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Resumo: As primeiras ligas para conformação no estado semi-sólido(ESS) foram desenvolvidas no 
início da década de 70, por Flemings e seus colaboradores. Este processo é hoje conhecido como 
tixoconformação e aplicado na indústria automobilística na produção de peças com melhores 
propriedades mecânicas. O objetivo do presente projeto teve como principal finalidade estudar qual o 
tratamento térmico maximiza as propriedades mecânicas de uma liga de Al4Cu, que pode ser 
utilizada para conformação no ESS, obtida através de latas de alumínio recicladas. Através da liga 
obtida pela fusão das latas,foi realizado um tratamento de solubilização a 525°C durante 6 horas. Em 
um conjunto de amostras solubilizadas acompanhou-se o envelhecimento natural, enquanto em outro 
conjunto as amostras foram envelhecidas artificialmente em 180 , 260 e 350°C, em intervalos de 
tempo de 30 minutos a 6 horas. Os resultados obtidos mostram que há um aumento  significativo na 
dureza das amostras envelhecidas naturalmente, e que a associação de temperaturas e tempos 
utilizados nos tratamentos de envelhecimento artificial levaram as amostras a uma condição de super 
envelhecimento, com queda na medida de dureza.  
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 INTRODUÇÃO 
 
 A tixoconformação ocorre entre as temperaturas solidus e liquidus de uma liga. Maior 
resistência a fadiga

 (1)
, boa produtividade, matrizes com menor desgaste, bom rendimento energético, 

possibilidade de tratamentos térmicos e soldagem, fabricação de peças com seção fina com bom 
acabamento final são exemplos de vantagens deste processo. Entretanto, tem-se como desvantagem 
o alto custo do material de partida e dos equipamentos de processo, difícil controle da microestrutura 
que é sensível a temperatura e possibilidade de surgimento de inclusões devido a formação de 
óxidos 

(2)
.É possivel processar no ESS a liga Al4Cu, obtida pela reciclagem de latas de alumínio

(3)
.  O 

objetivo do presente trabalho foi encontrar tratamentos térmicos que maximizem as propriedades 
mecânicas de uma ligas Al4Cu. Para isso ,foi fundida a liga Al4Cu partindo-se de sucatas de latas de 
alumínio recicladas. A liga foi submetida a solubilização e envelhecimento artificial(tratamento T6) e 
natural.  
 
 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As amostras obtidas através da fusão de latas de alumínio foram levadas a solubilização a 525°C, 
durante 6 horas. Esse tratamento térmico elevou a dureza do material em 17%, quando comparado a 
liga bruta de fusão,como mostra a Tabela 1. 
 

Tabela 1. Dureza da liga obtida da refusão de latas e da nova liga Al4Cu sob diferentes condições. 

 Dureza(HB) 

Lata bruta 

de fusão 

57,15 

Al4Cu bruta 

de fusão 

95,12 

Al4Cu 

Solubilizada 

110,91 

 



 

 

 

 

Após a solubilização, as amostras foram divididas em dois grupos. Um grupo relativo ao 
envelhecimento natural e o segundo destinado ao envelhecimento artificial. A dureza das amostras do 
grupo relativo ao envelhecimento natural foi monitorada por 26 dias. A Figura 1(a) mostra que a 
dureza máxima ocorre 18 dias após o monitoramento,mantendo-se constante nos dias seguintes. 
As amostras do segundo grupo foram envelhecidas a 180, 260 e 350°C, em intervalos de 
30,60,120,180,240,300 e 360 minutos. Conforme mostra a Figura 1(b), todas as combinações de 
tempo e temperatura levaram a uma diminuição da dureza, devido a formação de precipitados 
incoerentes no material. Entretanto,podemos observar que o aumento da temperatura e do tempo 
favoreceram o decrescimo da dureza,portanto a investigação de menores temperaturas de 
envelhecimento e intervalos de tempos mais curtos poderão levar ao pico máximo de dureza. 
 
 

             
                                               (a)                                                                                                     (b)            

Figura 1.Curvas de envelhecimento natural(a) e artificial(b) 

 
 

 
 

CONCLUSÃO 
 
Para uma liga Al4Cu, o tratamento de solubilização a 525°c durante 6 horas faz com que ocorra 
acréscimo na dureza. 
 
A liga Al4Cu,após solubilizada a 525°C por 6h, envelhece naturalmente, com pico de dureza em 18 
dias. 
 
Temperaturas de envelhecimento superiores a 180°C, aliadas a tempos maiores que 30min causam 
super envelhecimento na liga Al4Cu. 
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