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As propriedades microestruturais influem diretamente na segurança e
desempenho dos materiais de engenharia. Deste modo, o uso de técnicas adequadas e
abrangentes, capazes de analisar uma vasta gama de amostras, é fundamental para a
garantia da integridade e confiabilidade dos diversos componentes e estruturas. Porém as
técnicas convencionais, baseadas no uso de ensaios destrutivos ou semidestrutivos,
demandam tempo e, muitas vezes, danificam o componente para o uso futuro. Deste
modo, esse trabalho buscou o desenvolvimento de metodologias e aplicação da técnica
não destrutiva baseada no ensaio de ultrassom, para a caracterização de propriedades
microestruturais de ligas de alumínio tratadas termicamente. Para tal, as amostras foram
submetidas a diferentes ciclos de solubilização seguidos de envelhecimento artificial.
Foram investigadas as influências da densidade e da morfologia dos precipitados
formados sobre o perfil de propagação de ondas ultrassônicas no material. Os resultados
comprovaram a eficiência da técnica, mostrando altos valores de correlações entre as
propriedades sônicas e microestruturais, servindo como base para o desenvolvimento de
métodos não destrutivos de caracterização de propriedades de Ligas de Alumínio.
Palavras chaves: Ensaios não destrutivos, ligas de alumínio, caracterização de materiais.
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APLICATION OF ULTRASONIC TECHNIQUE FOR QUALITY CONTROL OF
ARTIFICIAL AGED ALUMINUM ALLOYS
Erick Cerqueira das Neves

February / 2018

Advisors: Carlos Otávio Damas Martins
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The microstructural control is an important tool for assure the integrity and the
performance of parts made of Aluminum alloys. Although the conventional
characterization techniques requires a large among of time to have some answers. As an
alternative this study aims to make a correlation between Vickers hardness and ultrasonic
parameters, targeting to have microstructural information for Al6351 alloys aged in
different times. For this, the samples were submitted to different heat treatments cycles
of solubilization, followed by artificial ageing treatment. Was evaluated the influence of
precipitates density and morphology in the propagation of longitudinal ultrasonic waves,
by the pulse eco UT technique. The results showed a relationship between the ultrasonic
pulse characteristics and the aluminum alloy microstructural properties. This is the initial
background to the development of nondestructive techniques for metallic alloys
characterization.

Keywords: Nondestructive tests, aluminum alloys, materials characterization.
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1. INTRODUÇÃO
A quarta revolução industrial, ou Industria 4.0, já é uma realidade a nível mundial.
Este conceito moderno de indústria engloba as principais inovações tecnológicas dos
campos de automação, controle, segurança e tecnologia da informação, aplicadas aos
processos de manufatura. A partir de Sistemas Cyber-Físicos os processos de produção
tendem a se tornar cada vez mais eficientes, autônomos e customizáveis [1].
Todo projeto de engenharia requer um vasto conhecimento das características,
propriedades e comportamento dos materiais disponíveis. Neste contexto, a
caracterização dos materiais é uma etapa de extrema importância para o sucesso do
produto. Especialmente quando os materiais envolvidos são submetidos à diferentes
processos, os quais alteram suas microestruturas e propriedades finais[2].
Geralmente, os materiais e componentes são caracterizados através da aplicação de
ensaios destrutivos, tais como os ensaios de dureza, metalografia, tração, etc.
Apesar de simular condições operacionais e fornecer valores diretos das propriedades de
interesse, estes ensaios são dispendiosos, consomem mais tempo e inviabilizam o uso
posterior do componente. Deste modo, o uso de Ensaios Não Destrutivos (ENDs) tem se
difundido para as aplicações que envolvam inspeção, controle de qualidade,
monitoramento e análise de integridade de materiais e componentes de engenharia [2,3].
Pela definição, Ensaios não Destrutivos são técnicas utilizadas na caracterização de
componentes mecânicos para detectar e monitorar a presença de defeitos sem
comprometer a sua integridade física e o seu funcionamento [3–5].
Dentre estes, destaca-se por sua versatilidade e confiabilidade, o ensaio de
ultrassom [3, 4, 6, 7].
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A utilização do ultrassom como ferramenta para caracterização de materiais tem se
mostrado como uma alternativa promissora [6]. Este fato deve-se a estreita relação entre
a microestrutura dos materiais e os mecanismos de propagação da onda sonora.
A utilização do ensaio de ultrassom como ferramenta de análise de materiais traz
inúmeras vantagens como a rapidez da resposta, simplicidade de automação, não requer
uma preparação minuciosa das amostras e por se tratar de um ensaio não destrutivo não
necessita danificar o componente a ser avaliado [3, 4, 6, 7].
Este trabalho buscou investigar a influência das variações microestruturais em
Ligas de alumínio 6351, submetidas à diferentes ciclos de tratamentos térmicos de
envelhecimento artificial controlado, nas respostas ultrassônicas. Correlacionando os
dados obtidos através de ensaios destrutivos e ensaio não destrutivo, buscamos o
desenvolvimento de uma técnica não invasiva e passível de automatização, voltada para
o controle de qualidade e garantia da integridade de componentes estruturais fabricados
em alumínio.
Este trabalho consistiu na primeira Dissertação de Mestrado concluída no Laboratório
de Análise de Integridade Estrutural da Universidade Federal de Sergipe.
O LAIES é um laboratório multiusuário, criado em 2016, voltado para o desenvolvimento
de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão com foco para a manutenção da integridade
e confiabilidade operacional de componentes e estruturas de Engenharia. Direcionado
para a pesquisa tecnológica e cooperativa no Estado de Sergipe, buscamos sempre a
inserção de novas tecnologias e a valorização dos conceitos e cultura da Engenharia de
Materiais e áreas correlatas nos mercados regional e nacional.
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2. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo geral
Esse trabalho visa o desenvolvimento de metodologias não destrutivas para a

caracterização microestrutural de amostras de ligas de alumínio 6351 submetidas ao
envelhecimento controlado em diferentes estágios.
Para tal, as ligas foram tratadas termicamente, visando a obtenção de diferentes
condições microestruturais. Esta abordagem buscou, através da obtenção de amostras
padronizadas, testar a técnica ultrassônica para as aplicações que envolvem a inspeção e
controle de qualidade de propriedades microestruturais de ligas de alumínio.

2.2.

Objetivos específicos

➢ Obter amostras padronizadas de alumínio 6351 envelhecidas em diferentes
estágios, com propriedades microestruturais distintas.
➢ Avançar na compreensão das relações entre processamento, microestrutura e
propriedades dos materiais de engenharia.
➢ Desenvolver metodologias para caracterização de materiais através da
aplicação de técnicas não destrutivas ultrassônicas.
➢ Estabelecer correlações entre as respostas ultrassônicas, as variações
microestruturais e o perfil de propriedades das referidas ligas de alumínio.
➢ Desenvolver técnicas de processamento de sinal ultrassônico com vistas para
a ampliação da capacidade de detecção das mudanças microestruturais.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1.

Alumínio e suas ligas
O alumínio é uma das ligas metálicas mais utilizadas no mundo devido a sua boa

resistência específica. Com densidade em torno de 2700 kg/m3 (valor em torno de 1/3 da
densidade de ligas comuns de aço) esse metal tem sido aplicado em situações onde o peso
estrutural é um fator crítico [8]. Adicionalmente, o alumínio apresenta uma boa
resistência a corrosão, é altamente reciclável e possui boa conformabilidade. Todas essas
características fazem do alumínio um dos metais mais versáteis em termo de aplicações.
Suas ligas são utilizadas desde aplicações mais simples como a fabricação de embalagens,
passando por aplicações elétricas, estruturais e em componentes aeroespaciais.
O alumínio puro apresenta poucas propriedades atrativas para aplicações na
engenharia. No entanto, com a adição de pequenas quantidades de elementos de liga,
temos a formação de ligas de alumínio com melhores propriedades tecnológicas [9].
De acordo com o processo de fabricação, as ligas de alumínio podem ser divididas em
dois grupos: As ligas trabalhadas e as fundidas.
Quanto a composição, as ligas trabalhadas são divididas em oito séries.
Classificadas a partir de quatro dígitos numéricos que podem ser precedidos ou sucedidos
por letras, (normalmente são precedidos pela letra AA para indicar que se trata de uma
liga de alumínio) como recomenda a Aluminum Association. Dentre as famílias existentes
nas ligas trabalháveis ainda existe uma segunda divisão para ligas tratáveis e não tratáveis
termicamente [9, 10]. A Tabela 1 resume as famílias encontradas atualmente.
Percebe-se que as diversas famílias são caracterizadas segundo a composição
química, associada à influência dos diferentes elementos de liga na morfologia das fases
e garantia das propriedades de interesse dos materiais.
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Tabela 1 - Ligas de alumínio[9].
Série

Elemento principal

1xxx

Puro

Indústrias química e elétrica

2xxx

Cobre

Aeronaves (graças a sua elevada resistência
mecânica)

3xxx

Manganês

4xxx

Silício

Varetas ou eletrodos de solda e chapas para
brasagem

5xxx

Magnésio

Produtos expostos à atmosfera marinha como
cascos de barcos

6xxx

Magnésio e Silício

7xxx

Zinco

8xxx

Ligas especiais

3.2.

Aplicações

Aplicações arquitetônicas e produtos de uso geral

Produtos extrudados de uso arquitetônico
Componentes estruturais de aeronaves e outras
aplicações que necessitam de elevados requisitos de
resistência. Esta liga é a que possui a maior
resistência mecânica entre as ligas de alumínio.
Aplicações especiais

Ligas de alumínio da série 6xxx
A série 6xxx das ligas de alumínio é considerada como uma das mais importantes

e mais utilizadas atualmente. Esse tipo de liga é caracterizado por apresentar teores de
magnésio e silício em percentual suficiente para a formação de um composto chamado de
siliceto de magnésio (Mg2Si). Este composto atua de forma significante no processo de
endurecimento por precipitação [11].
A primeira liga dessa série foi introduzida por volta de 1920 nos Estados Unidos
e durante décadas foram desenvolvidas ligas derivadas dessa família buscando otimizar
as propriedades do material aos processos de conformação mecânica ou desempenho do
produto final [9, 10, 12].
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As propriedades mecânicas estão diretamente ligadas ao processo de precipitação
do siliceto de magnésio. Uma das rotas para controlar esse fenômeno é através do
tratamento térmico de envelhecimento artificial [9–12].
Nandy et al [13] buscou correlacionar a formação desses precipitados através do
controle no tratamento térmico de envelhecimento para ligas AA 6063. Na Figura 1 é
possível observar a influência do tempo de envelhecimento artificial nas propriedades
mecânicas da liga. A amostra com menor tempo (30 min) de envelhecimento apresentou
o menor limite de escoamento. Para a mesma amostra também é possível verifica o efeito
de Portevin-Le Chatelier (serrilhado). Comportamento este caracterísco para ligas
solubilizadas devido a interação das discordâncias com os átomos do soluto durante a
deformação. Para as demais amostras observa-se que existe um tempo ótimo de
envelhecimento (8h) onde a amostra alcança o maior valor para o limite de escoamento.
Seguido de uma perda de propriedades mecânicas para maiores tempo de envelhecimento.
O autor afirma que a variação no comportamento está diretamente ligada a formação dos
precipitados de Mg2Si que apresentam diferentes morfologias conforme a evolução do
tratamento realizado.
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Figura 1: Tensão x Deformação para o alumínio 6063 submetido a diferentes tempos de
envelhecimento [13].
Visando facilitar o entendimento sobre este trabalho, antes de explicar como esses
precipitados agem na matriz de alumínio, serão revisados alguns conceitos sobre
mecanismos de deformação e precipitação para os metais.
3.3.

Mecanismo de deformação para os metais
Os metais são materiais que apresentam estruturas cristalinas, onde a forma como

esses átomos estão arranjados influenciam nas suas propriedades mecânicas.
Se calcularmos a resistência de um metal do ponto atomístico, ou seja, levando em conta
a força de ligação entre os átomos, essa seria mil vezes maior do que a encontrada nos
ensaios mecânicos [2, 14]. Essa diferença deve-se ao fato de que, para os metais, os
mecanismos de fratura e deformação plástica estão ligados diretamente ao deslizamento
de discordâncias na estrutura metálica. As discordâncias são definidas como defeitos
lineares na estrutura cristalina. Ao ser solicitado mecanicamente, essas discordâncias
tendem a se deslocar até que encontre uma barreira que pode ser um contorno de grão,
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precipitado, partículas de segunda fase ou outra discordância. Ou seja enquanto a
discordância possuir liberdade para se movimentar, o metal irá continuar seu processo de
deformação plástica, até à ruptura [2, 14].
Dessa forma, a restrição ao movimento de discordâncias na matriz apresenta-se
como uma das principais ferramentas para o controle das propriedades mecânicas para os
metais. Existem diversas técnicas que se utilizam desse fenômeno para elevar a resistência
para as ligas metálicas, tais como o endurecimento por deformação, o refino de grão e o
endurecimento por precipitação[14].
3.4.

Endurecimento por precipitação
O processo de endurecimento por precipitação pode ser definido como o ganho de

propriedades mecânicas de uma liga metálica através da precipitação controlada de uma
segunda fase de ordem nanométrica [14, 15].
A Figura 2 representa esses estágios do processo de endurecimento por
precipitação. Esse processo ocorre basicamente em três etapa. A primeira é conhecida
como solubilização, onde o metal é aquecido acima da linha solvus no diagrama de fase
dissolvendo os precipitados existentes na microestrutura e formando uma solução sólida.
Na segunda etapa esse metal é submetido a um resfriamento brusco conhecido como
têmpera, formando o que chamamos de solução sólida supersaturada. Esta solução é uma
metafase do material onde os átomos de solutos estão agrupados na microestrutura e não
tiveram tempo para se difundirem e formarem o precipitado na temperatura atual.
Por fim, a terceira etapa é conhecida como envelhecimento, onde o metal é aquecido a
uma dada temperatura onde os átomos de soluto possam se mover de forma controlada e
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formarem precipitados que irão atuar como barreiras no movimento de discordâncias,
aumentando assim a resistência mecânica dessa liga [15, 16].

Figura 2 - Processo de endurecimento por precipitação de uma liga alumínio-Cobre
representando os três estágios do processo [15].
Nem todas as ligas metálicas podem ser submetidas ao processo de endurecimento
por precipitação.
Existem quatro condições que devem acontecer para que esse processo ocorra.
A liga metálica deve apresentar uma diminuição da solubilidade com a redução da
temperatura do tratamento. A matriz deve ser mole e dúctil enquanto o precipitado deve
apresentar maior dureza. A liga deve ser temperável, ou seja, deve resistir a variação
brusca de temperatura. E por fim, o precipitado deve ser coerente [15–17].
A natureza dos precipitados formados é de total importância para o controle das
propriedades mecânicas durante o processo de endurecimento por precipitação. Isso
porque a características cristalográficas irão atuar de forma significativa na interação
desses precipitados com as discordâncias existentes durante uma solicitação mecânica.
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De acordo com a relação de ordenamento cristalino, comparados com a matriz, os
precipitados formados durante o processo de envelhecimento podem ser coerentes,
semicoerentes ou incoerentes. Os precipitados coerentes podem causar deformação
cristalina na estrutura, criando-se assim, um campo de tensões residuais no material.
Com isso, para uma discordância mover-se na rede, ela deve também vencer essas
tensões, o que também aumenta a resistência mecânica do material. A medida que são
formados os precipitados semicoerentes ou incoerentes, as tensões residuais são aliviadas,
promovendo a queda na resistência mecânica [15].

Figura 3- Representação da interface entre duas fases sólidas hipotéticas α e β, com
precipitados coerentes sem (a) e com (b) deformação da rede, semicoerentes (c) e
incoerentes (d) [15].
3.5.

Endurecimento por precipitação em ligas de alumínio da série 6xxx
As ligas de alumínio da série 6xxx são endurecíveis por precipitação.

Diversos pesquisadores têm estudado a influência da formação dos precipitados ricos em
Mg e Si nas propriedades mecânicas de ligas de alumínio. A formação desses precipitados
ocorre em vários estágios. A Figura 4 apresenta um diagrama com as diferentes fases de
precipitação de silicato de magnésio para ligas da série 6xxx [17].
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Figura 4- Sequência de precipitação de Mg2Si para ligas 6xxx. Adaptada de [17].
Quando a liga é aquecida em temperaturas acima de 520ºC e submetida a um
resfriamento brusco (têmpera) temos a formação de uma solução supersaturada (SSS),
onde o Mg e o Si encontram-se dissolvidos na matriz em pequenos grupos, porém em
uma condição não estável. Quando essa liga é exposta a temperaturas acima dos 150ºC,
logo nos primeiros minutos, ocorre a formação de aglomerados de átomos de Mg e Si
que, com o passar do tempo, tendem a se agrupar formando regiões com fases conhecidas
como Guinier-Preston I (GP I). Esses aglomerados são coerentes com a matriz e oferecem
pouca resistência a movimentação de discordâncias, tendo pouca contribuição no
aumento da resistência mecânica [16]. Mantendo a temperatura e prolongando o tempo,
as regiões GPI formam uma nova fase conhecida como β" ou GP II. Esses precipitados
possuem formatos de agulhas e consistem na principal fase endurecedora desse tipo liga
[16].
As fases β' e β, apesar de também aumentar a resistência nas ligas 6xxx,
apresentam uma menor contribuição quando comparadas a fase β", em virtude do
tamanho e da distância entre os precipitados[16].
Nandy et al. [13], investigaram a influência do envelhecimento nas propriedades
mecânicas de uma liga de alumínio 6063, correlacionando os tempos do processo térmico
com resultados de ensaios de dureza e tração. Através da dureza Vickers foi possível
observar que, quando envelhecida a 175ºC, essa liga apresentou um pico de
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envelhecimento após 8h, atingindo um valor de dureza de 89,5 HV (Figura 5).
Os autores atribuíram os resultados a predominância dos precipitados de Mg e Si do tipo
β”, coerentes com a matriz, onde, após esse tempo de envelhecimento, ocorreu uma
substituição gradual por precipitados da fase β”, β’ até chegar na fase β composta por um
precipitado totalmente incoerente com a matriz, reduzindo à resistência do material.

Figura 5- Variação da dureza Vickers com o tempo de envelhecimento para uma liga
AA6063 [13].
3.6.

Controle de Qualidade através do Ensaio de Dureza
A dureza é definida como a resistência à penetração, apresentada por um material,

quando sujeito ao atrito com um objeto pontiagudo [14]. O ensaio de dureza é um dos
ensaios mecânicos mais utilizados pela engenharia devido a sua rapidez e simplicidade.
Como propriedade, a dureza depende de diversas características do material e por isso
tem sido utilizado como indicativo para modificações microestruturais dos materiais.
No caso do ensaio de dureza Vickers, o endentador consiste em uma pirâmide de
diamante de base quadrada e ângulo entre faces de 136º. O valor de dureza Vickers (HV)
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é o quociente da carga aplicada (F) pela área de impressão (A) deixada no corpo ensaiado.
Essa relação, expressa em linguagem matemática é explicada na Figura 6:

Figura 6 – Esquemático para o ensaio de dureza Vickers [14].
3.7.

Ensaios não destrutivos ultrassônicos
Ensaios Não Destrutivos (ENDs) são técnicas utilizadas na caracterização de

equipamentos e componentes mecânicos para detectar e monitorar a presença de defeitos
superficiais e internos sem comprometer a sua integridade física e o seu funcionamento.
Para tal, é preciso encontrar um fenômeno físico que irá interagir ou ser influenciado pelo
teste sem alterar a sua função. Neste sentido, uma característica marcante dos ENDs é
que eles raramente medem diretamente a propriedade de interesse. O valor dessa
propriedade é obtido a partir de sua correlação com uma outra grandeza que é medida
durante a realização do teste [3–5].
O ensaio não destrutivo ultrassônico baseia-se na interação entre uma onda sônica,
com frequência acima de 20 kHz e o material. Essa onda é transmita internamente, até
que encontre uma interface, na qual possa ser refletida, refratada ou difratada [7, 18].
O equipamento ultrassônico é basicamente composto por dois componentes. A unidade
eletrônica, responsável por controlar todos os parâmetros do ensaio, e o transdutor.
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Figura 7 – Princípio básico do ensaio de ultrassom [18].
Os transdutores são os responsáveis por converter o pulso elétrico enviado pelo
equipamento em vibração ou ondas ultrassônicas. Existem diversos componentes que
compõem a eletrônica dos transdutores (Figura 8), com destaque para o que é chamado
de elemento ativo. Esse elemento consiste em um cristal piezoelétrico, o qual é
responsável por receber o sinal elétrico e converte-lo em onda mecânica ultrassônica [18].
Para as aplicações de engenharia, existem diversos tipos de transdutores
ultrassônicos. Com destaque para os transdutores monocristal e duplo-cristal. No
transdutor monocristal existe apenas um cristal piezoelétrico, o qual é responsável por
fazer a conversão de energia elétrica para onda mecânica e vice-versa. Já para o tradutor
duplo cristal, um cristal será dedicado para a emissão e o outro para a recepção dos sinais
ultrassônicos (Figura 8) [7, 18, 19].
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Figura 8 – Configuração para os transdutores monocristal e duplo cristal [19].
3.7.1. Propagação de ondas ultrassônicas em meios elásticos
O principal mecanismo envolvido no ensaio de ultrassom é a propagação da onda
no material. Dessa forma, o entendimento acerca dos mecanismos de propagação é crucial
para a correta aplicação da técnica [17, 18].
Uma onda pode ser definida como a perturbação de um meio, onde a propagação
está diretamente ligada as propriedades dos materiais. O ultrassom é uma onda mecânica
a qual perturba os átomos que compõem o material, fazendo com que eles oscilem em
torno de sua posição de equilíbrio. Essa perturbação é transmitida átomo por átomo e a
forma como essa onda irá se propagar está intrinsecamente ligada as forças interatômicas
de ligação [3].
Assumindo que o meio em estudo é elástico, onde as partículas que o compõem
estão rigidamente ligadas, é possível assimilar essa oscilação com o sistema massa mola.
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Observando apenas uma partícula, é possível descrever o efeito oscilatório através da lei
de Hooke (Figura 9). Onde a força seria o produto da massa da partícula pela aceleração
a qual ela está submetida. A constante k está diretamente ligada as forças elásticas entre
as partículas. Da lei de Hooke é obtido que, independente da força aplicada, a partícula
tende a buscar uma força no sentido contrário, uma vez que a massa e k são constantes.
Dessa forma, considerando apenas esse pequeno sistema, verifica-se que a velocidade de
propagação do som é constante se o material mantiver suas propriedades constantes [21].

Figura 9 – Esquema massa mola.

Quando esse fenômeno é observado em uma escala tridimensional é possível
constatar que cada átomo está ligado em diversas direções onde, consequentemente, o
movimento de oscilação está intrinsicamente vinculado as relações elásticas com sua
vizinhança. Dessa forma, qualquer alteração estrutural no material tende a alterar o
mecanismo de propagação do som na matriz [22].
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3.7.2. Principais parâmetros ultrassônicos
3.7.2.1.

Frequência

A frequência é definida como o número de oscilações por segundo, ou seja, no
caso de ondas ultrassônicas a frequência é o número de ondas que se propagam por
segundos. A unidade de medição é Hertz (Hz). Para inspeções utilizando sistemas
ultrassônicos normalmente são utilizadas frequências acima dos 20 kHz (Figura 10) [3,
20].

Figura 10 – Campo de Audibilidade das vibrações mecânicas. Adaptada pelo autor [18].
Para o ensaio de ultrassom a frequência tem um papel fundamental, pois define o
comprimento da onda mecânica que irá se propagar no material. E esse comprimento
define a sensibilidade do ensaio por ultrassom. Como regra geral quanto menor o
comprimento de onda mais sensível será a inspeção por ultrassom[3]. Essa grandeza pode
ser calculada através da expressão abaixo:

𝜆=

𝑉
𝑓

Equação 1

Onde λ é o comprimento de onda em metros, V é a velocidade de propagação em
metros por segundo e f é a frequência em Hertz.
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3.7.2.2.

Velocidade de propagação

Um dos principais parâmetros utilizados nos ensaios de ultrassom é a velocidade
de propagação. Para cada material temos uma densidade e uma constante elásticas
associadas, relacionadas à velocidade de propagação através da expressão [3, 20]:

Equação 2
Onde C é a constante elástica associada a direção i, j (N/m) e ρ é a densidade do material
(kg/m3).
No caso de ensaio de ultrassom do tipo pulso-eco, onde apenas um transdutor é
utilizado, essa velocidade de propagação pode ser obtida através da mecânica clássica:

𝑉=

∆𝑆
∆𝑡

Equação 3

Nesse caso ∆𝑆 corresponde a distância percorrida pelo som correspondente a duas vezes
a espessura do material (m) e ∆𝑡 ao tempo de voo da onda no material (s).
3.7.2.3.

Atenuação Sônica

A atenuação sônica pode ser definida como a perda da energia mecânica em
função da dispersão resultante dos choques com as diversas interfaces dentro do material.
Essas podem ser contornos de grãos, discordâncias, inclusões, fibras internas, etc. [20].
Em termos práticos, a atenuação sônica pode ser mensurada através da equação abaixo:
𝑆

𝐴 = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔 ( 1 ) /2𝑑
𝑆
2
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Equação 4

Onde, A é o Coeficiente de atenuação (dB/mm), S1 e S2 corresponde a amplitude de dois
ecos de fundo consecutivos (dB) e d é a espessura do material [20].
3.8.

Efeito do campo próximo
O campo próximo é definido como a região inicial de propagação do som, onde a

frente de onda não se apresenta bem definida em virtude da interferência destrutiva entre
as múltiplas ondas formadas na superfície do cristal piezoelétrico [18]. A Figura 11
apresenta a formação de ondas sonoras em diferentes condições.

Figura 11 – Formação de ondas ultrassônicas para um , dois pontos e cinco pontos de
oscilação[18].
Quando observamos a propagação, para apenas um ponto de oscilação, temos a
onda sonora com um formato esférico. Ao aumentar o número de pontos de excitação,
partindo para um caso mais real, ocorrem processos de interferências de modo aleatório
entre as frentes de ondas nas proximidades do transdutor o que gera um número excessivo
de variações na amplitude de propagação do som. Normalmente esse fenômeno é
observado em regiões próxima ao transdutor. Por esse motivo essa região é conhecida
como campo próximo (ou zona de Fresnel). Após o campo próximo temos uma segunda
região conhecida como campo distante ou zona de Fraunhofer, região onde as frentes de
onda se comportam de maneira única através de processos de interferência construtiva.
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Figura 12 – Variações da amplitude sonora durante a propagação [19]
O limite entre o campo próximo e o campo distante considerando uma propagação
linear pode ser definido pela equação abaixo:

𝑁=

2
𝐷𝑒𝑓
.𝑓

4𝑣

Equação 7

Onde N é o limite do campo próximo, Def representa o diâmetro efetivo do cristal,
f é a frequência principal do transdutor e v a velocidade de propagação.

3.9.

O ensaio de ultrassom como técnica de caracterização de materiais
A estreita relação entre a propagação de ondas ultrassônicas e as características

dos materiais permite que essa técnica seja utilizada na caracterização de materiais.
Alguns benefícios relacionados ao uso da técnica ultrassônica são:
a)

O ultrassom é um ensaio não destrutivo, ou seja, não é necessário cortar ou danificar

a peça a ser ensaiada;
b)

Os ensaios não utilizam consumíveis agressivos ao meio ambiente;
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c)

Não é necessário uma preparação minuciosa da superfície, ou do local de aplicação,

para realizar o ensaio, permitindo que o ensaio seja realizado sem impactar no processo
de produção de componentes [20, 21, 22].
Porém, o grande desafio consiste em definir qual a melhor configuração e
calibração para realizar esse tipo de ensaio. Cada material ou processo vai interagir de
forma especifica com as ondas ultrassônicas. Dessa forma, compreender essas correlações
vem sendo alvo de diversos estudos nos últimos anos.
FREITAS et al.[23] mostraram as potencialidades do ensaio por ultrassom,
considerando a medição das velocidades de propagação e atenuação da onda sonora,
como um método não destrutivo para a identificação de microestruturas e propriedades
mecânicas em chapas de aço. Foram utilizadas amostras de aço com diferentes teores de
carbono, com o intuito de avaliar a relação entre as variações microestruturais e a
propagação de ondas ultrassônicas no material. Ambos os parâmetros demonstraram boa
capacidade de detecção e grande sensibilidade para as variações microestruturais.
Os autores observaram que, para os aços analisados, a velocidade sônica longitudinal
aumentou com a presença da fase martensítica, fase com maior dureza.
ZANGANEH et al. [24] utilizaram a técnica de ultrassom por imersão para
caracterizar microestrutura e propriedade mecânicas de uma liga de aço inoxidável
AISI 301. As correlações entre os coeficientes de atenuação e características do material
como tamanho de grão, dureza, e limite de escoamento foram investigadas. O estudo
mostrou que a atenuação aumenta proporcionalmente ao tamanho de grão. Os resultados
também mostraram que a relação entre o limite de escoamento e o coeficiente de
atenuação pode ser descrito através de uma equação de Hall-Petch.
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RAYES et al.[25] utilizaram chapas de aços SAE 1040 e 4340 submetidas aos
mesmos tratamentos térmicos com o intuito de analisar a influência da composição
química na microestrutura final dos aços. Através da técnica de ultrassom foram medidos
as velocidades longitudinais e transversais e os coeficientes de atenuação.
As microestruturas e propriedades encontradas foram correlacionadas com os parâmetros
de resposta da técnica ultrassônica. Os autores observaram que, para os tratamentos de
recozimento e têmpera, a velocidade da onda longitudinal reduziu tanto para o aço 1040
quanto para o aço ligado. O coeficiente de atenuação também mostrou uma boa correlação
com os parâmetros de dureza e microestrutura para ambos os materiais. Em outro estudo
[26], os mesmos autores realizaram a caracterização metalúrgica e mecânica de uma liga
de aço martensítica-ferritica com 9 a 12% de cromo, material comumente utilizado em
componentes de turbinas para geração de energia termoelétrica a gás. O trabalho destacou
a importância da utilização dos ensaios por ultrassom no acompanhamento
microestrutural de componentes que trabalham em altas temperaturas, garantindo assim
um menor custo na manutenção, bem como a segurança operacional, através da previsão
de possíveis falhas. Para a liga em questão, a evolução dos subgrãos provocou a redução
da velocidade das ondas sônicas e o aumento do tempo de envelhecimento reduziu a
atenuação sônica, em virtude da dissolução de carbetos. Os autores mostraram que a
dureza apresentou uma relação inversamente proporcional com a velocidade da onda.
O efeito da deformação plástica em aços auteníticos foi tema de estudo no trabalho
de ZHANG et al. [27]. Os autores analisaram as respostas não lineares de ondas
ultrassônicas. Nesse tipo de análise, a resposta ultrassônica foi inserida em uma matriz de
cálculo relacionando a velocidade longitudinal (ν), com a amplitude relativa entre dois
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ecos de fundo consecutivos (A1 e A2), frequência (ω) e distância de propagação (z).
A equação abaixo representa o parâmetro (β) analisado:

𝛽=

8𝑣 2
𝑧∗𝜔2

𝐴

∗ ( 2)
𝐴

Equação 5

1

Dessa forma foi possível verificar que o parâmetro não linear investigado
apresentou um aumento significativo com o aumento da deformação no aço estudado.
Os autores também mostraram que o parâmetro não linear acústico de materiais
heterogêneos também depende da microestrutura local, proporção de fases, precipitados
e constante elásticas das fases individuais.
TARIQ et al.[28] correlacionaram a dureza e as microestruturas de ligas de
alumínio da série 2xxx (Al-Cu) com parâmetros ultrassônicos. Os autores destacaram a
importância desses ensaios para o setor industrial, uma vez que o mesmo pode auxiliar
no controle de qualidade de componentes estruturais.
RAJENDRAN et al.[29] utilizaram o ensaio de ultrassom para acompanhar o
tratamento térmico em ligas de alumínio da série 8090 (Al-Li) . Foi possível verificar a
precipitação e dissolução das fases δ e δ' durante o tratamento térmico através da
observação do comportamento das velocidades e coeficientes de atenuação ultrassônica.
As velocidades apresentaram uma redução com o aumento da temperatura de tratamento,
a qual foi atribuída à dissolução dos precipitados formados em temperaturas inferiores.
MAJUMDAR et al.[30] utilizou o ensaio de ultrassom para avaliar o módulo
elástico de ligas de titânio β e β intermediária, analisando os efeitos dos tratamentos
térmicos nas propriedades dos materiais. Foram analisadas ligas de titânio como módulos
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elásticos variantes de 60 a 120 GPa. Os autores ressaltaram que a precisão do ensaio por
ultrassom foi maior que a do ensaio de nanoendentação, também utilizada na avaliação.
RUIZ et al.[31] apresentaram a capacidade da utilização de parâmetros não
lineares de ultrassom na detecção da precipitação de fase sigma em aços austeníticos
duplex. O trabalho mostrou que os parâmetros não lineares são mais sensíveis que
parâmetros convencionais, tais como velocidade e atenuação ultrassônica.
RUIZ et al.[32] mostraram a viabilidade da utilização dessa técnica para
caracterização metalúrgica de chapas de aço AISI 2101 (aços duplex) soldadas através do
processo MAG (Metal Active Gas). Fazendo a varredura da seção transversal, através do
método ultrassônico foi gerado um gráfico do tipo C-Scan com os dados obtidos para o
coeficiente de atenuação.

O resultado foi comparado ao mapeamento obtido através

de análises de microdureza na região da solda, apresentando forte correlação. Os autores
vincularam a mudança nos coeficientes de atenuação com o crescimento de grão da
ferrita, a qual aumentou a dispersão de energia nas regiões de contorno.

Dissertação – Erick Cerqueira das Neves

24

4. MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho buscou o desenvolvimento de uma técnica não destrutiva aplicável à
análise não invasiva das características microestruturais de componentes fabricados com
ligas endurecíveis de alumínio.
Para tal, foram desenvolvidas amostras padronizadas da liga de alumínio AA 6351,
às quais foram submetidas à diferentes ciclos de tratamentos térmicos. Este processo,
visou à obtenção de microestruturas e conjuntos de propriedades distintas. As amostras
foram caracterizadas através de técnicas convencionais, tais como metalografia, dureza e
difração de raios X. Esta etapa visou a análise da influência dos ciclos de tratamentos
térmicos nas microestrutura e propriedades das ligas de alumínio.
A próxima etapa consistiu no desenvolvimento da metodologia de aplicação da
técnica ultrassônica, para estudos de caracterização microestrutural.
Para tal, foram utilizados diferentes equipamentos e configurações de parâmetros,
tanto de entrada quanto de saída, visando determinar a otimização dos valores de
correlação (entre propriedades sônicas e microestruturais) e resíduo estatístico.
Os resultados foram processados através de técnicas estatísticas e de análise de
sinais, visando o melhor aproveitamento de dados e o aumento da confiabilidade das
metodologias desenvolvidas.
Ao final do processo, foram obtidas equações de calibração, relacionando os
parâmetros ultrassônicos com os valores de dureza e parâmetros obtidos nas análises de
difração de raios X.
O fluxograma de trabalho adotado está descrito na Figura 13.
A seguir, são apresentadas as descrições das metodologias de ensaios realizados.
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Figura 13- Fluxograma de Atividade. Fonte: Próprio autor.
4.1.

Composição química do material recebido, corte e preparação
Foi adquirida uma barra extrudada de alumínio com diâmetro de 25,4 milímetros.

As amostras foram cortadas e usinadas em discos de 12±0,1mm de espessura, mantendose o diâmetro da barra original. A análise de composição química foi realizada em um
Espectrômetro de Fluorescência de Raios X modelo S4 Pionner da Bruker.
4.2.

Tratamento térmico
Os tratamentos térmicos foram realizados em duas etapas. A primeira consistiu na

solubilização dos precipitados, onde as amostras foram aquecidas a 525ºC durante 3h em
um forno FL-1300 da INTI, seguidas de têmpera em banho de gelo (~5ºC).
Nesta etapa, o metal foi aquecido até 525º C, temperatura na qual, segundo
RAHMAN [31], os precipitados ricos em Mg e Si são dissolvidos na matriz.
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Ao ser submetido a uma têmpera em banho de gelo essa microestrutura se mantem,
formando uma solução sólida supersaturada, condição metaestável do material.
Observou-se uma redução dos valores de dureza das amostras de 109,6±2 HV para
85,7±1,7HV. Fato este vinculado a solubilização dos precipitados ricos em Mg e Si.
A Figura 14 ilustra o tratamento realizado. As temperaturas foram monitoradas
através de um termopar do tipo K, acoplado numa amostra controle, composta do mesmo
material e dimensões dos corpos de provas utilizados. Após a finalização de cada tempo
de envelhecimento as amostras foram novamente resfriadas em um banho de gelo (~5ºC)
por aproximadamente 30 minutos. Em seguida, foram mantidas abaixo de 0ºC até a
realização das caracterizações para evitar a ocorrência de envelhecimento natural.

Figura 14- Curva de tratamento térmico. Fonte: Próprio autor.
A segunda etapa consistiu no envelhecimento artificial, realizado a 174ºC, durante
tempos variados, em uma estufa, com circulação de ar, modelo SL 102/480 da SOLAB.
A Figura 15 apresenta a curva de aquecimento das amostras até o equilíbrio
térmico. O primeiro fato observado é que a temperatura configurada não foi atingida,
normal para processos que envolvam tratamentos térmicos. Outro fato observado é que a
amostra atinge a temperatura de equilíbrio de 174ºC após 24 minuto, permanecendo com
essa temperatura durante todo o tratamento.
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Posteriormente as amostras foram caracterizadas por dureza Vickers para comprovar as
mudanças microestruturais promovidas pelo tratamento de envelhecimento artificial.

Figura 15 – Curva de aquecimento registrada durante o envelhecimento artificial.
4.3.

Metalografia
As amostras metalográficas foram embutidas e lixadas com abrasivo de carbeto

de silício seguindo uma sequência de tamanhos de partículas de 125, 68, 46, 35, 25, 18 e
15 µm. O polimento foi realizado em suspensão de alumina de granulometria de 1 e 0,25
µm. Como reagente para ataque metalográfico foi utilizado o reagente de Weck,
composto

por

100mL

H2O,

1g

NaOH

e

4

g

KMnO4.

As amostras foram observadas em um microscópio DM2500 da Leica.
4.4.

Microscopia eletrônica de varredura e EDS
Para análise de MEV as amostras foram polidas com o auxílio de uma suspensão

de alumina de 0,25 µm. As análises de MEV foram realizadas em um microscópio modelo
JEOL JSM-5700 utilizando elétrons secundários. Para auxiliar na identificação dos
precipitados foi utilizada a EDS - Espectroscopia de Energia Dispersiva.
4.5.

Dureza vickers
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As medidas de dureza foram realizadas em um durômetro Vickers VS700 da
Hoyton, com carga de 2 kg, tempo de endentação de 10s e 10 pontos por amostra.
4.6.

Difração de raios X (DRX)
Para a caracterização das amostras por DRX, foi utilizado um equipamento

Shimadzu LabX XRD 6000, com fonte de radiação monocromática Cu-Kα (λ = 1,54 Å),
operando em 40 kV e 30 mA. Essa etapa foi conduzida, numa velocidade de varredura de
2°/min, numa faixa de 30 a 80° (2θ), com passo de varredura de 0,02°.
4.7.

Medição de Parâmetros Ultrassônicos
Para estudo dos parâmetros ultrassônicos foram utilizados dois equipamentos, um

medidor de espessura por ultrassom modelo CTS-59 da SIUI, com exatidão na aquisição
do tempo de voo da onda com três casas decimais. Foram utilizados transdutores tipo
duplo cristal de 2, 5 e 7,5 MHz. Para medição das velocidades foi escolhida a técnica
Eco-Eco, onde a velocidade é obtida através da Equação abaixo, onde Δt é a diferença de
tempo entre 2 ecos de fundo consecutivos e S é a espessura do corpo de prova.
Para medir a espessura dos corpos de prova fui utilizado um micrometro metrológico.
Velocidade = 2S/ Δt

Equação 6

Para medição do coeficiente de atenuação foi utilizado um equipamento de
inspeção por ultrassom Sonotron modelo Isonic 2005. Foram utilizados transdutores
normais monocristal de 1, 2,5 e 4MHz e duplo cristal de 2, 5 e 7,5 MHz, marca SIUI.
O coeficiente de atenuação foi obtido através da Equação 4 já apresentada anteriormente.
4.8.

Tratamentos de sinais e análise do espectro de frequência
Essa etapa do trabalho foi realizada em parceria com o Grupo de Pesquisas em

Ensaios na Destrutivos (GPEND) do Instituto Federal da Bahia, coordenado pelo
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Prof. Dr. Ivan Costa e Silva. Para análise dos sinais foi utilizado um gerador de pulso
modelo 5077PR fabricado pela Olympus, acoplado a um osciloscópio digital modelo
TDS 2024B, fabricado pela Tectronix. Foram utilizados transdutores monocristais do tipo
normal de 2,25 e 5 MHz, marca Olympus.
Para o processo de aquisição e análise de sinais, inicialmente foram coletados 10
ecogramas para cada conjunto de amostras envelhecidas em diferentes tempos.
Em seguida foram isolados os ecos de fundo de cada. Com esses sinais isolados, foi
aplicado o processamento de sinais com a transformada rápida de Fourier. Desta forma,
foi obtido o espectro de frequência para cada amostra. Esses espectros foram analisados
de duas formas diferentes. A primeira baseou-se na análise do parâmetro não linear obtido
através da relação entre a harmônica fundamental e a secundária. E a segunda análise
baseou-se na observação da banda fundamental de frequência, avaliando seu
comportamento para as diferentes amostras.
4.9.

Correlação e Análise dos Resultados
Para o tratamento e análise das imagens de microscopia tanto ótica quanto

eletrônica foi utilizado o software Image J.
Como ferramentas estatísticas foram utilizados a Análise de Variância e o Tukey
Test. Ambas as análises foram feitas com o auxílio do software livre Past.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1.

Caracterização do material recebido
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos através da espectroscopia de raios X.

Comparando os resultados do ensaio com a composição padrão estabelecida pela
American Society of Metals (ASM) [33] é verificou-se que material adquirido tratou-se
de uma liga de alumínio AA6351. A Figura 16 apresenta uma visão metalográfica do
material como recebido.
Tabela 2 - Composição Química da liga alvo do estudo.
Composição (% Peso)
Elemento

Al

Mg

Si

Fe

Cu

Mn

Zn

Amostra

94,43

0,586

1,12

0,36

0,0254

0,463

0,016

0,7-1,3

<0,5

<0,10

0,4-0,8

<0,20

Referência
Comp. 0,4-0,8
ASM

Figura 16- Microestrutura da amostra como recebido. Ataque com reagente de Weck.
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A amostra apresentou uma microestrutura com grãos refinados da fase α com
tamanho médio de 8,5 µm. A dureza Vickers apresentou valores de 109,6±2 HV (típicos
para uma liga da série 6xxx, quando submetida ao tratamento térmico de tempera seguida
de envelhecimento controlado).
5.2.

Dureza Vickers
A Figura 17 apresenta a curva de dureza em função do tempo de envelhecimento

artificial a 174ºC. Observa-se um aumento da dureza em função do tempo de
envelhecimento, até o tempo de 8h. A partir desse ponto é observada uma queda gradual
nos valores de dureza, devido ao fenômeno conhecido como superenvelhecimento, onde
os precitados não apresentam mais uma distribuição homogênea e passam a ser
semicoerentes a ponto de manter a dureza do material, ao mesmo nível que os estágios
anteriores.

Figura 17 – Variação da Dureza Vickers em função do tempo de envelhecimento,
para as amostras de liga de alumínio 6351.
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O aumento da dureza para esse tipo de liga está diretamente ligado à formação dos
precipitados ricos em Mg e Si. Temos uma fase inicial de ganho de dureza que está ligada
a formação de clusters de Mg e Si aliados à formação de vacâncias provocadas pela
ausência de átomos de soluto na matriz. Essa região inicial é conhecida como zona de
Guinier Preston (GP), onde os cluster formados apresentam uma morfologia esférica, com
diâmetro em torno de 2-5nm e são coerentes com a rede cristalina da matriz [34].
O crescimento dessas regiões GP provoca distorções na rede cristalina, aumentando a
irregularidade da rede. Em seguida temos a presença da sequência de precipitados descrita
por BANHART. Na região entre 4h e 8h temos a conversão das regiões GP em
precipitados tipo β”, que apresentam uma morfologia do tipo agulha com alinhamento na
direção (1 0 0) do alumínio, com diâmetro em torno de 20 a 40 nm, maior coerência e
aliado com a distribuição homogênea na matriz contribui significativamente para o
aumento da dureza através do impedimento do movimento de discordâncias[17].
Essa fase é considerada a principal responsável pelo aumento da resistência desse tipo de
liga. A partir de 8h de envelhecimento a queda nos valores de dureza podem estar ligados
a decomposição dessas fases para as fases β’ que apresenta uma morfologia do tipo disco
com diâmetro entre 30 e 100 nm. Apesar de apresentar uma relação de semi-coerência
com a matriz, a formação dessa nova fase diminui a densidade dos precipitados do tipo
β” tendo como consequência a diminuição da resistência dessa liga. Prolongando o tempo
de envelhecimento temos a conversão dos precipitados β” e β’ em precipitados do tipo β
que é totalmente incoerente com a matriz e apresenta diâmetro na ordem de micrômetros,
tendo pouca contribuição no endurecimento da liga.
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5.3.

Difratometria de Raios X
A Figura 18 apresenta os difratogramas normalizados para as amostras

envelhecidas em diferentes tempos. Nota-se a presença de dois planos principais para o
alumínio. O primeiro refere-se ao plano (111) localizado a aproximadamente 2θ= 38,5º e
o segundo referente ao plano (200) localizado em 2θ= 44,8º[35].

Figura 18 – Difratograma de raios X para as amostras tratadas termicamente.
A difração de raios X foi utilizada como ferramenta de caracterização para o
melhor entendimento sobre a influência da formação dos precipitados ricos em Mg e Si
nos parâmetros de rede da matriz de alumínio. O volume de precipitados formados para
esse tipo de liga representa menos de 2% do peso atômico da liga, fato este que dificulta
a identificação direta das diferentes fases formadas. Porém, como mencionado, esses
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precipitados apresentam diferentes morfologias durante o processo de envelhecimento
artificial. Deste modo, as relações de coerência da rede cristalográfica dos precipitados
com a matriz podem provocar diferentes níveis de distorções na rede cristalina do
alumínio. Essas distorções podem ser detectadas através do deslocamento ou na
distribuição dos picos referentes aos parâmetros de rede da matriz de alumínio [36]. A
Figura 19 apresenta uma ampliação dos picos (111), na posição de 38,8º.A Figura 20
apresenta a relação da largura à meia altura dos picos (111), em função do tempo de
envelhecimento.

Figura 19 – Detalhe para os picos referentes ao plano (111) do alumínio.
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Figura 20 – Relação entre o tempo de envelhecimento e a largura a meia altura para as
amostras envelhecidas em diferentes tempos.
Os resultados evidenciam a formação de precipitados que tendem a distorcer a
matriz de alumínio com maior efetividade com tempos de envelhecimento em torno de 6
e 8h. Fato este que corrobora com os maiores valores de dureza encontrados para as
amostras no ensaio apresentado anteriormente.
5.4.

Microscopia Eletrônica de Varredura

As análises de microscopia eletrônica só mostraram a evidência de precipitados a
partir das amostras com 8h de envelhecimento (figura 21c). Provavelmente os
precipitados para tempos inferiores apresentaram dimensões de ordem nanométrica.
Na amostra envelhecida por 8h é possível observar a formação de pequenos precipitados
bem dispersos de cor escura, característicos de precipitados ricos em Mg e Si para essa
liga. Para a amostra envelhecida por 16h, os precipitados ricos em Mg e Si, apresentaram
dimensões da ordem 1,3 µm, como pode ser visto na Figura 22.
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Figura 21 - Microscopia eletrônica de varredura com magnificação de 5000x para a
amostras sem envelhecimento (a), envelhecidas por 6h (b), 8h(c) e 16h(d).

Figura 22 - Amostra envelhecida por 16h. Imagem original (a) e tratada no Image J (b).
Adicionalmente para confirmar que as partículas escuras no MEV são os
precipitados ricos em Mg e Si, assim como outros precipitados que puderam ser vistos no
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MEV, análises de EDS (Figura 23 e Tabelas 3 e 4) foram realizadas pontualmente
buscando investigar a composição nessas regiões.

Figura 23 - Análise de EDS para a amostra envelhecida por 16h. (a) Imagem obtida
através dos elétrons secundários; (b) EDS para o ponto 1; (c) EDS para o ponto 2.
Analisando a composição nesses pontos específicos podemos observar 2 partículas
distintas. A primeira (ponto 1), de coloração escura, conforme pode ser visto nas tabelas
02 e 03 são regiões ricas em Mg e Si quando comparados com uma região onde não é
exibido nenhum precipitado (ponto 3). Já os precipitados mais claros (ponto 2) destacamse pela composição rica em ferro.
Tabela 3- EDS: Percentual de massa atômica.
O-K

Mg-K

Al-K

Si-K

AL-TT16-pt1

16.85

AL-TT16-pt2
AL-TT16-pt3

Mn-K

Fe-K

1.08

67.91

13.98

0.13

0.06

1.07

0.14

89.95

2.28

2.80

3.76

1.73

0.19

96.19

1.15

0.61

0.12

Tabela 4- EDS: Percentual peso atômico.
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O-K

Mg-K

Al-K

Si-K

AL-TT16-pt1

25.59

AL-TT16-pt2
AL-TT16-pt3

Mn-K

Fe-K

1.08

61.16

12.09

0.06

0.02

1.86

0.16

92.45

2.25

1.41

1.87

2.90

0.20

95.44

1.10

0.30

0.06

Com os resultados obtidos das caracterizações microestruturais é possível afirmar
a obtenção de amostras de alumínio 6351 com diferentes perfis microestruturais que estão
diretamente ligados com o tempo de envelhecimento e consequentemente com a
formação dos precipitados ricos em Mg e Si.
5.5.

Caracterização por Ultrassom
Para investigar a influência das mudanças microestruturais na propagação de

ondas ultrassônicas, foram selecionadas algumas configurações de transdutores
piezoelétricos. A primeira análise buscou entender como essas mudanças afetam a
velocidade de propagação e o coeficiente de atenuação para diferentes configurações.
Adicionalmente, foi avaliado se a precipitação provocada pelo processo de
envelhecimento afetaria o espectro de frequência do eco de fundo.
5.5.1. Velocidade de propagação para transdutores monocristal.
A primeira análise relacionada a velocidade de propagação utilizou-se de
transdutores do tipo monocristal. Esses transdutores são os mais utilizados no mercado
para a detecção de falhas volumétricas no material. A Figura 24 representa um ecograma
típico obtido para a amostra envelhecida por 8h. Nele é possível observa uma sequência
de ecos de fundo que se repetem ao longo do eixo horizontal, representado pelo tempo.
Os picos de cada reflexão representam o tempo médio de propagação dessas ondas.
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Como a espessura das amostras era conhecida, foi possível calcular a velocidade de
propagação das ondas utilizando a equação de velocidade para a mecânica clássica
(Equação 3).

Figura 24 – Ecograma para a amostra envelhecida por 8h.
As Figuras 25 e 26 apresentam a relação entre o tempo de envelhecimento e a
velocidade de propagação obtidos para os transdutores monocristais de 2,25 e 4 MHz,
respectivamente. Observa-se que para o transdutor de 2,25 MHz evidenciou duas regiões
distintas. A primeira até 4h de envelhecimento, onde não foi possível fazer distinção de
valores para as medições realizadas dentro dessa faixa de tempo. Para os resultados
obtidos a partir de 6h de envelhecimento, os valores de velocidade apresentam redução
significativa quando comparados com os obtidos em tempos inferiores. Porém, não foi
possível diferenciar os resultados para as amostras tratadas por mais de 6h.
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Figura 25 – Relação entre o tempo de envelhecimento e a velocidade do pulso
ultrassônico para o transdutor Monocristal de 2,25 MHz.
Para as medições realizadas com o transdutor de 4MHz ocorreu um aumento na
dispersão dos resultados. O erro associado às medições se apresentou muito acentuado,
dificultando as análises posteriores.

Figura 26 - Relação entre o tempo de envelhecimento e a velocidade do pulso
ultrassônico para o transdutor Monocristal de 4 MHz.
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Para as duas configurações utilizadas, a variação nos resultados pode estar
associado ao que chamamos de efeito de campo próximo ou zona de Fresnel[37].
Calculando os valores do limite do campo próximo para os transdutores de 2,25 e
5 MHz obtém-se os limites em 8,7 e 15,6 mm respectivamente. Tendo em vista que as
amostras possuem em média 12 mm de espessura, temos que boa parte do caminho de
propagação das ondas sônicas para essas configurações se encontra na zona de Fresnel.
5.5.2. Velocidade de propagação para transdutores duplo-cristal.
Buscando melhorar a qualidade dos resultados obtidos, sensores do tipo duplo
cristal foram utilizados. Esse transdutor apresenta cristais piezoelétricos de diâmetro
menor. Como mostrado anteriormente, esse parâmetro tem forte influência na definição
do limite do campo próximo. Para confirmar esses fatos os limites de campo próximo
foram calculados para os transdutores de 2, 5 e 7,5 MHz obtendo os valores de 1,9; 4,8 e
2,6 mm respectivamente, valores inferiores aos encontrados para os transdutores
monocristais.
Dessa forma, usando esse tipo de transdutor, a velocidade se mostrou sensível as
transformações microestruturais promovidas pelo tratamento térmico de envelhecimento
artificial e foi possível observar um ganho relevante na precisão das medidas. Como pode
ser visto nas Figura 27, 28 e 29, a velocidade de propagação de ondas ultrassônicas
apresentou um padrão diferenciado para cada tempo de envelhecimento aplicado,
obtendo-se o menor valor de velocidade para a amostra com 8h de envelhecimento. Esse
efeito na velocidade está diretamente ligado as distorções na rede cristalina do alumínio
provocado pela formação dos precipitados ricos em Mg e Si. Nas primeiras horas do
tratamento (até 4h de envelhecimento) temos a formação dos clusters de Mg e Si, os quais
atuam promovendo distorções na rede cristalina do alumínio, porém em escala menor.
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Devido a menor escala, não é possível observar grandes interferências na velocidade de
propagação do som para essa faixa de transformação.
A partir de 4h de envelhecimento foi possível observar uma significativa alteração
no valor de velocidade de propagação. Esse fato provavelmente está vinculado ao
aumento das distorções na matriz, provocadas pela formação de precipitados ricos em Mg
e Si do tipo β”. Estes precipitados apresentam uma maior coerência com matriz, distorcem
com uma magnitude maior a rede cristalina, dificultando a propagação das ondas
ultrassônicas. A partir de 8h de tratamento temos uma predominância de precipitados β’
e β, os quais, além de possuírem uma menor coerência com a matriz, possuem maior
tamanho de partícula, tendo uma menor influência na diminuição da velocidade de
propagação longitudinal.

Figura 27 - Relação entre o tempo de envelhecimento e a velocidade do pulso
ultrassônico para o transdutor duplo cristal de 2 MHz.
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Figura 28 - Relação entre o tempo de envelhecimento e a velocidade do pulso
ultrassônico para o transdutor duplo cristal de 5 MHz.

Figura 29 - Relação entre o tempo de envelhecimento e a velocidade do pulso
ultrassônico para o transdutor duplo cristal de 7,5 MHz.
Outro fator avaliado foi a influência da frequência do transdutor utilizado na
qualidade dos resultados obtidos. O que pôde ser observado é que para o transdutor de
maior frequência foi possível obter os resultados com maior significância.
Esse fato está ligado a relação entre comprimento da onda que se propaga no material e
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o tamanho das regiões que apresentam distorção na rede. O comprimento de onda para
ensaios de ultrassom foi estabelecido através da Equação 1.
Assumindo, por exemplo, uma velocidade de propagação de 6400 m/s podemos
prever o comprimento de onda para cada transdutor. A Tabela 5 apresenta um resumo dos
valores obtidos para o comprimento de onda de cada transdutor utilizado e o valor do
parâmetro F calculado através da Análise de Variância. O que pode ser visto é que o
transdutor de 7,5 MHz apresenta o menor comprimento de onda, fato este que justificaria
os melhores resultados para esse transdutor já que o mesmo seria mais sensível as
modificações microestruturais que ocorrem durante o processo de envelhecimento.
Tabela 5 - Relação entre a análise de variância com o comprimento de onda dos
transdutores utilizados
Transdutor F crítico F calculado Comprimento de Onda (mm)
2 MHz
5 MHz
7,5 MHz

2,054

9,921

3,2

32,760

1,2

42,637

0,85

5.5.3. Atenuação ultrassônica para transdutores monocristais
Outro parâmetro ultrassônico analisado foi a atenuação ultrassônica. Esse
parâmetro é influenciado diretamente pelas heterogeneidades encontradas pela onda
ultrassônica enquanto ela se propaga no meio. Semelhante aos resultados encontrados
para as medidas de velocidade com transdutores monocristais, as medições de atenuação
se mostraram pouco significantes. Como pode ser visto na Figura 30 e Figura 31, dois
patamares de valores são encontrados. O primeiro até 4h de envelhecimento, que
apresenta valores maiores de atenuação sônica. E o segundo patamar com valores de
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atenuação mais baixos a partir de 6h de envelhecimento. Porém não é possível estabelecer
uma relação direta de distinção entre as amostras. Esse fato pode estar vinculado a região
de estudo que novamente se encontra no campo próximo (zona de Fresnel).

Figura 30 - Relação entre o coeficiente de atenuação e o tempo de envelhecimento para
o um transdutor monocristal de 2,25 MHz.

Figura 31 - Relação entre o coeficiente de atenuação e o tempo de envelhecimento para
o um transdutor monocristal de 4 MHz.
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5.5.4. Atenuação ultrassônica para transdutores duplo cristais
Ao utilizar transdutores do tipo duplo cristal os valores medidos para atenuação
se mostraram bem mais exatos. Na Figura 32 é possível observar a variação desse
parâmetro durante o tratamento de envelhecimento artificial. Assumindo que a onda esta
propagando na matriz de alumínio, analogamente ao que foi encontrado para os resultados
de velocidade temos a formação dos precipitados interferindo diretamente na atenuação
ultrassônica. Nas primeiras horas de envelhecimento as fases de precipitados
predominantes são de aglomerados de átomos de Mg e Si que distorcem a matriz de uma
forma menos significante provocando um espalhamento menor da onda propagada,
levando assim a menores valores de atenuação. Com a formação de precipitados do tipo
β”, precipitados que distorcem a rede cristalina de forma mais acentuada, temos a
formação de mais pontos de espalhamento da energia da onda que se propaga no material,
consequentemente temos maiores valores de coeficiente de atenuação para essas
amostras, até o momento que temos o que chamamos de superenvelhecimento (8h de
envelhecimento) onde essas partículas ficam menos coerentes e menos dispersas
interagindo menos com a matriz, reduzindo assim a sua influência na dispersão de energia
durante a propagação, resultando num menor coeficiente de atenuação.
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Figura 32 - Relação entre o coeficiente de atenuação e o tempo de envelhecimento para
o um transdutor duplo cristal de 5MHz.

Figura 33 - Relação entre o coeficiente de atenuação e o tempo de envelhecimento para
o um transdutor duplo cristal de 7,5 MHz.
5.5.5. Espectro de frequência
Outro parâmetro investigado foi o espectro de frequência do eco de fundo para as
amostras tratadas termicamente. Como já explicado anteriormente, assumindo que não
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temos um material com comportamento linear, afinal as características microestruturais
das ligas de alumínio se apresentam de forma anisotrópica durante a propagação da onda
longitudinal a frequência principal fica distorcida ao se propagar pelo material [38]. Além
disso o espectro de frequência pode conter frequências não só da onda pura, porém
porções de harmônicas com altas frequências que são múltiplos da frequência principal.
E todos esses mecanismos podem ser influenciados por mudanças microestruturais, sendo
uma importante fonte informação para caracterização[39].
A Figura 34 apresenta os ecogramas de fundo e seus respectivos espectros de
frequência para as amostras não envelhecidas e envelhecidas por 8h. Observando os
espectros de frequência é possível identificar três bandas de frequência distintas. A
primeira centrada em 5 MHz denominada frequência normal de excitação, seguidas de
duas outras bandas em 10 e 15 MHz denominadas de 2ª e 3ª harmônica respectivamente.

Figura 34 – (a) Ecograma para o sinal de fundo, amostra não envelhecida; (b) Espectro
de frequência do eco de fundo da amostra não envelhecida; (c) Ecograma para o sinal de
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fundo amostra envelhecida por 8h; (d) Espectro de frequência do eco de fundo da
amostra envelhecida por 8h.

A primeira análise feita para os espectros de frequência baseou-se na relação de
amplitude entre a frequência fundamental de oscilação e a 2ª harmônica. Esse relação é
medida através do parâmetro não linear (β), que foi utilizado por KIM et al para distinguir
mudanças microestruturais em amostras de alumínio 6061[40]. O parâmetro linear β foi
calculado através da expressão abaixo:

𝛽=

8 𝐴2
𝐴21 𝑘 2 𝑥

Equação 8

Onde A1 é a amplitude da harmônica fundamental, A2 é a amplitude da segunda
harmônica, k é o número de onda do transdutor e x a espessura da amostra.
Nesse estudo não foi possível identificar mudança significativas no parâmetro não
linear calculado. Como pode ser visto na Figura 35, apesar das médias apresentarem uma
pequena variação, o erro associado as medidas se apresentou de forma excessiva,
inviabilizando qualquer tipo de análise correlata.
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Figura 35 – Tempo de envelhecimento X parâmetro não linear
A segunda alternativa relacionado ao espectro de frequências buscou investigar
mudanças no perfil da harmônica fundamental da amostra, centrada em 5 MHz. A Figura
36 apresenta os espectros médio normalizado para cada condição de envelhecimento.
Pode-se perceber que existe uma variação para o perfil de cada condição.
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Figura 36 – Espectro médio de frequência para o eco de fundo das amostras
envelhecidas em diferentes tempos.
Para essa análise tomou-se referência a largura a meia altura para a banda centrada
em 5 MHz. O resultado para essa amostra se mostrou mais promissor quando comparado
com a análise do parâmetro não linear. Como pode ser visto na Figura 37, é possível
detectar variações na largura a meia altura das amostras, provavelmente provocado pela
distorção na rede cristalina que tende a influenciar os mecanismos de propagação das
ondas ultrassônicas. Porém as análises não apresentaram uma diferenciação clara entre os
estágios de envelhecimentos de forma que possa ser atribuída uma correlação direta.
Para ambos os casos de análise do espectro de frequência o alto erro apresentado
pelas análises pode estar vinculado com o fato das análises serem realizadas no campo
próximo. Semelhante ao caso anterior apresentado. Essa região pode estar interferindo
diretamente na formação da frente de onda, provocando processo de interferência na
leitura, prejudicando a qualidade dos resultados.
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Figura 37 –Largura a meia altura X tempo de envelhecimento para o espectro principal
do eco de fundo.
5.5.6. Estudo de correlações
O estudo de correlações entre os parâmetros ultrassônicos avaliados e a dureza
Vickers das amostras estudadas foi utilizado como ferramenta para comparar a
possibilidade desse ensaio não destrutivo atuar como ferramenta de caracterização das
ligas de alumínio 6351. Inicialmente foram feitas correlações polinomiais de forma
isolada para avaliar o quanto a Dureza se relaciona com as medições de velocidade e
atenuação das ligas envelhecidas. As Figuras 38, 39, 40 e 41 apresentam o resumo para
esses resultados.
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Figura 38- Correlação polinomial entre a Dureza e a velocidade de propagação
longitudinal para o transdutor duplo cristal de 2 MHz

Figura 39 - Correlação polinomial entre a Dureza e a velocidade de propagação
longitudinal para o transdutor duplo cristal de 5 MHz
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Figura 40 - Correlação polinomial entre a Dureza e a velocidade de propagação
longitudinal para o transdutor duplo cristal de 7,5 MHz

Figura 41 - Correlação polinomial entre a dureza e o coeficiente de atenuação
longitudinal para o transdutor duplo cristal de 2 MHz
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O que pode ser observado é que o valor máximo de R quadrado encontrado foi de
0,73 o que pode ser um valor considerado relevante do ponto de vista estatístico, porém
com uma confiabilidade baixa.
Uma alternativa para aumentar a confiabilidade dessa correlação entre dureza e
parâmetros ultrassônicos é a correlação linear múltipla, onde os valores dos parâmetros
ultrassônicos são combinados e correlacionados com as medidas de dureza. Resultando
em uma expressão de correlação. Após o tratamento dos dados foi encontra a expressão
de correlação abaixo:
Dureza = 13745,45 - 7,01*V2Mhz - 4,59*V5MHz + 9,51*V7,5MHz + 1103,46*A5MHz
Onde V2Mhz, V5MHz e V7,5MHz representa as velocidades de propagação longitudinal
para os transdutores de 2, 5 e 7,5 MHz respectivamente. E A5MHz representa o coeficiente
de atenuação para o transdutor de 5 MHz.
A Tabela 6 apresenta os dados estatísticos para a correlação múltipla utilizada. O
que foi observado é que o valor de R quadrado apresentou um valor de 0,92, o que já pode
ser considerado um valor confiável para esse tipo de correlação. O valor de p também se
apresentou de forma confiável uma vez que ficou abaixo de 0,05. O que viabiliza a
utilização da equação de correlação para esse estudo.
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Tabela 6 - Dados estatísticos para regressão linear múltipla entre os parâmetros
ultrassônicos e os valores de dureza.
Estatística de regressão
0,978090064
0,956660174
0,869980521
3,781021391
7

R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

Regressão
Resíduo
Total

gl

SQ

4
2
6

631,129
28,592
659,722

ANOVA
MQ
157,782
14,296

F

p

11,036

0,084

A Figura 42 apresenta um comparativo entre a dureza medida de forma
convencional (destrutiva) e as medições realizadas de forma não destrutivas utilizando
um sistema com três transdutores com frequência de 2, 5 e 7,5 MHz. Os resultados se
apresentaram bem similares indicando que a técnica de ultrassom pode ser utilizada como
alternativa para esse tipo de ensaio.

Figura 42- Comparativo entre a dureza Vickers medidada de forma convencional e de
forma não destrutiva utilizando um sistema com múltiplos transdutores
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A análise de correlações também foi utilizada como ferramenta para comparar os
parâmetros obtidos através do ensaio de ultrassom com o grau de distorção de rede para
o alumínio, medido através da largura a meia altura para o pico referente ao plano (111).
O que pode ser observado nas Figuras 43, 44, 45 e 46 é que os valores dos coeficientes
de correlação quando comparamos os ensaios de ultrassom e DRX apresentam valores
elevados. Demonstrando a estreita relação entre as duas técnicas.

Figura 43 - Correlação polinomial entre a velocidade longitudinal para o transdutor
duplo cristal de 2 MHz e a largura a meia altura para o pico referente ao plano (111)
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Figura 44 - Correlação polinomial entre a velocidade longitudinal para o transdutor
duplo cristal de 5 MHz e a largura a meia altura para o pico referente ao plano (111)

Figura 45 - Correlação polinomial entre a velocidade longitudinal para o transdutor
duplo cristal de 7,5 MHz e a largura a meia altura para o pico referente ao plano (111)
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Figura 46 - Correlação polinomial entre o coeficiente de atenuação para o transdutor
duplo cristal de 2 MHz e a largura a meia altura para o pico referente ao plano (111)

6. CONCLUSÕES
Nesse trabalho foi possível obter amostras de alumínio 6351 com diferentes
estágios de precipitação controlada através do processo de envelhecimento, fato
confirmado através das medições de dureza Vickers combinado com as análises de
microscopia eletrônica de varredura e difração de raios X.
A medição de velocidade longitudinal por ultrassom mostrou-se como um
parâmetro com sensibilidade adequada para identificar as diferentes etapas da formação
de precipitados ricos em Mg e Si.
O efeito do campo distante se mostrou como um fator preponderante na qualidade
dos resultados obtidos. Seguido pela frequência, visto que a relação entre o comprimento
de onda e o tamanho do precipitado influenciam na precisão das medidas. Dessa forma é
possível constatar que o tipo de transdutor tem forte influência nos resultados.
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A relação de coerência entre o precipitado e a matriz aparenta ter um peso
significativo na velocidade de propagação de velocidade ultrassônica quando
comparamos os resultados de velocidade com a dureza do material.
Em relação as medidas de atenuação, foi possível verificar a influência do tipo de
transdutor na flutuação dos resultados. Porém os resultados precisam ser melhorados,
visto que a atuação das interferências existentes no campo próximo pode estar
prejudicando os resultados.
A correlação entre os parâmetros ultrassônicos e a dureza medida para os diferentes
estágios de envelhecimento mostraram bons resultados quando combinando diferentes
frequências de trandutores através de uma correlação múltipla.
A relação entre os parâmetros de rede para o plano (111) da alumínio em sua fase
alfa e a velocidade de propagação do som indicam que esses fatores apresentam uma boa
correlação.
As análises dos espectros de frequência apresentaram sensíveis mudanças, quando
comparado com as medições de velocidade. Novamente para esse caso a influência do
campo próximo pode estar prejudicando a resolução dos resultados.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
•

Analisar espectros de frequência para os transdutores duplo cristal, buscando um
resultado provavelmente com melhor definição;

•

Fazer extração dos precipitados, buscando obter informações diretas da estrutura
cristalina do mesmo;

•

Buscar técnicas de processamento de dados que otimizem as correlações entre
microestrutura e parâmetros ultrassônicos.
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