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RESUMO
Este trabalho investiga a possibilidade do uso da técnica de análise por
ultrassom como uma alternativa aos ensaios convencionais de dureza, tendo como
objetivo avaliar as propriedades mecânicas de ligas de alumínio-silício através de
ensaio não destrutivo. Além disto, este método de avaliação apresenta-se como uma
alternativa mais rápida e econômica para o controle de qualidade de produtos
produzidos em larga escala. O material escolhido para o desenvolvimento deste
estudo foi a liga de alumínio A356 fundida e tratada termicamente, muito utilizada
nas indústrias automotiva e aeroespacial. Foram realizadas medidas de velocidade
acústica e avaliação da atenuação sônica através da aplicação de ondas
longitudinais, utilizando-se o método de pulso-eco e transdutor, com frequência da
onda ultrassônica inserida de 4 MHz. Os dados obtidos foram correlacionados com
os valores de dureza Brinell (HB). Foram confeccionadas dezesseis amostras pelo
processo de fundição em coquilha, que foram numeradas sequencialmente. As
amostras foram divididas em quatro grupos que foram tratados termicamente. Foram
realizados ensaios de análise química, densidade, SDAS e caracterização
microestrutural, relacionando-se os resultados obtidos com valores de dureza.
Considerando

a

metodologia

empregada

e

o

fato

que

não

houve

superenvelhecimento, conclui-se que há uma relação direta e positiva entre a
velocidade acústica e valores de dureza, de modo que o controle de qualidade além
de mais rápido não é destrutivo.

Palavras Chaves: Ultrassom; dureza; alumínio.

ABSTRACT
Correlation between ultrasound and hardness of aluminum-silicon alloy
A356 cast and heat treated.

It will be showed the possibility of using ultrasound analysis technique as an
alternative to conventional hardness tests to evaluate the mechanical properties of
aluminum-silicon alloy. The development of this evaluation method can be presented
as a faster and cheaper alternative for the control of product quality in production
lines. The material chosen for the development of this study was the aluminumsilicon A356 transformed by casting and heat treatment processes due to its great
utilization in the automotive and aerospace industry. Performed velocity acoustic
measurements and evaluation of sonic attenuation have been analyzed through
application of longitudinal waves, using pulse-echo method and transducer of
frequency of the ultrasonic wave set in 4 MHz. The data were correlated with values
of Brinell hardness. Sixteen samples were prepared by casting process, produced
and numbered sequentially. Afterwards, the samples were divided into four groups
for the heat treatment process. Analysis of chemical composition, density, SDAS and
structural analysis metallography were performed on the samples in an attempt to
relate these factors to the hardness analyzed. It was concluded that there is a direct and
positive relationship between acoustic velocity and hardness values, like this the quality
control will be faster and not destructive.

Keywords: Ultrasound; hardness; aluminum.
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1 INTRODUÇÃO
A cada dia torna-se mais evidente a necessidade de ações para minimizar os
danos que causamos ao meio ambiente. Essas ações devem ser tomadas em todos
os níveis sociais desde o individual, nos meios acadêmicos e políticos e no meio
coorporativo em indústrias nacionais e multinacionais.
Pode-se atuar em várias frentes para minimizar estes danos, desde a
preservação de florestas e rios, programas de reciclagem de resíduos e redução na
emissão de gases poluentes. Este último, vem sendo amplamente discutido por
governos e grupos internacionais, que pressionam principalmente países com
economia baseada na indústria, para reduzir gradualmente a emissão de gases
poluentes ao meio ambiente, vide programas como protocolo de Kioto e Créditos de
Carbono.
Também na indústria automotiva existe uma forte corrente para a construção
de veículos automotivos com alta eficiência e baixo consumo energético, tornando
estes economicamente favoráveis e ecologicamente corretos aos consumidores.
Esta redução de consumo pode ocorrer de diversas maneiras, e as mais utilizadas
são o desenvolvimento de veículos híbridos com motores mais econômicos ou a
redução no peso dos veículos utilizando materiais com menor peso especifico.
Para a redução de peso dos automóveis, o desenvolvimento de materiais
mais leves com alta performance mecânica é essencial. A indústria, em geral, vem
aplicando um alto investimento, através de pesquisa acadêmica ou em seus centros
tecnológicos, para o desenvolvimento de novos materiais que possam substituir os
atuais em desempenho, porém com menor peso específico, contribuindo para a
redução no consumo de combustível.
Como exemplo deste processo de substituição, pode-se citar as ligas de
alumínio que vem sendo utilizadas em substituição a materiais mais densos como o
ferro e o aço, em componente como carcaças e tampas de motores, caixas de
engrenagens, bombas de óleo e bombas de água, sem comprometer a performance
do produto. Em uma pesquisa, realizada pelo Institut für Kraftfahrzeuge (Instituto
para Veículos Motorizados) da Universidade de Aachen, na Alemanha, constatou-se
que o material mais efetivo na diminuição da massa de veículos são as ligas de
alumínio. Segundo o estudo, as ligas de alumínio oferecem potencial de redução de
peso de até 40% em grande parte dos componentes automotivos. (ABAL, 2010)
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O desenvolvimento de novos materiais é uma área amplamente estudada
atualmente, e possui subdivisões como nano materiais, materiais compósitos,
semicondutores, biomateriais entre outros. A utilização desses novos materiais pelas
indústrias, deve passar por uma bateria de testes químicos, físicos, mecânicos e
dinâmicos para atestar a performance dos produtos com as novas matérias-primas.
Estes testes podem ser realizados internamente ou em laboratórios especializados,
em sua maioria são testes destrutivos os quais demandam custos de processos e ou
com produtos consumidos.
Entre os testes para análise de propriedades mecânicas, um dos mais
utilizados é o teste de dureza que pode ser aplicado a diversos materiais. O teste de
dureza pode ser realizado direto na superfície do produto, ou em uma secção do
perfil da peça em corpos de prova. As especificações são variadas dependo do
material e ou da norma requerida para realização do teste. Em alguns casos, a
confecção de corpos de prova demanda algum tempo ocasionando uma certa
demora na obtenção dos resultados.
Na análise de propriedades mecânicas atualmente existem várias técnicas
que possibilitam o ensaio de materiais sem a necessidade de destruição dos
produtos. Estes ensaios são conhecidos como testes não destrutivos, como por
exemplo, análise por ultrassom, vibração transversal, ondas de tensão, corrente
parasita, ressonância mecânica, raio x, entre outros. A utilização de cada técnica
varia conforme características do material e precisão da análise. Outra vantagem
dessas novas técnicas em comparação aos testes destrutivos convencionais é a
maior rapidez na obtenção dos resultados, já que não existe a necessidade de
confecção de corpos de prova sendo a análise realizada diretamente na peça.
Em uma análise por ultrassom, por exemplo, pode-se determinar a dureza do
material através de valores de velocidade e atenuação ultrassônicas pela matriz de
rigidez em diferentes orientações de propagação, pois a velocidade de propagação
da onda está relacionada com as constantes elásticas e densidade do material.
(KOOPS, 2013)
Visando acelerar os testes de materiais em processos produtivos e reduzir o
número de descartes de produção, neste trabalho será analisada a dureza da liga de
alumínio - silício A356 através da técnica não-destrutiva de ultrassom. Também
serão realizados testes de dureza convencional, os quais serão correlacionados com
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os resultados da análise por ultrassom, para definir a assertividade e precisão da
técnica não-destrutiva para o material e processo em questão.
A análise por ultrassom será realizada através do método pulso-eco utilizando
um transdutor normal com ângulo de incidência de 0° (zero grau), o qual emite
ondas longitudinais no material, recebendo como resposta parâmetros de velocidade
acústica e a atenuação sônica. Será utilizado o transdutor com frequência de ondas
de 4 MHz.
Estes parâmetros permitiram obter através de relação indireta, dados a
respeito das propriedades mecânicas do material como dureza. No entanto, algumas
características do material como fases intermetálicas, composição química, tamanho
de grão e inclusões podem influenciar na precisão dos resultados.
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2 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial da aplicação da técnica de
análise por ultrassom para a caracterização da dureza Brinell da liga de alumínio /
silício A356 para a produção de peças automotivas. Objetiva-se também verificar a
eficiência e precisão da técnica de ultrassom em comparação a técnica de teste de
dureza convencional, para o material e processo escolhido.
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3 REVISÃO BIBLIOGRAFICA

3.1 Alumínio
3.1.1 Introdução geral
A versatilidade e diversidade na aplicação das ligas de alumínio é decorrente
da grande abrangência de propriedades, permitindo a utilização deste material em
itens para a indústria de embalagens ou itens estruturais altamente resistentes para
a indústria aeroespacial, entre várias outras aplicações.
As propriedades mecânicas do alumínio dependem do grau de pureza do
material, ligas de alumínio com grau de pureza de 99,9999% são principalmente
utilizadas em aplicações térmicas e elétricas. Em ligas com maior percentual de
impurezas as propriedades mecânicas como resistência a tração, limite de
escoamento e dureza são diretamente influenciadas. Outro fator que possibilita a
mudança de propriedades mecânicas das ligas de alumínio é a microestrutura.
As indústrias automotivas e aeroespaciais têm particular interesse pelas ligas
de alumínio devido a associação de baixa densidade e alta resistência mecânica.
Isso permite o desenvolvimento de estruturas com alta resistência e baixo peso
especifico, características extremamente importantes para a indústria de transporte.
A substituição de materiais como o aço e o ferro fundido na produção de peças
automobilísticas como blocos de motores, componentes de suspensão, caixas de
engrenagem, entre outros, vem reduzindo o peso dos veículos e possibilitando a
economia de combustível e redução na emissão de gases poluentes na atmosfera.
Estes fatores fazem com que a indústria automobilística apresente um
aumento no consumo de ligas de alumínio ano após ano, principalmente na forma
de fundidos. Um fator que limita este crescimento é o alto preço das ligas de
alumínio em comparação aos materiais concorrentes. No mercado brasileiro a
indústria automobilística utiliza em torno de 7% do peso de um veículo em ligas de
alumínio, este percentual é bem abaixo do apresentado na média mundial e menos
que a metade do utilizado na América do Norte, mesmo sendo o Brasil um dos
maiores produtores mundiais de alumínio. (CUNHA, 2012)
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A indústria alimentícia, de bebidas, embalagens e construção civil, também
são grandes consumidores de ligas de alumínio devido à alta resistência a corrosão
e características atóxicas do material. Sua excelente condutividade elétrica
possibilita ampla aplicação em linhas de transmissão de energia e equipamentos de
aquecimento e arrefecimento.
Outra particularidade das ligas de alumínio que atrai a indústria, tanto do
ponto de vista econômico (consumo energético) quanto do ambiental (redução de
resíduos), é a reciclagem do material. Na produção do metal a partir da redução da
bauxita é necessário uma grande quantidade de energia, no entanto, para a
reciclagem do material apenas 5% dessa quantia energética é utilizada.
(FERRARINI, 2005)

3.1.2 A influência dos elementos de liga nas propriedades
Em ligas de alumínio os elementos de liga podem alterar as propriedades do
material basicamente pelos mecanismos de formação de soluções sólidas ou de
segundas fases. Alguns desses elementos, mesmo em baixas concentrações,
menores que 1%, tem grande influência nas características do material. Devido isto
são definidos padrões que estipulam o máximo e mínimo em percentual de cada
elemento para uma determinada liga.
Essas modificações podem afetar muitas das propriedades do material como
densidade, ponto de fusão, condutividade térmica e elétrica, calor especifico,
coeficiente de expansão térmica e resistência a corrosão são algumas delas.
Silício (Si) – Melhora as propriedades relacionadas ao processo de fundição
da liga, devido ao aumento na fluidez e redução de áreas de contrações na liga,
diminui a porosidade e o coeficiente de expansão térmica. Ligas alumínio - silício
apresentam formação eutética em 11,7% em massa de silício a 577 °C, o silício em
sua fase eutética tem uma morfologia acircular com características de fibras
lamelares, no entanto, com o uso de elementos modificadores ou um rápido
resfriamento a morfologia pode ser alterada para morfologia mais regular. A
modificação da morfologia das plaquetas de silício da forma lamelar para fibrosa,
corresponde a um aumento nas propriedades mecânicas de ductilidade, pois a forma
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lamelar apresenta pontos de tensão nas extremidades dos grãos. (UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BRESCIA, 2017)
Ligas de alumínio / silício / magnésio apresentam aumento nas propriedades
mecânicas de resistência a tração, limite de escoamento e dureza quando tratadas
termicamente. O silício aumenta a resistência ao desgaste por abrasão, a resistência
a ruptura a quente, reduzindo a trabalhabilidade e a anodização do material.
Cobre (Cu) – É um elemento utilizado para a formação de ligas com alta
resistência mecânica. Determinados percentuais de cobre no alumínio melhoram a
resistência a tração, resistência a fadiga, resistência a ruptura a quente e a dureza,
consequentemente reduz a ductilidade reduzindo também a resistência a corrosão
da liga, conforme pode ser observado na figura 1. (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA, 2017)
O cobre promove solução sólida quando tratada termicamente, o percentual
usualmente utilizado em ligas alumínio - cobre para tratamento térmico é de 2 - 6%.
Figura 1 - Gráfico correlacionando percentual de cobre com resistência a tração e
alongamento.

Fonte: Università Degli Studi di Brescia (2017)
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Níquel (Ni) – Melhora a estabilidade dimensional e a resistência em
temperaturas elevadas, quando combinado com o cobre.
Magnésio (Mg) – É um elemento que quando associado ao alumínio aumenta
consideravelmente a resistência a tração, limite de escoamento e dureza, sem
grandes alterações na ductilidade do material quando tratado termicamente. O
magnésio aumenta a resistência a corrosão e a capacidade para soldar a liga, porem
reduz a “fundibilidade” da mesma.
O magnésio é frequentemente usado em ligas alumínio - silício em percentual
inferior a 0,7% para que possam ser tratadas termicamente, ele melhora as
propriedades

mecânicas

quando

realizado

tratamentos

de

solubilização

e

envelhecimento artificial, precipitando o intermetálico Mg2Si finamente disperso na
matriz de alumínio.
Estrôncio (Sr) – É utilizado como modificador da morfologia da fase eutética
do silício de uma fase com formato de placas grosseiras para um eutético fibroso
refinado em ligas alumínio / silício. O resultado é que as partículas frágeis de silício
são reduzidas, as fibras são finamente divididas ao invés de placas largas e
grosseiras que agem como concentradores de tensão e planos de fragilidade que
aumentam a probabilidade de propagação de trincas na liga. (SILVA, 2004)
A quantidade de estrôncio para promover uma completa modificação na liga,
está diretamente relacionada com a taxa de solidificação. No entanto, altos níveis de
estrôncio em ligas de alumínio - silício são associados a aumento de porosidade no
fundido. (SILVA, 2004)
Sódio (Na) – Também é utilizado como modificador em ligas alumínio –
silício, e atinge os mesmos efeitos na morfologia da liga que o estrôncio. Quando
interage com o fósforo aumenta a eficácia na modificação do refinamento da fase
primaria do silício. (CUNHA, 2012)
Antimônio (Sb) – Utilizado como modificador eutético em ligas alumínio /
silício, o grau de modificação depende da ausência de fósforo e da taxa de
resfriamento. O antimônio pode reagir com estrôncio e cálcio formando
intermetálicos grosseiros, que causam efeitos adversos na fluidez e na estrutura
morfológica do material. (CUNHA, 2012)
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Berílio (Be) – Usado para reduzir perdas por oxidação, o berílio modifica a
morfologia do ferro na liga fundida melhorando as propriedades mecânicas de
ductilidade no material. (CUNHA, 2012)
Titânio (Ti) – Geralmente o titânio é utilizado combinado com baixos níveis de
boro em ligas de alumínio, para refinamento do grão na estrutura. O efeito do titânio
nas ligas alumínio – silício é reduzido ao longo do tempo. Em níveis elevados o
titânio pode ocasionar excesso de escória no forno, prejudicando a qualidade do
fundido.
Boro (B) – Combinado com outros metais forma boretos, como por exemplo o
Al2B e o TiB2. Esses boretos atuam como sítios de nucleação que ativam o
refinamento de grãos em fases como TiAl3. O boro é utilizado como refinador de
grão e para melhorar precipitação de V, Ti, Cr e Mo. Pode ser utilizado sozinho em
percentuais entre 0,005 a 1%, porém seus efeitos são mais efetivos quando
combinado com titânio. Comercialmente refinadores de grão contem 5% de titânio
para 1% de boro.
Ferro (Fe) – Em geral o ferro é considerado um contaminante em ligas de
alumínio. Quando presente em alta quantidade na liga apresenta-se em formas de
placas reduzindo as propriedades mecânicas da liga.
O ferro combinado com alumínio, silício e / ou magnésio pode formar
intermetálicos como o β – Al8Fe2Si (placas), α – Al5FeSi (escrita chinesa) e π Al8FeMg3Si6. A formação e o tamanho destes intermetálicos está diretamente
relacionada com o nível de ferro, a presença de modificadores na liga (estrôncio /
sódio), ou com o resfriamento rápido da liga.
A nucleação e a propagação de micro trincas é facilitada pela presença
desses intermetálicos, reduzindo as propriedades mecânicas do material como a
ductilidade.
Manganês (Mn) – Considerado uma impureza comum no alumínio primário, o
manganês aumenta a resistência a tração, o limite de escoamento e a dureza. Por
isso é comumente utilizado em ligas para forjamento, por outro lado, reduz a
resistividade da liga. O manganês atua como um refinador de grãos e pode reduzir a
contração durante o processo de solidificação. O manganês não apresenta
alterações na liga referente a resistência a corrosão.
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O manganês em teores de até 0,5% pode ser utilizado para reduzir os efeitos
negativos decorrentes do alto nível de ferro na liga. Ele modifica a morfologia dos
intermetálicos de ferro, figura 2, reduzindo a tendência a nucleação e propagação de
trincas por intermetálicos. Em ligas que contém cobre a sua maior contribuição é a
formação de compostos que ancoram os contornos de grãos. (FERRARINI, 2005)
Figura 2 - Micrografias - A) intermetálicos com forma de placa / lamela B) e C)
intermetálicos modificados com manganês – Simulação em 3D; D) formato de placa / lamela
e E) modificado.

Fonte: Ferrarini (2005)

Cromo (Cr) – Também modifica a morfologia dos compostos intermetálicos
de ferro, formando intermetálico em combinação com o ferro e o alumínio. O cromo
melhora a resistência a corrosão da liga e aumenta as propriedades mecânicas após
tratamento térmico.
Estanho (Sn) – É usado na composição de ligas de alta performance, tendo
excelentes propriedades auto lubrificante reduzindo o coeficiente de fricção da liga,
sendo usado em materiais para rolamentos. O estanho reduz a resistência a
corrosão em ligas de alumínio.
Zinco (Zn) – Tanto pode ser considerado um elemento de liga como uma
impureza, dependendo da liga. Aumenta a resistência mecânica, mas reduz a
ductilidade do material. Quando adicionado em quantidade superior a 10%, gera
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elevada contração e deixa a liga propícia a trincas durante a solidificação.
(FERRARINI, 2005)
Cálcio (Ca) – É um fraco modificador para ligas de alumínio - silício eutético.
Ligas contendo 5% de cálcio e 5% de zinco apresentam propriedades
superplásticas. Em ligas alumínio - silício o cálcio aumenta propriedades como a
resistência a tração, limite de escoamento e dureza, reduzindo consequentemente o
alongamento. Pode ocorrer a formação de intermetálicos CaAl4. O cálcio também
aumenta

a

solubilidade

do

hidrogênio

na

liga

de

alumínio

aumentando

consequentemente a incidência de microporosidades na liga.
Fosforo (P) – Considerado uma impureza em ligas de alumínio, possui baixa
solubilidade em alumínio fundido e ainda menor no alumínio em estado solido. Em
ligas alumínio / silício hipereutética o composto AlP3 serve como um refinador de
grão. O fósforo diminui a eficiência de modificadores eutéticos como sódio e
estrôncio.
Hidrogênio (H) – Considerado como impureza é absorvido pelo alumínio
fundido através da redução do vapor de água da atmosfera. Quanto maior a
temperatura do metal maior a absorção de hidrogênio, figura 3. O hidrogênio possui
solubilidade maior no alumínio em estado líquido, assim durante o processo de
solidificação pode ocorrer o aparecimento de microporosidade por gás.
Figura 3 - A esquerda gráfico da solubilidade de hidrogênio em função da
temperatura do metal, e a direita, ilustração do crescimento dos braços dendriticos e
segregação do hidrogênio.

Fonte: Università Degli Studi di Brescia (2017)
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Durante o processo de formação das dendritas, o hidrogênio é segregado
pelo alumínio e aloja-se no espaço entre os braços dendriticos. Ao fim do processo
de solidificação estas concentrações de hidrogênio entre as dendritas tornam-se
microporosidades.
‘Para minimizar a quantidade de hidrogênio em ligas de alumínio, são
utilizados processos para desgaseificação e análises para controlar a quantidade de
hidrogênio na liga.

3.1.3 Sistema alumínio - silício
Ligas de alumínio contendo silício como principal elemento de liga constituem
atualmente entre 80% e 90% de todas as ligas de alumínio utilizadas em processos
de fundição. Por apresentarem excelentes características como alta fluidez, menor
coeficiente de expansão térmica e menor nível de contração que permitem melhor
alimentação do molde (SILVA, 2016). A densidade do silício é de 2,3 g/cm3, e sendo
adicionado ao alumínio não altera sua densidade, característica bastante
considerável em peças fundidas em alumínio. (OLIVEIRA, 2012)
As ligas de alumínio - silício apresentam a tendência de concentrar
porosidade na região que apresenta a maior concentração de calor. Isso ocorre
devido a solidificação progressiva da liga, ou seja, o material inicia a solidificação
nas paredes do molde e caminha para o centro progressivamente. Quando as duas
frentes de solidificação se aproximam, pode ocorrer a ausência de material na região
de encontro, devido a contração gerada pela redução de volume após processo de
solidificação. (ALMEIDA, 2009)
O sistema binário alumínio / silício apresenta um eutético simples à
temperatura de 577°C para uma composição correspondente a 12,6% de silício,
conforme apresentado na figura 4. Observa-se no diagrama de fases da liga, que a
sequência de solidificação de uma liga hipoeutética é composta principalmente por
três fases. No primeiro estágio vemos a formação de dendritas de alumínio (α-Al),
em seguida ocorre a reação principal eutética binária e por último a formação de
fases eutéticas terciárias e quaternárias (compostos intermetálicos). (SEGUNDO,
2015)
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O teor de silício das ligas comerciais de alumínio - silício variam de 5% a 20%
de silício, sendo assim são divididas em três grupos de acordo com o percentual de
silício presente em sua composição química.
Figura 4 - a) Diagrama de equilíbrio de fases do sistema Al-Si; Microestruturas
brutas de fusão de uma liga: b) Al-Si hipoeutético, c) Al-Si eutético, d) Al-Si hipereutético.
(FERRARINI, 2005)

Fonte: Ferrarini (2005)
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Ligas hipoeutéticas (5 a 12%): Ligas com baixo teor de silício são
comumente utilizadas em fundição com moldes de areia. Tendem a realizar uma
solidificação pastosa decorrente da solidificação dendrítica e maior intervalo de
solidificação. Apresenta em sua formação uma fase primária de alumínio com a
presença de dendritas com ramos secundários, terciários ou de ordem maior. Entre
os ramos dendríticos observam-se fases intermetálicas e estrutura eutética.
Como pode ser visto no diagrama binário de equilíbrio, figura 4, as ligas
hipoeutéticas apresentam uma fase α rica em alumínio com o silício como soluto e
uma fase β com silício, sendo que as duas fases apresentam estrutura cúbica de
face centrada (CFC). Na solidificação das ligas hipoeutéticas ocorre primeiramente a
formação da fase α (rica em alumínio) e em seguida a solidificação das fases α e β
com maior teor de silício, em torno de 12,7%, formando células eutéticas α mais β
em temperatura em torno de 577°C. (ALMEIDA, 2009)
Ligas eutéticas (12 a 13%): As ligas eutéticas apresenta um curto intervalo
de solidificação, e com isso não apresenta fase pastosa passando diretamente do
estado líquido para o sólido. Na estrutura eutética, não modificada, observa-se a
morfologia do silício de forma acicular, apresentando grandes plaquetas que são
pontos de tensão na estrutura. Utilizando modificadores, como o estrôncio ou sódio,
pode-se controlar a morfologia do silício, permitindo um refino na estrutura eutética o
que pode aumentar a ductilidade.
As ligas eutéticas possuem alto grau de fluidez e baixo nível de contração na
solidificação. Geralmente são utilizadas em peças que não exigem uma alta
resistência mecânica. (SILVA, 2016)
Ligas hipereutéticas (13 a 20%): Nas ligas hipereutéticas o silício é usado
em teor superior a 13% ocorrendo a formação de plaquetas grandes e grosseiras de
silício primário. Estas plaquetas aumentam a dureza do material, aumentam a
resistência ao desgaste, aumentam a fluidez do líquido e promovem um melhor
escoamento no molde, propiciando a confecção de peças com geometrias mais
complexas. O alto teor de silício também propicia a redução da contração durante o
resfriamento, diminui a porosidade nas peças fundidas, reduz o coeficiente de
expansão térmica e melhora a soldabilidade da liga, no entanto, o alto teor de silício
dificulta a usinagem das peças. (SANTOS, 2006)
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As ligas alumínio – silício

hipereutéticas são menos utilizadas que as

hipoeutéticas devido a necessidade de maior controle da microestrutura e
integridade das peças fundidas, e maior dificuldade para usinagem, devido a maior
quantidade de partículas de silício primário.
Para o controle do tamanho e número de partículas de silício primário é
realizado o tratamento de refinamento, que ocorre através da adição ao banho de
metal líquido de partículas que facilitam a nucleação do silício, como a adição de
fósforo. Após tratamento de refinamento, as partículas resultantes têm em torno de
10% do tamanho de partículas sem tratamento. (FERRARINI, 2005)

3.1.4 Solidificação das ligas Al – Si.
O fenômeno de solidificação é a mudança de um dado material do estado
líquido para o estado sólido cristalino através da nucleação e crescimento da fase
sólida com o consumo do líquido. Os produtos metálicos passam necessariamente
pelo processo de solidificação em algum momento de seu processo de fabricação.
As características e propriedades das peças fundidas são dependentes do processo
de

solidificação,

pois

as

propriedades

dependem

do

tamanho

de

grão,

espaçamentos dendríticos, espaçamentos lamelares ou fibrosos, distribuição de
inclusões e porosidades, características essas que são determinadas durante o
processo de solidificação. A qualidade e propriedades das peças e lingotes fundidos
são determinadas pelo método de solidificação, pela taxa de solidificação e pelo
processo de resfriamento. (SILVA, 2016)
Quando o metal líquido entra em contato com as paredes do molde, com
temperatura inferior ao metal, é formada a zona coquilhada que tem grãos finos,
equiaxiais e de orientação cristalográfica em grande parte aleatória. A solidificação
continua em direção ao centro do molde, formando a zona colunar, cujos grãos são
alongados e crescem das áreas mais frias para as mais quentes e perpendicular à
parede do molde, com orientação cristalográfica preferencial.
Em metais puros a zona colunar segue até o centro, conforme ilustrado na
Figura 5(a), porém para metais que contém impurezas ou ligas ocorre a formação da
zona equiaxial no centro do material, com orientação cristalográfica em grande parte
aleatória, conforme pode ser observado na Figura 5(b). Na Figura 5(c) é
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apresentado uma microestrutura completamente equiaxial, que pode ser obtida com
a adição de partículas que atuam como nucleantes. (KELTON; GREER, 2010)
Na figura 6 pode ser observado uma representação em corte transversal de
lingotes apresentando as três zonas de solidificação.
Figura 5 - Esquemas de corte longitudinal de lingotes: (a) zona coquilhada seguida
por solidificação completamente colunar, (b) zona coquilhada seguida por região de zona
colunar com a região central equiaxial, (c) microestrutura completamente equiaxial.

Fonte: Kelton; Greer (2010)

Figura 6 - Esquemas de corte transversal de lingotes apresentando as três zonas de
solidificação. (SILVA, 2016)

Fonte: Silva (2016)

As

microestruturas de

ligas

metálicas

dependem

principalmente

da

composição química da liga e do processo de solidificação do material, este último
envolve essencialmente fenômenos de nucleação, crescimento, redistribuição de
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soluto, fluxo de material e transferência de calor. Na nucleação, quando um líquido é
resfriado abaixo da sua temperatura de equilíbrio de fusão, ocorre o surgimento da
fase sólida de maneira estável dentro da fase líquida, que surge na forma de
pequenos núcleos que crescem formando os cristais, a partir da fase líquida.
Quando a fase líquida é superresfriada, a fase sólida terá maior estabilidade
termodinâmica, pois terá menor energia livre que a fase líquida.
Em ligas hipoeutéticas, solidificadas por processos convencionais de fundição
a estrutura formada é predominantemente dendrítica, e sua formação ocorre devido
ao fenômeno de superesfriamento constitucional. No fenômeno de superesfriamento
constitucional, variações locais na composição do líquido associadas a rejeição de
soluto pelo sólido formado, conduzem a situação onde regiões líquidas à frente da
interface sólido / líquido apresentam temperaturas menores que a temperatura
liquidus gerando instabilidades morfológicas na interface de solidificação, levando ao
crescimento de protuberâncias que originarão as dendritas. (FERRARINI, 2005)
As dendritas podem ser classificadas como colunares ou equiaxiais. Esta
formação depende das condições de solidificação imposta ao material. O
crescimento dendrítico é cristalográfico, e para o alumínio as ramificações primarias
são orientadas a uma direção cristalográfica. Para ligas hipoeutéticas de alumínio silício a sequência de solidificação é o surgimento da fase primária de alumínio α
que crescerá na forma de dendritas até o material ainda líquido situado na região
interdendrítica atingir a composição eutética, em torno de 12,7% de silício, e se
transformar no eutético alumínio / silício. Nas ligas eutéticas o liquido ao atingir a
temperatura eutética se transformará no eutético alumínio / silício. Ligas
hipereutéticas apresentarão as partículas de silício na fase primaria e ao redor
dessas a fase eutética alumínio / silício. (FERRARINI, 2005)
O modo de nucleação e crescimento da fase eutética na rede dendrítica
possui forte influência na alimentação através da rede de sólidos, que por sua vez
afeta a formação de porosidade durante as últimas fases da solidificação, devido ao
fato de que a nucleação da fase eutética ocorre no fim da solidificação. A Figura 7
apresenta uma ilustração das possíveis formas de nucleação e crescimento da fase
eutética. (SILVA, 2016)
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Figura 7 – Formas de nucleação da fase eutética no sistema Al-Si: (a) crescimento
por gradiente térmico, (b) nucleação e crescimento das dendritas do alumínio primário e (c)
nucleação heterogênea independente dos grãos eutéticos nos espaços interdendríticos. A
fase eutética é ilustrada em preto.

Fonte: Silva (2016)

No processo de solidificação, altas taxas de resfriamento geram benefícios
microestruturais resultando em melhoras significativas nas propriedades mecânicas
do fundido. A solidificação rápida reduz o tamanho de grão refinando e dispersando
a porosidade no material. Em altas taxas de resfriamento ocorre uma melhora na
modificação do silício eutético, resultando em partículas de silício mais finamente
divididas. (SANTOS, 2006)
Seções solidificadas mais rapidamente apesentam tamanhos de grãos mais
refinados com porosidades menores e mais dispersas. A influência da taxa de
solidificação e SDAS (Secundary Dentrite Arm Spacing) sobre a resistência
mecânica e ductilidade de um fundido de alumínio está bem demonstrada na figura
8, onde observamos que a taxa de solidificação é inversamente proporcional ao
SDAS, e as propriedades mecânicas do material aumentam com o aumento da taxa
de solidificação. (SILVA, 2004)
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Figura 8 - Influência da taxa de solidificação e SDAS sobre a resistência mecânica e
ductilidade de um fundido de liga de alumínio / silício.

Fonte: Silva (2004)

O método utilizado para as medições dos espaçamentos dendríticos
secundários ou SDAS (Secundary Dentrite Arm Spacing) está esquematizado na
Figura 9. A determinação da SDAS (λ2) é calculada pelo método que é baseado em
calcular o valor de λ2 pela média das distâncias entre os braços secundários,
ramificações secundárias e sobre a seção longitudinal (paralela à direção de
crescimento) de uma ramificação dendrítica primária, em que “n” é o número de
braços secundários interceptados pelo comprimento L.
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Figura 9 - Representação esquemática da SDAS bidimensionais.

Fonte: Moura (2016)

3.1.5 Modificação de eutéticos Al-Si
A modificação do eutético é um processo aplicável a algumas ligas de
composição eutética, geralmente utilizadas em tecnologia de fundição. Este
processo provoca alterações na microestrutura possibilitando melhorar determinadas
características mecânicas do material.
As ligas eutéticas são capazes de apresentar um ponto de fusão menor que o
ponto de fusão de seus dois componentes individualmente, em um diagrama
eutético simples existem duas principais características, a primeira é a completa
solubilidade no estado líquido e a parcial solubilidade no estado sólido, e na
segunda os dois pares de linhas liquidus e solidus apresentam coeficientes de
distribuição de soluto (k) menor do que a sua unidade. (GARCIA, 2001)
Nas ligas de Al-Si a morfologia do silício eutético é um ponto importante a ser
estudado na microestrutura final de uma peça. Variáveis de processo como a
velocidade de formação da fase sólida, gradientes térmicos e taxas de resfriamento
são parâmetros que influenciam na modificação do eutético, assim como a utilização
de agentes químicos modificadores e também a aplicação de tratamentos térmicos
específicos. (SANTOS; SOUZA; VIEIRA, 2012)
Alguns elementos químicos, como os dos grupos I e II-A da tabela periódica,
podem modificar a estrutura do eutético, porem apenas o sódio e o estrôncio
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produzem ação modificadora forte, mesmo em baixas concentrações. A modificação
do eutético Al-Si transforma os veios de silício em uma forma fibrosa e ramificada
envolvida pela matriz metálica na forma de uma estrutura composta, e esta
modificação geralmente resulta em um nível melhor de propriedades mecânicas para
o material. (GARCIA, 2001)
Figura 10 – Esquema ilustrando a microestrutura de uma liga de alumínio com
partículas de silício com morfologia lamelar (a). Durante a aplicação de um esforço
mecânico acima do limite de escoamento, a matriz de fase α se deforma (b) impondo o
descolamento das partículas de silício em relação à matriz ou a fratura das partículas de
silício (c). O coalescimento destas micro-fraturas leva à fratura do material (d). As
micrografias (e) e (f) ilustram o processo de descolamento e de fratura das partículas de
silício durante um ensaio de tração de liga A356.

Fonte: Fuoco (2017)
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A quantidade de partículas de segunda fase precipitadas sobre a matriz tem
um efeito endurecedor no material, resultando em aumento da dureza e da
resistência mecânica. Durante a deformação plástica, a matriz de fase α mais dúctil
deforma-se impondo tensões às partículas de segunda fase precipitadas. Em
consequência, estas partículas com baixa ductilidade, sofrem descolamento da
matriz ou trincamento, dando início ao processo de fratura como pode ser visto na
figura 10. A propagação de trincas, exceto trincas de fadiga, ocorre pelas regiões
onde há precipitação de segunda fase (região eutética), devido a menor ductilidade.
(FUOCO, 2017)

Modificação por resfriamento
Maiores velocidades de resfriamento influenciam em propriedades mecânicas
melhores para ligas alumínio – silício. Isso pode ser comprovado ao comparar-se
corpos de prova confeccionados em molde de areia (menor velocidade de
resfriamento) e molde metálico (maior velocidade de resfriamento). (FUOCO, 2017)
A velocidade de resfriamento também influencia na microestrutura do
material. Verifica-se para maiores velocidades de resfriamento uma microestrutura
mais refinada e uma redução no tamanho de microporosidades, conforme pode ser
observado na figura 11. Maiores velocidades de solidificação resultam em um maior
refino nos grãos dendríticos, nas partículas de silício, nas plaquetas de fases ricas
em ferro, e também reduz o tamanho das microporosidades. (FUOCO, 2017)
Figura 11 – Efeito da velocidade de resfriamento no refino da microestrutura e no
tamanho das microporosidades em liga A356 modificada com estrôncio (taxa de
resfriamento de 6,7°C/s em molde metálico (A) e 0,7°C/s em molde de areia (B) 100x.

Fonte: Fuoco (2017)
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Modificação por agentes modificadores
Em tecnologia de fundição para a modificação do eutético alumínio – silício da
liga A356, na maioria dos processos, o agente modificador utilizado é o estrôncio.
Outro elemento que pode ser utilizado é o sódio, este dissolve-se e mistura-se no
líquido sem sofrer oxidação, porem perde seu poder de modificação relativamente
rápido. Por outro lado, o estrôncio sofre uma ligeira oxidação, mas possui um
prolongado potencial de ação. Esta modificação é associada a uma mudança no
mecanismo de crescimento do silício, passando da fase facetada (placas) para uma
morfologia de crescimento mais isotrópica (fibras). (GARCIA, 2001)
Ligas contendo acima de 63% de estrôncio reagem quimicamente com o ar
formando camadas espessas de óxidos, por conta disso, o estrôncio é geralmente
adicionado na forma de anteligas de alumínio – silício contendo 5%, 10% ou 15% de
estrôncio. Também pode-se utilizar ligas pré-modificadas com estrôncio que podem
ser refundidas. (GARCIA, 2001)
Estudo realizado por Furlan (2008) determinou a quantidade ideal de
estrôncio a ser adicionada, através de uma relação entre o percentual de estrôncio e
as propriedades mecânicas na liga. O índice de qualidade Q relaciona a tensão de
ruptura e o alongamento, e é comumente utilizado para avaliar as propriedades
mecânicas das ligas de alumínio. A figura 12 apresenta a variação do índice Q com
o percentual de estrôncio para diferentes taxas de resfriamento.
Figura 12 - Variação do índice Q com o percentual de Sr para diferentes taxas de
resfriamento. (1) 1,5°C/s; (2) 0,5°C/s; (3) 0,08°C/s.

Fonte: Furlan (2008)
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Pela análise dos gráficos, observa-se que a quantidade ideal de estrôncio a
ser adicionada está em torno de 0,010% a 0,012% em peso, no entanto, outros
estudos realizados defendem a utilização de percentuais menores de estrôncio.
Em FUOCO (2017) foram medidos valores de alongamento em ensaios de
tração em função do teor de estrôncio, para corpos de prova de liga A356 fundidos
em coquilha e tratados termicamente (T6). Os percentuais de estrôncio nas
amostras foram de estado não modificado (com 0% Sr - silício com morfologia em
plaquetas) e estado modificado (0,006%Sr – silício com morfologia em fibras). Neste
estudo observou-se aumento no alongamento de 4 a 6% (não modificado) para 10 a
12% (modificado), onde observou-se que para adições de estrôncio superiores a
0,006% ocorre um engrossamento das partículas de silício e redução do
alongamento, conforme figura 13.
Figura 13 – Alongamento em ensaios de tração em função do teor de estrôncio, para
corpos de prova de liga A356 fundidos em coquilha e tratados termicamente (T6).

Fonte: Fuoco (2017)

A literatura apresenta algumas divergências em relação a melhor quantidade
de estrôncio para modificação do silício em ligas alumínio – silício, e outros
parâmetros como taxa de solidificação e resfriamento tem influência significativa
sobre a microestrutura e propriedades mecânicas do material. Por isso é complexo
atribuir as alterações microestruturais a um único fator. Estudos indicam que a taxa
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de resfriamento durante a solidificação tem influência importante sobre os efeitos de
modificação do estrôncio. Se a liga solidificar com uma baixa taxa de resfriamento, a
adição de estrôncio promove o crescimento colunar das dendritas primárias de
alumínio. (SANTOS; SOUZA; VIEIRA, 2014)
Ligas com teores de estrôncio abaixo do necessário para modificação
apresentam microestrutura parcialmente modificada, nas quais partículas de silício
em forma de placas coexistem com partículas fibrosas. Já ligas que contenham
teores de estrôncio acima do necessário apresentam microestrutura supermodificas.
(FURLAN, 2008)
Naturalmente a morfologia das partículas de silício em ligas alumínio – silício
é de plaquetas, no entanto, esta morfologia pode ser modificada para fibras através
do tratamento de modificação realizado com adições de sódio ou de estrôncio, como
ilustra a figura 14. (FUOCO, 2017)
Figura 14 – Microestruturas de liga A356 no estado não modificado, com silício com
morfologia em plaquetas (a), e modificado com 0,006% Sr com morfologia em fibras (b).
Microscópio óptico sem ataque e MEV após ataque profundo (NaOH 20% em água).

Fonte: Fuoco (2017)
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Modificação por tratamento térmico
O tratamento de solubilização em ligas alumínio – silício gera modificação nas
partículas de silício alterando sua morfologia. As partículas de silício, com formato de
placas ou fibras, sofrem um processo de fragmentação e de arredondamento
(esferoidização). Em ligas modificadas, com morfologia de fibras, os processos de
fragmentação e esferoidização possuem maior velocidade, já em ligas não
modificadas, com morfologia de placas, a velocidade desses processos é menor.
(FUOCO, 2017)
No tratamento térmico de precipitação ocorre o endurecimento da liga e,
consequentemente, uma redução na ductilidade. No entanto, a redução da
continuidade das partículas de silício, decorrente dos processos de fragmentação e
arredondamento durante a solubilização, contribui para elevar a ductilidade. Como
resultado, temos uma redução pouco acentuada da ductilidade após o término do
processo tratamento térmico. (FUOCO, 2017)

3.1.6 Liga A356
A liga A356 (Al-7Si-0,3Mg) está entre as ligas mais fáceis para serem
conformadas por processo de fundição, podendo-se utilizar diversas técnicas para
tal (SILVA, 2004). Atualmente a liga A356 é uma das mais utilizadas pelas indústrias
automobilística e aeroespacial, devido a sua resistência mecânica em comparação
com sua baixa densidade. Em sua condição bruta de fundição, esta liga apresenta
uma microestrutura formada principalmente por dendritas ricas em alumínio α e
partículas

de

silício,

formando

uma

composição

eutética

irregular,

onde

possivelmente são encontradas também fases intermetálicas formadas por alumínio,
silício, ferro e magnésio, na forma de precipitados em meio a matriz de alumínio α ou
nas regiões interdendriticas do material. Na liga bruta de fusão esses elementos de
liga apresentam uma baixa tendência na formação de precipitados endurecedores
responsáveis pelo aumento da resistência mecânica e dureza na liga. (SEGUNDO;
VERREN; BATISTA, 2015)
Em temperaturas elevadas os metais podem manter uma maior quantidade
de elementos de liga em solução sólida do que em baixas temperaturas,
consequentemente, quando o material é resfriado, ocorre a precipitação do
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excedente de elementos de liga da solução. Esse precipitado ocorre em geral na
forma de partículas rígidas, constituindo compostos intermetálicos. A rede cristalina
torna-se mais rígida devido distorções geradas pela presença destes precipitados de
átomos metálicos. Os precipitados geram ao seu redor deformações e tensões ao
retículo cristalino, restringindo a movimentação de discordâncias no material.
(ALMEIDA, 2009)
A liga A356 é uma liga termicamente tratável, e isso modifica suas
propriedades mecânicas mediante ao tratamento térmico apropriado para sua
aplicação.

Comumente

realizam-se

os

tratamentos

de

solubilização

e

envelhecimento artificial (T6), no entanto, quando se deseja uma maior estabilidade
dimensional no fundido, pode-se aplicar os tratamentos de solubilização e
superenvelhecimento (T7), o que resulta em um aumento da ductilidade com uma
pequena redução na resistência mecânica da liga, quando comparado ao tratamento
T6. (SILVA, 2004)
Para um aumento de resistência mecânica, os mecanismos de endurecimento
baseiam-se na formação de compostos intermetálicos durante o processo de
envelhecimento artificial decorrente da fase supersaturada metaestável da
solubilização. Quando submetidas aos tratamentos térmicos de solubilização e
envelhecimento a liga apresenta uma melhora significativa em suas propriedades
mecânicas, devido a modificação na morfologia e distribuição dos particulados.
(SEGUNDO; VERREN; BATISTA, 2015)
A liga A356 submetida a tratamentos térmicos forma intermetálicos de
magnésio, que são precipitados endurecedores. Após o tratamento térmico de
solubilização, responsável pela condição metaestável da liga, são realizados
tratamentos de envelhecimento, que pode ser natural, realizado a temperatura
ambiente, ou artificial, realizado em fornos a temperaturas relativamente elevadas.
(RONSANI, 2010)
Na dissolução da liga A356, o magnésio contido na liga apresenta uma
dissolução nos compostos intermetálicos em maior proporção do que os demais
elementos. Assim, quando submetido aos tratamentos de solubilização e
envelhecimento (T6), a concentração de magnésio nas dendritas de alumínio é muito
maior se comparado ao estado bruto de fusão, apresentando uma maior
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concentração de precipitados tipo Mg2Si (β), sendo estes, os principais responsáveis
pelo endurecimento da matriz da liga. (SEGUNDO; VERREN; BATISTA, 2015)
O princípio do tratamento de envelhecimento consiste na formação de
precipitados finamente dispersos a partir de uma solução sólida supersaturada,
sendo estes precipitados responsáveis pelo endurecimento da liga. Nos primeiros
estágios do envelhecimento, a principal alteração é a redistribuição dos átomos de
soluto em uma solução sólida dentro da matriz, para formação de aglomerados ricos
em soluto. A precipitação de fases intermetálicas é favorecida mediante ao
reaquecimento da liga, geralmente em temperaturas entre 120°C e 200°C, com
aumento da dureza, limite de escoamento e resistência a tração. (RONSANI, 2010)
Os parâmetros de temperatura e tempo de envelhecimento controlam as
propriedades de tenacidade e resistência mecânica da matriz metálica, porém a
resistência varia inversamente a tenacidade e ductilidade da liga. (SILVA, 2004)
Em fundidos com baixa qualidade metalúrgica, observa-se a redução tanto da
resistência quanto da ductilidade. Existem três maneiras para obter fundidos com
altos valores de tenacidade: subenvelhecimento, amolecimento através de
superenvelhecimento ou através da melhora na qualidade metalúrgica do fundido.
Nos dois primeiros métodos ocorre uma redução na resistência mecânica do
fundido. Já a melhora na qualidade metalúrgica resulta em um aumento de
resistência e tenacidade. (HETKE; GUNDLASH, 1994)
A qualidade metalúrgica de um fundido é decorrente de várias características
microestruturais que incluem, nível de modificação do silício, inclusões nãometálicas, fases intermetálicas indesejáveis, microporosidade e refinamento de
grãos, sendo estas características de grande impacto na tenacidade a fratura e
ductilidade.
A microestrutura da liga que consiste basicamente em uma matriz de alumínio
formada por dendritas α-Al, partículas de silício eutético e fases intermetálicas, é
diretamente responsável pelas propriedades mecânicas. As fases intermetálicas são
controladas pela composição química da liga, condições de fundição, taxa de
solidificação e tratamento térmico aplicado, sendo assim, é influenciada pelos
elementos de liga, impurezas, taxa de resfriamento e porosidades presentes no
material.
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A taxa de resfriamento é o parâmetro que determina o espaçamento dos
braços dendríticos da matriz de alumínio. O aumento na velocidade de resfriamento
diminui o espaço entre os braços, aumentando o alongamento e a resistência a
tração. Isso ocorre devido a influência da taxa de resfriamento sobre os
microcomponentes formados pelos intermetálicos de ferro β e magnésio,
porosidades e a distribuição desses na microestrutura. Um dos principais problemas
encontrados na utilização de ligas 356 é o elevado nível de ferro decorrente da
utilização de material reciclado no processo. (SEGUNDO, 2015)
O ferro e o cobre são as impurezas que causam maiores danos às ligas 356.
Um aumento no teor de impurezas pode causar efeitos indesejados nas
propriedades mecânicas da liga, podendo ocorrer precipitação de formações
intermetálicas nas regiões interdendriticas e nos contornos de grãos. Essas fases
geralmente formam plaquetas acirculares ou redes de eutético interdendríco
reduzindo a continuidade da matriz. Com isso essas fases intermetálicas, que são
mais rígidas que a matriz de alumínio, podem agir como concentradores de tensão
propiciando a inicialização de trincas. Estudos realizados anteriormente apresentam
o efeito da presença de ferro sobre as propriedades mecânicas em ligas de alumínio
- silício, onde foi observado que o efeito do ferro sobre a ductilidade é dependente
da taxa de solidificação. (SILVA, 2004)
A figura 15 apresenta a influência do teor de ferro, taxa de solidificação e
espaçamento entre os braços dendríticos secundários, sobre a tenacidade à fratura,
ductilidade e tamanho de partículas da fase de silício β em uma liga alumínio - silício
- magnésio.
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Figura 15 - Influência do teor de ferro, taxa de solidificação e espaçamento dos
braços dendríticos secundários sobre a tenacidade a fratura, ductilidade e tamanho de
partículas da fase silício β.

Fonte: Silva (2004)

3.2 Tratamento térmico
Tratamentos térmicos são utilizados para proporcionar combinações de
propriedades físicas e mecânicas ao material, e dessa maneira, tornar estas ligas
mais atrativas para muitas aplicações. De modo geral, o tratamento térmico consiste
em aquecer e resfriar uma peça de metal para que ela atinja as propriedades
mecânicas desejadas como dureza, elasticidade, ductibilidade, resistência à tração,
que são as chamadas propriedades mecânicas. A peça adquire essas propriedades
sem que se modifique o estado físico do metal, ou seja, a peça sólida permanece
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sólida durante todo processo. O tratamento térmico provoca mudanças nas
propriedades mecânicas do metal. As características dessas mudanças dependem
basicamente dos seguintes fatores no processo: temperatura de aquecimento,
tempo de aquecimento, velocidade de resfriamento, temperatura de resfriamento e
composição química do material.
As ligas de alumínio podem ser classificadas basicamente em dois grandes
grupos: as termicamente tratáveis, aquelas que podem endurecer por meio de
tratamento térmico de solubilização e envelhecimento, e aquelas cujo aumento de
dureza só pode ser obtido através de trabalhos mecânicos e, consequentemente,
encruamento do material. (INFOMET, 1998)
O processo de solubilização consiste em aquecer o material a uma
temperatura elevada, relativamente próxima ao ponto de fusão, aumentado desta
maneira os coeficientes de difusão dos elementos de liga no alumínio, possibilitando
a migração desses átomos, aumentando a solubilidade e proporcionando uma maior
dissolução das fases secundárias inicialmente presentes na liga, em função do
tempo de permanência do material a esta temperatura elevada. Esta etapa do
tratamento térmico é fundamental para assegurar que processo de envelhecimento
subsequente, realizado em temperatura mais baixa, ocorra de modo controlado
formando precipitados com controle de tamanho e coerência entre precipitados e
matriz. (INFOMET, 1998)
O diagrama de equilíbrio pseudo-binário Al-Mg-Si, figura 16, apresenta no
campo monofásico alfa, acima da linha solvus em determinada temperatura e teor de
Mg2Si, o magnésio e o silício dissolvidos na matriz de alumínio. Para um teor de
1,0% de Mg2Si a 500ºC os precipitados de Mg2Si são termodinamicamente instáveis
e com tempo suficiente dissolvem-se na matriz de alumínio. A solução sólida
supersaturada é resfriada rapidamente, a água é o meio de resfriamento mais
comum nesse processo. (INFOMET, 1998)
Posteriormente, no processo de envelhecimento, a manutenção do material à
temperatura ambiente (envelhecimento natural) ou em temperaturas elevadas
(envelhecimento artificial) leva à formação de precipitados endurecedores. A cinética
de precipitação no envelhecimento natural é mais lenta do que no envelhecimento
artificial, no qual o controle de temperatura e tempo permite a obtenção de
precipitados maiores, e consequentemente, de valores de dureza mais elevados. No
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envelhecimento artificial é possível atingir o máximo de dureza para determinados
parâmetros de tempo e temperatura, após o qual o crescimento excessivo dos
precipitados responsável pela perda de coerência dos mesmos com a matriz, leva à
queda de dureza denominada superenvelhecimento. (INFOMET, 1998)
Como a solubilidade dos elementos aumenta com a elevação da temperatura
até a temperatura solidus do diagrama de fases, pode-se controlar a solubilização e
posterior envelhecimento de maneira a controlar a formação e distribuição desses
precipitados que modificam as propriedades mecânicas. (OLIVEIRA, 2012)
Figura 16 - Diagrama de equilíbrio pseudo-binário Al-Mg2Si. (INFOMET, 1998)

Fonte: Infomet (1998)

3.2.1 Tipos de tratamentos térmicos.
As nomenclaturas dos tratamentos térmicos para ligas de alumínio fundidas
são apresentadas na tabela 1. Os tratamentos térmicos designados pela letra T têm
como objetivo aumentar a resistência mecânica das ligas de alumínio. Estes são os
processos mais importantes para o endurecimento e aumento das propriedades de
resistência das ligas de alumínio para fundição. (OLIVEIRA, 2012)
A Aluminum Association apresenta a seguinte descrição para os processos:
Fabricado (F) - Aplica-se aos produtos resultantes de conformação mecânica
como fabricado.
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Recozido (O) - Aplica-se aos produtos inicialmente trabalhados e depois
recozidos para reduzir a resistência mecânica, e aos produtos fundidos que são
recozidos com o objetivo de aumentar a ductilidade e a estabilidade dimensional. A
letra O pode ser seguida por um número diferente de zero.
Solubilizado (W) - Uma têmpera instável aplicável somente às ligas que
envelhecem espontaneamente na temperatura ambiente (envelhecimento natural)
após solubilização. Esta designação é especificamente usada quando o período de
envelhecimento natural é indicado.
Termicamente tratáveis com ou sem deformação (H) - Aplica-se aos
produtos que são termicamente tratados, com ou sem deformação suplementar,
para produzir têmperas estáveis.
Têmperas estáveis (T) - Termicamente tratado para produzir têmperas
estáveis diferentes de F, O ou H. A letra T é sempre seguida por um ou mais dígitos,
números de 1 a 9 que indicam sequências específicas de tratamentos, conforme
tabela 1.
Tabela 1 - Especificação de tipos de tratamentos térmicos em ligas de Al-Si.

Fonte: Nascimento (2007)
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T1 - Resfriado de uma temperatura elevada em um processo de conformação,
e envelhecido naturalmente até uma condição substancialmente estável. Aplica-se a
produtos que não são trabalhados a frio, após resfriamento de uma temperatura
elevada em um processo de conformação a quente, ou nos quais o efeito do
trabalho a frio no endireitamento ou na planificação é reconhecido nos limites de
propriedades mecânicas.
T2 - Resfriado de uma temperatura elevada em um processo de conformação,
trabalhado a frio, e envelhecido naturalmente até uma condição substancialmente
estável. Aplica-se a produtos que são trabalhados a frio, para aumentar a resistência
mecânica, após resfriamento de uma temperatura elevada em um processo de
conformação, ou nos quais o efeito do trabalho mecânico no endireitamento ou na
planificação é reconhecido nos limites de propriedades mecânicas.
T3 - Solubilizado, trabalhado a frio, e envelhecido naturalmente até uma
condição substancialmente estável. Aplica-se a produtos que são trabalhados a frio
para aumentar a resistência mecânica após solubilização, ou nos quais o efeito do
trabalho mecânico no endireitamento ou na planificação é reconhecido nos limites de
propriedades mecânicas.
T4

-

Solubilizado

e

envelhecido

naturalmente

até

uma

condição

substancialmente estável. Aplica-se a produtos que não são trabalhados
mecanicamente após solubilização, ou nos quais o efeito do trabalho a frio no
endireitamento ou a planificação pode não ser reconhecido nos limites de
propriedades mecânicas.
T5 – Envelhecido artificialmente. Aplica-se a produtos que não são
trabalhados a frio após resfriamento de uma temperatura elevada em um processo
de conformação a quente, ou nos quais o efeito do trabalho a frio no endireitamento
ou a planificação pode não ser reconhecido nos limites de propriedades mecânicas.
T6 - Solubilizado e envelhecido artificialmente. Aplica-se a produtos que não
são trabalhados a frio após solubilização, ou nos quais o efeito do trabalho a frio no
endireitamento ou a planificação pode não ser reconhecido nos limites de
propriedades mecânicas.
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T7 - Solubilizado e estabilizado. Aplica-se a produtos que são estabilizados
após solubilização para levá-los além do ponto de máxima resistência mecânica, de
modo a permitir o controle de alguma característica especial.
T8 - Solubilizado, trabalhado a frio, e então envelhecido artificialmente. Aplicase a produtos que são trabalhados a frio para aumentar a resistência mecânica, ou
nos quais o efeito do trabalho mecânico no endireitamento ou na planificação é
reconhecido nos limites de propriedades mecânicas.
T9 - Solubilizado, envelhecido artificialmente e trabalhado a frio. Aplica-se a
produtos que são trabalhados a frio para aumentar a resistência mecânica.
T10 - Resfriado de uma temperatura elevada em um processo de
conformação, trabalhado a frio e então envelhecido artificialmente. Aplica-se a
produtos que são trabalhados a frio para aumentar a resistência mecânica, ou nos
quais o efeito do trabalho mecânico no endireitamento ou na planificação é
reconhecido nos limites de propriedades mecânicas.

3.2.2 Precipitados a partir de solução sólida.
A dependência da solubilidade sólida com a temperatura é um conceito
importante a ser analisado em sistemas de ligas endurecidas por tratamento térmico.
Um aumento na temperatura consequentemente gera um aumento na capacidade
de solubilidade do soluto. Com a análise de diagramas de fase, sabe-se o quanto de
soluto pode ser solubilizado em determinada temperatura. (SEGUNDO, 2015)
O tratamento térmico de solubilização consiste em aquecer um produto
fundido ou trabalhado mecanicamente, a uma determinada temperatura e manter a
liga nessa temperatura em um período suficiente para que os átomos de soluto se
difundam, dissolvendo-se na matriz, seguido por um resfriamento brusco para
manter os elementos de liga dissolvidos na matriz. O tratamento de envelhecimento
tem por objetivo controlar o crescimento dos precipitados, fazendo com que ao
mesmo tempo que sejam grandes o suficiente para agir como obstáculos ao
movimento das discordâncias e endurecendo a liga, e sejam por outro lado
pequenos o suficiente para manter a coerência com a matriz, fator fundamental para
manter o efeito de endurecimento. (INFOMET, 1998)
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Inicialmente no processo de envelhecimento surgem as zonas de Guinier
Preston, estas são muito pequenas para garantir um substancial endurecimento pois
são facilmente cisalhadas pelo movimento de discordâncias. No processo de
envelhecimento artificial, o material é mantido à uma temperatura suficientemente
alta, formando precipitados metaestáveis, inicialmente coerentes e posteriormente
semicoerentes com a matriz. A coerência do precipitado com a matriz provoca
distorções na rede cristalina, devido a pequenas diferenças de parâmetro de rede,
resultando em um campo de tensões que dificulta a movimentação de discordâncias
e endurecendo o material. (INFOMET, 1998)
As principais diferenças entre o envelhecimento artificial e o natural é que no
envelhecimento artificial atinge-se um pico mais alto de dureza, assim como a
cinética do processo é muito mais rápida. No envelhecimento artificial o pico de
dureza pode ser alcançado em algumas horas, já para o envelhecimento natural o
pico de dureza geralmente leva mais que uma semana. (INFOMET, 1998)
Em tempos de envelhecimento que ultrapassam o tempo ideal para obtenção
de dureza, ocorre inicialmente a perda parcial de coerência, devido o surgimento de
discordâncias de interface entre precipitado e matriz, consequentemente gerando
uma gradativa perda de dureza. Continuando o processo de envelhecimento para
tempos excessivos, ocorre a perda total de coerência e o surgimento de uma
interface entre precipitado e matriz, resultando em um alívio completo das tensões
na rede, e um significativo amolecimento. A figura 17 apresenta a interação de
precipitados coerentes e incoerentes com a matriz de alumínio. (INFOMET, 1998)
Figura 17 - Interação de precipitados coerentes e incoerentes com a matriz.

Fonte: Università Degli Studi di Brescia (2017)
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Outro fator que favorece a perda de dureza do material é que os precipitados
incoerentes, estáveis e grandes, ficam afastados uns dos outros devido ao
coalescimento, deixando o caminho livre para a movimentação de discordâncias
favorecendo o fenômeno de superenvelhecimento. (INFOMET, 1998)

3.2.3 Tratamento de solubilização.
O tratamento de solubilização tem como principal objetivo a dissolução de
fases microscópicas simples ou intermediárias formando uma solução sólida na
matriz de alumínio, de modo a homogeneizar a microestrutura, com a eliminação da
micro segregação interdendrítica. (MOREIRA, 2011)
No processo de solubilização de uma liga seus átomos de soluto devem ser
dissolvidos numa solução monofásica, e a solubilidade do soluto deve depender da
temperatura. Quanto maior a temperatura da liga, maior é a solubilidade do soluto,
este comportamento pode ser observado nas ligas de Al-Si-Mg, material utilizado
neste estudo. (SEGUNDO, 2015).
Em algumas ligas a temperatura onde a maior quantidade de soluto encontrase dissolvido corresponde à temperatura eutética da liga, no entanto, as
temperaturas de solubilização devem ser limitadas a um nível seguro para evitar
ultrapassar o ponto de fusão do eutético ou de outros constituintes. O resultado do
superaquecimento é a fusão do eutético na região de contorno de grãos, o dano é
irreversível, reduzindo as propriedades mecânicas do material. (MOREIRA, 2011)
Para determinação do limite superior de temperatura de solubilização outros
fenômenos também devem ser considerados como o efeito de superfície,
sustentabilidade e operacionalidade do processo. Uma consequência negativa de
elevadas temperaturas de solubilização é a oxidação, principalmente se a atmosfera
do forno estiver contaminada com umidade ou enxofre.
A temperatura de solubilização tem uma forte influência na morfologia da
partícula do Si. Em estudos posteriores verificou-se o engrossamento de partículas
de Si em temperaturas superiores a 560 °C. Da mesma maneira que a temperatura,
o tempo de solubilização também influencia significativamente na morfologia do Si e,
consequentemente, nas propriedades mecânicas da liga. Verificou-se melhores
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valores de resistência à tração e o alongamento, por exemplo, com o aumento do
tempo de solubilização. (OLIVEIRA; ROCHA, 2014)
Para determinação do tempo ideal de duração em um processo de
solubilização dois objetivos devem ser atingidos, o tempo de processo deve ser
suficientemente longo para modificar a morfologia do silício e também dissolver as
partículas intermetálicas formadas durante a fundição permitindo a difusão dos
elementos dissolvidos dentro da matriz de alumínio. (FUOCO, 2017)
Para a liga A356 aqui estudada, é comumente especificado na indústria de
fundição um tempo de 6 horas de solubilização. Durante o aquecimento a dissolução
de precipitados ocorre com difusão limitada. Na temperatura de 540°C os limites de
solubilidade sólida do Si e do Mg2Si na matriz de alumínio são de 1,65% e 1,4%, em
peso respectivamente. O tratamento térmico de solubilização em ligas Al-Si-Mg
fundidas e solubilizadas resulta nos seguintes eventos: (MOREIRA, 2011)
1 – Dissolução das partículas de Mg2Si na matriz de alumínio α;
2 – Dissociação do Si e esferoidização das partículas restantes (figura 18);
3 – Homogenização da liga e eliminação da microsegregação interdendrítica;

Figura 18 - a) Estrutura bruta de solidificação da liga A356, com o silício na forma de
placas; b) Estrutura bruta de solidificação após tratamento térmico de solubilização a 535°C
por 4 horas.

Fonte: Moreira (2011)
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3.2.4 Resfriamento posterior solubilização.
Após o tratamento de solubilização é realizado um resfriamento rápido
(Têmpera), responsável por manter à temperatura ambiente a solução sólida
supersaturada, obtida no processo anterior, e também permite manter a mesma
concentração de lacunas existente à alta temperatura, em temperatura ambiente.
Estas lacunas são importantes para acelerar o processo de difusão dos átomos de
soluto, que ocorre no tratamento posterior de envelhecimento. (OLIVEIRA, 2012)
O meio de resfriamento rápido comumente utilizado é a água, no entanto,
caso necessário uma menor taxa de resfriamento, líquidos orgânicos podem ser
usados para minimizar distorções e tensões internas no material. O resfriamento ao
ar é muito lento para a maioria das ligas de alumínio, permitindo a continuidade do
processo de precipitação. (SEGUNDO, 2015)

3.2.5 Tratamento de envelhecimento.
O processo de envelhecimento é o último estágio no processo de
endurecimento por precipitação. Este consiste na elevação da temperatura até o
campo bifásico do diagrama de fases (α + β), onde as taxas de difusão são
consideráveis. No tratamento de envelhecimento procura-se o controle da
precipitação do soluto para formação de precipitados finamente dispersos na matriz.
Esses precipitados dispersos na liga dificultam a movimentação das discordâncias
durante a deformação, obrigando as discordâncias a cortar as partículas de
precipitado ou a contorná-las. O aumento da resistência mecânica é gerado pela
restrição imposta a movimentação das discordâncias. (OLIVEIRA, 2012)
O efeito da precipitação é bastante acelerado mediante aquecimento em
temperaturas entre 95 a 205 ºC, muito inferiores à temperatura solvus, a qual ocorre
a solubilização dos átomos de soluto, porém suficientes para a obtenção de energia
térmica necessária para a difusão dos átomos de soluto que permite a formação dos
precipitados endurecedores.
Após os processos de solubilização e resfriamento rápido, a solução sólida
formada é relativamente instável, e procura atingir um estado de menor energia
através da precipitação de fases metaestáveis ou de equilíbrio. Para as ligas Al-SiMg, liga analisada neste estudo, o magnésio é o elemento responsável pelo
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endurecimento da liga. As fases responsáveis pelo endurecimento da liga formam-se
quando a liga solubilizada é envelhecida a uma temperatura relativamente baixa,
permitindo a precipitação dos elementos de forma controlada e à diminuição da
energia interna da estrutura. Formam-se agregados de átomos de magnésio e silício,
chamados de zonas de precipitação ou zonas Guinier Preston (GP), que devido a
sua instabilidade se decompõe rapidamente em fases metaestáveis (β’, β”),
terminando com a formação da fase estável β-Mg2Si, conforme figura 19. O tempo
necessário para a formação das zonas Guinier Preston (GP) é proporcionalmente
inverso

a

temperatura

do

processo.

Aumentando-se

a

temperatura

de

envelhecimento diminui-se o tempo necessário para formação dessas zonas.
(OLIVEIRA; ROCHA, 2014)
Figura 19 - Esquema representativo da precipitação da fase β-Mg2Si.

Fonte: Oliveira; Rocha (2014)

A sequência de precipitação apresentada na figura 13, resume-se em:
1 - Precipitação das zonas GP (placas com ≈ 10 nm de comprimento);
2 - Fase intermediária β’’- Mg2Si (Precipitação homogênea);
3 - Fase intermediária β’- Mg2Si (Precipitação heterogênea);
4 - Fase de equilíbrio β - Mg2Si.
Em ligas Al-Si-Mg ocorre a formação de fases em forma de agulha coerentes
apenas ao longo do eixo principal, com regiões de interfaces não coerentes
perpendiculares ao eixo das agulhas. Esta estrutura em agulhas (β´) é chamada de
semi-coerente resultando no endurecimento da liga, este é causado por distorções
na matriz devido às diferenças no parâmetro de rede, gerando assim um campo de
tensões que dificulta a movimentação das discordâncias. Os precipitados
endurecedores presentes nas ligas Al-Si-Mg não são visíveis ao microscópio ótico.
(OLIVEIRA, 2012)
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Para envelhecimentos realizados a altas temperaturas ou longos períodos, os
precipitados coalescem aumentando o espaçamento entre partículas, e devido ao
crescimento os precipitados tornam-se incoerentes (fase β). A liga superenvelhece
reduzindo sua resistência mecânica, em comparação ao ponto de envelhecimento
máximo. Pode-se analisar estes fenômenos através de curvas de envelhecimento na
figura 20, onde a formação e crescimento dos precipitados é relacionado com a
resistência mecânica. (OLIVEIRA, 2012)
Figura 20 - Curva esquemática de envelhecimento.

Fonte: Oliveira (2012)

Como resultado do superenvelhecimento temos a perda da coerência entre os
precipitados e a matriz e, consequentemente, os efeitos endurecedores associados
com a formação e o crescimento de precipitados também são perdidos. Na
microestrutura o crescimento dos precipitados continua, porém não há o incremento
na resistência mecânica no material. Em temperaturas de envelhecimento próximas
a 300 °C, a tensão máxima tende a convergir para um ponto em comum para
diversos tipos de liga, isso devido ao engrossamento e incoerência dos precipitados
envelhecidos a esta temperatura. Durante o processo de superenvelhecimento, o
espaçamento entre os precipitados que coalescem se torna maior e a passagem das
discordâncias se torna mais fácil e, consequentemente, há uma perda de
propriedades mecânicas. (SEGUNDO, 2015)
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O limite de escoamento é uma propriedade mecânica que pode ser
relacionada com a resistência a fadiga do componente, já a ductilidade pode ser
relacionada com a resistência ao impacto. (FUOCO, 2002)
A figura 21 apresenta um diagrama de fases representativo de uma liga com
alta capacidade de solubilização, onde a T0 representa a temperatura de
solubilização em região monofásica α, e T2 é a temperatura de envelhecimento que
necessita estar na região bifásica do diagrama para permitir a precipitação de
intermetálicos.
Figura 21 - a) Diagrama de fases de uma liga com alta capacidade de solubilização;
b) Esquema de temperatura x tempo para tratamento térmico de solubilização e
envelhecimento.

Fonte: Callister (2002)
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No endurecimento por precipitação deve haver solubilidade de um
componente no outro, e um limite de solubilidade que diminua rapidamente com a
concentração do componente principal, em função da redução na temperatura. Na
Figura 21 (a) a solubilidade máxima corresponde à composição no ponto M. O limite
de solubilidade das fases α e α + β segue diminuindo até atingir um teor muito baixo
do elemento B em A, este ponto é indicado pela letra N.
A composição química das ligas endurecíveis por precipitação, deve ser
inferior à solubilidade máxima. Essas condições são necessárias, mas não
suficientes para que ocorra o endurecimento por precipitação. A resistência e dureza
das partículas da fase β do material, dependem do tempo de envelhecimento a
temperatura (T2), um gráfico esquemático do tratamento de solubilização e
envelhecimento pode ser visto na figura 21 (b). (CALLISTER, 2002)

3.3 Ultrassom
3.3.1 Introdução.
O termo ultrassom aplica-se às ondas mecânicas cuja frequência excede ao
limite máximo perceptível pelo ouvido humano. O ensaio de ultrassom consiste na
propagação, reflexão e difração de um feixe sônico em um meio. O ultrassom é uma
onda mecânica que se transmite, através do movimento das partículas (átomos ou
moléculas), em qualquer meio sólido, líquido ou gasoso, não se transmitindo apenas
no vácuo. O ensaio por ultrassom é um dos principais meios de ensaios não
destrutivos aplicado na indústria, por permitir inspecionar todo volume da peça.
(COUREL FILHO, 2003)
A forma mais comum de produzir ultrassom para ensaios não destrutivos é a
que utiliza cristais piezelétricos como sulfato de lítio, titanato de bário, quartzo, entre
outros. Ao se aplicar corrente elétrica alternada de alta frequência, o cristal
piezelétrico vibra na mesma frequência, gerando o ultrassom. Na recepção do sinal
ocorre o inverso, o ultrassom fará o cristal vibrar gerando um sinal elétrico de alta
frequência. Na propagação da onda sonora é necessário interação entre as
partículas, fazendo com que o movimento oscilatório de um átomo ou molécula seja
transmitido para sua vizinhança. (KOOPS, 2013)
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Quando uma força aplicada age para retirar um átomo ou molécula de sua
posição de equilíbrio, as forças interatômicas reagem de modo a restabelecer o
equilíbrio. Devido a estruturação do arranjo cristalino entre os átomos, o movimento
de um átomo faz com que os átomos vizinhos também se desloquem do equilíbrio
produzindo um movimento oscilatório. O movimento oscilatório ocorre para uma
onda ultrassônica numa alta frequência que varia entre 104 e 109Hz, dentro do
espectro sônico. Em aplicações práticas essa faixa varia de 0,5 a 25MHz, bem
acima da faixa de audição humana, que vai de 20Hz a 20kHz. (FONSECA, 2005)
A técnica de ultrassom é amplamente utilizada na indústria como ensaio não
destrutivo, na detecção de descontinuidades em todo volume do material,
principalmente em metais. O ensaio consiste em fazer com que o ultrassom emitido
pelo transdutor percorra o material em análise, e realiza-se a leitura dos ecos
recebidos pelo mesmo transdutor ou por outro. (BERUTTI, 2004)
Transdutor é o dispositivo responsável pela conversão de um tipo de energia
em outro, em ensaios de ultrassom (método pulse-eco), a energia elétrica é aplicada
ao cristal piezelétrico do transdutor onde é convertida em energia mecânica de
vibração. As reflexões dessas ondas mecânicas (ecos) ao retornarem do interior do
material são convertidos pelo cristal em sinais elétricos. A figura 22 apresenta
esquematicamente um transdutor ultrassônico. (BERUTTI, 2004)
Figura 22 - Desenho esquemático de um transdutor ultrassônico. (BERUTTI, 2004)

Fonte: Berutti (2004)
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Existe vários tipos de transdutores que atendem a diversas aplicações para
ultrassom, e estes podem ser classificados quanto ao ângulo de emissão/recepção
do ultrassom (normal ou angular) e ao tipo de cristal (monocristal ou duplo cristal). O
ultrassom deve passar do transdutor para o material com o mínimo de perda
possível. Para isso utiliza-se um acoplante (óleo, água, vaselina, glicerina, entre
outros), evitando descontinuidades no acoplamento. (KOOPS, 2013)
A onda acústica ao percorrer um meio sofre uma perda de energia mecânica
gradual, à que chamamos de atenuação sônica. Ao encontrar uma barreira, a onda
sônica é refletida ou pode ser transmitida a outro meio, assim chamamos de eco à
reflexão da onda ultrassônica. (FONSECA, 2005)
A velocidade de propagação de uma onda é constante e dependente apenas
da temperatura e propriedades do material, portanto, podemos medir o tempo
decorrido entre a emissão e a recepção da onda para calcular a distância entre a
superfície onde a onda é produzida e a superfície onde ela é refletida, bem como a
posição e tamanho de um eventual defeito no interior da peça. (FONSECA, 2005)
Ensaios de ultrassom, em uma fase mais avançada, estão sendo utilizados
para analisar propriedades mecânicas, físicas e químicas de materiais. Durante a
propagação, a onda contém informações sobre o material inspecionado através da
variação da velocidade e atenuação sônica. Pode também ser utilizado para
determinar o grau de anisotropia de um determinado material, variando-se o ângulo
de incidência da onda ultrassônica. Neste trabalho procura-se uma correlação entre
velocidade e/ou atenuação sônica e a dureza do material. (KOOPS, 2013)
O feixe de onda acústica produzido no interior de um material é dividido em
duas regiões: o campo próximo e o campo distante. Os ensaios mais simples de
ultrassom possuem aplicação apenas no campo distante do feixe sônico, também
chamado de Zona de Fraunhofer. A Figura 23 mostra as duas regiões de
propagação da onda no material. No campo próximo, também chamado de Zona de
Fresnel, o feixe muitas vezes é convergente, dependendo da configuração do
transdutor. (FONSECA, 2005)
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Figura 23 - Propagação da onda no material. (FONSECA, 2005)

Fonte: Fonseca (2005)

O comportamento da onda no campo próximo pode-se ser interpretado como
o cristal piezelétrico, emissor das ondas vibracionais, emitindo infinitos pontos e
criando assim infinitas frentes de onda e cada ponto gera uma onda mecânica
circular no material. No campo próximo essas ondas interferem umas nas outras,
mas à medida que se distanciam da superfície da peça os pontos de interferência
diminuem, até o plano focal (linha ‘foco’ na Figura 23). (FONSECA, 2005)
A partir do plano focal o feixe passa a se comportar de modo divergente e a
partir dessa região a detecção de descontinuidades é facilitada. A profundidade do
campo próximo depende do tamanho do cristal, da frequência e da velocidade do
som no material. (FONSECA, 2005)
Para um bom resultado no ensaio por ultrassom é necessária uma superfície
plana com baixa rugosidade. A presença de rugosidade, escória ou corrosão dificulta
a inspeção, diminuindo a intensidade do feixe transmitido e aumentando o ruído de
fundo no ecograma. (FONSECA, 2005)
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Em técnicas de caracterização não destrutivas de materiais, os valores
medidos de velocidades de ondas longitudinais e transversais podem ser usados
para calcular muitos parâmetros específicos do material, como por exemplo, o
modulo de Young. A determinação desses módulos é baseada na suposição que os
materiais são isotrópicos. O cálculo de módulos requer conhecimento do valor da
densidade do material. (ROSEN, 1985)
A energia perdida ou atenuação ultrassônica de propagação de ondas
elásticas em sólidos é dividida em contribuições de efeitos geométricos e
intrínsecos. Efeitos geométricos incluem reflexão e refração na superfície livre, grão
ou contorno de grão e divergência do feixe devido difração e múltiplo contornos de
superfície. Efeitos intrínsecos incluem espalhamento da onda ultrassônica devido a
interação com fótons, discordâncias e conversão da energia sônica em calor como
resultado de deformação elástica. (ROSEN, 1985)

3.3.2 Princípios físicos.
Tipos de onda – Partindo do princípio que o meio em estudo é elástico, ou
seja, que as partículas podem oscilar em qualquer direção, podemos classificar as
ondas acústicas baseando-se no modo de vibração das partículas do meio em
relação à direção de propagação das ondas. A propagação pode ocorrer na forma
de ondas longitudinais, ondas transversais, ondas superficiais (Rayleigh) e ondas de
placa (Lamb e Love). (MARTIN, 2014)
Ondas longitudinais: A colisão elástica de uma partícula com a sua vizinha
ocasiona a propagação de uma onda longitudinal, onde ocorre a oscilação das
partículas do meio na mesma direção de propagação da onda, como observado na
figura 24. Também são conhecidas como ondas de compressões e rarefações
devido ao movimento de compressão e expansão observado na rede. Ondas
longitudinais podem ser geradas em sólidos, líquidos e gases. Sua velocidade de
propagação no aço é em torno de 5.900m/s e no alumínio é cerca de 6.300m/s.
(FONSECA, 2005)
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Figura 24 - Modo de vibração das partículas sob influência de ondas longitudinais
(zonas de compressão e expansão). O λ é a distância entre dois máximos de compressão.

Fonte: Fonseca (2005)

Ondas Transversais: Em ondas transversais as partículas oscilam para cima
e para baixo no plano perpendicular a direção de propagação, como apresentado na
figura 25. Ao contrário das ondas longitudinais, na propagação de ondas
transversais a interação entre as partículas necessita ser forte (forças interatômicas),
propagando-se apenas em sólidos e líquidos muito viscosos. A velocidade de
propagação da onda transversal é aproximadamente metade da velocidade de
propagação da onda longitudinal. (BERUTTI, 2004)
Figura 25 - Modo de vibração das partículas sob influência de ondas transversais.

Fonte: Fonseca (2005)

Ondas superficiais (Rayleigh): Onda superficial ou de Rayleigh propaga-se
na interface entre um meio sólido e o ar, onde a profundidade de penetração é
limitada a um comprimento de onda. É a combinação de movimentos de ondas
longitudinais e transversais, criando um movimento elíptico, como apresentado na
figura 26. A velocidade das ondas Rayleigh é aproximadamente 10% inferior à de
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uma onda transversal, isso ocorre devido ao complexo movimento oscilatório das
partículas da superfície. Essas ondas são úteis na detecção de descontinuidades na
superfície, podendo acompanhar peças com curvaturas e percorrer distâncias
consideráveis em superfícies com baixa rugosidade. (MARTIN, 2014)
Figura 26 - Representação esquemática de onda ultrassônica superficial (Rayleigh).

Fonte: Berutti (2004)

Ondas de placa: Propagam-se em materiais que possuem alguns
comprimentos de ondas. Ondas de placa, figura 27, se dividem em ondas Lamb e
ondas Love. Essas ondas possuem uma forma complexa de propagação que ocorre
através de toda espessura do material. Essas ondas são estudadas para o controle
de qualidade de chapas finas, porém ainda são pouco utilizadas industrialmente.
Figura 27 - Representação esquemática de onda ultrassônica de placa.

Fonte: Berutti (2004)
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Pressão acústica – As partículas que oscilam no material durante a
propagação da onda ultrassônica geram zonas de compressão e de rarefação no
meio, a amplitude da alternância de tensão no material metálico gerado por uma
onda ultrassônica ocasiona uma pressão acústica. A pressão acústica em qualquer
região no material está relacionada com a impedância acústica e com a amplitude de
vibração da partícula. (MARTIN, 2014)

Impedância acústica – A propagação do som através dos materiais ocorre
sob a influência de pressão sonora aplicada, devido a ligação elástica entre as
partículas de um sólido. Uma pressão sônica resultará na propagação através do
meio sólido. A impedância acústica é a resistência oferecida a propagação de uma
onda ultrassônica em um material. (MARTIN, 2014)
A impedância acústica de um meio pode ser definida como,

Z = ρ.c

Equação 1

Onde ρ é a densidade do material e c é a velocidade de propagação no meio.
O produto ρc é a impedância acústica característica do meio. (BOERI, 2006)
As ondas de ultrassom passam através de um meio atingindo a interface de
outro meio, sendo uma porção da energia acústica refletida, e o restante da energia
é transmitida para o segundo meio. A característica que determina a proporção entre
energia refletida e transmitida é a impedância acústica de ambos materiais. Caso as
impedâncias dos meios sejam iguais, não haverá reflexão. Sendo as reflexões muito
diferentes, poderá ocorrer reflexão virtualmente completa. (BERUTTI, 2004)

Ângulo – O tipo de onda produzida no interior do material é determinado pelo
ângulo com que o feixe acústico incide. Se o transdutor está posicionado normal à
superfície da peça, se obtém uma onda completamente longitudinal. Ao utilizarmos
um transdutor transversal o feixe sônico pode produzir simultaneamente ondas
transversais e longitudinais, somente ondas transversais ou ainda produzir ondas
superficiais (Rayleigh). A onda acústica ao penetrar o material sofre refração
obedecendo a lei de Snell, e o grau de refração sofrido é dependente do material
analisado. (FONSECA, 2005)
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Quando uma onda longitudinal passa de um meio com velocidade de
propagação menor (líquido) para um de maior velocidade (sólido), parte desta onda
será transmitida e parte refletida. Com o aumento do ângulo de incidência o ângulo
de transmissão também aumenta até o ângulo de transmissão atingir 90°, a partir
deste ponto, a onda longitudinal ira converte-se em onda de cisalhamento no sólido.
Esse fenômeno permite a conversão completa de uma onda longitudinal em de
cisalhamento ou vice-versa, sem que ocorra perda de energia no processo, como
transdutores de ondas longitudinais são mais simples de serem construídos, tem-se
um método conveniente para obter ondas de cisalhamento. (BOERI, 2006)

Frequência – Os resultados dos ensaios ultrassônicos são influenciados pela
frequência das ondas ultrassônicas de várias maneiras, por isso, uma avaliação dos
efeitos favoráveis e adversos deve ser realizada para minimizar as limitações da
inspeção. Na detecção de descontinuidades, a frequência determina a sensibilidade,
a resolução e a penetração da onda, sendo que o tamanho de trinca mínimo
detectável é aproximadamente metade do comprimento de onda produzido.
Analisando a equação 2, e sendo a velocidade v dependente somente do meio,
quanto maior a frequência f, menor é o comprimento de onda λ produzido. Deste
modo, uso de frequências na faixa de 0,5 a 25MHz permite a detecção de trincas
com poucos milímetros de comprimento. (FONSECA, 2005)

v=λ.f

Equação 2

Altas frequências (menores comprimentos de onda) aumentam a capacidade
do sistema de ultrassom para detectar pequenas descontinuidades, porém a
resolução, capacidade do sistema de distinguir descontinuidades próximas umas das
outras tanto lateralmente quanto verticalmente, não é afetada pela frequência. Já a
máxima penetração da onda ultrassônica é reduzida com o uso de altas frequências.
Outro ponto que também é afetado pela frequência é o espalhamento do feixe, que é
o desvio do feixe de ondas em relação ao eixo central. O espalhamento do feixe
ultrassônico é mais evidente na inspeção de materiais com grãos mais grosseiros ou
heterogeneidades muito pequenas. (KOOPS, 2013)
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Características como sensibilidade, resolução, penetração e espalhamento do
feixe ultrassônico são determinados pela seleção do transdutor, e somente
levemente modificadas por alterações de outras variáveis do teste. (BERUTTI, 2004)

Velocidade sônica – Ondas sonoras propagam-se por vibrações atômicas
sendo as colisões e as forças inter atômicas responsáveis pela transmissão da onda.
Desta maneira, considera-se os átomos como partículas conectadas por molas
elásticas, as quais obedecem à Segunda Lei de Newton (Equação 3), sendo F a
força aplicada, m a massa e a representa a aceleração da partícula:

F = m.a

Equação 3

Segundo a Lei de Hooke essa força deve ser equilibrada por outra oposta
(restauradora), a qual dependente de k a constante da mola e x um deslocamento
(Equação 4):

F = -k.x

Equação 4

O sinal negativo da equação indica o sentido contrário da força de reação.
Sendo as duas forças iguais para manutenção do equilíbrio, obtemos das Equações
3 e 4 a Equação 5, a qual mostra que os fatores que influenciam no deslocamento
dos átomos são massa atômica e a constante elástica da mola. (FONSECA, 2005)

m.a = -k.x

Equação 5

A aceleração a e o deslocamento x são, portanto, diretamente proporcionais e
independentes da força aplicada. Aplicando este conceito para o estudo da onda
ultrassônica no material, podemos concluir que a velocidade da onda depende
apenas das características do material. A velocidade do som v é relacionada
diretamente à constante elástica C e inversamente à densidade ρ do material de
acordo com a Equação 6. (FONSECA, 2005)

Equação 6
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Na Equação 6 pode-se inferir que as características dependentes da
constante elástica e da densidade do material podem ser determinadas
indiretamente pela medida da velocidade sonora, podendo-se também modificar
conforme o tipo de onda. Para uma onda longitudinal C é substituído pelo módulo de
Young E, e para uma onda transversal C é substituído pelo módulo de cisalhamento,
G. Considerando-se a relação de Poisson μ, obtemos uma expressão mais exata
para a velocidade da onda longitudinal vL na Equação 7:

Equação 7
Para uma onda transversal a expressão toma a forma da Equação 8, onde vT
representa a velocidade transversal:

Equação 8
Devido à relação entre o módulo de Young e o módulo de cisalhamento
podemos combinar as equações 7 e 8 para obter uma estimativa da relação de
Poisson do material através da Equação 9. Ainda, das Equações 7 e 8 pode-se obter
uma equação para estimar o módulo de Young do material, conforme Equação 10.

Equação 9

Equação 10
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A Equação 10 também pode ser utilizada para estimar a densidade de metais
com o uso da técnica de ultrassom, uma vez que se conheça seu módulo de Young
e seja possível determinar as velocidades longitudinal e transversal da onda.
A temperatura é um fator que influencia na velocidade sônica, pois quando o
material está a baixas temperaturas (ambiente) o grau de compactação e a energia
de coesão das partículas no meio são superiores quando comparado esses fatores
em temperaturas elevadas. Contudo, como cada material apresenta massa das
partículas atômicas e constantes elásticas diferentes, a velocidade sônica é uma
característica especifica de cada material. A velocidade sônica muitas vezes pode
variar de acordo com o processo de fabricação e com tratamentos térmicos dado ao
material, no entanto, em muitos casos essas variações são muito pequenas e
imperceptíveis. (MARTIN, 2014)
Em materiais isotrópicos as constantes elásticas são as mesmas para todas
as direções no material. No entanto, a maioria dos materiais são anisotrópicos e as
constantes elásticas diferem em cada direção. Como exemplo, uma chapa de
alumínio laminado que possui seus grãos alongados em uma direção e comprimidos
em outra. (MARTIN, 2014)

Atenuação sônica – É a diminuição da energia mecânica da onda causada
pela absorção no meio e pelo espalhamento da onda e pode ser observada pela
diminuição na altura dos picos no ecograma. A atenuação sônica é causada pela
presença de defeitos e refletores como contornos de grão e pode ser relacionada ao
limite de resistência do material, uma vez que este sofre efeito do tamanho de grão e
da presença de defeitos. (FONSECA, 2005)
A absorção ocorre através de mecanismos como a degeneração da energia
em calor devido ao efeito amortecedor das discordâncias e a histerese elástica. Já o
espalhamento ocorre quando uma onda elástica atinge a interface de transição entre
dois meios distintos. (MORALES, 2006)
A atenuação total aumenta conforme a frequência e a espessura do material
atravessado. O aumento da frequência é proporcional ao aumento da resolução do
sinal de ultrassom, por isso a frequência de medida deve ser otimizada em função
da atenuação e da resolução de sinal. As características do transdutor determinam
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as frequências de ultrassom transmitidas e detectadas, tendo a amplitude máxima
na frequência nominal do transdutor diminuindo à medida que está se afasta. A
atenuação ocorre por características intrínsecas dos materiais nos quais as ondas
são propagadas e pela difração do feixe ultrassônico, considerando-se apenas o
efeito nos materiais, a atenuação segue uma lei exponencial. Na equação A é a
amplitude final, A0 é a amplitude da onda em uma posição inicial, α é o coeficiente
de atenuação em nepers por unidade de comprimento e W é a distância percorrida.
(BERUTTI, 2004)

A = A0 . e-αW

Equação 11

Os valores de atenuação são normalmente relacionados a uma certa
frequência, ou no caso de mais de uma frequência, deve-se considerar um valor
médio. A atenuação é em geral proporcional ao quadrado da frequência da onda,
sendo o valor real dependente do processo produtivo do material, sendo mais
confiável a obtenção dos valores de atenuação para um determinado material de
maneira experimental. (BERUTTI, 2004)
Para materiais tratados termicamente com tamanho de grão pequeno, a
atenuação sônica é baixa. O fator predominante na medição da atenuação é a
relação entre o comprimento da onda ultrassônica e o tamanho do grão do material.
O fenômeno da absorção ocorre sempre que uma vibração acústica percorre um
meio elástico. É a energia fornecida pela onda para que cada partícula execute o
movimento de vibração e o transmite para as partículas vizinhas. (FERREIRA, 2013)
Materiais poli cristalinos são formados por uma matriz de cristais
elasticamente anisotrópicos, onde geralmente seus eixos cristalográficos estão
desorientados em relação uns aos outros. Quando uma onda propaga-se em uma
certa direção encontrará orientações diferentes resultando em impedâncias
acústicas diferentes a cada contorno de grãos ocasionando espelhamento. Os grãos
geralmente possuem tamanho maior que o comprimento de onda, possibilitando a
visualização geométrica do espalhamento, pois ao atingir o contorno de grão o feixe
de onda divide-se em tipos de ondas refletidas e transmitidas. (BERUTTI, 2004)
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Ganho: É usado para variar a amplitude do sinal, conforme a necessidade. O
comando para alterar a amplitude dos ecos é chamado de ajuste de ganho, controle
de ganho ou atenuador, e é calibrado em (dB). Esse ajuste atua da entrada do
cabeçote para o amplificador principal, de modo que o operador possa manter a
altura do eco dentro da tela do aparelho, para comparar as amplitudes dos ecos.
(MARTIN, 2014)
O ganho é um valor adimensional da medida da ampliação do sinal adquirido
no ensaio. A variação do ganho serve para compensar a atenuação sônica e pode,
portanto, ser utilizado na análise de propriedades em materiais como uma grandeza
diretamente proporcional à atenuação. O ajuste do ganho é feito para regular a
altura dos picos que representam os ecos com relação às linhas marcadas no visor
da aparelhagem. (FONSECA, 2005)

3.3.3 Técnicas de inspeção.
A seguir serão descritas algumas das técnicas mais utilizadas para a
inspeção por ultrassom, assim como as vantagens e diferenças entre elas. Essas
técnicas são aplicadas de duas maneiras: a primeira é a técnica do ensaio por
contato, no qual o transdutor e colocado em contato direto na peça, sob uma fina
camada de líquido como acoplante; a segunda é a técnica de ensaio sem contato
direto, sendo que o transdutor a prova d’água é posicionado a uma distância da
peça e o feixe ultrassônico é transmitido por meio de uma coluna de água.
Transparência (Transmissão) – Na técnica de transparência são utilizados
necessariamente dois transdutores, devendo-se posicionar os transdutores de modo
a alinhá-los à peça. A peça é colocada entre os transdutores emissor e receptor, de
maneira que a onda ultrassônica percorre a peça de uma extremidade a outra.
Quanto maior a intensidade do sinal recebido menor é a fração da onda que é
difratada ou refletida em descontinuidades, não havendo descontinuidade no
material o receptor recebe praticamente 100% do sinal emitido. Havendo
descontinuidade o sinal recebido é apenas um percentual do emitido. Esta técnica é
utilizada em linha de fabricação como uma técnica passa - não passa. A figura 28
ilustra o método. (BERUTTI, 2004)
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Figura 28 - Método da transparência.

Fonte: Fonseca (2005)

Esta técnica também é utilizada na inspeção de lingotes e peças fundidas, em
particular quando a atenuação sônica é elevada, e descontinuidades grosseiras
estão presentes. Nesta técnica, não é possível determinar o tamanho e a localização
exata da descontinuidade apenas a atenuação sônica. Também se faz necessário
um completo acoplamento e alinhamento dos transdutores durante a inspeção para
a manutenção do eco da transmissão, sendo muitas vezes necessário o uso de
dispositivos mecânicos. Essa técnica é muitas vezes aplicada com a técnica de
imersão ou coluna d’água, pois em conjunto ambas fornecem um acoplamento
eficiente e uniforme. (MARTIN, 2014)
Pulse-eco – Esta técnica é a mais utilizada no ensaio de ultrassom em
materiais. O cabeçote age como emissor e receptor e é mantido apenas em um dos
lados da peça em ensaio. A necessidade de acesso a apenas um lado da peça é
uma grande vantagem dessa técnica em relação às demais e permite uma grande
variedade de aplicações. (MARTIN, 2014)
No método pulso-eco são produzidos pequenos pulsos por um transdutor e
introduzidos no material em intervalos regulares de tempo, quando um sinal encontra
uma superfície refletora (descontinuidade) parte ou toda sua energia é refletida e a
direção do feixe refletido depende da orientação da superfície refletora. Um
transdutor recebe o sinal refletido e monitora a intensidade do sinal, que é
representada no visor do aparelho como a altura dos picos. Na figura 29 o princípio
da técnica é ilustrado. (FONSECA, 2005)
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Figura 29 - Princípio da técnica de pulse-eco: a) sem descontinuidade; b) pequena
descontinuidade; c) grande descontinuidade.

Fonte: Martin (2014)

Em um aparelho convencional os ecos posicionam-se na tela em função da
distância percorrida pela onda sonora a partir da fonte emissora, o que é
proporcional ao tempo decorrido entre a emissão do pulso e a recepção de um eco
da peça. A tela do aparelho é ajustada de modo a posicionar os ecos das
descontinuidades também em função da distância percorrida pela onda, para facilitar
a identificação, interpretação e localização de descontinuidades. (MARTIN, 2014)
No cálculo do percurso sônico, a profundidade da superfície refletora partindo
da superfície de contato, é medido o tempo de percurso da onda. Esta medida de
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profundidade é apresentada como a distância entre os picos no visor. O tempo
decorrido entre a emissão e a recepção pelo aparelho possibilita a identificação de
um defeito no interior da peça e sua profundidade. (FONSECA, 2005)
Outra particularidade dessa técnica é que em peças com superfícies oposta e
paralelas, pode-se utilizar uma escala suficientemente grande e será possível obter
na tela não apenas um único pico de fundo, mas uma sequência de ecos múltiplos
espaçados uniformemente. Esses ecos múltiplos são obtidos devido a transmissão
de uma pequena parcela da energia da primeira onda refletida na superfície oposta
de volta ao transdutor na superfície de contato, atravessando a peça pela segunda
vez e atingindo o lado oposto, e assim retomando seu ciclo de reflexões sucessivas.
A amplitude dos ecos múltiplos diminui devido à perda de energia da onda ao entrar
no transdutor e a atenuação do material. (MARTIN, 2014)
Ressonância – O método da ressonância é baseado no método pulso-eco,
onde são detectadas ondas refletidas. A principal diferença é que no método da
ressonância busca-se sobrepor as ondas emitidas e refletidas, com o objetivo de
aumentar a vibração das partículas do meio para se obter um sinal amplificado. Uma
onda quando encontra uma descontinuidade sofre reflexão e retorna com fase
invertida, com isso quando o feixe emitido e o feixe refletido se sobrepõem
perfeitamente ocorre a ressonância. A ressonância ocorre quando a espessura do
material é igual a um múltiplo da metade do comprimento de onda utilizado.
Conhecendo-se a velocidade de propagação da onda no material v e a espessura l
pode-se calcular pela equação 12 as frequências f capazes de produzir ressonância
no material para um número N de meios comprimentos de onda. (FONSECA, 2005)

Equação 12
Esta técnica de ressonância foi muito utilizada especialmente na produção de
chapas laminadas, cujo o controle de qualidade media espessura e defeitos de
laminação. A inspeção era executada em paredes das peças de ensaio que
apresentavam os lados opostos lisos e paralelos, tais como na medição de peças
extrudadas ocas, tubos trefilados e curvas de tubo. (MARTIN, 2014)
Tandem – Esta técnica utiliza dois transdutores angulares, geralmente
posicionados a 45°, unidos por uma haste para realização do ensaio. Os
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transdutores acompanham irregularidades na superfície do material por serem
montados em uma articulação que permite movimentos em todos os sentidos. O
percurso sônico do transdutor emissor refletindo em uma descontinuidade e na
superfície do lado oposto, sendo recebido em seguido pelo transdutor receptor. É
geralmente utilizada para comprovar a existência de descontinuidades posicionadas
perpendicularmente a superfície da peça. A principal aplicação é em peças com
grandes espessuras, assim como as descontinuidades tem orientação desfavorável
para a técnica pulse-eco mesmo utilizando um transdutor angular, a técnica tandem
é mais recomendável. (MARTIN, 2014)
Imersão – Esta técnica pode ser utilizada tanto no modo pulse-eco como por
transparência. A técnica por imersão tem grande utilização em laboratórios e em
sistemas de grande porte para ensaio por ultrassom automático. Nesta técnica é
utilizado uma coluna de liquido, normalmente água, como um meio intermediário de
condução das ondas sonoras para o material analisado. Na técnica por imersão uma
das possibilidades de ensaio é manter tanto o transdutor quanto a peça imersos em
agua, conforme apresentado na figura 30, e o feixe ultrassônico é direcionado
através da agua para varrer a peça. Pode ser usado incidência normal para geração
de ondas longitudinais, ou incidência oblíqua para a geração de ondas transversais.
(MARTIN, 2014)
Figura 30 - Acoplamento para ensaio de ultrassom por técnica de imersão.

Fonte: Berutti (2004)
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Estudos anteriores foram realizados na tentativa de associar técnicas de
análise por ultrassom e propriedades mecânicas em diversos tipos de materiais,
dentre estes estudos destacam-se (BOUDA; ALEM, 2000), (HSIA; CHOU, 2014) e
(UZUN; BILGE, 2015), estes trabalhos apresentam estudos que correlacionam
dureza com parâmetros ultrassônicos em metais (aço baixo e médio carbono).
Em (TARIQ, 2012) é realizada a caracterização de três ligas de alumínio da
série 2xxx (AA 2014, AA 2024 e AA 2219) tratadas termicamente, por corrente
parasita e técnicas de ultrassom. Em (ROSEN, 1985) foram realizados estudos na
tentativa de correlacionar dureza com velocidade e atenuação ultrassônica também
para a liga alumínio – cobre 2024 após três processos de envelhecimento por
precipitação distintos. Os resultados destes estudos apresentam uma correlação
positiva até um determinado valor de dureza, onde a partir deste ponto, a correlação
muda para negativa conforme pode ser observado na figura 31.
Figura 31 – Curva de correlação entre velocidade ultrassônica e dureza para liga de
alumínio 2024 tratada termicamente por (a) T4, (b) T851 e (c) T351.

Fonte: Rosen (1985)
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4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

4.1 Materiais
Neste trabalho utilizou-se como material para confecção das amostras a liga
de alumínio-silício-magnésio A356 (Al-7Si-0,3Mg), conforme norma SAE J452,
provenientes da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA). Os materiais das
amostras foram retirados de 16 corridas diferentes de produção. As amostras foram
fundidas por gravidade em molde permanente, usinadas, e submetidas a tratamento
térmico de solubilização e envelhecimento (T6) para os ensaios comparativos entre
o comportamento da onda ultrassônica e a dureza das amostras. Foram realizadas 4
variações

de

tratamento

térmico,

diferenciando

entre

eles,

o

tempo

de

envelhecimento das amostras em 0, 3, 6 e 12 horas de duração.
A Tabela 2 apresenta a composição química nominal da liga alumínio-silíciomagnésio A356. Todas as amostras realizadas neste trabalho estão de acordo com
os valores apresentados na tabela.
Tabela 2 - Composição química nominal A356, conforme norma SAE J452.

Fonte: Norma SAE J452 (2003)
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4.2 Método
4.2.1 Fusão da liga de alumínio
Os lingotes de A356 (Al-7Si-0,3Mg) foram fundidos em um forno basculante
modelo Striko, com capacidade para fusão de 4 toneladas de liga, a uma
temperatura de aproximadamente 750°C. A figura 32 apresenta forno de fusão
Striko. A temperatura do material dentro do forno foi rigidamente controlada, através
de termopares posicionados estrategicamente, pois em temperaturas superiores a
760°C o nível de absorção de hidrogênio da liga aumenta exponencialmente. Outro
fator controlado no processo de fusão foi a limpeza do óxido formado sobre a
superfície do material líquido, conforme figura 33, pois um nível alto de escória no
material pode gerar inclusões nas amostras, afetando o resultado das análises
realizadas. Nesta fase do processo foi verificada a composição química do material e
nos casos pertinentes foram realizadas correções da composição química no
processo seguinte.
Figura 32 - Forno de fusão Striko.

Fonte: Pavinato (2018)
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Figura 33 - (a) Operação de limpeza da câmara de banho e (b) vazamento de metal
liquido no cadinho de transporte.

Fonte: Pavinato (2018)

4.2.2 Tratamento de desgaseificação da liga
O material foi vazado do forno de fusão para um cadinho e levado por
empilhadeira até a estação de desgaseificação. No processo de desgaseificação,
figura 34, ocorre a limpeza da liga retirando gás hidrogênio dissolvido no metal
líquido, e inclusões de óxidos em suspensão no banho.
Figura 34 - Desenho esquemático do processo de desgaseificação.

Fonte: Vesuvius (2018)
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O cadinho com material é posicionado no equipamento abaixo do rotor, o qual
é inserido e rotacionado à 500 RPM dentro do material injetando gás nitrogênio (N2)
a uma vazão de 40 litros por minuto.
O gás nitrogênio é inerte ao metal líquido, e suas bolhas absorvem e arrastam
para a superfície outros gases prejudiciais ao material, como por exemplo o
hidrogênio. Durante o processo é adicionado ao metal líquido um fluxo escorificante,
que é responsável pela remoção de óxidos para a superfície do metal. Um desenho
esquemático do processo e o equipamento utilizado podem ser vistos na figura 34 e
35, respectivamente.
O processo de desgaseificação teve duração de 5 minutos, aproveitando o
processo de homogeneização do metal líquido causada pelo rotor, pode ser
realizado caso necessário a correção da composição química da liga. Nesta fase,
pode ser adicionado Magnésio, Estrôncio ou TiBAl 5/1 (liga composta de Titânio 5%,
Boro 1% e Alumínio), para estas amostras não houve necessidade de correção.
Figura 35 – Equipamento para desgaseificação.

Fonte: Vesuvius (2018)
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4.2.3 Fundição das amostras em coquilha
A fundição das 16 amostras utilizadas neste estudo foi realizada com a
utilização de uma coquilha confeccionada com ferro fundido. A figura 36 apresenta
desenho da coquilha com dimensões. A coquilha utilizada como molde permanente
foi pintada internamente com tinta cerâmica Dycote 39, fornecida pela empresa
Foseco. A pintura cerâmica é utilizada em moldes permanentes para homogeneizar
e manter a temperatura na ferramenta, minimizar os desgastes por atrito, evitar o
ataque do alumínio na superfície da coquilha ocasionando elevação no percentual
de ferro na liga, e facilitar a extração da peça do molde.
Figura 36 – Desenho da coquilha utilizada para confecção das amostras.

Fonte: AutoCad (2017)

A coquilha foi pré-aquecida a uma temperatura de 450°C, a cada amostra a
temperatura da coquilha foi verificada utilizando-se um pirômetro ótico. Na confecção
das 16 amostras a temperatura da coquilha ficou entre 450°C e 480°C. Após o
processo de desgaseificação a liga de alumínio em estado líquido (≈730°C), foi
retirada do cadinho com auxílio de uma concha, e vazada na cavidade do molde. O
tempo de solidificação foi de aproximadamente 2 minutos. A amostra foi então
destacada do molde e colocada em um recipiente com água a temperatura ambiente
para resfriamento.
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4.2.4 Tratamento térmico
As amostras foram submetidas ao tratamento térmico T6. Neste tratamento
inicialmente é realizada a solubilização da liga a alta temperatura, seguido por
choque térmico em água e envelhecimento artificial. A Figura 37 apresenta os
equipamentos utilizados para o processo de solubilização, choque térmico e
envelhecimento artificial.
Figura 37 – (a) 3D linha continua de tratamento térmico Eisenmann (b) Imagem da
entrada do forno de Eisenmann (c) Forno de secagem Heratherm fabricante Thermo
Scientific.

Fonte: Google (2018)

Neste estudo o processo de tratamento térmico (T6) foi realizado na própria
indústria de fabricação, em equipamento de larga escala de produção do fabricante
Eisenmann. O tratamento térmico de solubilização foi realizado à temperatura de
540°C, com duração de cinco 5 horas. O tempo do tratamento de solubilização foi
contado a partir do instante em que as amostras entraram no forno, pois o forno já
havia atingido a temperatura programada. Após tratamento de solubilização as
amostras foram resfriadas em água à temperatura de 60°C, com agitação,
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permanecendo dentro do tanque por 5 minutos. A temperatura de saída das
amostras foi aproximadamente 60°C.
O tratamento térmico de envelhecimento artificial não foi realizado no
equipamento de produção devido ao pequeno volume das amostras e aos tempos
de processo diferenciados para cada grupo de amostras. Um forno de secagem do
fabricante Thermo Scientific Heratherm foi utilizado, possibilitando um controle
melhor de temperatura, bem como a retirada de cada grupo de amostras nos tempos
planejados.
O intervalo entre o processo de solubilização e envelhecimento artificial foi de
12 horas. As amostras foram divididas em 4 grupos, todos os grupos foram
envelhecidos artificialmente a temperatura de 155°C diferenciando o tempo de
permanência de cada grupo em 0, 3, 6 e 12 horas. Após envelhecimento as peças
foram arrefecidas ao ar ambiente.

4.2.4 Usinagem
Após o processo de tratamento térmico das amostras, foram realizadas
usinagens das bases superiores e inferiores de cada uma das amostras. O processo
de usinagem foi realizado em um torno modelo TU2040 figura 38 (a). O processo de
usinagem foi realizado para garantir o paralelismo entre as faces. Este processo é
de extrema importância para assegurar a eficácia e assertividade nas análises de
dureza (HB), e também para medição da velocidade e atenuação sônica.
Neste processo, as amostras foram fixadas com a face inferior paralela a
base do equipamento, e a face superior (maior deformação) foi usinada. Em
seguida, a altura das amostras foi dimensionada com paquímetro digital e a base
superior foi fixada paralelamente a base da máquina, assim usinando a face inferior
das amostras. Em todo o processo tomou-se o máximo cuidado para que a altura de
cada amostra estivesse dentro da medida estimada de 20 ± 2,0 milímetros.
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Figura 38 – (a) Torno modelo TU2040, onde foi realizado a usinagem das amostras
e (b) desenho dimensional da amostra.

Fonte: Google (A) e Autocad (B) (2018)

4.3 Caracterização das amostras
4.3.1 Densidade
A densidade de cada amostra foi determinada através do princípio de
Arquimedes, metodologia baseada no princípio do empuxo para o cálculo da
densidade real da amostra. Uma balança analítica do fabricante Marte modelo
AS500C, com precisão de 0,01g, foi utilizada para efetuar a pesagem das amostras.
As amostras foram pesadas a seco e depois submersas em água a temperatura
ambiente, 25°C. O cálculo para densidade real de cada amostra foi determinado
pela seguinte relação:

, equação 13
Na relação ρs é a densidade real do sólido (amostra) e ma e mL são as
respectivas massas do sólido no ar e no liquido.

4.3.2 Composição química
A caracterização química das amostras foi realizada por um espectrômetro de
emissão óptica do fabricante Espectromax, figura 39. As amostras foram lixadas em
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politriz metalográfica, para eliminar irregularidades na superfície, antes da realização
das análises.
Realizou-se três medidas em cada uma das amostras e calculou-se a média
aritmética simples de cada um dos elementos encontrados. Os testes foram
realizados conforme norma ISO 17025.
Figura 39 – Espectrômetro de emissão óptica do fabricante Spectromax.

Fonte: Google (2018)

4.3.3 Metalografia
As análises metalograficas foram realizadas nas secções transversais das
amostras após o processo de tratamento térmico T6. A preparação das amostras foi
realizada a partir do lixamento da superficie utilizando lixa de grana 120, 320, 800 e
1200, seguido de polimento com pasta de diamante 1 μm e atacadas quimicamente
com uma solução de 5% de ácido fluorídrico.
As micrografias foram obtidas utilizando um sistema de aquisição de imagens
composto por microscópio ótico do fabricante Leitz Wetzlar, equipado com uma
câmera Optika modelo 4083 B5, ambos conectados à microcomputador PC da
marca Dell. O software utilizado para captação das imagens foi Optika View 7.
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4.3.4 Dureza
Ensaios de dureza BRINELL foram realizados nas amostras após tratamento
térmico T6 (solubilização e envelhecimento), conforme norma ASTM E10-15. Para
realização dos testes foi utilizado durômetro de bancada Reicherter.
A secção transversal da amostra foi preparada utilizando lixa de grana 120,
para planificar a superfície de medição. Em cada corpo de prova foram medidos 3
pontos, posicionados de maneira equidistante, através de uma circunferência de raio
de 20mm partindo do centro do corpo de prova.

4.3.5 Ensaios de ultrassom
Os métodos mais utilizados atualmente para inspeção por ultrassom são por
pulso-eco e por transparência. A principal diferença entre estes dois métodos é que
com o pulso-eco pode-se avaliar o tempo de percurso da onda e sua atenuação
sônica, já por transparência pode-se avaliar apenas a atenuação sônica.
No desenvolvimento deste trabalho foi utilizado o método de pulse-eco nos
ensaios de ultrassom e o equipamento usado foi o GE Krautkramer USM-36
equipado com transdutor monocristal normal Sonatest SFF4-10 de 4MHz. Os
ensaios de ultrassom foram realizados para a medida da velocidade sônica e da
atenuação acústica. Utilizou-se uma resina de silicone como fluido acoplante entre
transdutor e amostra. Também foi utilizado um valor de ganho ajustado fixo para
todas as amostras no valor de 44 dB.
No método pulso-eco curtos impulsos são introduzidos do transdutor para o
material, em intervalos regulares de tempo. Ao percorrer o material, caso a onda
encontre algum defeito, a energia é refletida em parte, ou em sua totalidade. O
transdutor recebe o sinal refletido e analisa a intensidade. A direção do sinal varia
conforme a orientação da superfície refletora, sendo o sinal representado no visor do
aparelho como a altura dos picos.
A profundidade da superfície refletida em relação a superfície de contato é
calculada pelo percurso sônico onde é medido o tempo do percurso da onda. No
visor do aparelho esta medida de profundidade é apresentada como a distância
entre os dois picos.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Densidade
Na tabela 3 são apresentados os valores de ma (massa ar) e ml (massa
líquido) medido para cada amostra, e bem como os valores encontrados para ρ
(densidade), desvio padrão, coeficiente de variação, erro padrão, erro amostral e o
intervalo de confiança, estes obtidos através de ferramentas estatísticas.
Tabela 3 - Valores de densidade para cada amostra e desvio padrão, coeficiente de
variação, erro padrão, erro amostral e o intervalo de confiança, obtidos através de cálculos
estatísticos.
AMOSTRA

ma (g)

mL (g)

ρ (g/cm3)

1

63,18

39,76

2,70

2

71,02

44,52

2,68

3

73,24

45,94

2,68

4

66,61

41,80

2,68

5

68,00

42,62

2,68

6

72,53

45,50

2,68

7

72,63

45,70

2,70

8

66,53

41,67

2,68

9

70,54

44,22

2,68

10

64,83

40,65

2,68

11

68,29

42,84

2,68

12

71,00

44,51

2,68

13

69,56

43,62

2,68

14

71,25

44,71

2,68

15

73,24

45,91

2,68

16

68,91

43,20

2,68

MÉDIA

69,46

43,57

2,68

DP (DESVIO PADRÃO)

0,00573

CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

0,21346

EP (ERRO PADRÃO)

0,00143

EA (ERRO AMOSTRAL)

0,00281
2,68 ± 0,0028

IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

A densidade média obtida considerando as 16 amostras foi de 2,68 ± 0,003
g/cm3. Foram realizadas 3 medições em cada amostra e o valor de densidade para a
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amostra é a média aritmética das três medições. Com base nos valores obtidos
foram realizados os cálculos estatísticos para o desvio padrão (0,00573), coeficiente
de variação (0,21346), erro padrão (0,00143), erro amostral (0,00281) e o intervalo
de confiança (2,68 ± 0,003). Através do coeficiente de variação de 0,21% verifica-se
que os dados são homogêneos e apresentam baixa dispersão. A densidade
encontrada de 2,68 g/cm3 é bem próxima a densidade teórica para a liga A356, onde
na literatura encontramos valores entre 2,68 g/cm3 e 2,70 g/cm3.

5.2 Composição química
A tabela 4 apresenta o resultado da análise de composição química para as
dezesseis amostras. Os valores encontrados na composição química estão dentro
do intervalo que caracteriza a liga de alumínio A356, e os resultados obtidos na
análise estão de acordo com as exigências da norma SAE J452.
Tabela 4 - Composição química percentual das amostras com valores médios e
desvio padrão.
AMOSTRA

Si

Fe

Mg

Cu

Ti

Mn

Zn

Ca

Ni

Cr

Pb

Sn

Sr

P

Al

1

6,8700

0,1090

0,2900

0,0002

0,1160

0,0018

0,0098

0,0014

0,0024

0,0020

0,0059

0,0066

0,0167

0,0053

92,5796

2

6,8100

0,1120

0,2940

0,0002

0,1120

0,0017

0,0080

0,0032

0,0010

0,0022

0,0039

0,0021

0,0173

0,0049

92,6450

3

7,3400

0,1230

0,3120

0,0002

0,1100

0,0019

0,0077

0,0016

0,0012

0,0022

0,0043

0,0026

0,0163

0,0049

92,0886

4

7,3600

0,1250

0,2780

0,0002

0,1060

0,0011

0,0087

0,0012

0,0010

0,0022

0,0043

0,0022

0,0169

0,0049

92,1052

5

7,3000

0,1180

0,3050

0,0002

0,1110

0,0018

0,0071

0,0015

0,0010

0,0022

0,0042

0,0017

0,0165

0,0047

92,1418

6

6,9800

0,1100

0,2530

0,0002

0,1170

0,0014

0,0084

0,0014

0,0010

0,0022

0,0037

0,0033

0,0164

0,0048

92,5137

7

7,1200

0,1220

0,3150

0,0002

0,1100

0,0021

0,0077

0,0011

0,0010

0,0022

0,0043

0,0033

0,0164

0,0049

92,3062

8

7,1300

0,1220

0,3170

0,0002

0,1110

0,0017

0,0076

0,0010

0,0010

0,0022

0,0044

0,0025

0,0159

0,0049

92,2946

9

7,4300

0,1240

0,2750

0,0002

0,1070

0,0017

0,0085

0,0012

0,0011

0,0022

0,0037

0,0024

0,0162

0,0048

92,0383

10

7,2800

0,1160

0,3040

0,0002

0,1100

0,0022

0,0078

0,0011

0,0010

0,0022

0,0041

0,0016

0,0164

0,0049

92,1649

11

7,2700

0,1160

0,2550

0,0003

0,1040

0,0014

0,0096

0,0010

0,0010

0,0022

0,0031

0,0011

0,0156

0,0050

92,2304

12

7,5800

0,1170

0,2680

0,0012

0,1020

0,0018

0,0108

0,0009

0,0010

0,0022

0,0031

0,0014

0,0170

0,0050

91,9056

13

7,4700

0,1200

0,2660

0,0011

0,0979

0,0012

0,0101

0,0011

0,0010

0,0022

0,0028

0,0010

0,0167

0,0050

92,0206

14

7,4000

0,1120

0,2460

0,0011

0,1080

0,0017

0,0098

0,0012

0,0010

0,0022

0,0024

0,0014

0,0167

0,0048

92,1084

15

6,8700

0,1110

0,2580

0,0012

0,1090

0,0028

0,0107

0,0010

0,0010

0,0022

0,0028

0,0022

0,0173

0,0048

92,6235

16

7,2400

0,0903

0,2200

0,0002

0,0972

0,0025

0,0071

0,0006

0,0017

0,0022

0,0026

0,0023

0,0161

0,0046

92,3289

MÉDIA

7,2156

0,1155

0,2785

0,0004

0,1080

0,0018

0,0087

0,0013

0,0011

0,0022

0,0037

0,0023

0,0165

0,0049

92,2560

DESVIO PADRÃO

0,2242

0,0082

0,0274

0,0004

0,0054

0,0004

0,0012

0,0006

0,0004

0,0000

0,0009

0,0013

0,0005

0,0001

0,2218

5.3 Microestrutura
Para as amostras dos corpos de prova da liga A356 fundidas em molde
permanente e tratadas termicamente, foram realizadas micrografias uma para cada
grupo de amostras de acordo com o tempo de envelhecimento artificial realizado 0,
3, 6 e 12 horas a temperatura de 155°C. Após polimento para preparação das

89

amostras para micrografia, foi observado a ocorrência de porosidades de contração
na região central superior, nos quatro grupos de amostras, conforme apresentado na
figura 40.
Foram

realizadas

micrografias

da

área

onde

está

concentrada

a

macroporosidade, para investigar o tipo de porosidade e os possíveis motivos para
sua ocorrência, como mostra a figura 41. Na imagem observa-se que a porosidade
se concentra entre os braços dendríticos.

Figura 40 – Amostras para realização de micrografia com porosidades de contração
na região centro superior com diferentes tempos de envelhecimento (a) 0 horas; (b) 3 horas;
(c) 6 horas e (d) 12 horas.
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Figura 41 – Micrografias (a) e (b) apresenta melhor visualização das porosidades na
região centro superior em diferentes regiões das amostras, ampliação de 100X.
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O formato e posição dos poros sugerem formação devido à contração do
metal, decorrente da deficiência de alimentação do metal líquido. Este tipo de
contração acontece no momento de solidificação do metal e ocorre em função do
aumento de densidade associado a transformação de fase da líquida para sólida. No
processo de solidificação, o metal forma uma estrutura cristalina em geral mais
compacta, isso ocasiona uma redução no volume, que dependendo da composição
química varia de 1% a 10% (MELO, 1996).
Em todas as micrografias é possível observar uma modificação considerável
das partículas de silício, assim como o coalescimento das mesmas que compõe o
eutético interdendrítico. Nas amostras analisadas foi observado a variação da
microestrutura ao longo do corpo de prova. As regiões próximas as paredes do
molde apresentaram microestrutura mais fina que as regiões centrais, conforme
figuras 42, 43, 44 e 45. Esta variação microestrutural é decorrente das diferentes
taxas de solidificação no corpo de prova devido a transferência de calor do material
para as paredes do molde.
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Figura 42 – Micrografias da amostra não envelhecida (0 horas) - (a) microestrutura
do material próximo ao centro da amostra (central) e (b) apresenta a microestrutura do
material próximo as paredes do molde (lateral), ampliação de 100X.
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Figura 43 – Micrografias da amostra com 3 horas de envelhecimento - (a)
microestrutura do material próximo ao centro da amostra (central) e (b) apresenta a
microestrutura do material próximo as paredes do molde (lateral), ampliação de 100X.
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Figura 44 – Micrografias da amostra com 6 horas de envelhecimento - (a)
microestrutura do material próximo ao centro da amostra (central) e (b) apresenta a
microestrutura do material próximo as paredes do molde (lateral), ampliação de 100X.
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Figura 45 – Micrografias da amostra com 12 horas de envelhecimento - (a)
microestrutura do material próximo ao centro da amostra (central) e (b) apresenta a
microestrutura do material próximo as paredes do molde (lateral), ampliação de 100X.
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Nas micrografias das figuras 46, 47, 48 e 49, observa-se uma microestrutura
tipicamente de ligas Al-Si fundidas em molde permanente. Uma fase mais clara com
morfologia tipicamente dendrítica formada basicamente por Al α e uma região mais
escura formada por partículas de morfologia esférica composta pela fase eutética
interdendrítica modificada do silício. Nas imagens também são observadas outras
partículas de morfologia mais irregular, mas a identificação exata destes precipitados
não pode ser realizada apenas com microscopia ótica.
Suspeita-se que estas partículas irregulares encontradas em todas as
amostras analisadas, sejam precipitados intermetálicos tipo FeMg3Si6Al8 (escrita
chinesa) e Fe2Si2Al9 (lâminas). Em SILVA (2004) foi realizado um estudo para
análise de propriedades mecânicas e microestrutura da liga A356 e os mesmos
compostos

foram

observados.

Os

intermetálicos

Fe2Si2Al9

(lâminas)

são

concentradores de tensão no material, causando fragilidade em ligas de alumíniosilício contendo alto teor de ferro.
Analisando as imagens de microestrutura dos quatro grupos de amostras, não
é possível identificar alterações significativas que justifiquem o aumento de dureza
do material observado nos ensaios de dureza. Possivelmente a razão pelo aumento
de dureza está em uma escala que não pode ser observado por microscopia óptica.
A causa mais provável para o aumento de dureza é a precipitação de partículas
nanométricas de Mg2Si coerentes ou semicoerentes com a matriz.
Os precipitados endurecedores presentes nas ligas alumínio – silício –
magnésio são responsáveis pelo endurecimento da liga, que é causado por
distorções na matriz devido às diferenças no parâmetro de rede, gerando assim um
campo de tensões que dificultam a movimentação das discordâncias. (OLIVEIRA,
2012)
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Figura 46 – Micrografias da amostra não envelhecidas - (a) microestrutura apresenta
intermetálicos Fe2Si2Al9 (lâminas) em verde (1), FeMg3Si6Al8 (escrita chinesa) em vermelho
(2) e silício não modificado em azul (3) com ampliação de 100X e (b) apresenta a mesma
microestrutura com ampliação de 200X.
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Figura 47 – Micrografias da amostra com 3 horas de envelhecimento - (a)
microestrutura apresenta intermetálicos Fe2Si2Al9 (lâminas) e FeMg3Si6Al8 (escrita chinesa)
em vermelho (2) e silício não modificado em azul (3) com ampliação de 100X e (b)
apresenta a mesma microestrutura com ampliação de 200X.
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Figura 48 – Micrografias da amostra com 6 horas de envelhecimento - (a)
microestrutura apresenta intermetálicos Fe2Si2Al9 (lâminas) em verde (1) com ampliação de
100X e (b) apresenta a mesma microestrutura com ampliação de 200X.

100

Figura 49 – Micrografias da amostra com 12 horas de envelhecimento - (a)
microestrutura apresenta intermetálicos Fe2Si2Al9 (lâminas) em verde (1), FeMg3Si6Al8
(escrita chinesa) em vermelho (2) com ampliação de 100X e (b) apresenta a mesma
microestrutura com ampliação de 200X.
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5.4 SDAS
O método utilizado para as medições dos espaçamentos dendríticos
secundários ou SDAS (Secundary Dentrite Arm Spacing) é baseado em calcular o
valor de λ2 pela média das distâncias entre os braços secundários, ramificações
secundárias e sobre a seção longitudinal (paralela à direção de crescimento) de uma
ramificação dendrítica primária, em que “n” é o número de braços secundários
interceptados pelo comprimento L.
Em

ligas

de

alumínio,

as

propriedades

mecânicas

são fortemente

influenciadas pelo espaçamento interdendrítico, em (MERLIN, 2008) é relacionado o
espaçamento interdendrítico com os valores de energia de impacto, resistência
mecânica, escoamento e alongamento, onde observou-se que para uma
microestrutura mais fina obtém-se valores altos de resistência mecânica. No estudo
realizado por (MATESO, 2006) para uma liga de latão, a mesma correlação entre
SDAS e resistência a tração foi observada.
As micrografias para análise do SDAS foram realizadas a partir de um raio de
20mm do centro do corpo de prova e uma distância de 5mm das extremidades
laterais, quadrantes vermelhos na figura 50. A escolha destas regiões teve o objetivo
de minimizar a influência de fenômenos de solidificação como a transferência de
calor entre material e paredes da coquilha e contrações interdendríticas no centro
das amostras.
Figura 50 - Regiões das amostras onde foram realizadas as imagens das
micrografias para a medição de SDAS.
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Na tabela 5 são apresentados valores de SDAS para cada grupo de amostras
onde variou-se o tempo de envelhecimento em 0, 3, 6 e 12 horas. Realizou-se dez
medições em cada amostra, as micrografias podem ser observadas nas figuras 51,
52, 53 e 54, calculando-se a média, o desvio padrão, coeficiente de variação, erro
padrão, erro amostral e o intervalo de confiança, obtidos através de ferramentas
estatísticas.
Tabela 5 - Valores de SDAS encontra nas amostras e média, desvio padrão,
coeficiente de variação, erro padrão, erro amostral e o intervalo de confiança, obtidos
através de cálculos estatísticos.
AMOSTRA

A1 (μm)

A5 (μm)

A9 (μm)

A13 (μm)

L

n

λ2

L

n

λ2

L

n

λ2

L

n

λ2

1

338,72

12

30,79

457,74

18

26,93

388,10

15

27,72

455,82

15

32,56

2

372,07

14

28,62

347,08

13

28,92

322,01

11

32,20

303,11

14

23,32

3

349,89

15

24,99

220,47

10

24,50

435,63

13

36,30

486,04

15

34,72

4

295,90

14

22,76

388,64

17

24,29

426,71

15

30,48

286,52

10

31,84

5

516,45

16

34,43

390,61

19

21,70

392,45

16

26,16

322,85

11

32,29

6

361,11

12

32,83

468,70

18

27,57

323,90

11

32,39

311,57

13

25,96

7

328,67

12

29,88

392,84

15

28,06

411,14

16

27,41

338,42

12

30,77

8

398,30

14

30,64

250,72

11

25,07

369,81

15

26,42

269,05

12

24,46

9

546,31

18

32,14

396,68

15

28,33

504,22

17

31,51

473,05

19

26,28

10

378,60

13

31,55

535,20

17

33,45

268,90

11

26,89

562,16

21

28,11

MÉDIA

388,60

14,00

29,86

384,87

15,30

26,88

384,29

14,00

29,75

380,86

14,20

29,03

DP (DESVIO PADRÃO)
CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)
EP (ERRO PADRÃO)
EA (ERRO AMOSTRAL)
IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

3,38861
11,34724
1,07157

DP (DESVIO PADRÃO)
CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)
EP (ERRO PADRÃO)

2,10028 EA (ERRO AMOSTRAL)
29,9 ± 2,1 IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

3,06285
11,39353
0,96856

DP (DESVIO PADRÃO)
CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)
EP (ERRO PADRÃO)

1,89837 EA (ERRO AMOSTRAL)
26,7 ± 1,6 IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

3,18300
10,69967
1,00655

3,70975

DP (DESVIO PADRÃO)
CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

12,77948
1,17313

EP (ERRO PADRÃO)

1,97284 EA (ERRO AMOSTRAL)
29,7 ± 2,0 IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

2,29933
29,0 ± 2,3

Não foram observadas variações consideráveis no SDAS das amostras
analisadas. Os valores médios encontrados para tempos de envelhecimento de 0, 3,
6 e 12 horas foram respectivamente de 29,9μm, 26,7μm, 29,7μm e 29,0μm, com um
erro amostral médio de ± 2μm.
A formação das dendritas ocorre durante o processo de solidificação do
material. Sendo a temperatura inicial do molde controlada é esperado que peças
fundidas a partir de mesmo material (composição química), molde e processo de
fabricação (fundição em coquilha), apresentem valores próximos de SDAS quando
analisado a mesma região do corpo de prova. No entanto, regiões diferentes do
corpo de prova apresentam alterações nos valores de SDAS, devido a solidificação
do material iniciar a partir das paredes da coquilha. Nas regiões próximas as
paredes observaram-se uma microestrutura mais refinada, e consequentemente,
valores menores de SDAS, conforme pode ser visto nas figuras 42, 43, 44 e 45.
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Figura 51 - Imagens das micrografias realizadas para a medição de SDAS para
amostra sem de envelhecimento.

Figura 52: Imagens das micrografias realizadas para a medição de SDAS para
amostra com 3 horas de envelhecimento.
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Figura 53 - Imagens das micrografias realizadas para a medição de SDAS para
amostra com 6 horas de envelhecimento.

Figura 54 - Imagens das micrografias realizadas para a medição de SDAS para
amostra com 12 horas de envelhecimento.
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5.5 Dureza
Neste estudo optou-se por utilizar o método de dureza Brinell (HB) por este
ser o mais utilizado em materiais metálicos, por apresentar uma escala contínua e
ser amplamente aceito e padronizado. Valores de dureza Brinell apresentam uma
boa correlação com os resultados obtidos nos ensaios de resistência a tração.
Para a realização dos ensaios de dureza, uma circunferência de raio 20mm
partindo do centro da amostra, foi utilizada como referência para realização das
medidas de dureza, conforme apresentado na Figura 55. Em cada uma das
dezesseis amostras foram realizadas 3 medições, uma em cada área, e o resultado
de cada amostra foi a média aritmética das três medições.
Figura 55 - Corpo de prova destacando circunferência utilizada como referência para
realização das três medidas de dureza.

Os valores obtidos nos ensaios de dureza para a liga A356 fundida em molde
permanente nos estados bruta de fusão e tratada termicamente, para os diferentes
tempos de envelhecimento, estão conforme os valores estabelecidos pela norma
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SAE J452 e de acordo com os valores encontrados em (SILVA, 2004). Os valores de
dureza apresentados na norma SAE J452 podem ser utilizados como referência,
porém deve ser observado que a norma leva em consideração uma grande gama de
ligas com composições químicas muito distintas.
Como nas análises anteriores, os corpos de prova foram divididos em quatro
grupos com quatro amostras em cada grupo. No grupo A (número 1, 2, 3 e 4) as
amostras não passaram pelo processo de envelhecimento artificial. Na tabela 6 são
apresentados os valores de dureza Brinell, desvio padrão, coeficiente de variação,
erro padrão, erro amostral e o intervalo de confiança, obtidos através de ferramentas
estatísticas para as amostras do grupo A.
Tabela 6 - Valores de dureza, desvio padrão, coeficiente de variação, erro padrão,
erro amostral e o intervalo de confiança, obtidos através de cálculos estatísticos para as
amostras do grupo A (solubilizadas).
AMOSTRA

A1 (HB)

A2 (HB)

A 3 (HB)

AX (HB)

1

66,20

67,50

66,20

66,63

2

64,90

66,20

61,20

64,10

3

64,90

62,40

68,80

65,37

4

68,80

70,20

70,20

69,73

MÉDIA

66,46

DP (DESVIO PADRÃO)

2,09223

CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

3,14818

EP (ERRO PADRÃO)

1,04612

EA (ERRO AMOSTRAL)

2,05039
66,5 ± 2,0

IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

Os valores de dureza das amostras do grupo A apresentaram os menores
valores dentre os quatro grupos, já que estas amostras não passarem pelo processo
de envelhecimento artificial. Quando se compara a média de dureza de 66,46 HB,
obtida para as amostras do grupo A, com os valores de dureza apresentados na
norma SAE J452, entre 40 e 70HB, observa-se que a média de dureza das amostras
está bem próxima do valor máximo estabelecido em norma.
O elevado valor de dureza para as amostras do grupo A, quando comparado
aos valores de produto fundido da norma SAE J452, pode ter ocorrido devido as
amostras terem passado parcialmente pelo processo de tratamento térmico,

107

solubilização e resfriamento brusco, o qual mantem a liga em uma fase metaestável.
Outro fator que possivelmente contribuiu para um valor elevado de dureza para
estas amostras é o percentual de magnésio (Mg) como elemento de liga. Em ligas
alumínio - silício o magnésio em combinação com o silício, em geral, funciona como
um agente endurecedor na liga para percentuais acima de 0,20% de magnésio,
nestas amostras o percentual de magnésio foi em média 0,27%.
No grupo B (número 5, 6, 7 e 8) as amostras passaram pelo processo de
tratamento térmico com tempo de envelhecimento artificial de três horas.
Convencionalmente no tratamento térmico (T6) utilizado para ligas de alumínio silício o tempo de envelhecimento artificial é de seis horas. Na tabela 7 são
apresentados os valores de dureza Brinell, desvio padrão, coeficiente de variação,
erro padrão, erro amostral e o intervalo de confiança, obtidos para as amostras do
grupo B.
Tabela 7 - Valores de dureza, desvio padrão, coeficiente de variação, erro padrão,
erro amostral e o intervalo de confiança, obtidos através de cálculos estatísticos para as
amostras do grupo B (3 horas de envelhecimento a 155°C)
AMOSTRA

B1 (HB)

B2 (HB)

B3 (HB)

BX (HB)

5

67,50

71,70

68,80

69,33

6

70,20

76,30

76,30

74,27

7

76,30

74,90

76,30

75,83

8

76,30

77,90

76,30

76,83

MÉDIA

74,07

DP (DESVIO PADRÃO)

2,88184

CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

3,89087

EP (ERRO PADRÃO)

1,44092

EA (ERRO AMOSTRAL)

2,82420
74 ± 2,8

IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

A média de dureza de 74,07 HB, obtida para as amostras do grupo B estão de
acordo com os valores de dureza apresentados na norma SAE J452 para ligas
tratadas termicamente, entre 65 e 95 HB, observa-se que a média de dureza das
amostras estão próximo do valor mínimo estabelecido em norma. O baixo valor de
dureza pode ser explicado pelo tempo reduzido de envelhecimento, três horas, já
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que para o tratamento térmico descrito na norma SAE J452 considera um período de
envelhecimento de seis horas.
No grupo C (número 9, 10, 11 e 12) as amostras passaram pelo processo de
tratamento térmico com o mesmo tempo de envelhecimento artificial estabelecido no
tratamento térmico (T6) com envelhecimento artificial de seis horas. Na tabela 8 são
apresentados os valores de dureza Brinell, desvio padrão, coeficiente de variação,
erro padrão, erro amostral e o intervalo de confiança, obtidos para as amostras do
grupo C.
Tabela 8 - Valores de dureza, desvio padrão, coeficiente de variação, erro padrão,
erro amostral e o intervalo de confiança, obtidos através de cálculos estatísticos para as
amostras do grupo C (6 horas de envelhecimento a 155°C).
AMOSTRA

C1 (HB)

C2 (HB)

C3 (HB)

CX (HB)

9

76,30

74,70

76,30

75,77

10

83,00

84,90

79,60

82,50

11

84,90

84,90

79,60

83,13

12

83,00

81,30

76,30

80,20

MÉDIA

80,40

DP (DESVIO PADRÃO)

2,88916

CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

3,59348

EP (ERRO PADRÃO)

1,44458

EA (ERRO AMOSTRAL)

2,83137
80,4 ± 2,8

IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

A média de dureza de 80,40 HB, obtida para as amostras do grupo C estão
de acordo com os valores de dureza apresentados na norma SAE J452 para ligas
tratadas termicamente, entre 65 e 95 HB, observa-se que a média de dureza está
exatamente no centro da margem estabelecida pela norma.
No grupo D (número 13, 14, 15 e 16) as amostras passaram pelo processo de
tratamento térmico com tempo de envelhecimento artificial de 12 horas. O tempo de
envelhecimento estendido teve o objetivo de causar um superenvelhecimento nas
amostras, já que o tempo estabelecido em norma para o tratamento térmico (T6) é
de seis horas. Na tabela 9 são apresentados os valores de dureza Brinell, desvio
padrão, coeficiente de variação, erro padrão, erro amostral e o intervalo de
confiança, obtidos para as amostras do grupo D.

109

As amostras do grupo D apresentaram o maior valor médio de dureza entre
todos os grupos 89,64 HB, este valor situa-se próximo do valor máximo de dureza
estabelecido pela norma SAE J452 para ligas tratadas termicamente. Para o grupo D
esperava-se um valor de dureza menor, pois imaginou-se que o tempo de
envelhecimento de doze horas causaria um superenvelhecimento na liga, o qual
seria responsável por uma redução na resistência mecânica do material.
Tabela 9 - Valores de dureza, desvio padrão, coeficiente de variação, erro padrão,
erro amostral e o intervalo de confiança, obtidos através de cálculos estatísticos para as
amostras do grupo D (12 horas de envelhecimento a 155°C).
AMOSTRA

D1 (HB)

D2 (HB)

D3 (HB)

DX (HB)

13

88,70

84,90

88,70

87,43

14

86,80

97,20

92,80

92,27

15

88,70

92,80

88,70

90,07

16

86,80

86,80

92,80

88,80

MÉDIA

89,64

DP (DESVIO PADRÃO)

1,77879

CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

1,98433

EP (ERRO PADRÃO)

0,88940

EA (ERRO AMOSTRAL)

1,74322
89,6 ± 1,7

IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

Em (SILVA, 2004) observou-se o efeito do superenvelhecimento na liga A356
modificando o parâmetro de temperatura, porém para alteração do parâmetro de
tempo para doze horas, este fenômeno não foi observado. A figura 56 apresenta um
gráfico de dureza em função do tempo de envelhecimento para as amostras dos
grupos A, B, C e D.
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Figura 56 - Gráfico com valores de dureza para as amostras do grupo A, B, C e D.

5.6 Ultrassom
Do total de dezesseis amostras doze foram utilizadas nos ensaios de
ultrassom, um corpo de prova de cada grupo foi utilizado para as análises de
microestrutura. Como nas análises anteriores os corpos de prova foram divididos em
quatro grupos com três amostras cada. No grupo A (número 2, 3 e 4) as amostras
não passaram pelo processo de envelhecimento artificial, grupo B (número 6, 7 e 8)
tratamento térmico com tempo de envelhecimento artificial de três horas, grupo C
(número 10, 11 e 12) tratamento térmico (T6) com envelhecimento artificial de seis
horas e grupo D (número 14, 15 e 16) tratamento térmico com tempo de
envelhecimento artificial de 12 horas.
O equipamento utilizado foi o GE Krautkramer USM-36 equipado com
transdutor monocristal normal Sonatest SFF4-10 de 4MHz, figura 57. Utilizou-se uma
resina de silicone como fluido acoplante entre transdutor e amostra, e o valor de
ganho ajustado fixo para todas as amostras foi de 44 dB.
Assim como realizado no processo de análise de dureza, uma circunferência
de raio de 20mm partindo do centro da amostra, foi utilizada como referência para
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realização das três medições de velocidade e atenuação ultrassônica, cada medida
e a média são apresentadas nas respectivas tabelas.
Figura 57 - Equipamento de análise de ultrassom modelo GE Krautkramer USM-36
método pulse-eco.

5.6.1 Velocidade ultrassônica
A velocidade do som em determinada substância, para um dado comprimento
de onda, é conduzida a um valor constante e este valor muda quando alterado o
comprimento de onda. A velocidade de muitas ondas sonoras em uma substância
comporta-se de maneira que, quanto maior a frequência da onda sonora, menor é o
comprimento de onda da mesma, ou seja, essas duas grandezas apresentam uma
relação inversamente proporcional. A velocidade ultrassônica em um sólido pode ser
dada pela equação:

V

,

Equação 14

Na equação X é a espessura da amostra em teste e t é o tempo de
transmissão da onda ultrassônica. No cálculo de velocidade ultrassônica pelo
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método pulse-eco a espessura da amostra é um parâmetro de extrema importância,
este valor é inserido como parâmetro inicial para realização do teste.
Os valores das velocidades acústicas são apresentados nas tabelas 10
(grupo A), 11 (grupo B), 12 (grupo C) E 13 (grupo D). São apresentados os valores
de velocidade ultrassônica, desvio padrão, coeficiente de variação, erro padrão, erro
amostral e o intervalo de confiança. Nas tabelas a seguir os valores de velocidade
ultrassônica medidos para os quatro grupos e cada amostra individualmente:
Tabela 10 - Valores de velocidade ultrassônica, desvio padrão, coeficiente de
variação, erro padrão, erro amostral e o intervalo de confiança para as amostras do grupo A
(solubilizadas).
AMOSTRA

A1 (m/s)

A2 (m/s)

A 3 (m/s)

A X (m/s)

2

6.434,00

6.423,00

6.537,00

6.464,67

3

6.534,00

6.442,00

6.544,00

6.506,67

4

6.557,00

6.533,00

6.406,00

6.498,67

MÉDIA

6.490,00

DP (DESVIO PADRÃO)

18,21

CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

0,28

EP (ERRO PADRÃO)

10,51

EA (ERRO AMOSTRAL)

20,61

IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

6.490 ± 21

Tabela 11 - Valores de velocidade ultrassônica, desvio padrão, coeficiente de
variação, erro padrão, erro amostral e o intervalo de confiança para as amostras do grupo B
(3 horas de envelhecimento à 155°C)
AMOSTRA

B1 (m/s)

B2 (m/s)

B3 (m/s)

BX (m/s)

6

6.550,00

6.537,00

6.527,00

6.538,00

7

6.536,00

6.529,00

6.533,00

6.532,67

8

6.537,00

6.526,00

6.401,00

6.488,00

MÉDIA

6.519,56

DP (DESVIO PADRÃO)

22,42

CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

0,34

EP (ERRO PADRÃO)

12,94

EA (ERRO AMOSTRAL)

25,37

IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

6.520 ± 25
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Tabela 12 - Valores de velocidade ultrassônica, desvio padrão, coeficiente de
variação, erro padrão, erro amostral e o intervalo de confiança para as amostras do grupo C
(6 horas de envelhecimento à 155°C)
AMOSTRA

C1 (m/s)

C2 (m/s)

C3 (m/s)

CX (m/s)

10

6.556,00

6.515,00

6.476,00

6.515,67

11

6.541,00

6.559,00

6.410,00

6.503,33

12

6.584,00

6.521,00

6.569,00

6.558,00

MÉDIA

6.525,67

DP (DESVIO PADRÃO)

23,41

CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

0,36

EP (ERRO PADRÃO)

13,52

EA (ERRO AMOSTRAL)

26,49

IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

6.526 ± 26

Tabela 13 - Valores de velocidade ultrassônica, desvio padrão, coeficiente de
variação, erro padrão, erro amostral e o intervalo de confiança para as amostras do grupo D
(12 horas de envelhecimento à 155°C)
AMOSTRA

D1 (m/s)

D2 (m/s)

D3 (m/s)

DX (m/s)

14

6.588,00

6.566,00

6.526,00

6.560,00

15

6.527,00

6.573,00

6.531,00

6.543,67

16

6.698,00

6.681,00

6.680,00

6.686,33

MÉDIA

6.596,67

DP (DESVIO PADRÃO)

63,75

CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

0,97

EP (ERRO PADRÃO)

36,81

EA (ERRO AMOSTRAL)

72,14

IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

6.597 ± 72

Na análise dos valores médios de velocidade ultrassônica dos quatro grupos,
observa-se que conforme aumenta-se o tempo de envelhecimento artificial, ocorre
um aumento no valor de velocidade ultrassônica, o que sugere que as duas
grandezas apresentam um comportamento diretamente proporcional. Uma das
possibilidades para explicar este fato é que no processo de envelhecimento artificial
ocorre o aparecimento de precipitados, que aumentam seu tamanho e quantidade
com o aumento do tempo de tratamento. Esses precipitados possivelmente facilitam
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o deslocamento da onda ultrassônica através do material aumentando assim a
velocidade da onda.
Na análise de microestrutura utilizando microscópio ótico não foi possível
visualizar esses precipitados, fato este já constatado por (OLIVEIRA, 2012), em
estudo realizado para uma liga Alumínio - Silício – Magnésio similar a utilizada neste
estudo. Em (ROSEN, 1985) foi utilizada a técnica de microscopia eletrônica de
transmissão (TEM) na observação de precipitados formados após tratamento
térmico em uma liga de alumínio – cobre, e em (SAJJADI; EZATPOUR; PARIZI,
2012) foi utilizada a técnica de microscopia eletrônica de varredura (SEM) para a
observação de partículas de nano compósitos em uma liga A356.
Nas análises estatísticas de desvio padrão, coeficiente de variação, erro
padrão e erro amostral é observado que os valores médios entre os grupos A, B e C
apresentam-se bem próximos, com um pequeno incremento para maiores tempos de
processo respectivamente do grupo A para o C. Isso demonstra que apesar de uma
quantidade reduzida de amostras por grupo (3 amostras), as medições não
apresentaram grandes variações dentre as amostras.
No grupo D a variação nos valores de velocidade ultrassônica apresentou-se
maior que nos demais grupos. Analisando individualmente as amostras deste grupo
percebeu-se que a amostra dezesseis apresentou valores de velocidade
ultrassônica altos quando comparado as outras amostras deste grupo. Isso
ocasionou valores de desvio padrão, coeficiente de variação, erro padrão e erro
amostral altos, aumentando o valor do intervalo de confiança quando comparado
aos outros três grupos. Em uma análise mais detalhada desta amostra verificou-se
uma variação de espessura acima do padrão comparando-o com os demais corpos
de prova, e também uma variação acentuada no paralelismo desta amostra.
Dentre os grupos de amostras é possível observar variações nas medidas de
velocidade sônica entre amostras do mesmo grupo, que passaram pelo mesmo
processo de envelhecimento artificial e também em medições realizadas no mesmo
corpo de prova. Estas variações podem ser justificadas pela influência das
características do material na propagação de ondas sônicas e tem como possíveis
causas o módulo de elasticidade, a densidade, a quantidade das fases e os defeitos
presentes no material. Em (BERUTTI, 2004) foi feita observação semelhante na
análise de corpos cerâmicos.
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Outro fator que pode gerar variações nas medidas de velocidade sônica é o
processo de produção do corpo de prova. A não uniformidade no paralelismo das
paredes das amostras pode levar a variação na espessura do corpo de prova, e
como já mencionado anteriormente, isso também pode ocasionar desvios nos
valores de velocidade sônica.
Observando-se os valores teóricos de velocidade ultrassônica para o alumínio
de 6.350 m/s em (FONSECA, 2005) e comparando-o com os valores encontrados
neste estudo de aproximadamente 6.500 m/s, verifica-se um aumento de
aproximadamente 150 m/s. Essa diferença pode ser explicada devido ao valor
teórico de velocidade ultrassônica apresentado em (FONSECA, 2005) considerar o
alumínio 1100-0 como referência, que praticamente não contem elemento de liga
apresentando cerca de 99% de alumínio.

5.6.2 Atenuação ultrassônica
A atenuação ultrassônica, simplificadamente, é a diminuição da energia da
onda ultrassônica e ocorre basicamente por duas razões, pelas características
intrínsecas dos materiais que se propagam e pelo espalhamento do feixe
ultrassônico. Para realização do cálculo do coeficiente de atenuação ultrassônica
neste estudo, utilizou-se a seguinte equação:

A

,

Equação 15

Onde ∆dBM é a média de três medições da variação entre picos de um eco
que é dado em decibel (dB) e X é a espessura do corpo de prova em milímetros
(mm). O resultado da equação A é coeficiente médio da atenuação ultrassônica, e
sua unidade é decibel por milímetro (dB/mm). Nas tabelas 14, 15, 16 e 17 observase o coeficiente de atenuação ultrassônica para cada grupo de amostras, as
medições individuais realizadas em cada corpo de prova e também os cálculos
estatísticos de desvio padrão, coeficiente de variação, erro padrão, erro amostral e o
intervalo de confiança para cada grupo.
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Tabela 14 - Coeficiente de atenuação ultrassônica, desvio padrão, coeficiente de
variação, erro padrão, erro amostral e o intervalo de confiança para o grupo A (solubilizada).
AMOSTRA

∆dB1

∆dB2

∆dB3

∆dBM

EM (mm)

Atenuação média
(dB/mm)

2

-3,10

-4,30

-4,40

-3,93

19,86

0,0990431

3

-2,90

-4,30

-4,60

-3,93

20,52

0,0958259

4

-3,70

-4,00

-4,20

-3,97

18,64

0,1064020

MÉDIA

0,1004237

DP (DESVIO PADRÃO)

0,00443

CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

4,40798

EP (ERRO PADRÃO)

0,00256

EA (ERRO AMOSTRAL)

0,00501
0,1004237 ± 0,005

IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

Tabela 15 - Coeficiente de atenuação ultrassônica, desvio padrão, coeficiente de
variação, erro padrão, erro amostral e o intervalo de confiança para o grupo B (3 horas de
envelhecimento à 155°C).
AMOSTRA

∆dB1

∆dB2

∆dB3

∆dBM

EM (mm)

Atenuação média
(dB/mm)

6

-2,70

-3,60

-4,60

-3,63

20,23

0,0898006

7

-2,80

-3,90

-4,30

-3,67

20,24

0,0905797

8

-4,70

-3,30

-2,80

-3,60

18,88

0,0953390

MÉDIA

0,0919064

DP (DESVIO PADRÃO)

0,00245

CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

2,66350

EP (ERRO PADRÃO)

0,00141

EA (ERRO AMOSTRAL)

0,00277
0,0919064 ± 0,003

IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

Tabela 16 - Coeficiente de atenuação ultrassônica, desvio padrão, coeficiente de
variação, erro padrão, erro amostral e o intervalo de confiança para o grupo C (6 horas de
envelhecimento à 155°C).
AMOSTRA

∆dB1

∆dB2

∆dB3

∆dBM

EM (mm)

Atenuação média
(dB/mm)

10

-3,90

-4,30

-4,80

-4,33

18,14

0,1194414

11

-4,00

-4,00

-4,50

-4,17

19,37

0,1075546

12

-5,20

-3,20

-6,00

-4,80

20,08

0,1195021

MÉDIA

0,1154994

DP (DESVIO PADRÃO)

0,00562

CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

4,86394

EP (ERRO PADRÃO)

0,00324

EA (ERRO AMOSTRAL)

0,00636
0,1154994 ± 0,006

IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

117

Tabela 17 - Coeficiente de atenuação ultrassônica, desvio padrão, coeficiente de
variação, erro padrão, erro amostral e o intervalo de confiança para o grupo D (12 horas de
envelhecimento à 155°C).
AMOSTRA

∆dB1

∆dB2

∆dB3

∆dBM

EM (mm)

Atenuação média
(dB/mm)

14

-3,30

-4,40

-4,20

-3,97

20,07

0,0988044

15

-4,40

-4,40

-5,40

-4,73

20,69

0,1144054

16

-6,50

-7,30

-5,60

-6,47

19,82

0,1631349

MÉDIA

0,1254482

DP (DESVIO PADRÃO)

0,02740

CV (COEFICIENTE DE VARIAÇÃO)

21,84091

EP (ERRO PADRÃO)

0,01582

EA (ERRO AMOSTRAL)

0,03100
0,1254482 ± 0,031

IC (INTERVALO DE CONFIANÇA)

Na análise dos valores de atenuação ultrassônica média para cada grupo,
diferentemente do que foi observado nos dados de velocidade ultrassônica, não foi
possivel observar uma relação direta entre os valores de atenuação e o tratamento
térmico realizado para cada grupo de amostras. O aumento no tempo de
envelhecimento artificial do grupo A até D, não ocasionou um aumento ou redução
direta nos valores de atenuação, o que indica um baixo grau de correlação entre
estas grandezas.
No entanto, observou-se para a amostra número dezesseis o mesmo
fenômeno ocorrido nas medições de velocidade ultrassônica. A amostra apresenta
coeficiente de atenuação ultrassônica muito maior que as demais amostras do
grupo. Está variação gerou um aumento nos valores de desvio padrão, coeficiente
de variação, erro padrão, erro amostral e intervalo de confiança, comparando-se
com os valores obtidos nos grupos A, B e C.
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5.7 Correlação entre propriedades mecânicas e acústicas
5.7.1 Comparativo entre dureza e velocidade sônica
Neste estudo foi realizado uma análise de regressão, com o objetivo de
buscar a natureza do relacionamento entre valores de dureza e velocidade
ultrassônica encontrados nos corpos de prova. Para análise de correlação entre as
amostras foi utilizado o software estatístico Minitab 17, e o método de análise de
dados utilizado foi o método de regressão linear.
De acordo com (SOUZA, 1988) e (RODRIGUES; MEDEIROS; GOMES, 2013)
a análise de regressão compreende avaliar dados amostrais para entender se e
como duas ou mais variáveis relacionam-se entre si. A análise de regressão tem
como resultado uma equação matemática que descreve o relacionamento entre
essas variáveis e pode ser usada para estimar ou predizer, valores futuros de uma
variável quando se conhecem ou se supõem conhecidos valores da outra variável.
Embora tais relações possam assumir uma grande diversidade de formas, foi
considerada apenas as equações lineares, pois estas, apresentaram-se mais
adequadas para a análise dos dados em questão.
Devido a uma falha no processo de produção da amostra número dezesseis,
a qual ocorreu a não uniformidade na espessura e, consequentemente, variação no
paralelismo do corpo de prova, a mesma apresentou uma grande variação nas
medições de velocidade e atenuação ultrassônica elevando consideravelmente o
desvio padrão do grupo em comparação aos demais. Por isso, decidiu-se excluir os
dados de velocidade e atenuação ultrassônica da amostra dezesseis nas análises
de correlação, no intuito de minimizar a dispersão entre amostras.
A Figura 58 apresenta gráfico relacionando os valores de dureza média à
velocidade ultrassônica média no material, para cada grupo de amostras.
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Figura 58 - Correlação entre valores médios de velocidade ultrassônica (m/s) e
dureza Brinell (HB) para os quatro grupos de amostras diferenciados por tempo de
envelhecimento artificial.

No gráfico pode-se verificar uma correlação entre as duas grandezas com
uma associação entre as duas variáveis, indicando que a medida que se observa um
aumento de velocidade ultrassônica do grupo A para o D seguido por um aumento
de dureza no mesmo sentido. Esse tipo de correlação entre os dados é chamado
correlação positiva.
O coeficiente de determinação (R-Sq), também chamado de R², é uma
medida de ajustamento de um modelo estatístico linear generalizado, como a
regressão linear, em relação aos valores observados. O R² varia entre 0 e 1,
indicando em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores
observados. Quanto maior o R², mais explicativo é o modelo e melhor ele se ajusta à
amostra. Nessa análise de correlação entre dureza e velocidade ultrassônica obtevese um R2 de 96,1% o que indica o sucesso na estimativa de correlação entre as
duas variáveis.
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R-Sq (adj) ou R quadrado ajustado é uma medida semelhante ao R2 mas que,
ao contrário deste, não aumenta com a inclusão de variáveis independentes não
significativas e com pouco poder explicativo, usadas apenas para aumentar o R2.
Nesta análise de correlação o valor de R-Sq (adj) atingiu 94,2% concordando com o
valor de R2.
S é o erro padrão da regressão e é calculado pela raiz quadrada da variância
estimada dos resíduos, indica o grau de dispersão dos erros de previsão dentro da
amostra na hipótese de normalidade. Em outras palavras, S é a variação máxima e
mínima que pode ocorrer para o valor obtido. Na análise em questão o valor de S
calculado foi de ± 2,36343 HB.
Outra variável importante na análise de correlação é o valor-P que está
associada ao nível de significância da estimativa. Quanto menor for seu valor, maior
é o nível de significância da estimativa e maior a confiança que se pode ter de que o
coeficiente teórico não é igual a zero. Se o valor-P for menor do que 0,05 a hipótese
nula pode ser rejeitada com um grau de certeza de 95% (as linhas tracejadas verdes
no gráfico), se a distribuição dos resíduos for normal. Resumidamente para que a
correlação possa ser confirmada como verdadeira o valor-P deve ser menor que
0,05, nesta análise o valor-P encontrado foi de 0,02.
A equação 16 representa a equação da regressão linear obtida neste estudo,
onde H é o valor de dureza e V o valor da velocidade ultrassônica.

O efeito das variações dos resultados nos ensaios de densidade, composição
química, microestrutura e espaçamento dendrítico secundário entre as amostras
analisadas, não permite determinar com certeza a causa da relação entre dureza e
velocidade ultrassônica. Não é possível definir a partir destes ensaios algum fator
que explique a correlação positiva dessas variáveis, no entanto, os resultados dos
ensaios de dureza e ultrassom tornam evidente uma relação direta dessas
propriedades no material.
A provável causa da correlação positiva entre dureza e velocidade
ultrassônica é que no processo de envelhecimento artificial, a temperatura é
suficientemente alta para que ocorra a formação de precipitados metaestáveis,
inicialmente coerentes e posteriormente semi-coerentes com a matriz. Estes
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precipitados semi-coerente provocam distorções na matriz devido às diferenças de
parâmetros de rede, resultando em um campo de tensões que dificultam a
movimentação das discordâncias e endurecendo o material. Em (OLIVEIRA, 2012) é
relatado que os precipitados endurecedores presentes nas ligas Al-Si-Mg não são
visíveis ao microscópio ótico e isso foi constatado nas análises de microscopia ótica
deste estudo, na qual não foi possível visualizar tais precipitados.
Nos estudos realizados por (ROSEN, 1985) para ligas de alumínio – cobre
estes precipitados endurecedores (β´) puderam ser visualizados através de imagens
de microscopia eletrônica de transmissão (TEM), onde foi constatado que a
presença destes precipitados elevou os valores de dureza do material.
Em (MARTIN, 2014) é descrito que a velocidade sônica muitas vezes pode
variar de acordo com o processo de fabricação ou com tratamentos térmicos sofrido
pelo material. No entanto, em muitos casos essas variações são pequenas e as
vezes imperceptíveis. Neste estudo foi observado que o tempo de envelhecimento
artificial provocou um aumento no valor da velocidade ultrassônica do material,
assegurando uma associação direta e positiva entre os dois fatores.

5.7.2 Comparativo entre dureza e atenuação sônica.
Também foi realizado um estudo de análise de regressão, seguindo o mesmo
padrão daquele adotado para a análise de dureza e velocidade ultrassônica, para
verificar a correlação entre os valores de dureza e atenuação ultrassônica
encontrados nos corpos de prova. Seguindo o mesmo princípio, os dados referentes
a amostra número dezesseis foram excluídos da análise de regressão linear já que
está apresentou uma grande variação nas medições de velocidade e atenuação
ultrassônica.
Segundo (FONSECA, 2005) a variação do ganho serve para compensar a
atenuação sônica e, geralmente, pode ser utilizado na análise de propriedades em
materiais como uma grandeza diretamente proporcional à atenuação. Nesse estudo
o valor do parâmetro de ganho ajustado foi mantido fixo em 44 dB para todas as
amostras, assim os valores de atenuação foram medidos diretamente em cada corpo
de prova.
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A Figura 59 apresenta o gráfico relacionando os valores de dureza média à
atenuação ultrassônica média para cada grupo de amostras. Na observação do
gráfico verifica-se que existe pouca ou não existe relação entre as duas variáveis,
não apresentando uma tendência positiva ou negativa de atenuação com o aumento
de dureza dos corpos de prova.
Figura 59 - Correlação entre valores médios de atenuação ultrassônica (dB/mm) e
dureza Brinell (HB) para os quatro grupos de amostras diferenciados por tempo de
envelhecimento artificial.

O coeficiente de determinação (R-Sq) ou R2, medida de ajustamento de um
modelo estatístico linear que indica o percentual de correlação entre as variaveis, na
análise de correlação entre dureza e atenuação ultrassônica obteve-se um valor de
25,3% e o R-Sq (adj) ou R quadrado ajustado apresentou valor de 0%, indicando
que a correlação entre as duas variáveis é nula ou muito baixa.
Na análise do valor de S (erro padrão da regressão) calculado foi de ±
10,3739 HB o que indica um alto erro padrão para a análise demonstrando incerteza
na correlação. A análise do valor-P de 0,497 demonstra que a correlação não pode
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ser confirmada como verdadeira, já que este apresentou valor muito acima do ideal
que é menor que 0,05.
Contudo, não foi possível através das medidas de atenuação ultrassônica
diferenciar as amostras pela variação imposta aos tempos de envelhecimento
artificial, conforme pode ser visto no gráfico da figura 50 que correlaciona estas duas
grandezas. A expectativa era que os valores de atenuação ultrassônica
apresentassem uma relação inversa aos valores de dureza, conforme estudo
realizado por (ROSEN, 1985), mas neste estudo em questão para a liga A356 este
comportamento não foi evidenciado.
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6 CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos no desenvolvimento deste trabalho, pode-se
inferir as seguintes conclusões:
- O método de medida de dureza por ultrassom é aplicável para prever os
valores absolutos de dureza, assim como para a separação de materiais com
diferentes tempos de envelhecimento artificial. Os estudos indicam uma correlação
direta e positiva entre dureza e velocidade ultrassônica com coeficientes R2 de
96,1%, R-Sq (adj) de 94,2% e valor-P de 0,02, valores que sugerem uma correlação
verdadeira entre as variáveis.
- A determinação indireta de dureza através da atenuação ultrassônica não
mostrou-se eficaz, uma vez que os valores de R2, R-Sq e valor-P na análise de
correlação para estas duas variáveis apresentam que a correlação entre elas é muito
baixa ou inexistente.
- A investigação da microestrutura da liga pela técnica de microscopia ótica
apresentou limitações técnicas, através das imagens não é possível afirmar com
certeza que o aumento de dureza é causado por precipitados tipo (β´). A técnica de
microscopia ótica não possibilita a visualização desses precipitados, formados após
processo de envelhecimento artificial na liga A356;
- A uniformidade no paralelismo dos corpos de prova é imprescindível para
resultados assertivos em análises por ultrassom, seja em velocidade ou atenuação
ultrassônica, pois neste estudo foi constatado que a variação no paralelismo da
amostra ocasiona variações nos valores medidos. Esse fato foi comprovado na
análise e comparação dos valores encontrados na amostra dezesseis (não uniforme)
com as demais amostras do estudo.
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7 SUGETÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

- Este trabalho verificou a elevação da dureza da liga A356 através do
aumento do tempo de envelhecimento artificial. É conhecido que no processo de
tratamento térmico para ligas de alumínio - silício a dureza pode ser aumentada
através de maiores tempos ou temperaturas no envelhecimento artificial. Em um
trabalho posterior pode-se analisar o comportamento da dureza para maiores
temperaturas de envelhecimento, com intuito de investigar o processo de
superenvelhecimento para a liga A356 e seus respectivos valores de dureza.
- Este trabalho mostrou ser possível a utilização de dados de velocidade de
ondas ultrassônicas para a medição de dureza em uma liga alumínio – silício, e
utilizou-se para isso o método pulse-eco com um transdutor de 4MHz. A frequência
do transdutor tem grande influência na acuracidade e resolução nos dados de
ultrassom, em um trabalho futuro pode-se realizar a seleção de transdutores com
frequências variadas para obter um desempenho superior para esta aplicação com o
uso de transdutores de 1 a 15MHz.
-

O magnésio é um dos responsáveis pelo endurecimento de ligas de

alumínio – silício tratadas termicamente, maiores percentuais de magnésio
aumentam a dureza final da liga devido a formação de precipitados endurecedores
decorrentes da combinação entre magnésio e silício. Para trabalhos futuros pode-se
variar o percentual de magnésio na liga alumínio – silício, entre 0,20% e 0,60%, e
verificar os efeitos ocorridos na velocidade e atenuação ultrassônica.
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