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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma rota alternativa para reciclagem via estado sólido 

de cavacos da liga de alumínio aeronáutico AA2050. A primeira etapa no processo 

de reciclagem, reportada neste trabalho, envolve a obtenção do pó por moagem de 

alta energia que na sequência será compactado a frio e extrudado a quente. O 

processo se inicia com a limpeza do cavaco para a retirada de agentes 

contaminantes provindos do processo de usinagem e transporte, seguindo para um 

processo de moagem de alta energia, resultando na obtenção do pó da liga AA2050. 

O pó obtido foi caracterizado por análise granulométrica, Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV), Difração de Raio-X (DRX) e Espectroscopia de Emissão Atômica 

com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES). Os resultados mostram a 

viabilidade de obtenção de um pó com granulometria adequada e composição 

química de acordo com a especificação para a liga. 

Palavras-chave: liga de alumínio AA2050, metalurgia do pó, cavaco, reciclagem 

 

1. INTRODUÇÃO 

A liga AA2050, é uma liga aeronáutica da terceira geração das ligas Al-Li, que 

faz parte de uma gama de ligas avançadas de alumínio que geralmente contêm em 

torno de 0,80 a 1,80% de lítio, juntamente com cobre e magnésio como elementos 

de liga. Sua principal vantagem em relação aos compósitos de fibras de carbono e 

ligas de alumínio mais convencionais das séries AA2XXX e AA7XXX são uma menor 
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densidade (diminuição de 3% a cada 1% em peso de Li) combinada com um 

aumento no módulo de elasticidade (aumento de 6% a cada 1% em peso de Li), 

maior resistência específica, alta ductilidade, alta resistência à fratura  além de uma 

resistência à fadiga geralmente superior(1,2). Estas ligas da 3ª geração apresentam 

ainda resistência à corrosão e tenacidade à fratura, superiores às ligas contendo lítio 

de 1ª e 2ª gerações. Alta resistência mecânica pode ser conseguida nas ligas de Al 

contendo lítio através de tratamentos térmicos de precipitação que são de natureza 

semelhante aos utilizados nas ligas mais convencionais.  

Estas propriedades são características da presença das seguintes fases dos 

diagramas binários (Al-Li e Al-Cu) e ternários (Al-Cu-Li e Al-Cu-Mg);  δ'(Al3Li), T1 

(Al2CuLi), T2 (Al6CuLi3), S' (Al2CuMg) e θ'(Al2Cu), conforme esquematizado na Fig. 

1, sendo que a fração volumétrica, distribuição e morfologia dos precipitados 

dependem da composição e das condições de processamento termomecânico(2, 3). 

 

Fig.1. Esquema dos precipitados e dispersóides que contribuem para o 

endurecimento e tenacidade nas ligas AA2099 e AA2199(4). 

Apesar das diversas propriedades da liga, ela ainda é pouco utilizada, pois é 

um produto importado do eixo Europa-América do Norte e de  algumas empresas no 

leste europeu e Ásia, o que dificulta sua comercialização devido a logística e preço, 

além da necessidade de um sistema dedicado de gestão de sobras e cavacos para 

fins de reciclagem. A reciclagem de ligas metálicas como as de alumínio é 

normalmente realizada por fusão(5-6). No entanto esse processo não é adequado 

para as ligas contendo Li devido à sua alta reatividade com a atmosfera e com os 

materiais refratários dos fornos, além da sua baixa pressão de vapor que leva à 

volatilização durante a fusão e consequente empobrecimento no teor de Li da liga. 

Além disso, a alta toxicidade do vapor de lítio causa impactos negativos no meio 
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ambiente e na saúde das pessoas envolvidas no processo. 

Uma possível rota alternativa seria o processamento destes cavacos no estado 

sólido. Esta rota, baseada na metalurgia do pó, que envolve as etapas de moagem e 

consolidação por extrusão a quente, ambas no estado sólido, resulta num processo 

que minimiza os problemas de retenção do lítio na liga, o que não é possível através 

das rotas de reciclagem convencionais baseadas em processos de fundição.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Matéria – Prima 

 A liga utilizada neste trabalho é a liga aeronáutica AA2050 na forma de cavaco, 

Fig. 2, oriundo da usinagem de peças aeronáuticas, cedidos pela empresa 

EMBRAER. A composição da liga é mostrada na Tab. 1, segundo especificação da 

“The Aluminum Association”(7). 

O cavaco passou pelo processo de separação manual e magnética para a 

retirada de impurezas (como madeira de sacrifício e outros metais). Em seguida, 

para a retirada de resíduos de graxa proveniente da usinagem de peças industriais, 

foi realizado a limpeza com água e sabão em uma cuba ultrassonica da marca 

Cristófoli modelo H10439, com ciclos de 480 segundos. Repetiu-se o processo até a 

obtenção de uma água límpida. Após lavagem os cavacos foram secos em estufa a 

cerca de 70 a 100 ºC por  20 horas para a secagem total.  

 

Fig. 2. Cavacos de ligas de alumínio AA2050 
 

Tab. 1. Composição das ligas de alumínio AA2050(7,8). 

Elemento Sigla Composição 

Prata  Ag 0.20 - 0.7  

Alumínio  Al Restante 
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Cromo Cr 0.05 

Cobre Cu 3.2 - 3.9  

Ferro Fe 0.10 

Gálio Ga 0.05  

Lítio Li 0.7 - 1.3  

Magnésio Mg 0.20 - 0.6  

Manganês Mn 0.20 - 0.50  

Níquel Ni 0.05  

Silício Si 0.08 

Titânio Ti 0.10  

Vanádio V 0.05  

Zinco Zn 0.25  

Zircônio Zr 0.06 - 0.14  

 

2.2. Moagem dos Cavacos 

Os cavacos sofreram o processo de moagem em jarros contendo esferas de 

aço-cromo endurecido, utilizando-se de um moinho planetário da marca Fritsch, 

modelo Pulverisette 5, com capacidade para dois jarros. 

Na moagem foi utilizada dois tamanhos de bolas, sendo: 

 Bola 1: diâmetro de 20,638mm e massa de 35,83g  

 Bola 2: diâmetro de 15,875mm e massa de 16,36g.  

A relação massa de bola-massa de cavaco utilizada foi de 20:1 com atmosfera 

de Ar e inserção de agente surfactante após 30 horas de moagem, a fim de diminuir 

aglomerações devido à alta ductilidade do material. 

O pó resultante do processo de moagem foi analisado microestruturalmente por 

Microscópia Eletrônica de Varredura (MEV), em um microscópio modelo INSPECT 

da marca FEI e por um difratômetro de Raio-X, modelo Ultima IV marca Rigaku com 

radiação Cu Kα. 

Para a análise granulométrica do pó da liga AA2050 foi realizado um 

peneiramento, para retirada de aglomerados grosseiros, utilizando peneira de 200 

mesh, ou seja <74 μm, e em  seguida a análise granulométrica do pó fino (<200 

mesh), com um granulômetro a laser modelo 1190L da marca Cilas. 

Após essas análises o pó foi digerido em uma solução de HNO3, respeitando a 

estequiometria, 

Al(s) + 3HNO3(aq) ↔ Al(NO3)3(aq) + H2O(L) 

E em seguida diluído em água deionizada (Milli-Q), resultando em uma acidez 
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final de 1,95% e enviado para Análise de Espectrometria de Emissão Óptica com 

Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES) no Instituto de Química da Universidade 

Estadual de Campinas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As micrografias obtidas por MEV apresentadas na Fig. 3 foram obtidas de 

amostras de pó após 30 e 50 horas de moagem. As partículas de pó encontram-se 

levemente achatadas devido ao processo de deformação plástica a que são 

submetidas sendo que muitas das partículas são formadas pela soldagem a frio de 

partículas menores. Observa-se também que houve um refinamento no tamanho 

médio de partículas, que foi comprovado nas análises granulométricas. 

A Fig. 4 apresenta os resultados das análises de distribuição granulométrica 

para os mesmos pós que foram analisados por MEV. O tamanho de partícula de pós 

considerando-se a mediana das distribuições é de 55 μm e 20 μm, respectivamente 

para 30 h e 50 h.  

Análises de difração de raios-X (DRX) também foram realizadas no cavaco 

original e em amostras de pó após a moagem. A Fig. 5 apresenta os difratogramas 

de raios-X do cavaco da liga AA2050 e de amostras de pó da liga após moagem por 

30 e 50 horas. Dos difratogramas é possível identificar picos referentes às fases 

alumínio e compostos CuAl2 e Al2CuLi encontrados na liga na forma de precipitados. 

Os difratogramas do cavaco e das amostras de pós são muito semelhantes 

indicando que o processo não causou nenhuma mudança apreciável na liga. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3. Micrografias por MEV (detector de elétrons secundários) dos pós da liga 
AA2050 após moagem por (a) 30 h e (b) 50 h. 
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(a) (b) 
Fig. 4. Distribuição granulométrica dos pós após moagem por (a) 30h e (b) 50h. 
 

A Tab. 2 apresenta os resultados obtidos pela análise química por 

espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP) em 

uma amostra de pó da liga AA2050 após 50 horas de moagem. Observa-se uma 

ótima correlação entre os resultados experimentais e a especificação para a liga. 

(a) 

(b) (c) 

Fig. 5. Difratogramas de raio-X: (a) Cavaco da liga AA2050; (b) pó da liga após 
moagem por 30h (c) pó da liga após moagem por 50h. 

 

Tab. 2. Porcentagem dos compostos presentes na liga moída. 

Elemento 
Amostra de pó da liga AA2050 
após 50 h de moagem 
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Cobre, %m/m 3,51 (± 0,05) 

Cromo, %m/m - 

Ferro, %m/m 0,17 (± 0,01) 

Lítio, %m/m 0,8 (± 0,01) 

Magnésio, %m/m 0,32 (± 0,02) 

Manganês, %m/m 0,34 (± 0,01) 

Prata , %m/m 0,28 (± 0,09) 

Silício, mg/kg - 

Titânio, mg/kg - 

Zircônio, mg/kg 42 (± 1) 

 

4. CONCLUSÕES 

Baseado nos resultados obtidos pela moagem do cavaco da liga AA2050, 

observou-se que houve preservação de sua composição química sem contaminação 

conforme apresentação dos resultados de DRX e análise de ICP. 

Após 50 horas de moagem e adição de agente surfactante o pó se apresentou 

com ~20μm, conforme resultado da análise granulométrica e observação em MEV, 

indicando uma granulometria adequada para futura consolidação. 

Estes resultados indicam a viabilidade da obtenção do pó da liga AA2050 a 

partir de sobras de usinagem utilizando a moagem de alta energia. 
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DEVELOPMENT OF AN ALTERNATIVE ROUTE FOR RECYCLING AA2050 
ALUMINUM ALLOY BY POWDER METALLURGY 

 

ABSTRACT 

 This paper presents an alternative solid state route to recycling AA2050 

aeronautical aluminium alloy chips. The first stage in the recycling process, reported 

in this work, is the obtainment of the alloy powder by high energy ball milling to 

subsequent cold pressing and hot extrution. The process started with the cleaning of 

chips with the aim of contaminant removing from machining process and transport, 

followed by the high energy ball milling to result in the AA2050 alloy powder. The 

powder obtained was characterized by laser size particle analysis, scanning electron 

microscopy (SEM), X-Ray diffraction (DRX) and inductively coupled plasma atomic 

emission spectroscopy (ICP-AES). The results show the feasibility of obtaining a 

powder having appropriate particle size and chemical composition in accordance with 

the specification for alloy. 

Key-words: AA2050 aluminum alloy, powder metallurgy, chips, recycling 
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