lixa GRIT 400 * 2 minutos 2 lb 100 rpm 

Lixa GRIT 600 2 2 minutos 2 lb 100 rpm 

Lixa GRIT 800 2 2 minutos 2 lb 100 rpm 

Pano Kenpad + pasta diamante 6 m 3 3 minutos 2 lb 10 rpm 

Pano Kenpad + pasta diamante 3 m 3 3 minutos 2 lb 10 rpm 

Pano Kenpad + pasta diamante 1 m 3 3 minutos 2 lb 10 rpm 

Pano Kenpad + pasta diamante 0,25 m 3 3 minutos 2 lb 10 rpm 

Sílica coloidal filtrada 3 10 minutos 2 lb 10 rpm 

 

*Lixamento até a superfície de a amostra embutida ser nivelada e uniforme. 

 

3.4.1.1.2 Material depois do tratamento térmico 

  

Para a MO do material após o tratamento térmico, os corpos de prova foram 

seccionados no plano perpendicular ao eixo longitudinal, com comprimento de cerca de 1 cm, 

utilizando-se uma cortadeira modelo ISOMET 2000 da Buehler. Em seguida, foram 

executados os procedimentos usuais de preparação metalográfica. 

Os embutimentos das amostras foram realizados em resina acrílica, onde foram 

embutidas 2 amostras com a face da seção transversal, 2 amostras com a face da seção 

longitudinal e 2 amostras com a face do sentido normal.   

A preparação metalográfica das amostras embutidas laminadas passou pela 

sequência usual e preparação das amostras para M.O., descrita na tabela 8. A sequência 

consiste no desbaste por lixamento (lixas GRIT nº 400, 600 e 800 de granulometria) e em 

seguida por uma série de panos (agora de Nylon) Buehler Verdutex de polimento com pasta 

de diamante, a sequência realizada foi de 6m, 3m e 1m, finalizando o processo com a 

sílica coloidal filtrada da marca Mastermet Buehler com algumas gotas de detergente. As 

amostras foram lavadas em álcool e secas em soprador térmico. 



45 

 

Para revelar a microestrutura do material e possibilitar a observação dos grãos, 

fez-se necessário atacá-las quimicamente, sendo que para o ataque foi utilizada uma solução 

de ácido fluorídrico (1 ml de HF 70%  diluído em 200 ml água), com tempo médio de ataque 

de 4 minutos para a amostra da seção transversal, 5 minutos para a da seção longitudinal e 5,5 

minutos para a da seção normal. 

 

Tabela 8.  Sequencia e parâmetros de lixamento e polimento utilizados na preparação 

metalográfica das amostras do material após o Recozimento e antes do PCE. 

Sequência e parâmetros de lixamento e polimento – material após recozimento, antes PCE 

 Nº passes Tempo Força Velocidade 

Lixa GRIT 400 * 2 minutos 2 lb 100 rpm 

Lixa GRIT 600 4 2 minutos 2 lb 100 rpm 

Lixa GRIT 800 4 2 minutos 2 lb 100 rpm 

Pano Kenpad + pasta diamante 6 m 4 3 minutos 6 lb 10 rpm 

Pano Kenpad + pasta diamante 3 m 4 3 minutos 6 lb 10 rpm 

Pano Kenpad + pasta diamante 1 m 4 3 minutos 6 lb 10 rpm 

Sílica coloidal filtrada + gotas detergente 1 6 minutos 3 lb 10 rpm 

 

*Lixamento até a superfície de a amostra embutida ser nivelada e uniforme. 

 

3.4.1.2 Caracterização da liga de alumínio 1050 após o processamento por PCE 

 

Com o objetivo de observar e caracterizar microestruturalmente as amostras 

depois de serem processadas por PCE, para a análise pelo MO foram feitas diversas etapas de 

preparação metalográfica, apresentadas e descritas nos itens a seguir. 

 

3.4.1.2.1 Material submetido à PCE e sem tratamento térmico posterior 

 

Para a MO do material após o processamento por PCE, mas sem ser submetido 

ao tratamento térmico posterior, os corpos de prova foram seccionados no plano perpendicular 

ao eixo longitudinal, com comprimento de cerca de 1 cm, utilizando-se uma cortadeira 

modelo ISOMET 2000 da Buehler. Em seguida, foram executados os procedimentos usuais 

de preparação metalográfica. 
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Os embutimentos das amostras foram realizados em resina acrílica, onde foram 

embutidas 2 amostras para cada seção (normal, transversal e longitudinal) das amostras, onde 

uma amostra foi processada pela rota A e a outra pela rota Bc.  

A preparação metalográfica das amostras embutidas laminadas passou pela 

sequência usual e preparação das amostras para M.O., descrita na tabela 9. A sequência 

consiste no desbaste por lixamento (lixas GRIT nº 320, 400, 600 e 800 de granulometria), 

porém pulou-se o polimento por pasta de diamante e panos, finalizando o processo com a 

sílica coloidal filtrada da marca Mastermet Buehler com algumas gotas de detergente (para o 

alumínio não reagir com a sílica e empelotar). As amostras foram lavadas em álcool e secas 

em soprador térmico. 

Para revelar a microestrutura do material e possibilitar a observação dos grãos, 

fez-se necessário atacá-las quimicamente, sendo que para o ataque foi utilizada uma solução 

de ácido fluorídrico (1 ml de HF 70%  diluído em 200 ml água), com tempo médio de ataque 

de 4 minutos para a amostra da seção transversal, 5 minutos para a da seção longitudinal e 5,5 

minutos para a da seção normal. 

 

Tabela 9.  Sequencia e parâmetros de lixamento e polimento utilizados na preparação 

metalográfica das amostras do material após o PCE, sem tratamento térmico posterior. 

Sequência e parâmetros de lixamento e polimento – material após PCE, antes do TT final 

 Nº passes Tempo Força Velocidade 

Lixa GRIT 320 * 2 minutos 3 lb 100 rpm 

Lixa GRIT 400 4 2 minutos 3 lb 100 rpm 

Lixa GRIT 600 2 2 minutos 3 lb 150 rpm 

Lixa GRIT 800 2 2 minutos 3 lb 150 rpm 

Sílica coloidal filtrada + gotas detergente 2 15 minutos 2 lb 20 rpm 

Sílica coloidal filtrada + gotas detergente 1 15 minutos 3 lb 30 rpm 

Sílica coloidal filtrada + gotas detergente 1 15 minutos 3 lb 40 rpm 

Sílica coloidal filtrada + gotas detergente 6 15 minutos 3 lb 10 rpm 

 

*Lixamento até a superfície de a amostra embutida ser nivelada e uniforme. 

 

Houve a necessidade de nivelar muito a amostra nas lixas GRIT 320 e 400, 

pois ficaram as marcas da deformação na amostra até uma boa profundidade, devido á 

ranhuras e/ou rugosidade da matriz, interface entre as duas partes da matriz, ou até mesmo por 

possíveis partículas presente no canal da mesma. Foi possível observar as marcas dessa 
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deformação no microscópio, onde as mesmas se encontravam umas paralelas as outras por 

toda as amostras, demonstrando assim uma maior dificuldade na preparação das amostras 

submetidas ao processamento por PCE. 

 

3.4.1.2.2 Material submetido à PCE e ao tratamento térmico posterior 

 

Para a MO do material após o processamento por PCE e ao tratamento térmico 

final, os corpos de prova foram seccionados no plano perpendicular ao eixo longitudinal, 

variando seu comprimento de cerca de 0,3 a 1 cm, utilizando-se uma cortadeira modelo 

ISOMET 2000 da Buehler. Em seguida, foram executados os procedimentos usuais de 

preparação metalográfica. 

Os embutimentos das amostras foram realizados em resina acrílica, onde foram 

embutidas 1 pedaço de amostra para cada seção (normal, transversal e longitudinal) das 

amostras, de cerca de 1 a 0,3 cm de comprimento. Totaliza-se 8 amostras (4 amostras foram 

processadas pela rota A e 4 amostras pela rota Bc). 

A preparação metalográfica das amostras embutidas laminadas passou pela 

sequência usual e preparação das amostras para M.O., descrita na tabela 10. A sequência 

consiste no desbaste por lixamento (lixas GRIT nº 240, 320, 400, 600 e 800 de 

granulometria), e em seguida por uma série de panos da marca Kenpad de polimento com 

pasta de diamante, a sequência realizada foi de 6m, 3m, e 1, finalizando o processo com a 

sílica coloidal filtrada da marca Mastermet Buehler com algumas gotas de detergente (para o 

alumínio não reagir com a sílica e empelotar). As amostras foram lavadas em álcool e secas 

em soprador térmico. 

Para revelar a microestrutura do material e possibilitar a observação dos grãos, 

fez-se necessário atacá-las quimicamente, sendo que para o ataque foi utilizada uma solução 

de ácido fluorídrico (1 ml de HF 70%  diluído em 200 ml água), com tempo médio de ataque 

de 5 minutos para todas as amostras. 
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Tabela 10.  Sequencia e parâmetros de lixamento e polimento utilizados na preparação 

metalográfica das amostras do material após o PCE, com tratamento térmico posterior. 

Sequência e parâmetros de lixamento e polimento – material após PCE e TT final 

 Nº passes Tempo Força Velocidade 

Lixa GRIT 240 * 2 minutos 3 lb 100 rpm 

Lixa GRIT 320 2 2 minutos 3 lb 100 rpm 

Lixa GRIT 400 2 2 minutos 3 lb 100 rpm 

Lixa GRIT 600 2 2 minutos 3 lb 100 rpm 

Lixa GRIT 800 2 2 minutos 3 lb 100 rpm 

Sílica coloidal filtrada + gotas detergente 10 5 minutos 2 lb 20 rpm 

 

*Lixamento até a superfície de a amostra embutida ser nivelada e uniforme. 

 

3.4.2 Medição da Resistividade e Condutividade Elétrica das amostras 

 

Nos estudos para obtenção dos valores respectivos de Resistividade e 

Condutividade elétricas foi utilizado o miliohmimetro 4338B (Agilent) pertencente ao 

laboratório da Engenharia de Materiais da UPM.  

Foi feita a média ponderada das 20 medidas de Resistência elétrica obtidas 

pelo miliohmimetro, onde cada uma durou cerca de 50 segundos para ser obtida. As medidas 

foram obtidas em temperatura ambiente.  

Com a obtenção dos valores experimentais iniciais da resistência elétrica (R) 

das amostras foram feitos cálculos para a obtenção dos valores de resistividade elétrica (ρ) 

utilizando a formula ρ = R.S/l, onde l é o comprimento da amostra e S a área da amostra e 

finalmente são encontrados os valores de condutividade elétrica (σ) com a expressão σ = 1 / ρ 

(fórmulas descritas com mais detalhes na revisão bibliográfica).  

 

3.4.3  Ensaio de Microdureza Vickers 

 

Primeiramente foram feitas medidas de dureza no centro da seção transversal 

de 3 amostras: uma amostra tratada por recozimento e não processada por PCE, uma amostra 

processada pela rota A e uma amostra processada pela rota Bc, ambas sem tratamento térmico 

posterior. 
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Depois para as amostras finais processadas por PCE foram feitas medidas de 

dureza no centro da seção transversal de 8 amostras; 4 processadas pela rota A e 4 pela rota 

Bc, as quais foram submetidas ao envelhecimento, feito a 250°C por 4 diferentes tempos de 

recozimento: 30, 60, 90, e 120 minutos. 

Foram feitas 5 medidas para cada amostra, e depois obtida a medida média. Foi 

utilizado o microdurômetro Vickers HXD 1000TM (ponta de diamante e carga de 300 

gramas) pertencente ao laboratório de metalografia da Escola de Engenharia Mackenzie. 

 

3.4.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

Para MET, os corpos de prova foram cortados em discos de 3 mm de diâmetro 

e lixados utilizando lixas de SiC com granulometrias 600 e 800 até obter uma espessura de 

120 – 150 μm. O polimento eletrolítico dos discos foi realizado com solução de 10% ácido 

perclórico + 90% etanol, ddp de 35 V a -20°C, utilizando-se equipamento de jato eletrolítico 

duplo (Tenupol 5). As amostras foram observadas em um microscópio eletrônico de 

transmissão modelo JEM2100 (JEOL) operando em 200kV, pertencente ao CCTM/IPEN. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

São apresentados nesse capitulo as análises por MO e MET, assim como as 

medidas de condutividade elétrica e microdureza vickers, feitas para todas as amostras 

estudadas nesse trabalho, a fim de verificar a evolução de suas características e propriedades 

resultantes conforme os procedimentos estudados nesse trabalho. 

Com as informações obtidas das caracterizações microestruturais, mecânicas e 

elétricas, foi possível analisar e estudar cada etapa da transformação do material em questão, 

obtendo assim as informações desejadas do estudo nesse trabalho. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO POR MO DA LIGA DE ALUMÍNIO 1050 

 

São comparadas as micrografias por MO e MET, medidas de durezas vickers e 

valores de condutividade para: o material de partida (1), as amostras recozidas antes do 

processamento por PCE (2), as amostras processadas por PCE pelas rotas A e Bc e que não 

tratadas termicamente (3) e amostras processadas por PCE envelhecidas em 4 diferentes 

tempos a 250ºC (4).  

Nos itens a seguir são apresentadas as análises realizadas para as amostras em 

questão. Na figura 7 estão esquematizados os planos normal, longitudinal e transversal 

considerados na observação das microestruturas pela microscopia ótica. 

 

 

  

 

Figura 7: As seções normal, longitudinal e transversal consideradas para as observações por 

MO. 

 

Sentido da extrusão 

Transversal 

Normal 

Longitudinal 
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4.1.1 MO da liga de Alumínio 1050 antes do processamento por PCE 

 

Com o objetivo de observar o estado e que se encontra a microestrutura e 

verificar o tamanho dos grãos das amostras do material de partida e do material recozido antes 

de ser processado por PCE, foram feitas análises micrográficas nas amostras.  

 

4.1.1.1 Material como recebido  

 

As observações da seção transversal e longitudinal realizadas por MO, no 

material de partida recebido, em aumentos de 50, 100 e 200x, apresentou uma estrutura onde 

os grãos se encontravam extremamente alongados, resultado da conformação do material para 

obtenção das chapas de Alumínio, através da laminação a quente realizada pela fornecedora 

do material CBA (Compania Brasileira de Alumínio). 

Através da análise dessas micrografias do material de partida, foi verificado 

que a microestrutura das amostras se encontra em um estado de grãos alongados no sentido da 

laminação, provenientes de seu processamento pela laminação a quente. 

 Para obter um material com a microestrutura desejada e logo propriedades 

mecânicas adequadas para ser processado por PCE foi verificado a necessidade de submeter o 

material a um tratamento térmico de Recozimento, com a intenção de obter em um alívio das 

tensões residuais resultantes da laminação da chapa e proporcionar uma estrutura com grãos 

mais equiaxiais e uniforme, adequada para o processamento do material pelo método de PCE. 

 

 

 



52 

 

5.   6.  

7.  

Imagens 5, 6 e 7. Micrografias por microscopia ótica da seção longitudinal da amostra da liga 

de alumínio 1050, em sua condição inicial (grãos alongados pela laminação). 

 

Sentido da 

laminação 
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 8.  9.    

10.  

Imagens 8, 9 e 10. Micrografias por microscopia ótica da seção transversal da amostra da liga 

de alumínio 1050, em sua condição inicial (grãos alongados pela laminação). 

 

4.1.1.2 Material depois do tratamento térmico 

 

O aspecto microscópico das seções longitudinal, transversal e normal das 

amostras após tratamento térmico a 400°C por 30 minutos seguido de têmpera em água com 

gelo, em aumentos de 50, 100 e 200 x de aumento. 

Observa-se agora que os grãos, antes apresentados em forma alongada, agora 

se encontram em um formato mais equiaxiais, fornecendo assim condições mais adequadas 

para submeter o material aos processos de deformação intensa.  

Sentido da 

laminação 
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11. 12.  

13. 14.

15. 16.  

Imagens 11 a 16. Micrografias por microscopia ótica da seção longitudinal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após tratamento térmico a 400°C por 30 minutos seguido de têmpera em 

água com gelo. 
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17. 18.  

19. 20.  

21.  22.  

Imagens 17 a 22. Micrografias por microscopia ótica da seção normal da amostra da liga de 

alumínio 1050, após tratamento térmico a 400°C por 30 minutos seguido de têmpera em água 

com gelo. 
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Analisando as MOs é possível afirmar que o tratamento térmico foi eficiente 

atingindo o objetivo proposto; Observa-se que os grãos, antes apresentados em forma 

alongada, agora se encontram em um formato equiaxiais, sem ter um crescimento exagerado. 

 

 23. 24.  

25.  

Imagens 23 a 25. Micrografias por microscopia ótica da seção transversal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após tratamento térmico a 400°C por 30 minutos seguido de têmpera em 

água com gelo. 
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4.1.2 MO da liga de Alumínio 1050 após processamento por PCE 

 

Com o objetivo de observar o estado e que se encontra a microestrutura e 

verificar o tamanho dos grãos das amostras depois de serem processadas por PCE, 

envelhecidas e não envelhecidas, foram feitas análises micrográficas nas amostras.  

São apresentadas nesse item as análises da caracterização microestrutural das 

amostras processadas por PCE pela rota A e rota Bc. 

 

4.1.2.1 Material submetido á PCE e sem tratamento térmico posterior 

 

São apresentadas nesse item as análises da caracterização microestrutural das 

amostras processadas por PCE, e sem tratamento térmico posterior, via MO. 

É visível nas micrografias apresentadas a revelação dos planos de 

escorregamento, resultante do cisalhamento intenso realizado. É possível verificar nas 

imagens que existem vários sítios de possíveis nucleações de grãos e que possivelmente após 

os tratamentos térmicos irão se formar, muito mais refinados, como indica a teoria estudada a 

respeito nesse trabalho. 

Segunda a bibliografia e trabalhos sobre temas similares, a região preferencial 

de nucleação das ligas de pureza comercial (onde a liga 1050 em estudo nesse trabalho se 

inclui) geralmente é nos contornos de grão e nas linhas de deformação/cisalhamento, 

presentes e nítidas nas micrografias. 

A distinção entre as rotas A e Bc é importante porque diferentes modos de 

deformações introduzem diferentes planos de cisalhamento para as amostras, que conduz a 

variações tanto nas distorções macroscópicas dos grãos individuais quanto na capacidade de 

desenvolver uma microestrutura de grãos ultrafinos razoavelmente homogêneos e equiaxiais. 

 

4.1.2.1.1 Material submetido á PCE pela Rota A 

 

As observações da seção transversal, normal e longitudinal realizadas por MO, 

nas amostras submetidas ao PCE pela Rota A, em aumentos de 50, 100 e 200x, apresentaram 

uma microestrutura totalmente deformada e alongada no sentido da extrusão, com linhas de 

deformação (ou planos de escorregamentos) muito bem marcadas, resultante do cisalhamento 

intenso realizado.  É possível que existam vários locais de sítios de nucleação de grãos e que 

após os tratamentos térmicos se formaram, certamente nucleando grãos muito mais finos. 
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A amostra processada pela rota A apresenta uma microestrutura muito mais 

alongada devido seus passes na mesma direção (se comparada com a amostra via rota Bc), e 

também são bem nítidos as linhas de deformação. Houve uma mudança extrema entre a 

microestrutura do material recozido antes do PCE e a do material pós PCE, porém sem 

tratamento térmico posterior. 

Cabe ressaltar que a DPI gerada pela Rota A é resultante dos 4 passes feitos na 

mesma direção, não havendo deformações redundantes. Para a rota A, há dois planos 

cisalhantes que se interceptam a um ângulo de 90º e são responsáveis pela deformação 

plástica do material, diferente da rota Bc, onde o cisalhamento é imposto ao material sobre o 

mesmo plano em cada passe consecutivo e o processo de deformação é redundante (o retorno 

microestrutural à configuração inicial ocorre após cada passe de número par) . Por conta 

disso, a microestrutura se encontra tão alongada e com planos de escorregamento tão 

acentuados na micrografia. 
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26.  27.  

28.  29.  

30. 31.  

Imagens 26 a 31. Micrografias por microscopia ótica da seção longitudinal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota A. 

Sentido da extrusão 
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32.  33.  

34.  35.  

36. 37.  

Imagens 32 a 37. Micrografias por microscopia ótica da seção normal da amostra da liga de 

alumínio 1050, após PCE pela rota A. 

Sentido da extrusão 
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38. 39.  

40.  41.  

42.  43.  

Imagens 38 a 43. Micrografias por microscopia ótica da seção transversal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota A. 

Sentido da extrusão 
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4.1.2.1.2 Material submetido á PCE pela Rota Bc 

 

As observações da seção transversal, normal e longitudinal realizadas por MO, 

nas amostras submetidas ao PCE pela Rota Bc, em aumentos de 50, 100 e 200x, apresentou 

uma microestrutura que nitidamente sofreu uma DPI, mas que se difere bastante da 

deformação resultante nas amostras processadas pela rota A. 

As linhas de deformação não são tão nítidas e acentuadas nas amostras via rota 

Bc (comparando com as pela rota A) mas são bem visíveis, resultante do cisalhamento 

realizado.  Há também possíveis sítios de nucleação de grãos e que após os tratamentos 

térmicos nuclearam grãos muito mais finos do que inicialmente. 

A amostra processada pela rota A apresenta uma microestrutura muito mais 

alongada devido seus passes na mesma direção, e também as linhas de deformação são bem 

mais nítidas. Já pela rota Bc a micrografia revela os grãos não tão alongados, devido á 

“aniquilação” das deformações conforme foram mudadas as direções de deformação de um 

passe para o outro.  Porém a nova microestrutura revela grãos não tão equiaxiais e muito 

menores do que antes do processamento por PCE. Houve uma mudança extrema entre a 

microestrutura do material recozido antes do PCE e a do material pós PCE, porém sem 

tratamento térmico posterior. Houve uma nítida diminuição do tamanho de grão. 

Na rota Bc, o cisalhamento é imposto ao material sobre o mesmo plano em 

cada passe consecutivo, onde o processo de deformação é redundante e o retorno 

microestrutural à configuração inicial ocorre após cada passe de número par. É um processo 

de deformação redundante porque o deslizamento ocorrido no primeiro passe é anulado pelo 

deslizamento no terceiro passe, e o quarto passe anula o deslizamento no segundo passe. Por 

conta disso, a microestrutura se encontra tão diferente da microestrutura da amostra via rota 

A. 

De acordo com a revisão blibliográfica feita nesse trabalho, as diferentes 

modalidades de extrusão influenciam o tamanho de grão e a homogeneidade de deformação; 

as distorções no reticulado da célula CFC do material são mais agudas na rota A; e quando a 

rota Bc é empregada o reticulado é restabelecido e este restabelecimento se dá a cada 4 

passagens. Isso explica a diferença entre as taxas de deformação e microestruturas resultantes 

entre as duas rotas. 

As deformações acumuladas promoveram uma aparente diminuição do 

tamanho de grão e o aparecimento de bandas de deformação no interior dos grãos, com as 

suas subestruturas de discordâncias (subgrãos). Por meio do envelhecimento realizado 
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posteriormente, os contornos de alto ângulo e as bandas de deformação agiram como sítios 

para a nucleação de novos grãos possibilitando a obtenção de uma microestrutura homogênea 

com grãos extremamente refinados em uma faixa nanométrica ou micrométrica. 

 

 44. 45.   

46.  47.  

Imagens 44 a 47. Micrografias por microscopia ótica da seção longitudinal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota Bc. 

Sentido da extrusão 
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48. 49.  

50.  51.  

52.  53.  

Imagens 48 a 53. Micrografias por microscopia ótica da seção transversal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota Bc. 

 

Sentido da extrusão 
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4.1.2.2. Material submetido à PCE e ao Envelhecimento 

 

São apresentadas nesse item as análises da caracterização microestrutural das 

amostras processadas por PCE pela rota A e rota Bc, após o tratamento térmico final. 

Foi realizado o tratamento térmico de envelhecimento para 8 amostras; 4 

processadas pela rota A e 4 pela rota Bc, as quais foram submetidas ao tratamento térmico 

final , feito a 250°C por 4 diferentes tempos de envelhecimento: 30, 60, 90, e 120 minutos. 

De acordo com a literatura, o refinamento de grão do material é controlado pela 

pureza da liga, e se a liga utilizada possui uma pureza aproximada de 99,50 %, é esperado que 

haja um ultrarrefinamento de grão no material quando as amostras submetidas ao PCE e 

envelhecidas e assim suas microestruturas recristalizadas e restauradas novamente, agora 

nucleando grãos muito mais finos comparando com o material recozido antes do 

processamento por PCE. 

Foi possível notar que ocorreu um refinamento da microestrutura para todas as 

condições estudadas, como era esperado, porém não foi possível observar os contornos de 

grão através das imagens por MO, para ambas as rotas. Após o envelhecimento era esperado 

observar os contornos de grão e os grãos em um formato mais equiaxial, mas as micrografias 

óticas obtidas para as amostras finais se apresentaram inconclusivas.  

Houve mudanças microestruturais significativas após o Recozimento final, 

tanto pela Rota A como pela rota Bc. Os grãos inicialmente grosseiros ao serem extrudados 

pela Matriz de PCE sofreram uma DPI onde o grau de deformação resultante é 

expressivamente acentuado.  

De acordo com a teoria, a microestrutura teve uma expressiva redução no 

tamanho de seus grãos, porém observável apenas pelas análises por MET, que supostamente 

ficaram muito menores devido ao seu grau de deformação e consequentemente a sua 

nucleação proporcional. O tamanho de grão final depende fortemente do grau de deformação; 

uma das leis da Recristalização é “Quanto maior o grau de deformação e/ou menor a 

temperatura de recozimento, menor será o tamanho do grão final". A forma como a nucleação 

ocorre determina o tamanho e a orientação dos novos grãos formados durante o processo de 

recristalização após o recozimento. 
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4.1.2.2.1 Material submetido á PCE pela Rota A, após envelhecimento 

 

As observações da seção transversal, normal e longitudinal realizadas por MO, 

das amostras envelhecidas da rota A, em aumentos de 50, 100 e 200x, se demonstraram 

inconclusivas. Não foi possível observar nitidamente os contornos de grãos; nas imagens 54 a 

80 observam-se claramente as bandas de deformação, mas não os contornos de grãos. Com o 

fato de não ser possível visualizar os grãos se deduz que os mesmos se encontram em um 

tamanho muito pequeno, observável apenas por MET. A principal hipótese é que não foi 

possível observar os contornos de grão porque houve um ultrarrefinamento da microestrutura 

onde o tamanho do grão seja tão pequeno que não seja possível observá-lo pelo MO. 

É visível as bandas de deformação bem mais marcadas do que nas amostras da 

rota Bc, porém essas bandas se encontram mais “refinadas”, no sentido da extrusão; para as 

imagens obtidas no mesmo aumento, todas as micrografias óticas das amostras após o 

envelhecimento mostraram a microestrutura muito mais fina e as bandas menores e em maior 

quantidade. Antes do envelhecimento, essas amostras se apresentaram bem deformada e 

alongada no sentido da extrusão, com linhas de deformação (ou planos de escorregamentos) 

maiores e bem mais marcadas.  

Nota-se que ocorreu uma mudança diferente da microestrutura para os 4 

tempos de envelhecimento, como era esperado, porém não foi possível observar os contornos 

de grão através das imagens por MO, somente as diferentes deformações resultantes. 

Após o envelhecimento era esperado observar os contornos de grão e os grãos 

em um formato mais equiaxial, mas as micrografias óticas obtidas para as amostras finais se 

apresentaram inconclusivas. É esperado um ultrarrefinamento dos grãos após o 

envelhecimento realizado nas amostras, e para observar isso foi feito análises através do 

MET, apresentadas no próximo capítulo. 

Antes do envelhecimento, essas amostras apresentaram uma microestrutura 

totalmente deformada e alongada no sentido da extrusão, com linhas de deformação (ou 

planos de escorregamentos) muito bem marcadas, resultante do cisalhamento intenso 

realizado.  
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54.  55.  

56.  57.  

58.  59.  

Imagens 54 a 59. Micrografias por microscopia ótica da seção normal da amostra da liga de 

alumínio 1050, após PCE pela rota A e envelhecimento a 250º por 30 minutos. 

 

Sentido da extrusão 
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60.  61.  

62.  

Imagens 60 a 62. Micrografias por microscopia ótica da seção transversal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota A e envelhecimento a 250º por 30 minutos.  

 

 

 

Sentido da extrusão 
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63.  64.  

Imagens 63 e 64. Micrografias por microscopia ótica da seção normal da amostra da liga de 

alumínio 1050, após PCE pela rota A e envelhecimento a 250º por 60 minutos. 

 

65.  66.  

Imagens 65 e 66. Micrografias por microscopia ótica da seção longitudinal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota A e envelhecimento a 250º por 60 minutos. 

 

Sentido da extrusão 

Sentido da extrusão 
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67.  68.  

Imagens 67 e 68. Micrografias por microscopia ótica da seção transversal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota A e envelhecimento a 250º por 60 minutos. 

 

69.  70.  

Imagens 69 e 70. Micrografias por microscopia ótica da seção normal da amostra da liga de 

alumínio 1050, após PCE pela rota A e envelhecimento a 250º por 90 minutos. 

 

Sentido da extrusão 

Sentido da extrusão 
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71.  72.  

Imagens 71 e 72. Micrografias por microscopia ótica da seção longitudinal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota A e envelhecimento a 250º por 90 minutos. 

 

73.  74.  

Imagens 73 e 74. Micrografias por microscopia ótica da seção transversal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota A e envelhecimento a 250º por 90 minutos. 

 

Sentido da extrusão 

Sentido da extrusão 
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75.  76.  

Imagens 75 e 76. Micrografias por microscopia ótica da seção normal da amostra da liga de 

alumínio 1050, após PCE pela rota A e envelhecimento a 250º por 120 minutos. 

 

77.  78.  

Imagens 77 e 78. Micrografias por microscopia ótica da seção longitudinal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota A e envelhecimento a 250º por 120 minutos. 

 

Sentido da extrusão 

Sentido da extrusão 
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79.  80.  

Imagens 79 e 80. Micrografias por microscopia ótica da seção transversal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota A e envelhecimento a 250º por 120 minutos. 

 

4.1.2.2.2 Material submetido á PCE pela Rota Bc, após envelhecimento 

 

As observações da seção transversal, normal e longitudinal realizadas por MO, 

das amostras envelhecidas da rota Bc, em aumentos de 50, 100 e 200x, se demonstraram 

inconclusivas, assim como discutido para as amostras da rota A. Não foi possível observar 

nitidamente os contornos de grãos; nas imagens 81 a 110 observam-se as bandas de 

deformação, mas não os contornos de grãos. Pelo o fato de não ser possível visualizar os 

grãos se deduz que os mesmos se encontram em um tamanho muito pequeno, observável 

apenas por MET. A principal hipótese é que não foi possível observar os contornos de grão 

porque houve um ultrarrefinamento da microestrutura onde o tamanho do grão seja tão 

pequeno que não seja possível observá-lo pelo MO. 

É visível as bandas de deformação, que se encontram mais “refinadas” no 

sentido da extrusão; para as imagens obtidas no mesmo aumento, todas as micrografias óticas 

das amostras após o envelhecimento mostraram a microestrutura muito mais fina e as bandas 

menores e em maior quantidade. Antes do envelhecimento, essas amostras se apresentaram 

bem deformada e alongada no sentido da extrusão, com linhas de deformação (ou planos de 

escorregamentos) maiores e bem mais marcadas.  

Nota-se que ocorreu uma mudança diferente da microestrutura para os 4 

tempos de envelhecimento, como era esperado, porém não foi possível observar os contornos 

de grão através das imagens por MO. 

Sentido da extrusão 
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Após o envelhecimento era esperado observar os contornos de grão e os grãos 

em um formato mais equiaxial, mas as micrografias óticas obtidas para as amostras finais se 

apresentaram inconclusivas. É esperado um ultrarrefinamento dos grãos após o 

envelhecimento realizado nas amostras, e para observar isso foi feito análises através do 

MET, apresentadas no próximo capítulo. 

 

81.  82.   

83.  84.  

Imagens 81 a 84. Micrografias por microscopia ótica da seção normal da amostra da liga de 

alumínio 1050, após PCE pela rota Bc e envelhecimento a 250º por 30 minutos. 

Sentido da extrusão 
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85.  86.   

87.  88.  

Imagens 85 a 88. Micrografias por microscopia ótica da seção transversal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota Bc e envelhecimento a 250º por 30 minutos. 

 

 

Sentido da extrusão 
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89.  90.  

Imagens 89 e 90. Micrografias por microscopia ótica da seção normal da amostra da liga de 

alumínio 1050, após PCE pela rota Bc e envelhecimento a 250º por 60 minutos. 

 

91.  92.  

Imagens 91 e 92. Micrografias por microscopia ótica da seção transversal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota Bc e envelhecimento a 250º por 60 minutos. 

 

 

 

 

Sentido da extrusão 

Sentido da extrusão 
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93.  94.  

95.  

Imagens 93 a 95. Micrografias por microscopia ótica da seção longitudinal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota Bc e envelhecimento a 250º por 60 minutos. 

 

  

 

Sentido da extrusão 
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96.  97.  

Imagens 96 e 97. Micrografias por microscopia ótica da seção normal da amostra da liga de 

alumínio 1050, após PCE pela rota Bc e envelhecimento a 250º por 90 minutos. 

 

98.  99.  

Imagens 98 e 99. Micrografias por microscopia ótica da seção longitudinal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota Bc e envelhecimento a 250º por 90 minutos. 

 

Sentido da extrusão 

Sentido da extrusão 
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100. 101.  

102. 103.  

Imagens 100 a 103. Micrografias por microscopia ótica da seção transversal da amostra da 

liga de alumínio 1050, após PCE pela rota Bc e envelhecimento a 250º por 90 minutos. 

 

 

Sentido da extrusão 
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104. 105.

106.  

Imagens 104 a 106. Micrografias por microscopia ótica da seção normal da amostra da liga 

de alumínio 1050, após PCE pela rota Bc e envelhecimento a 250º por 120 minutos. 

 

 

Sentido da extrusão 
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107. 108.   

Imagens 107 e 108. Micrografias por microscopia ótica da seção longitudinal da amostra da 

liga de alumínio 1050, após PCE pela rota Bc e envelhecimento a 250º por 120 minutos. 

 

109. 110.   

Imagens 109 e 110. Micrografias por microscopia ótica da seção transversal da amostra da 

liga de alumínio 1050, após PCE pela rota Bc e envelhecimento a 250º por 120 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentido da extrusão 

Sentido da extrusão 
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4.1.3 Medição da Resistividade Elétrica das amostras 

 

Este ensaio foi realizado para verificar se o método de DPI resulta numa 

microestrutura com propriedades melhoradas de condutividade elétrica, sendo assim um 

processo adequado também para conferir melhoria das propriedades de metais para aplicações 

elétricas.  

Foram obtidas as medidas de resistência elétrica, e através dos dados obtidos 

através do miliohmimetro da resistência elétrica (R) foi calculada a resistividade elétrica pela 

fórmula ρ = R.S/l e consequentemente, a condutividade elétrica (σ=1/ρ), para: amostras 

recozidas antes do processamento por PCE (1), amostras processadas por PCE pelas rotas A 

(2) e Bc (3) e que não tratadas termicamente,  e amostras processadas por PCE tratadas 

termicamente em 4 diferentes tempos a 250ºC (4).  Os dados obtidos de resistência, 

resistividade e condutividade elétricas estão descritos na tabela 10, para as amostras antes do 

tratamento térmico final. 

 

Tabela 10. Medidas de Resistência, Resistividade e Condutividade elétricas, para os 3 corpos 

de provas antes do tratamento térmico final: antes da PCE (1), depois da PCE via rota A (2) e 

rota Bc (3) 

 Medida da Resistividade, Resistência e Condutividade elétricas 

 

Dimensões 

amostra 

Resistência Elétrica 

(R) 

Resistividade 

Elétrica (ρ) 

Condutividade 

Elétrica(σ) 

Antes PCE 6 x 6 x 30,90 mm (5,9 ± 0,03) x 10
-5 

Ω 6,9 x 10
-8 

Ω.m 1,4 x 10
7 

(Ω
-1

.m
-1

) 

PCE: Rota A 6 x 6 x 23,63 mm (7,0 ±0,2) x 10
-5 

Ω 1,1 x 10
-7 

Ω.m 9,4 x 10
6  

(Ω
-1

.m
-1

) 

PCE: Rota Bc 6 x 6 x 17,95 mm (6,6 ± 0,04) x 10
-5

 Ω 1,3 x 10
-7 

Ω.m 7,5 x 10
6  

(Ω
-1

.m
-1

) 

 

Foi verificado um decréscimo na condutividade elétrica dos materiais pós 

PCE, mas isso se deve ao fato das amostras estarem encruadas por conta da extrusão e será 

possível verificar a condutividade final após a medição da resistência elétrica das amostras 

após o envelhecimento. Os valores de condutividade para as amostras processadas pelas duas 

rotas são similares, não demonstrando uma variação significativa nas propriedade elétricas. 
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Os dados obtidos de resistência, resistividade e condutividade elétricas para 

amostras finais (4) estão descritos na tabela 11, sendo que os valores em vermelho são das 

amostras antes do envelhecimento (2 e 3), para fins de comparação com os resultados finais. 

 

Tabela 11. Medidas de Resistência, Resistividade e Condutividade elétricas, para as amostras 

processadas pela rota A e rota Bc: depois do tratamento térmico final a 250ºC por 30, 60, 90, 

e 120 minutos. 

 Medida da Resistividade, Resistência e Condutividade elétricas 

 

Dimensões 

amostra 

Resistência Elétrica 

(R) 

Resistividade 

Elétrica (ρ) 

Condutividade 

Elétrica(σ) 

Rota A / 0 min 6 x 6 x 23,63 mm (7,0 ±0,2) x 10
-5 

Ω 1,1 x 10
-7 

Ω.m 9,4 x 10
6  

(Ω
-1

.m
-1

) 

Rota A / 30 min 6 x 6 x 7,38 mm (2,5 ± 0,02)x 10
-5 

Ω 1,3 x 10
-7 

Ω.m 8,0 x 10
6 

(Ω
-1

.m
-1

) 

Rota A / 60 min 6 x 6 x 19,52 mm (4,0 ± 0,4)x 10
-5 

Ω 7,7 x 10
-8 

Ω.m 1,3 x 10
7 

(Ω
-1

.m
-1

) 

Rota A / 90 min 6 x 6 x 23,65 mm (4,3 ± 0,05)x 10
-5 

Ω 6,8 x 10
-8 

Ω.m 1,5 x 10
7 

(Ω
-1

.m
-1

) 

Rota A / 120 min 6 x 6 x 19,80 mm (3,9 ± 0,02)x 10
-5 

Ω 7,5 x 10
-8 

Ω.m 1,4 x 10
7 

(Ω
-1

.m
-1

) 

Rota Bc / 0 min 6 x 6 x 17,95 mm (6,6 ± 0,04) x 10
-5

 Ω 1,3 x 10
-7 

Ω.m 7,5 x 10
6  

(Ω
-1

.m
-1

) 

Rota Bc / 30 min 6 x 6 x 8,56 mm (2,6 ± 0,02)x 10
-5 

Ω 1,1 x 10
-7 

Ω.m 8,9 x 10
6 

(Ω
-1

.m
-1

) 

Rota Bc / 60 min 6 x 6 x 18,05 mm (3,2 ± 0,07)x 10
-5 

Ω 6,6 x 10
-8 

Ω.m 1,5 x 10
7 

(Ω
-1

.m
-1

) 

Rota Bc / 90 min 6 x 6 x 20,10 mm (3,4 ± 0,05)x 10
-5 

Ω 6,3 x 10
-8 

Ω.m 1,6 x 10
7 

(Ω
-1

.m
-1

) 

Rota Bc / 120 min 6 x 6 x 18,90 mm (3,4 ± 0,02)x 10
-5 

Ω 6,7 x 10
-8 

Ω.m 1,5 x 10
7 

(Ω
-1

.m
-1

) 

 

É possível constatar que, após o envelhecimento, os resultados de resistividade e 

condutividade elétricas para as amostras processadas por ambas as rota A e Bc apresentaram 

valores muito semelhantes, sendo que após 60 minutos de envelhecimento os valores se igualam 

até 120 minutos.  

Com 30 minutos de envelhecimento a condutividade é menor que no início (tempo 

de envelhecimento= 0 min), porém para 60 minutos a condutividade aumenta consideravelmente e 

se mantém para 90 e 120 minutos de envelhecimento, conforme as medidas apresentadas na tabela 

13.  

Os valores de condutividade para as amostras processadas pelas duas rotas são 

similares, havendo pouca variação nas propriedades elétricas, embora represente apenas 10 % 
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da condutividade elétrica do alumínio ultrapuro, teve 65% do valor da condutividade do 

material de partida neste trabalho. É conhecido que elementos de liga que permanecem em 

solução sólida na matriz produzem diminuição da condutividade elétrica, frequentemente, em 

uma ordem de grandeza. (SPECIALTY HANDBOOK: COPPER AND COPPER ALLOYS, 

2001) 

No geral não houve muita variação dos valores de resistividade e condutividade 

elétricas, indicando que o tratamento térmico de envelhecimento após PCE não influenciou muito 

nas propriedades elétricas da liga AA 1050.  

 

4.1.4 Medição da microdureza Vickers 

 

Verifica-se na tabela 12 as medidas de dureza feitas para a amostra recozida 

antes de ser processada pelo método de PCE (1), e para as amostras processadas pelas rotas A 

(2) e Bc (3), porém sem envelhecimento final. Posteriormente foram obtidos os mesmos 

dados para as amostras submetida ao PCE e ao tratamento térmico final de envelhecimento a 

250ºC, em 4 tempos diferentes de duração (30, 60, 90 e 120 minutos) (4). 

 

Tabela 12. Medidas de microdureza dos corpos de provas: antes da PCE (1), depois da PCE 

via rota A (2) e rota Bc (3). 

 Medida de microdureza Vickers (HV), para uma carga de 300g 

 Antes PCE PCE: Rota A PCE: Rota Bc 

1ª medida 34,9 42,5 47,1 

2ª medida 33,0 43,7 46,8 

3ª medida 32,9 43,8 47,6 

4ª medida 34,4 42,4 46,6 

5ª medida 35,7 43,1 46,5 

Média  (35 ±1) (43 ± 1) (47 ±1) 

 

Os valores obtidos pela medição da microdureza Vickers, representando os 

valores de propriedades mecânicas, indicaram um aumento da resistência mecânica da liga de 

alumínio 1050 com a submissão dos corpos de prova ao processamento por PCE.  
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Também ficou nítido que a microdureza do material foi maior no corpo de 

prova processado pela rota Bc do que pela rota A, demonstrando que a rota Bc foi a rota que 

proporcionou uma maior resistência mecânica ao material. Esse aumento da resistência 

mecânica indica a obtenção de uma microestrutura com um maior grau de encruamento e que 

após o tratamento térmico para restaurar e recristalizar a microestrutura supostamente se 

obtém um maior refinamento dos grãos.  

Com essas medidas de microdureza vickers foi possível verificar a diferença 

do grau de encruamento e da DPI resultante entre as rotas A e Bc, e como isso gera uma 

diferença nas propriedades do material. Os dois diferentes modos de deformação introduziram 

diferentes planos de cisalhamento, gerando microestruturas diferentes. 

Na tabela 13 estão as medidas de microdureza vickers para as amostras finais, 

submetidas ao PCE pela rota A e rota Bc e aos tratamento térmico final , feito a 250°C por 4 

diferentes tempos de recozimento: 30, 60, 90, e 120 minutos (4). 

 

Tabela 13. Medidas de microdureza das amostras processadas pela rota A e rota Bc: depois 

do tratamento térmico final a 250ºC por 30, 60, 90, e 120 minutos. 

 Medida de microdureza Vickers (HV), para uma carga de 300g 

 Rota A/ 0 min Rota A/ 30 min Rota A / 60 min Rota A / 90 min Rota A / 120 min 

1ª medida 42,5 45,4 45,6 43,9 41,7 

2ª medida 43,7 45,2 44,5 43,5 41,0 

3ª medida 43,8 46,4 44,7 43,2 41,7 

4ª medida 42,4 45,7 45,0 42,3 42,0 

5ª medida 43,1 46,9 45,2 44,3 41,4 

Média  (43 ± 1) (46 ±1) (45 ± 0) (43 ±1) (42 ±0,4) 

 Rota Bc/ 0 min Rota Bc / 30 min Rota Bc / 60 min Rota Bc / 90 min Rota Bc / 120 min 

1ª medida 47,1 41,4 38,3 43,3 41,2 

2ª medida 46,8 44,7 37,0 43,1 41,8 

3ª medida 47,6 43,8 38,7 42,9 40,6 

4ª medida 46,6 44,8 41,4 45,5 41,0 

5ª medida 46,5 44,9 40,4 45,0 39,0 

Média  (47 ±1) (44 ±2) (39 ± 2) (44 ±1) (41 ±1) 
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Através dos valores de microdureza vickers, apresentados na tabela 13, para as 

amostras finais foi possível constatar que as medidas das duas rotas praticamente se igualaram 

após o envelhecimento e são semelhantes para todos os tempos de tratamento térmico, sendo que 

antes do envelhecimento a rota Bc apresentou valores maiores de microdureza do que a rota A; 

esse fato sugere que a rota Bc sofreu uma maior DPI mas que também teve uma recuperação da 

microestrutura maior também. 

Com base nos valores de microdureza apresentados nas tabelas 12 e 13 observa-se 

que de um modo geral o processamento por PCE aumentou a resistência mecânica da liga em 

cerca de 10Hv. O material inicial (recozido) antes da PCE apresentava uma média de microdureza 

de 34 Hv; a média das medidas de microdureza vickers para todas as amostras (antes e depois do 

envelhecimento, em todos os tempos) são semelhantes e giram em torno de 44Hv.  

 

4.1.5 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

São apresentadas nesse item as análises das microscopias eletrônicas de 

Transmissão para as amostras do material de partida, e para as amostras  processadas pelo método 

de PCE e envelhecidas posteriormente.  

O objetivo dessa análise por MET foi a observação do grão e seus contornos, pois 

após o envelhecimento final não foi possível observar por MO os grãos e o refinamento de grão 

esperado, por conta de seu tamanho extremamente reduzido. Também foi feita a análise por MET 

para a obtenção de informações microestruturais mais detalhadas, como discordâncias, 

precipitados, subgrãos, nucleação dos grãos e seu tamanho, assim como outros aspectos da 

microestrutura que não foram possíveis de analisar por MO. 

 

4.1.5.1. Material depois do tratamento térmico 

 

As imagens 111 a 116 das amostras realizadas por MET após o tratamento 

térmico a 400°C por 30 minutos seguido de têmpera em água com gelo revelaram que, assim 

como as micrografias por MO, na microestrutura do material agora se encontram os grãos em 

um formato equiaxiais, fornecendo assim condições mais adequadas para submeter o material 

aos processos de deformação intensa. 
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111.  112.  

113.  114.  

115.  116.  

Imagens 111 a 116. Micrografias eletrônicas (MET) da liga de alumínio AA1050 tratada em 

400°C por 30 minutos. 
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4.1.5.2. Material submetido á PCE pela Rota A, após envelhecimento 

 

Observa-se, nas imagens 117 a 122 das micrografias eletrônicas para as 

amostras envelhecidas após PCE via rota A, uma microestrutura de grãos um ainda pouco 

deformados no sentido da extrusão, porém não tão alongados como a das amostras 

deformadas por PCE antes do envelhecimento. Nota-se grãos não tão equiaxiais e 

homogêneos como apresentaram as amostras da rota Bc. Os grãos se apresentaram em um 

maior tamanho, comparados com o tamanho dos grãos resultantes da deformação pela rota 

Bc; mas visualiza-se um grande refinamento da microestrutura se comparando com as 

imagens 111 a 116 (após recozimento e antes da PCE), tanto que não foi possível observar por 

MO os contornos de grão da microestrutura do material submetido á rota A. 

A existência de vários locais de sítios de nucleação de grão é bastante 

plausível. Cabe ressaltar que a DPI gerada pela rota A é resultante dos quatro passes 

realizados sempre na mesma direção, não havendo deformações redundantes. Para a rota A, 

há dois planos cisalhantes que se interceptam a um ângulo de 90º e são responsáveis pela 

deformação plástica do material, resultando em microestrutura de grãos alongados e com 

planos de escorregamento tão acentuados na micrografia. As deformações acumuladas 

promoveram um ultrarrefinamento do grão, cujo tamanho é tão pequeno que não foi possível 

observar os contornos de grão por MO, e o aparecimento de bandas de deformação no interior 

dos grãos. 

O tamanho final dos grãos produzidos por PCE depende do material em estudo 

e das características de processamento, mas para metais puros é tipicamente de 200 - 300nm. 
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117.  118.  

119.  120.  

121.  122.  

Imagem 117 a 122. Micrografias eletrônicas (MET) da liga de alumínio AA1050 processada 

por PCE pela rota A e envelhecida posteriormente. 
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4.1.5.3. Material submetido á PCE pela Rota Bc, após envelhecimento 

 

As micrografias da rota Bc mostram uma microestrutura resultante diferente da 

rota A,  muito mais homogênea e com grãos menores e mais equiaxiais,  resultado do tipo de 

deformação imposta ao material; concluiu-se que houve um maior refinamento de grão 

através da PCE pela rota Bc. Na rota Bc o cisalhamento é imposto ao material sobre o mesmo 

plano em cada passe consecutivo e o processo de deformação é redundante (o retorno 

microestrutural à configuração inicial ocorre após cada número par de passes). As linhas de 

deformação não são tão visíveis e acentuadas comparando-as com a da rota A, mas são 

visíveis e resultantes do cisalhamento realizado.  

Comparando as imagens 111 a 116 (após recozimento e antes da PCE), com as 

imagens 123 a 127 (após PCE pela rota Bc), é nítida a redução do tamanho do grão. Houve 

uma grande redução do tamanho do grão a ponto de não poder ter sido observado os 

contornos dos grãos através da análise por MO. 

Nas imagens 123 a 127 é possível observar o grão e o subgrão também. Neste 

caso, a micrografia revela grãos praticamente equiaxiais e menores do que antes do 

processamento, devido à “aniquilação” das deformações conforme foram mudadas as direções 

de deformação de um passe para o outro. Houve uma grande mudança entre a microestrutura 

do material recozido antes do PCE e a do material pós PCE. Assim, a microestrutura da 

amostra obtida via rota BC se encontra diferenciada da microestrutura da amostra via rota A. 

Baseado nas análises feitas para as amostras finais pela rota A e Bc, é possível 

afirmar diferentes modalidades de extrusão influenciam o tamanho de grão e a 

homogeneidade de deformação; as distorções no reticulado da célula CFC do material são 

mais agudas na rota A. Quando a rota Bc é empregada o reticulado é restabelecido e este 

restabelecimento se dá a cada 4 passagens. Isso explica a diferença entre as taxas de 

deformação e microestruturas resultantes entre as duas rotas. As deformações acumuladas 

promoveram um ultrarrefinamento do grão, cujo tamanho não foi visível por MO, e o 

aparecimento de bandas de deformação no interior dos grãos, com as suas subestruturas de 

discordâncias (subgrãos). O tamanho final dos grãos produzidos por PCE depende do material 

em estudo e das características de processamento, mas para metais puros é tipicamente de 200 

- 300nm. 
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123.   124.  

125.   126.  

127.  

Imagens 133 a 137. Micrografias eletrônicas (MET) da liga de alumínio AA1050 processada 

por PCE pela rota Bc e envelhecida posteriormente. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Com base nos estudos teóricos e nos resultados experimentais obtidos podem 

ser extraídas as seguintes conclusões:  

 

 A liga de alumínio AA 1050 foi deformada com sucesso nos 4 passes realizados em 

temperatura ambiente utilizando as rotas A e Bc. 

 Houve um aumento nas propriedades mecânicas do material de acordo com os resultados 

obtidos nos ensaios de dureza vickers. Este aumento de dureza ocorreu devido ao alto grau de 

encruamento do material como resultado de uma deformação plástica severa a qual foi submetido.  

 Antes do envelhecimento final, o material processado pela rota Bc apresentou maior dureza, 

devido ao maior grau de encruamento resultante da PCE por essa rota; porém após o envelhecimento 

as medidas de durezas para ambas as rotas  praticamente se igualaram: esse fato sugere que a rota Bc 

sofreu uma maior DPI mas que também teve uma recuperação da microestrutura maior também. 

 Através das micrografias foi possível verificar a diferença do grau de encruamento e da DPI 

resultante entre as rotas A e Bc, e como isso gera uma diferença nas propriedades do material. Os dois 

diferentes modos de deformação introduziram diferentes planos de cisalhamento, gerando 

microestruturas diferentes, o que pôde ser verificado nas analises micrográficas.  

 Observa-se um refinamento da microestrutura para todas as condições estudadas, como era 

esperado, porém não foi possível observar os contornos de grão através das imagens por MO, apenas 

por MET. É provável que tenha ocorrido um ultrarrefinamento da microestrutura e os grãos se 

encontram um tamanho muito pequeno, de forma que o tamanho final dos grãos produzidos por PCE 

gira em torno de 200 a 300nm. 

 Através da análise por MET foi possível concluir que a amostra processada pela rota Bc 

depois de envelhecidas apresentou uma microestrutura mais homogênea, de grãos menores (maior 

refino de grão) e mais equiaxiais que as amostras processadas pela rota A; isso foi resultado dos 

diferentes modos e planos de cisalhamento aplicados nas diferentes rotas. 

 Foi verificado um decréscimo na condutividade elétrica dos materiais pós PCE, devido ao 

encruamento resultante na microestrutura. O envelhecimento após a PCE não influenciou muito 

nas propriedades elétricas da liga AA 1050, pois os valores de resistividade e condutividade 

não variaram significativamente.   
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