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Resumo: O projeto consiste em caracterizar a cinética 

de crescimento de grão de uma liga de Al 6061 durante o 

envelhecimento artificial, dando continuidade a uma 

pesquisa cujas amostras já foram submetidas ao 

envelhecimento e caracterização por dureza Vickers. 

Atualmente, estão sendo realizados testes de preparação 

metalográfica das amostras para observação de contornos 

de grão e segundas fases no microscópio óptico e 

subsequente medida dos tamanhos médios de grão, mas 

ainda sem sucesso. 

1. Introdução 
Um dos processos térmicos utilizados em ligas 

metálicas com vistas ao endurecimento por precipitação 

ou por partículas de segunda fase é denominado de 

envelhecimento. [1] A sequência desse tratamento 

térmico está relacionada com a resistência mecânica e a 

dureza de algumas ligas metálicas, particularmente 

algumas de alumínio como as da família 6000. 

O endurecimento por partículas de segunda fase 

provoca o aumento das propriedades de resistência e 

dureza por meio do aquecimento do material até uma 

temperatura acima da linha solvus, mas abaixo da sua 

temperatura de fusão ou solidus, com posterior 

resfriamento rápido em água, e subsequente tratamento 

em temperaturas abaixo da linha solvus por determinado 

tempo possibilitando a formação de precipitados durante 

esse período denominado de envelhecimento. Há de se 

ter cuidado, no entanto, para que a temperatura ou o 

tempo não sejam excessivos visto que pode gerar um 

efeito contrário, diminuindo as propriedades de dureza e 

resistência, situação geralmente conhecida como de 

superenvelhecimento. Na realidade, a dureza e sua 

resistência mecânica aumentam devido a uma série de 

mecanismos advindos das interações entre as 

discordâncias e as partículas de segunda fase, que 

dependem do tamanho, espaçamento médio, tipo de 

interface com a primeira fase e fração volumétrica. O 

superenvelhecimento, no entanto, está associado às 

partículas mais grosseiras, de maior espaçamento médio 

e menor fração volumétrica e de interface incoerente. 

2. Metodologia 
No projeto anterior, amostras de 12,7 mm de diâmetro 

foram submetidas a ensaios de dureza Vickers referentes 

à temperatura de solubilização de 560ºC por 1 hora e em 

seguida envelhecidas nas temperaturas de 170, 200 e 

400ºC por 3, 9, 27, 81, 243, 729 e 2187 minutos a qual 

apresenta uma matriz formada pela fase α, enquanto as 

partículas de segunda fase são de Mg2Si com estrutura 

diversificada (zonas de Guinier-Preston, β’ e β). [2] 

Cada amostra ensaiada por dureza foi embutida em 

baquelite e submetida a diferentes técnicas de lixamento 

e polimento com vistas à caracterização no microscópio 

óptico. A sequência de lixamento foi: lixa d’água grana 

320, 400 e 600, polimento com pasta de diamante de 6 e 

1 µm e finalmente polimento com sílica coloidal. Tentou-

se ainda o ataque eletrolítico com o reagente de Barker 

[3] e químico com o reagente de Poulton. [3] 

3. Resultados 
A sequência de lixamento e polimento mecânicos foi 

realizada apenas nas amostras submetidas ao 

envelhecimento a 400ºC. O processo adotado tem 

apresentado certa dificuldade para ser concluído com 

êxito já que as amostras apresentaram imperfeições como 

mostradas na Figura 1 (em dois diferentes aumentos), 

impossibilitando até o momento um ataque químico ou 

eletrolítico bem-sucedido, ou seja, que revele os 

contornos de grão. Uma dificuldade adicional para o 

acerto na preparação via mecânica é a quantidade 

considerável de partículas de segunda fase de dureza 

muito maior que a matriz, tipicamente encontrada após 

esse tratamento térmico. 

   

Figura 1 – Micrografias observadas no microscópio 

óptico da amostra envelhecida a 400ºC por 729 minutos. 

4. Conclusão 
Os resultados preliminares permitem chegar à 

conclusão de que há necessidade de mudança na forma 

de preparação das amostras com vistas à eliminação das 

imperfeições observadas além de uma investigação com 

outros reagentes, para que os contornos de grão sejam 

revelados. 
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