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Resumo: O tratamento de recozimento é uma prática comum na indústria, ele é realizado com a 
finalidade de restabelecer as propriedades mecânicas do material, modificada durante a laminação a 
frio. Porém o tamanho do grão do material sofre modificação permanente, não retornando ao seu 
tamanho original. O trabalho investigou comportamento do tamanho do grão de uma liga de alumínio 
após a laminação a frio, analisando sua microestrutura e recristalização para uma redução de área de 
40%, a vários tempos e  temperatura de recozimento. Pode-se constatar que o tamanho do grão é 
uma função do tempo e da temperatura de recozimento. Sobre a recristalização observou-se que ela 

ocorre mais rápida com o aumento da temperatura. 
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 INTRODUÇÃO 
 
A maior parte da produção de alumínio, 
consiste de produtos planos laminados e 
extrudados, com forte predominância dos 
primeiros,  o entendimento de fenômenos 
como, encruamento, recristalização, e 
crescimento de grãos são essenciais não só 
para se conformar corretamente o material, 
mais para controlar suas microestruturas, 
texturas e a relação de orientação entre as 
fases e, dessa maneira otimizar suas 
propriedades e desempenho. 
 
Segundo Mcqueen e Martins, durante a 
laminação a frio do alumínio ocorre  o 
escorregamento, ou seja a movimentação das 
discordâncias. No decorrer da deformação a 
frio a movimentação das discordâncias 
tornam-se difícil, a perca de mobilidade das 
discordâncias aumenta o endurecimento do 
metal, ocorrendo o encruamento. Nesse 
estágio o material tem suas propriedades 
modificadas perdendo ductilidade e 
aumentando sua dureza. Então se torna 
necessário a realização de um tratamento 
térmico de recozimento, que irá restaurar as 
propriedades do metal. No recozimento surgirá 
a recristalização, que é caracterizada pelo 
aparecimento gradual de uma microestrutura 
de novos grãos.  
 
Este trabalho tem como objetivo principal 
medir o tamanho do grão do alumínio nas 
diferentes temperaturas de recozimento e 
investigar a influência da temperatura e do 

tempo do tratamento térmico  no tamanho do 
grão do alumínio.  
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Análises químicas  
 
Após a análise química pode-se constatar que 
a liga de alumínio estudada era a AA6063. 

Segundo HATCH (1990), Nas ligas da série 
6000 o magnésio e o silício combinam-se para 
formar o composto intermediário Mg2Si, que 
antes de atingir o equilíbrio no 
superenvelhecimento, é o responsável pelo 
endurecimento da liga. 
 
Análises metalograficas  
 
Com o auxílio de um microscópico óptico foi 
possível a observação da microestrutura da 
liga AA 6063, bem como a forma, tamanho e 
distribuição dos grãos. 
 
Antes da laminação os grãos se apresentaram 
de maneira equiaxiais. Logo após a 
deformação imposta ao material  pode–se 
observar uma mudança na forma dos grãos. 
Os grãos passaram de totalmente equiaxiais 
para grãos alongados. 
 
Após o recozimento o desenvolvimento da 
microestrutura aconteceu de maneira similar 
em todas as temperaturas. Primeiro ocorreu 
um  decréscimo do grão até sua total 
recristalização e posteriormente o processo de 



 
 

 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 103 

III Jornada de Iniciação Científica do Cefetes 
I Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 23-24/10/2008 

crescimento de grão. Com 10 minutos de 
tratamento a 462º C podemos observar a 
formação da   nova microestrutura,   fig. 01, 
em seguida com 40 minutos a recristalização 
segue, já sem evidência da grãos 
encruados,conforme  fig. 02,  com setenta 
minutos  já visualiza-se a  recristalização 
completa da liga AA6063, fig. 03. Com 100 
minutos de recozimento percebe-se o 
processo de crescimento de grão, fig. 04.  
 

  
Figura 01- liga de alumínio AA6063 
recozida a 462º C por 10minutos.  

Reativo: HF40%, aumento 100X. M.O 

Figura 02- liga de alumínio AA6063 
recozida a 462º C por 40 minutos, 

Reativo: HF 40%, aumento 100X. M.O 

 

  
Figura 03- iga de alumínio AA6063 
recozida a 462º C por 70 minutos, 

Reativo: HF 40%, aumento 100X. M.O 

Figura 04-  liga de alumínio AA6063 
recozida a 462º C por 100 minutos, 
Reativo: HF 40%, aumento 100X. 

M.O 

 
O aumento de temperatura favoreceu  o 
processo de recristalização. Ocorreu uma 
grande diferença entre o tamanho de grão 
recristalizado nas diferentes temperaturas 
estudadas, tal fato pode ter ocorrido pela 
presença do Mg e Si na composição química 

da liga. Segundo HATCH (1990) esses 
elementos se combinam formando Mg2Si que 
serve de barreira para o crescimento da liga, 
porém com o aumento da temperatura esse 
precipitado se solubiliza na matriz de alumínio 
favorecendo então o crescimento de grão. 
 
CONCLUSÕES 
 
O alumínio ao ser deformado teve sua 
microestrutura alterada, ou seja, seus grãos 
mudaram de forma, de totalmente equiaxiais 
para grãos alongados. Segundo REED-HIIL, 
Nesta etapa, grande parte da energia foi 
dissipada na forma de calor, porém uma 
determinada quantidade fica retida no 
material, e com uma ativação térmica, o 
recozimento, será o responsável pela a 
reordenação dos átomos na matriz formando 
uma nova microestrutura.  
 
A formação dessa nova microestrutura foi a 
mesma para todas as temperaturas 

estudadas. Primeiro ocorre à formação de 
pequenos grãos que vão crescendo 
favorecidos pela movimentação e aniquilação 
das discordâncias até que ocorra o fim da 
recristalização.  
 
A temperatura de recozimento tem papel 
fundamental no comportamento do grão. Em 
temperaturas mais elevadas o processo de 
recristalização ocorreu mais rápido e o 
tamanho do grão foi maior. 
 
A composição química teve importante 
influência no tamanho de grão recristalizado. 
Precipitados de Mg2Si podem ter servido de 
barreiras para o crescimento de grãos a baixa 
temperatura. Porém em temperaturas mais 
elevadas a solubilização do precipitado na 
matriz de alumínio favoreceu o crescimento de 
grão. 
 
Como existe forte correlação entre as 
propriedades mecânicas e o tamanho de grão 
do material metálico, então como sugestão 
para futuros trabalhos seria relacionar os 
resultados obtidos no presente estudo com as 
propriedades mecânicas do material. 
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