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RESUMO

Ligas multicomponentes à base de alumínio da série A356 (AlSiMg) são amplamente utilizadas nas indústrias automobilística e aeroespacial. 
Desta forma, neste trabalho, experimentos de Solidificação e do Tratamento Térmico T6 (TT-T6) foram realizados com a liga Al-7%Si-0,3%Mg de 
maneira a investigar o efeito dos parâmetros de processos na microestrutura e microdureza. Um dispositivo de solidificação direcional foi 
utilizado e os parâmetros térmicos de solidificação investigados foram a velocidade de deslocamento da isoterma liquidus e a taxa de 
resfriamento (VL e TR, respectivamente). O tratamento térmico aplicado foi o T6 (TT-T6), sob as condições seguintes: solubilização para 3 h a 520±
2°C, seguidos de têmpera em água morna (70 ± 20 °C) e envelhecimento em 1, 2, 3 e 4 horas a 155±2°C com posterior resfriamento ao ar.  A 
microestrutura observada em ambas amostras fundidas e tratadas termicamente por T6 é composta por uma fase primária, consistindo em uma 
rede dendrítica rica em Al e fases eutéticas secundárias, localizadas dentro das regiões interdentríticas, formadas por partículas de Si e fases 
intermetálicas Mg2Si/Fe. A microestrutura dendrítica foi caracterizada pelo espaçamento dendrítico secundário (λ2) e, por ambas amostras 
investigadas, uma única expressão matemática para caracterizar a dependência de λ2 com a posição no lingote. Partículas de silício eutético 
esferoidizadas foram encontradas em ambos os amostras analisadas para microestruturas mais refinadas. Microanálises quantitativa e qualitativa 
por MEV/EED (microscopia eletrônica de varredura/espectroscopia de energia dispersiva) bem como as medidas de microdureza (HV) nas regiões 
dendrítica e interdendrítica atestaram a eficácia do Tratamento Térmico T6 (TT-T6). Destaca-se nesse trabalho que expressões matemáticas dadas 
por HV=120,5-43.77(t)^-0,5 e HV=114,1-43,27(t)^-1/2 foram propostas para caracterizar a dependência da microdureza com o tempo de 
envelhecimento para as fases rica em Al e a região interdendrítica.
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