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Resumo: Esse trabalho levanta preliminarmente os 

resultados de dureza do tratamento de envelhecimento 

em três diferentes temperaturas por diversos tempos na 

liga de alumínio ASTM 6351. O próximo passo será 

utilizar esses resultados na comparação com o 

comportamento de crescimento de grão com vistas 

analisar a influência do envelhecimento nesse 

fenômeno. 

1. Introdução 

O crescimento de grão pode ser de dois tipos: normal ou 

anormal [1,2]. O primeiro tipo de crescimento ocorre 

quando não há qualquer mecanismo de restrição à 

movimentação de contornos e desse modo eles migram 

por mecanismos envolvendo a difusão de átomos na 

região. No crescimento anormal de grãos, por outro 

lado, há um fator inibidor do primeiro tipo de 

crescimento e outro potencializador do segundo, 

fazendo com que alguns grãos tenham maior capacidade 

de crescer em relação aos demais, fazendo com que a 

distribuição inicial homogênea torne-se bimodal [1]. 

Partículas de segunda fase [3] podem ser responsáveis 

pela inibição do crescimento normal de grãos. O 

crescimento anormal de grãos pode ocorrer por conta do 

eventual crescimento competitivo e/ou dissolução 

dessas partículas [1,2]. A análise do efeito da 

precipitação [4] de partículas de segunda fase no 

crescimento de grão não é muito estudada porque se 

acredita que esses fenômenos ocorram em temperaturas 

muito distintas, razão que norteou esse trabalho. 

 

2. Metodologia 

A partir de um tarugo de alumínio da liga ASTM 6351, 

de 12,5 mm de diâmetro, foram retirados 84 corpos de 

prova com 15 mm de altura. As amostras foram 

solubilizadas na temperatura de 560
o
C por 1 hora e 

envelhecidas em três temperaturas: 170, 200 e 400ºC. 

Os tempos de tratamento foram escolhidos em 

progressão geométrica com razão 3
n
 para os valores de 

expoente entre 1 e 7, ou seja, entre 3 e 2187 minutos, 

para um amplo detalhamento das curvas de 

envelhecimento. Para cada temperatura, foram 

separados 28 corpos de prova, tendo sido escolhidos 4 

corpos de prova para cada tempo de tratamento. Cada 

corpo de prova foi submetido pelo menos a 5 medidas 

de dureza Vickers com carga de 10 kgf (~98N). 

 

3. Resultados 

As curvas de envelhecimento obtidas nesse trabalho 

podem ser vistas a seguir. Nota-se que para a 

temperatura intermediária, 200
o
C, o pico de dureza 

ocorreu no tempo de pouco mais de 200 minutos. 

Também é possível verificar que o maior valor de 

dureza devido à precipitação foi obtido na temperatura 

de 170
o
C. Por fim, a temperatura de 400

o
C levou apenas 

ao amolecimento da amostra, fruto da condição de 

superenvelhecimento. 

 

 
 

Figura 1 – Evolução de dureza nas temperaturas de    

(∆) 170
o
C, (□) 200

o
C e (○) 400

o
C da liga ASTM 6351. 

 

4. Conclusão 
Conforme a temperatura de tratamento aumentou, foi 

possível notar um decréscimo mais rápido na dureza das 

amostras e a um menor valor máximo de dureza. 
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