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INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS OPERACIONAIS NA 

MACROESTRUTURA E PROPRIEDADES MECÂNICAS DE 

LIGAS DO SISTEMA AL-ZN SOLIDIFICADAS ATRAVÉS DO 

PROCESSO SQUEEZE CASTING 

 

RESUMO 

O processo Squeeze Casting é um processo de fundição, no qual o metal vazado 

no estado liquido é solidificado sob pressão dentro de uma coquilha metálica fechada 

por um punção. É uma técnica econômica e relativamente simples, possuindo grande 

potencial para automatização e altas taxas de produção. O produto é de alta qualidade e 

geralmente, tem a forma final.  Atualmente, componentes de ligas de alumínio, cobre, 

magnésio, ferro fundido, aços inoxidáveis e de superligas à base de níquel são 

facilmente fabricados por squeeze casting, para o nosso trabalho a liga estudada para 

esse processo foi a liga de Alumínio Zinco.    O objetivo deste trabalho foi analisar a 

influência dos parâmetros operacionais como pressão e tempo de prensagem na 

correlação entre macroestrutura de solidificação e propriedades mecânicas de ligas 

diluídas de Al-Zn, através do processo Squeeze Casting, utilizou neste trabalho ligas de 

Al-1%Zn; Al-3%Zn e Al-5%Zn, além de pressões de 50, 100 e 150 MPa, bem como a 

solidificação sem pressão, com tempo de prensagem de 5 s. Os resultados obtidos 

mostram a macroestrutura, ensaio de tração e dureza.  O estudo da macroestrutura e 

propriedades dessas ligas mostra a eficácia desse processo no refino de grão e melhora 

as propriedades mecânicas das ligas estudadas.  

 

Palavras-chave: Squeeze Casting, propriedades mecânicas, refinador.  
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INFLUENCE OF OPERATING PARAMETERS ON 

MACROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF 

ALLOY SYSTEM AL-ZN SOLIDIFIED SQUEEZE CASTING 

PROCESS THROUGH 

 

ABSTRACT 

 

The process Squeeze casting is a casting process in which the cast metal is solidified in 

the liquid state under pressure into a metallic permanent mold closed by a puncture. It is 

an economical and relatively simple technique, possessing great potential for 

automation and high production rates. The product is of high quality and usually has the 

final form. Currently, components of aluminum alloys, copper, magnesium, cast iron, 

stainless steels and nickel-based superalloys are easily manufactured by squeeze 

casting, for our work alloy studied for this process was the Aluminum Alloy Zinc.   The 

aim of this study was to analyze the influence of operating parameters such as pressure 

and pressing time on the correlation between solidification macrostructure and 

mechanical properties of dilute Al-Zn through the process Squeeze Casting, alloy alloys 

used in this work of Al-1% Zn ; Al-3% Zn and 5% Al-Zn, and pressures of 50, 100 and 

150 MPa and solidification without pressure and with pressing time of 5 seconds. The 

results show the macrostructure, tensile test and hardness. The study of macro-structure 

and properties of these alloys shows the effectiveness of this process in the grain 

refining and improves the mechanical properties of the alloys studied.  

 

Keywords: Squeeze Casting, mechanical properties, refiner. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Na historia da humanidade, a fundição de peças de materiais metálicos pode ser 

quase considerada uma tecnologia pré-histórica, mesmo sabendo-se que os primeiros 

registros arqueológicos surgiram razoavelmente tarde.   Não se sabe exatamente quando 

foram obtidas as primeiras peças metálicas fundidas, mais os registros indicam que isso 

ocorreu no período compreendido entre 7000 e 3000 a.C., ou seja no período 

imediatamente anterior a Idade do Bronze. As análises químicas dos objetos 

encontrados revelam que foram produzidos a partir de cobre nativo.  Desde então e 

progressivamente, a fundição passou a estar cada vez mais presente na história da 

evolução da humanidade, passando pelo aparecimento do ferro fundido na China em 

600 a.C e seu surgimento na Europa no século XV, embora sua utilização como material 

estrutural só tenha ocorrido de forma extensiva no século XVIII na Inglaterra 

(GARCIA, 2007). 

Com exceção da técnica da metalurgia do pó, todos os processos de manufatura 

de peças e componentes metálicos, passaram pelo menos uma vez pelo processo de 

solidificação. 

É na fundição dos metais que a solidificação encontra um vasto campo de 

aplicação.  O objetivo fundamental da fundição é o de dar a forma específica ao metal, 

vertendo-o em estado líquido dentro da cavidade de um molde com os contornos 

desejado, o que consiste essencialmente na aplicação pura e simples do princípio 

clássico de Arquimedes de que “o líquido toma a forma do vazo que o contém”; o 

próprio molde retira calor do metal líquido provocando sua solidificação e fixando sua 

forma inicial.  Entretanto, apesar da extrema simplicidade desse objetivo, na realidade, 

na transformação sólido-líquido ocorre diversos fatores que se não forem devidamente 

controlados, podem comprometer o desempenho do produto final até interromper a 

sequência de fabricação (MAURÍCIO, GRAEME, 1978). 
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É nessa premissa que é de suma importância uma análise teórico-experimental a 

fim de controlar os parâmetros da transformação líquido-sólido, para se evitar os 

defeitos tanto de natureza física (rechupes, porosidades, trincas, etc), como de natureza 

estruturais (segregação de soluto, presença de inclusões, precipitados, tamanho e 

orientação de grãos cristalinos, etc). 

A microestrutura, bem como suas propriedades mecânicas e metalúrgicas, 

dependem fortemente das condições de solidificação, desde o início do processo com o 

metal ainda no estado líquido.   Assim podemos afirmar que de modo geral, um produto 

fundido apresenta três zonas estruturais que podem ser identificadas macroscopicamente 

como zona coquilhada, zona colunar e zona equiaxial central cujas formações podem 

ser explicadas através de diversas teorias propostas e comprovadas anteriormente 

(SIQUEIRA, apud SPITTLE, 1998). 

Dentre os processos de solidificação, destaca-se o processo Squeeze Casting; 

literalmente fundição por aperto (compressão), o Squeeze Casting (SC) é um termo 

genérico para especificar uma técnica de fabricação de solidificação sob a aplicação de 

altas pressões. A técnica é econômica e relativamente simples, possuindo grande 

potencial para automatização e altas taxas de produção. O produto é de alta qualidade e, 

geralmente, tem a forma final, pois o processo permite fundir peças finas de geometrias 

complexas.  

O processo é de suma importância e há muitos centros de pesquisa que estão 

ativamente explorando e desenvolvendo essa linha de pesquisa de fundição sob pressão. 

Isto é evidenciado pela publicação de mais de 500 artigos em varias revistas cientificas. 

De acordo com (PENNINGTON, 1988), a resistência a deformação é melhorada 

de 10 ± 15% e a resistência à fadiga entorno de 50 ± 80%. 

Atualmente, componentes de ligas de alumínio, cobre, magnésio, ferro fundido, 

aços inoxidáveis e de superligas à base de níquel são facilmente fabricados por squeeze 

casting . As aplicações incluem componentes automotivos como pistões, discos de freio, 

rodas e cubos, componentes de mísseis e engrenagens (DORCIC et al VERMA, 1988). 

Recentemente, a técnica de squeeze casting tem sido muito estudada para o uso na 

fabricação de compósitos de matriz metálica, especialmente em ligas de magnésio, 

alumínio e cobre. 

Na revista ALUMÍNIO inovação e sustentabilidade, edição 11, 2014, temos que 

nos últimos 15 anos, a produção de alumínio no Brasil cresceu à taxa média de 3,9% ao 

ano, o consumo aparente de produtos semimanufaturados no país elevou-se à taxa 
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média anual de 6,4%. As exportações apresentaram avanço ainda mais expressivo, de 

10,4% ao ano, o que viabilizou a elevação da oferta nacional desses produtos a um 

ritmo acelerado (7% anuais). Essa expansão expressiva da indústria do alumínio no 

Brasil se deu num ambiente de crescimento econômico relativamente baixo. 

Até 2015, o consumo mundial de alumínio deverá continuar se expandindo 

rapidamente. Recente estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizou projeções de 

elevação do consumo de alumínio para o Brasil e para o mundo em dois cenários 

distintos. O primeiro traduz o ritmo da atividade econômica em termos de demanda pelo 

metal, considerando a elasticidade-renda e o crescimento demográfico. 

Esse ritmo mais acelerado partiu da premissa de que boa parte dos investimentos 

anunciados recentemente no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) sejam 

concretizados. Nesse cenário, o consumo mundial de alumínio cresceria algo em torno 

de 4,6% ao ano. China, Índia e Coréia continuam puxando para cima a demanda 

mundial. No caso do Brasil, o consumo doméstico aumentaria a uma taxa de 6,9% ao 

ano nos próximos dez anos, fazendo a procura doméstica por produtos 

semimanufaturados superar 1,5 milhão de toneladas em 2015. 

A elevada fluidez desta liga, permite a obtenção de uma série de produtos, sendo 

formas simples ou complexas, pelos processos de fundição convencionais (CHINH et 

al, 2004), dentre outras vantagens podemos destacar: 

 Leveza - Característica essencial na indústria de transportes, pois representa um 

menor consumo de combustível. 

 Bom condutor de energia – Amplamente utilizado na transmissão de energia, 

seja elétrica ou térmica, muito utilizado pelo setor de fios e cabos e devido a sua 

boa condução, as ligas de alumínio são muito utilizadas como dissipadores de 

calor. 

 Reciclabilidade - O alumínio pode ser reaproveitado, economizando assim parte 

da energia desprendida na fabricação desde a matéria prima. 

 Durabilidade - Devido à camada de óxido que se forma, o alumínio oferece uma 

grande resistência a agentes externos, proporcionando elevada durabilidade, essa 

propriedade facilita a conservação e a manutenção de produtos como portas, 

forros, telhas, janelas, etc. 
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 Maleabilidade - Devido a sua alta ductilidade a alumínio é facilmente 

conformado possibilitando a indústria construir diversas formas em seus 

projetos.  

No presente trabalho estudamos a liga de Alumínio-Zinco a fim de avaliar a 

influência dos parâmetros operacionais do processo de Squeeze Casting ( Pressão e 

Tempo de prensagem) nas macroestruturas de solidificação e as alterações nas suas 

propriedades mecânicas (Tração, Dureza).     

 

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

  

1. Analisar a influência da variação da pressão na macroestrutura de 

solidificação de ligas diluídas do sistema Al-Zn, pelo processo do Squezze 

Casting. 

2. Correlacionar as variações das propriedades mecânicas como dureza 

Rockwell e Limite de Resistência a Tração com a variação macroestrutural 

obtidas através do processo de Squeeze Casting. 

3. Verificar a variação dos parâmetros operacionais do processo Squeeze 

Casting e sua influência sobre o diâmetro médio do grão de ligas Al-Zn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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2. REVISÕES BIBLIOGRÁFICAS  

 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Neste capítulo abordamos de forma resumida os fenômenos da solidificação, 

desde a nucleação até sua macroestrutura final, bem como as características do processo 

de Squeeze Casting. 

 

2.2 NUCLEAÇÃO E CRESCIMENTO 

 

Durante a transformação líquido/sólido, inicialmente os átomos do metal no 

estado líquido, apresentam maior energia cinética e um intenso movimento atômico, 

sendo um verdadeiro desafio fixá-los em um ponto centralizado na rede. Após este 

metal atingir o seu ponto de solidificação, os seus átomos começam a se envolver em 

um processo de ordenamento, onde assumem posições fixas, adotando um arranjo em 

uma ordem de longo alcance. Nestas condições o movimento atômico se resume ao 

vibratório em torno de sua posição de equilíbrio eletrônico (PRATES; 1978). 

Como todas as transformações de fases, a solidificação se processa em duas etapas 

sucessivas de nucleação (Figura (1a)); e crescimento (Figuras (1b) e (1c)) da nova fase 

em meio à anterior.   

 

 

                               (a)                          (b)                           (c) 

Figura 2.1 - Cristais que formarão o grão (a) nucleação (b) e (c) crescimento 

 

 

Assim sendo, o termo nucleação traduz o modo pela qual a fase sólida surge de 

forma estável no seio da fase líquida sob a forma de pequenos núcleos cristalinos. Por 
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outro lado, o termo crescimento traduz o modo pelo qual os núcleos crescem sob a 

forma de cristais ou grãos cristalinos. A nucleação pode processar-se sob duas 

condições ( MAURICIO, 1978): 

a) Nucleação homogênea – Na qual a fase sólida nucleia em meio à fase líquida 

sem que haja interferência ou contribuição energética de elementos ou agentes 

estranhos. 

b) Nucleação heterogênia - Na qual a fase sólida nucleia em meio à fase líquida 

com a contribuição energética de elementos ou agentes estranhos. 

 

2.3 NUCLEAÇÃO HOMOGÊNEA 

 

Quando um sistema material passa de uma condição termodinâmica para outra uma 

nova fase pode se tornar mais estável que uma fase existente.   Essa transformação se 

inicia com a nucleação de partículas da nova fase no interior da fase já existente, 

considerando as curvas de resfriamento da Figura 2. 

 

 

Figura 2.2 - Curvas de variação de energia livre para um metal puro no estado sólido 

e no estado líquido, em função da temperatura. 

 

Como a nova fase apresenta energia livre menor, o volume da partícula que substitui 

a fase anterior provoca uma diminuição local da energia livre, mais surge uma interface 

entre essa partícula e a fase que ela se originou.   Pode-se então concluir que a 

estabilidade da nova partícula se dá pelo balanço da energia entre a parte 
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correspondente a variação de energia de superfície positiva e a variação de energia de 

volume negativa.  

Para o caso de transformação de fases numa substância, trabalha-se com a 

variação global de energia livre ∆G, termodinamicamente temos: 

 

solliqvol GGG /sup)(         (2.1) 

 

Sabendo que: 

F

R
Vol

T

T
LrG


 ...
3

4 3      (2.2) 

 

Onde,  

r – Raio da Partícula 

RT - Superesfriamento Térmico  

FT - Temperatura de Fusão 

L – Calor Latente de Fusão 

 

E a energia livre de Gibbs com relação à superfície será: 

 

SLSup rG  ...4 2           (2.3) 

 

Onde,  

SL – Tensão Superficial entre as fases Sólida/Líquida 

 

Logo a variação global de energia equação (2.1) será: 

 

SL

F

r
T

T
LrG  ...4...

3

4 23 


                      (2.4) 

 

De acordo com a figura 2.3 que representa graficamente a equação (2.4), 

observamos que, a variação total de energia cresce inicialmente com o raio, mas a partir 

de um valor ele decresce, e que se o raio dos embriões forem menores que o raio crítico, 

eles se dissolvem, e se os raios dos embriões forem maiores ele crescem. 
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A equação (2.4) representa um ponto máximo para um valor de raio, para 

determinarmos esse raio crítico, derivamos com relação ao raio a equação (2.4), 

resultando em: 

 

TL

T
r FSL

c



.

..2
                          (2.5) 

 

O valor da energia crítica pode ser obtido combinando as equações (2.5) na 

(2.4), resultando em: 
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c





                               (2.6) 

    

 

Figura 2.3 - Curvas de variação energia livre de superfície, de volume e total em função 

do raio do embrião. 

 

 

 

2.4 NUCLEAÇÃO HETEROGÊNEA  
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A nucleação heterogênea ocorre com a formação do embrião em agentes 

estranhos ao sistema. Para que ocorra nucleação heterogênea, o agente nucleante do 

sólido terá que ser molhado pelo metal líquido. O líquido deverá igualmente solidificar 

facilmente sobre o agente nucleante, como ilustrado na Figura 2.4 A presença de 

qualquer tipo de substrato não é garantia de facilitar a nucleação, pois depende da 

tensão superficial entre núcleo e substrato, isto é, depende da molhabilidade entre 

ambos que, por sua vez, depende da composição química do núcleo e do substrato. Esta 

molhabilidade pode ser avaliada pelo ângulo de molhamento. Para a formação de um 

núcleo (r), partícula (S), de um líquido super-resfriado (l), assumindo uma calota 

esférica de rádio (r), no substrato (f) e com um ângulo de contato de equilíbrio (θ). 

 

 

Figura 2.4 - Nucleação heterogênea de um sólido sobre um agente nucleante. 

 

Logo a nucleação heterogênea terá três diferentes tipos tensões interfaciais de 

acordo com a equação seguinte: 

 

 STLTSL  cos.      (2.6) 

 

Onde, 

σST - São energias livres interfaciais entre a superfície e o sólido 

σSL - São energias livres interfaciais entre o sólido e o líquido  

σLT - São energias livres interfaciais entre o líquido e a superfície. 

 

 

Da mesma forma da análise termodinâmica da nucleação homogênea poderemos 

expandir para heterogênia, considerando agora os três tipos de energias de superfície.   
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A variação total de energia livre do sistema, e depois derivando com relação ao raio 

para encontrar o raio crítico e a energia crítica, que será dada por: 

 

TL

T
r FSL

c
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TL

T
G FSL

c     (2.8) 

 

Para equação (2.8) com ângulo de contato (θ) igual a 0 representa a afinidade 

máxima entre a partícula da nova fase e o agente nucleante, se o ângulo de contato for 

igual a 180
o 
, representando nenhuma afinidade a nucleação será igual a homogênea.

 

 

2.5 CRESCIMENTO NA INTERFACE SÓLIDO/LÍQUIDO 

 

Forma pela qual os núcleos crescem sob a forma de grãos com orientação 

cristalográfica definida. Nesta etapa, outros fenômenos podem ocorrer gerando defeitos 

na estrutura cristalina formada. Os tipos de defeitos e a quantidade destes devem 

influenciar de forma significativa as propriedades mecânicas do componente produzido. 

Após a solidificação do núcleo sólido segue-se a fase de crescimento que depende 

da maior ou menor facilidade que os átomos encontrarem para se ligar à interface de 

crescimento, ou em outras palavras, depende da estrutura da interface sólido/líquido em 

nível atômico.   Podem-se destacar dois tipos de estrutura na interface. 

 

 Interface facetada: Uma região sólido / líquido formada por uma camada 

delgada de átomos, microscopicamente, esse tipo de interface possui um aspecto 

liso, com deposições de átomos em planos definidos, composta por uma 

espessura de não mais que 5 átomos, Figura 2.5 a). 

 Interface difusa: Uma região sólido / líquido composta por algumas camadas de 

átomos, que separa a fase sólida da fase líquida, a espessura da interface para 

várias camadas atômicas, incorporação mais fácil de átomos na superfície, 

composta por uma espessura de aproximadamente 50 átomos, Figura 2.5 b). 

(PRATES , 1978). 
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         (a)                                                   (b)     

Figura 2.5 – Ilustração da interface de crescimento a) Interface Difusa b) 

Interface Facetada 

 

2.6 MACROESTRUTURAS DE SOLIDIFICAÇÃO 

 

Como já vimos à solidificação se processa a partir da formação de núcleos 

sólidos em meio ao líquido, que em condições termodinâmicas apropriadas dando 

origem aos grãos cristalinos que formão a macroestrutura da peça. A macroestrutura 

será então caracterizada pelos seus grãos cristalinos, suas orientação, dimensões, forma 

e distribuição (GOULART, 2005). 

Segundo GARCIA 2001 a macroestrutura pode se apresentar em três diferentes 

morfologias: coquilhada, colunar e equiaxial, sendo mais comum a ocorrência de 

estruturas colunar e equiaxial, com uma região de transição abrupta entre elas 

(SIQUEIRA, 2003), conforme ilustrado na Figura 2.6: 

 

Figura 2.6 – Representação esquemática da zona de macroestrutura de 

solidificação  
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Zona coquilhada 

 

Os grãos coquilhados crescem preferencialmente junto as paredes da coquilha, 

serão tão notáveis quanto maior for a dissipação térmica na interface metal/molde, a 

qual é função do coeficiente de transmissão de calor na interface (FERREIRA, 2010). 

 

Zona Colunar 

 

Os grão da zona colunar se originam-se a partir da zona coquilhada através de 

um crescimento competitivo.  Os grão colunares têm uma direção preferencial de 

crescimento que é oposta ao fluxo de extração de calor. O crescimento de grão 

colunares define a extensão da zona colunar.  Este crescimento vai até as condições do 

processo se tornarem favoráveis para causar o surgimento e o crescimento de grãos 

equiaxiais que sejam capazes de bloquear o crescimento dos grão colunares (ARANGO, 

2009, et al OHNO, 1979). 

 

Zona Equiaxial 

 

Formada por grãos equiaxiais de orientação cristalográfica aleatória. É a zona 

mais complexa da macroestrutura de fundição. Nela, os grãos são equiaxiais na forma, 

mas apresentam-se geralmente grandes em tamanho. A formação da zona equiaxial 

central é favorecida por altos teores de elementos de liga e por baixos 

sobreaquecimentos de vazamento. À medida que a temperatura de superaquecimento  

aumenta, diminui a tendência para a formação de grãos equiaxiais, uma vez que o 

comprimento da zona colunar é maior. Por outro lado, os grãos equiaxiais que ainda se 

formam são de maior dimensão, (MAGER, 2008) 

 

2.7 O PROCESSO SQUEEZE CASTING  

 

No processo squeeze casting o metal, após fusão e vazamento, solidifica sob 

pressão dentro de um molde permanente posicionado entre as placas de uma prensa 

hidráulica. O processo é mostrado esquematicamente na Figura 2.7 e pode ser dividido 

em quatro etapas (HU, 1998): 
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Figura 2.7 – Esquema do processo squeeze casting: (a) fusão do metal, pré-aquecimento 

e lubrificação, (b) vazamento na coquilha, (c) solidificação do metal sob pressão, (d) 

ejeção da peça, limpeza da coquilha e recarga. 

 

a) Uma coquilha ou molde de aço apropriada é instalada sobre a base de uma 

prensa hidráulica. O conjunto é pré-aquecido até a temperatura de trabalho desejada. 

Durante o pré-aquecimento a coquilha é revestida com material refratário ou grafite para 

facilitar a desmoldagem. 

b) Uma quantidade exata de metal fundido é vazada dentro do molde. 

Após o vazamento, o punção, é abaixado entrando em contato com o metal líquido; 

c) A pressão é aplicada sob o metal fundido e é mantida até que todo o metal 

esteja solidificado; 

d) O punção retorna para sua posição original e a peça fundida é ejetada. 

 

Segundo (HU 1998), existem dois tipos de squeeze casting: prensagem direta e 

indireta. A técnica de prensagem direta é caracterizada pela imposição da pressão 

diretamente sobre a superfície total da peça, como mostrado na Figura 2.8 (a).   Com 

esta técnica se obtém máxima densidade e a transferência de calor é extremamente 

rápida resultando em um material de granulação fina e com excelentes propriedades 

mecânicas. 

A técnica de pressão indireta é mostrada na Figura 2.8 (b). Neste caso o metal 

líquido é vazado em um recipiente ligado à coquilha por um canal; o metal é 

pressionado preenchendo assim a coquilha. Com a coquilha cheia a pressão é exercida 

apenas sobre o metal que ainda está no recipiente sendo transmitida para a peça 

indiretamente pelo canal. Com esta técnica é difícil manter a peça sobre alta pressão 

durante todo o tempo de solidificação, ou seja, é difícil trabalhar com ligas possuindo 
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grande intervalo de solidificação. Embora a técnica direta seja muito melhor que a 

indireta do ponto de vista da qualidade da peça, a técnica indireta é muito mais utilizada 

industrialmente porque, neste caso, um sistema de vazamento preciso não é necessário 

em contraste com a técnica direta onde se deve vazar a exata quantidade de metal da 

peça o que é, sem dúvida, difícil de controlar. 

Alternativamente, levando-se em consideração a forma da peça, a prensagem 

também pode ser classificada como direta, com extrusão e indireta (Figura 2.9) 

(FEREIRA, 1999). 

 

 

Figura 2.8 - Tipos de fundição sob pressão: (a) direta e (b) indireta 

 

 

 

Figura 2.9 - Classificação dos tipos de fundição sob pressão levando-se em conta 

a geometria da peça: (a) direta, (b) com extrusão e (c) indireta [FERREIRA, 1999]. 

 

O processo squeeze casting tenta combinar as vantagens das tecnologias de 

fundição e forjamento: a pressão aplicada e o contato instantâneo do metal líquido com 

a superfície do molde gera uma condição de rápida transferência de calor e produz uma 

peça livre de poros e de granulação fina; esta peça tem propriedades mecânicas 

próximas daquelas de um produto forjado combinadas com 20 as formas e baixo custo 

das peças fundidas (DORCIC e VERNA, 1988; FERREIRA,1999). 
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A elevada pressão aplicada, em torno de 70 MPa, é suficiente para evitar a 

formação de porosidade; além disso, a tendência à formação de poros é limitada pelo 

uso de um superaquecimento mínimo, este último é possível porque na fundição sob 

pressão a fluidez do metal líquido, que requer altas temperaturas de vazamento, não é 

necessária para o preenchimento da coquilha o qual é obtido pela aplicação da pressão. 

Nas seções mais espessas da peça, onde existe maior probabilidade de aparecimento de 

porosidade, a pressão faz com que o metal líquido que se encontra nos pontos mais 

quentes seja deslocado para preencher os poros que estão se formando, impedindo com 

isso seu desenvolvimento. Este mecanismo é bastante satisfatório em ligas com grande 

intervalo de solidificação, obtendo-se peças muito homogêneas sem a necessidade de 

pressões muito altas, acima de 100 MPa [DORCIC e VERNA, 1988; FERREIRA, 

1999]. 

 

2.7.1 PARÂMETROS DO PROCESSO  

 

Vários parâmetros influenciam no processo de Squeeze Casting, como o volume 

de metal fundido, superaquecimento, temperatura das ferramentas, tempo de espera para 

pressurização, tempo de duração da aplicação da pressão (MATER, 1998, DORCIC, 

1988).  Mas a pressão aplicada é, sem dúvida, o parâmetro que tem mais efeito sobre a 

peça fundida porque, principalmente, ela modifica a temperatura de solidificação da liga 

e aumenta a taxa de transferência de calor na interface metal-molde. Por sua vez, estas 

modificações afetam a microestrutura e as propriedades mecânicas do material 

(GHOMASHCHI, 1998). 

O efeito da pressão aplicada sobre a temperatura de solidificação é expresso pela 

equação de Claucius-Clapeyron: 

 

 

Onde, Tm
o
 é a temperatura de solidificação à pressão de referência, Tm

p
 é a 

temperatura de solidificação à pressão aplicada, Po é a pressão de referência, P é 

pressão aplicada, ΔV é a variação de volume durante a solidificação e Hf é entalpia de 

fusão do material. Normalmente o lado esquerdo da equação é positivo e, assim, um 

aumento de pressão conduz a um aumento da temperatura de fusão da liga, como mostra 
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a Figura 2.10 para o sistema Al-Zn. Observamos que, além do aumento das 

temperaturas de início e fim da solidificação, existe um leve deslocamento das linhas de 

transformação de fase para o lado do soluto, neste caso o Zn.  

 

 

 

Figura 2.10. A proposed  isobaric T-C section  of  the three-dimensional equilibrium 

phase diagram of the A1-Zn system at 5.4 GPa , (YASUO F, 1993) 

 

 

Em adição, a taxa de transferência de calor obtida por squeeze casting chega a 

ser 20 vezes a taxa de transferência encontrada em fundição por gravidade. Isto ocorre 

porque, devido à pressão aplicada, não há “descolamento” da camada de metal 

solidificado na parede do molde o qual é uma consequência normal da contração do 

metal após solidificação. Em processos convencionais este descolamento permite a 

formação de um filme de ar entre o molde e o metal que oferece grande resistência à 

transferência de calor.  

 

 

2.7.2 MACROESTRUTURA  

 

Peças fundidas por squeeze casting apresentam uma estrutura compacta, livre de 

poros, de granulação fina e quase totalmente equiaxial em comparação com a fundição 
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convencional em coquilha. Além da alta densificação, as excelentes propriedades 

mecânicas obtidas por squeeze casting se devem à microestrutura. Mesmo pressões 

moderadas causam um contato entre o metal fundido e a coquilha que aumenta 10 vezes 

a taxa de transferência de calor em relação à fundição convencional em coquilha 

(DORCIC, 1988). Esta alta taxa de transferência de calor resulta em uma estrutura de 

granulação fina, também proveniente do grande número de núcleos (para a 

solidificação) formados devido à baixa temperatura de vazamento e pressão aplicada.  

Na solidificação sob pressão e alta taxa de transferência de calor também 

minimizam a segregação que ligas forjadas tendem a apresentar. O uso de ligas forjadas 

como matéria-prima é possível porque, como já assinalado, não há necessidade de alta 

fluidez para o preenchimento do molde. 

Em peças “squeeze cast” existe uma zona particularmente importante, debaixo 

do ponto de atuação do punção, onde o grão é ainda mais refinado. Esta estrutura super-

refinada pode atingir espessuras de até 2 mm. Na prática podem ser produzidas peças 

com tolerância dimensional de ± 0,75 mm de maneira que, mesmo após acabamento, 

ainda permanecerá uma camada super-refinada na superfície de pelo menos 0,5 mm. 

 

2.7.3 DEFEITOS E MÉTODOS DE PREVENÇÃO 

 

A qualidade e a reprodutibilidade das peças produzidas por squeeze casting 

depende da manutenção das variáveis otimizadas do processo. Desvios das condições 

ótimas de operação podem causar os seguintes defeitos (DORCIC, 1988, FERREIRA, 

1999):  

 Porosidade – Porosidades podem ocorrer quando a pressão aplicada é 

insuficiente. 

 Inclusões de óxidos – resultam de uma limpeza deficiente dos sistemas de fusão 

e vazamento. Para diminuir a possibilidade de inclusões devem existir filtros ou 

redução da turbulência durante o vazamento. 

 Segregação por extrusão – a micro-segregação que ocorre em squeeze casting é 

muito inferior aos valores obtidos por outros processos. Entretanto, as zonas 

preenchidas por extrusão inversa são ricas em soluto e as últimas a se solidificar. 

Isto pode levar a variações locais nas propriedades mecânicas e de corrosão. 
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 Segregação pela linha central – defeito habitualmente encontrado em ligas 

forjadas de alumínio com soluto de baixo ponto de fusão. O soluto fica em geral 

retido no centro das partes mais maciças da peça, que é a última a se solidificar. 

O defeito é evitado tomando-se as mesmas medidas sugeridas para o caso acima. 

Às vezes é necessária a escolha de uma liga alternativa. 

 Poros superficiais – O ar ou gás presente no banho pode formar bolhas na 

superfície quando a pressão é retirada ou em tratamentos térmicos posteriores. 

Este problema é resolvido através de desgaseificação antes do vazamento, uso de 

menor velocidade no fechamento da coquilha, aumento da ventilação ou redução 

da temperatura de vazamento. 

 Trincas a frio – são causadas quando o metal líquido recobre camadas já 

solidificadas. Para evitar este problema deve-se aumentar à temperatura de 

vazamento e/ou a temperatura da coquilha. 

 Trincas a quente – ocorrem em ligas com grande intervalo de solidificação. A 

contração da fase sólida em torno da superfície do molde pode iniciar rupturas 

em zonas já parcialmente solidificadas. Neste caso deve-se reduzir a temperatura 

de vazamento e da coquilha, aumentar o tempo de pressurização e aumentar os 

ângulos de extração da peça. 

 Aderência – se o ciclo de produção for muito rápido as ferramentas não tem 

tempo para resfriar e, assim, uma camada fina adere à superfície do molde em 

alguns pontos devido à micro-soldagem. Diminuir a temperatura de vazamento 

minimiza o problema embora a redução da temperatura da coquilha seja mais 

recomendável. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos experimentais utilizados 

assim como os materiais e equipamentos necessários à realização deste trabalho. O 

roteiro experimental seguido no desenvolvimento deste trabalho está resumido na 

Figura abaixo.    

 

Figura 3.1- Fluxograma dos procedimentos experimentais 



35 
 

3.2 OBTENÇÃO DAS LIGAS 

 

 As ligas foram elaboradas com proporções relativas das seguintes composições 

Al-1Zn; Al-3Zn e Al-5Zn.(% em peso). 

Tanto a alumínio como o zinco foi certificado pela TED Importação Com. E 

Representação de Metais LTDA conforme o anexo 1, 2 e 3, foram devidamente 

cortados através da serra de fita SBS 1018-S da AGRA, Figura 3.2 (a), depois de 

cortados o material foi pesado na balança SHIMADZU com capacidade máxima de 6,2 

Kg modelo UX6200H, conforme a Figura 3.2 b). 

       

                                                (a)                                                            (b) 

Figura 3.2 (a) Serra de Fita (b) Balança de precisão 

 

Depois de pesado, o material foi colocado em um cadinho de carbeto de silício, 

revestido internamente por uma camada protetora de Alumina, na proporção de 60% de 

Alumina e 40% de água, com o objetivo de evitar a contaminação do banho de metal 

líquido.  

O aquecimento do forno foi realizado por um gerador com resistência de saída 

de 6 KW fabricado pela Fornos Jung  de acordo com a Figura 3.3.    Foi fundida uma 

quantidade aproximada de 1400g correspondente a dois lingotes. As ligas foram 

aquecidas durante 4 horas, em seguida foram retiradas as escorias, a temperatura da liga 

fundida foi monitorada através de um termopar Tipo K até atingir a temperatura de 

vazamento correspondente a 710 °C para todas as ligas estudadas.    
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                                    (a)                                                                   (b) 

Figura 3.3 (a) Forno Jung (b) Cadinho de Carbeto de Silício  

 

Após atingir a temperatura de vazamento as ligas do sistema Al-Zn fundido 

foram vazado na lingoteira de aço 1020 com as dimensões conforme a Figura 3.4, para 

os lingotes que foram realizados o processo de Squeeze Casting, o tempo de 

pressurização foi de 5 segundos. 

 

  

                        (a)                                                               (b) 

Figura 3.4 – (a) Lingoteira Aço 1020 (b) Dimensões da lingoteira 

 

Para o processo de squeeze casting foi utilizou-se uma prensa eletro hidráulica 

com capacidade de 60 T.  As pressões utilizadas variaram de Ambiente, 50 MPa, 100 

MPa e 150 MPa.   Os lingotes foram classificados de acordo com a tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 Representação esquemática da classificação dos lingotes 

utilizados na solidificação pelo processo de Squeeze Casting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ANÁLISES POR MACROSCOPIA ÓPTICA  

Após a solidificação completa dos lingotes, os mesmos foram seccionados 

longitudinalmente para a caracterização da macroestrutura, depois de cortado realizou-

se um aplainamento da superfície devidamente refrigerada para evitar superaquecimento 

da peça e possíveis recristalizações.  A seguir foi realizado o lixamento mecânico nas 

amostras, refrigeradas a água, na sequência de granas de: 180, 320, 400, 600, 1000, 

1200 e 1500, com a angulação de 90° de uma lixa para outra. 

Para revelar a macroestrutura de solidificação utilizou-se o ataque químico com o 

reagente Keller uma solução de 10 ml de Ácido Fluorídrico, 15 ml de Ácido Clorídrico, 

25ml de Ácido Nítrico e 50ml de Água.  Para a visualização mais precisa da 

macroestrutura de solidificação os lingotes foram digitalizados através do escâner HP 

Photosmart C4480. 

 

 

Lingotes Nomenclatura Composição Pressão (MPa) 

1 L1 Al 1%Zn Amb 

2 L2 Al 1%Zn 50 

3 L3 Al 1%Zn 100 

4 L4 Al 1%Zn 150 

5 L5 Al 3% Zn Amb 

6 L6 Al 3% Zn 50 

7 L7 Al 3% Zn 100 

8 L8 Al 3% Zn 150 

9 L9 Al 5% Zn Amb 

10 L10 Al 5% Zn 50 

11 L11 Al 5% Zn 100 

12 L12 Al 5% Zn 150 
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3.4 ENSAIOS MECÂNICO DE TRAÇÃO  

Para o ensaio de resistência a tração as amostras foram confeccionadas a partir 

do corte longitudinal dos lingotes. Em cada metade do lingote, obtiveram-se dois corpos 

de prova da liga estudada, em seguir foram usinados para ordem de Ø20x80 mm, 

conforme a Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Etapas do processo de usinagem dos corpos de prova 

Os corpos de prova para ensaio de resistência a tração foram confeccionados por 

usinagem, sendo refrigerados para não alterar a estrutura dos mesmos.  A norma base 

seguida para a confecção foi a Norma ASTM E 8M – 03, conforme a Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Dimensões proporcionais do corpo de prova recomendado pela norma. 
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Os ensaios de tração segundo a norma ASTM – E 8M, foram realizados à 

temperatura ambiente, usando-se uma máquina servo-hidráulica com capacidade para 

realizar ensaios estáticos ou dinâmicos, modelo Servo Pulser EHF Shimadzu (Shimadzu 

Co. Ltd, Kyoto, Japão), equipada com uma célula de carga com capacidade de 10 kN e 

com velocidade de 2 milímetros por minuto.    Estes ensaios foram realizados para obter 

os valores de limite de resistência a tração, a fim de avaliar a influência do refino de 

grão sobre a tensão nas ligas consideradas conforme a Figura 3.7. 

  

Figura 3.7 – Ensaio de tração  

 

3.5 DIÂMETRO MÉDIO DOS GRÃOS 

As amostras consideradas para a contagem dos grãos foram obtidas a partir do corte 

longitudinal dos lingotes em seguida foram novamente cortados longitudinalmente com 

uma espessura de 5 mm, em seguida retirou-se uma amostra do centro do lingote com as 

dimensões da Figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Processo para obtenção das amostra do lingote para diâmetro médio dos 

grãos 

 

  Com as amostras cortadas foi realizado o lixamento mecânico, refrigerado a água, 

na sequência de granas de: 180, 320, 400, 600, 1000, 1200 e 1500, com a angulação de 

90° de uma lixa para outra.  A seguir realizou-se o ataque químico, novamente o 

reagente utilizado foi o reagente Keller uma solução de 10 ml de Ácido Fluorídrico, 15 

ml de Ácido Clorídrico, 25 ml de Ácido Nítrico e 50 ml de Água.   

Para a medição do tamanho médio dos grãos equiaxiais foi utilizado o método do 

intercepto, foram estipuladas 3 linhas a partir de 3 mm do inicio da amostra com 

intervalos de 5 mm, conforme a Figura  3.9. 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Medição do diâmetro médio dos grãos 
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3.6 DUREZA 

O ensaio de dureza consiste na aplicação de uma carga na superfície do material 

empregado um penetrador padronizado, produzindo uma marca superficial ou 

impressão.  Esse ensaio é amplamente utilizado na indústria de componentes mecânicos 

e elétricos, devido a vantagem de fornecer dados quantitativos das caracteristicas de 

resistências à deformação permanente das peças produzidas (SANTOS, CARLOS et al 

GARCIA, 2012). 

Os tres principais métodos de ensaios de dureza são Brinell, Rockwelle e 

Vickers, todos esses metodos se baseiam em penetradores padronizados (CALLISTER, 

2002).    Para os ensaios de dureza foram utilizada as amostras do tamanho médio dos 

grãos, em seguida foi realizado o lixamento mecânico nas amostras, refrigeradas a água, 

na sequência de granas de: 600, 1000 e 1200, com a angulação de 90°, conforme a 

Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 – Processo para obtenção das amostra para o ensaio de dureza 
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A dureza medida foi a média de 9 pontos  com espaçamento de 5 mm entre eles, 

conforme a Figura 3.11 

 

Figura 3.11 – Medição dos pontos da Dureza 

 

A dureza  que mais se adaptava  aos nossos  experimentos foi a Rockwell, 

obdecendo as normas NBR-NM -146-1:1998(ABNT), com uma pré carga de 10 kgf e 

com a escala conforme a Tabela 3.2.   

Tabela 3.2 Tabela da escala Rockwell, (Manual de instruções Durômetros 

RASN RBD da PANAMBRA) 

Escala 

rockwell 

Penetrador Força Faixa dureza 

aprox 

Campo de aplicação 

HR C Cone 120º 150 N 230 - 920 Aço Temperado ou 

Cementado 

HR B Esfera Ø 1/16” 100 N 53 - 230 Ferro Fundido, Aços não 

Temperados, Metais 

HR K Esfera Ø 1/8” 150 N - Metal Duros e Metais de 

Baixa Dureza  

HR H Esfera Ø 1/8” 60 N - Alumínio, Zinco, Chumbo,  
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Os ensaios de dureza foram realizados à temperatura ambiente, usando-se o 

durômetro da PANAMBRA modelo RASN RBD, tensão de 220 V, número 1953-09 

conforme a Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 – Durômetro RASN RBD. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS E DISCURSSÕES 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste capítulo são apresentadas as análises da macroestrutura e as propriedades 

mecânicas obtidas durante a solidificação de ligas Al-Zn durante o processo de Squeeze 

Casting. 

 

4.2 MACROESTRUTURAS DE SOLIDIFICAÇÃO CONSIDERANDO A 

VARIAÇÃO DA PRESSÃO 

 

4.2.1  LIGA Al-1%Zn 

 

A Figura 4.1(a) mostra a macroestrutura obtida para a liga Al-1%Zn, solidificada 

sob pressão ambiente, podemos verificar uma estrutura predominante colunar com grãos 

orientados segundo a extração de calor radialmente e uma região central com grãos 

equiaxiais grosseiros, observa-se também o surgimento do rechupe oriundo da contração 

volumétrica do material. 

A Figura 4.1(b) ilustra a macroestrutura de solidificação da liga Al-1%Zn 

solidificada com pressão de 50 Mpa, Observa-se que com a aplicação da pressão houve uma 

diminuição da zona colunar, bem como um aumento na zona equiaxial central, verifica-se o 

surgimento do defeito de shrinkage que é um defeito de solidificação que pode ocorrer 

quando a pressão aplicada é insuficiente para expulsar do metal liquido bolhas de ar que 

ficam aprisionadas. Esses defeitos podem ser minimizados aumentando a pressão aplicada. 

Na Figura 4.1(c) solidificada sob pressão de 100 Mpa, verifica-se que ocorre   

também um refinamento da região central do lingote, além da diminuição dos grãos 

colunares, podemos observar ainda o defeito de shrinkage, porém em uma posição mais 

superior a pressão de 50 Mpa. 

Finalmente na Figura 4.1(d) observamos a macroestrutura obtida com pressão de 

150 Mpa.  Verifica-se que o aumento da pressão conforme observado também com a 

pressão de 50 Mpa ocasionou um refino da zona equiaxial central, além da extinção do 

defeito de Shrinkage. 



45 
 

  

 

 

Figura 4.1 Macroestrutura de solidificação: (a) Al-1% Zn  pressão Ambiente; (b) Al-1% 

Zn pressão de 50 MPa ; (c) Al-1% Zn pressão 100 MPa; (d) Al-1% Zn pressão de 150 

MPa 
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4.2.2 LIGA Al-3%Zn 

 

As Figuras 4.2 (a), (b), (c) e (d) apresentam, respectivamente as macroestruturas 

obtidas para a liga Al-3%Zn solidificadas sob pressões ambiente, 50 Mpa, 100 Mpa e 

150 Mpa no processo de Squeeze Casting. 

A macroestrutura da Figura 4.2 (a) mostra grãos colunares  em todo lingote com 

alguns grãos equixiais distribuídos em algumas regiões do lingote, observa-se uma 

pequena região de grãos coquilhados junto as paredes do molde, oriundos nos primeiros 

instantes da solidificação. 

Na Figura 4.2 (b) verificamos um refino dos grãos equiaxiais na região central 

do lingote em função da pressão de 50Mpa.  Podemos visualizar ainda a presença do 

defeito de Shrinkage, além de alguns grãos equiaxiais distribuídos na região inferior do 

lingote. 

Já na Figura 4.2 (c) o aumento da pressão para 100 Mpa provocou um 

refinamento maior que na situação anterior, bem como o desaparecimento do defeito do 

Shrinkage e também uma diminuição na espessura dos grãos colunares. 

Por fim na Figura 4.2 (d) para a pressão de 150 Mpa ocorreu um refinamento em 

uma região maior do que para as pressões anteriores. 
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Figura 4.2 Macroestrutura de solidificação: (a) Al-3% Zn  pressão Ambiente; (b) Al-3% 

Zn pressão de 50 MPa ; (c) Al-3% Zn pressão 100 MPa; (d) Al-3% Zn pressão de 150 

MPa 
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4.2.3 LIGA Al-5%Zn 

 

As Figuras 4.3 (a), (b), (c) e (d) Mostram as macroestruturas obtidas para a liga 

Al-5%Zn solidificadas sob pressões ambiente, 50 Mpa, 100 Mpa e 150 Mpa no 

processo de Squeeze Casting. 

Na Figura 4.3 (a) para a pressão ambiente, observa-se que ocorreu um 

refinamento em quase todo o lingote apresentando apenas uma pequena faixa de grãos 

colunares mais próximo das paredes do molde. 

Para as Figuras 4.3 (b) e (c), com pressões de 50 Mpa e 100 Mpa, verifica-se que 

as macroestruturas apresentam semelhanças quanto a sua morfologia, ou seja grãos 

equiaxiais refinados em sua porção central e uma faixa estreita de grãos colunares ao 

longo das paredes do molde. 

A figura 4.3 (d) para a pressão de 150 Mpa, podemos notar que todo o lingote 

passui uma estrutura de grãos equixiais bastante refinados. 
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Figura 4.3 Macroestrutura de solidificação: (a) Al-5% Zn  pressão Ambiente; (b) Al-5% 

Zn pressão de 50 MPa ; (c) Al-5% Zn pressão 100 MPa; (d) Al-5% Zn pressão de 150 

MPa 
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4.3 ANÁLISE DAS MACROESTRUTURAS DE SOLIDIFICAÇÃO 

CONSIDERANDO AS VARIAÇÕES DAS COMPOSIÇÕES E PRESSÕES 

 

As Figuras 4.4 (a), (b) e (c), mostram as macroestruturas de solidificação obtidas 

para a liga Alumínio 1%, 3% e 5% de Zinco para a pressão ambiente. 

Podemos observar que há uma variação no tamanho e dimensão da zona colunar 

e zona equiaxial para as composições de 1% e 3% quando comparada a concentração de  

5%, a qual possui uma maior área de grãos equiaxiais com uma pequena área de grãos 

colunar, o tamanho de grão diminuiu tanto na zona colunar como na zona equiaxial com 

o aumento do teor de Zinco. 

 

 

 

Figura 4.4 Macroestrutura de solidificação dos ligas: (a) Al-1%Zn (b) Al-3%Zn 

e (c) Al-5%Zn em pressão ambiente. 

 

As Figuras 4.5 (a), (b) e (c), apresentam as macroestruturas de solidificação 

obtidas para a liga Alumínio de 1%, 3% e 5%  Zinco para a pressão de 50 MPa. 

Verificamos que para a composição de 1% de zinco a zona colunar é 

representada por uma porção pequena do lingote com sua maioria composta de grão 

equiaxiais centrais de pequenas dimensões, bem como o surgimento do defeito de 

shrinkage.    Para a composição de 3% observa-se que o defeito de shrinkage ficou 
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menos acentuado e os grãos colunares apesar de predominarem em quase todo o lingote 

apresentam-se de forma menos espessa e/ou em dimensões reduzidas.  Na composição 

de 5 %  nota-se que a zona colunar diminui bastante ocasionando um aumento da zona 

equixial, e um refino de grão maior que nas composições de 1% e 3%. 

 

 

 

Figura 4.5 a) Macroestrutura de solidificação dos ligas: (a) Al-1%Zn (b) Al-

3%Zn e (c) Al-5%Zn em pressão de 50 MPa. 

 

As Figuras 4.6 (a), (b) e (c), são apresentadas as macroestruturas de solidificação 

obtidas para a liga Alumínio 1%, 3% e 5% de Zinco para a pressão de 100 MPa. 

Observa-se que para a composição de 3% Zn e 5%Zn não houve mudança 

significativa em relação a macroestrutura, ou seja, ambos os lingotes apresentam uma 

região central com grão bastante refinados e uma faixa próximo as paredes do molde 

com estrutura predominantemente colunar.  Já para a composição de 1% Zn notamos a 

presença do defeito de shrinkage, bem como uma estrutura colunar com grãos 

equiaxiais no centro do lingote. 
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Figura 4.6 a) Macroestrutura de solidificação dos ligas: (a) Al-1%Zn (b) Al-

3%Zn e (c) Al-5%Zn em pressão de 100 MPa. 

 

As Figuras 4.7 (a), (b) e (c),  mostram as macroestruturas de solidificação 

obtidas para a liga Alumínio 1%, 3% e 5% de Zinco para a pressão de 150 MPa.  

Verifica que a com o aumento de porcentagem de zinco na liga o tamanho da 

zona equiaxial aumenta progressivamente, suprimindo a formação da zona colunar, 

nesta pressão não observamos qualquer tipo de defeito de fundição. 

 

 

Figura 4.7 a) Macroestrutura de solidificação dos ligas: (a) Al-1%Zn (b) Al-

3%Zn e (c) Al-5%Zn em pressão de 150 MPa. 
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4.4 INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO E COMPOSIÇÃO NO 

LIMITE DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PARA LIGAS DILUÍDAS DE AL-ZN 

 

A Tabela 4.1 indica os valores do limite de resistência a tração para as ligas de 

Alumínio 1%, 3% e 5% de Zinco para pressões ambiente, 50 MPa, 100 MPa e 150 

MPa. 

 

Tabela 4.1 Resultados obtidos para o limite de resistência a tração em MPa 

para a liga de Alumínio 1%, 3% e 5% de Zinco.    

Pressão (MPa) 1 % Zinco 3% Zinco 5 % Zinco 

Amb 65,23  MPa 67,44 MPa 76,95 MPa 

50 72,78  MPa 68,73 MPa 84,73 MPa 

100 77,82 MPa 80,21 MPa 91,07 MPa 

150 77,6 MPa 81,66 MPa 93,13 MPa 

  

 A Figura 4.8 mostra o gráfico do limite de resistência a tração versus pressão, de 

acordo com os dados da Tabela acima.  Observa-se de maneira geral que a medida que 

se aumenta os valores da pressão ocorre um aumento do limite de resistência a tração 

para todas as composições estudadas,  observa-se apenas para o caso da pressão de 50 

MPa para a liga Al-3%Zn, uma diminuição do limite de resistência a tração em função 

do surgimento do defeito de Shrinkage, que influência na formação da zona equixial  e 

portanto desfavorecendo o refino de grão nesta região.  

 

Figura 4.8 – Variação do limite de Resistência a Tração em função da variação da 

pressão para as ligas de Alumínio Zinco com composições de 1%, 3% e 5% de Zinco  
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4.5 INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO NO DIÂMETRO MÉDIO 

DOS GRÃOS PARA LIGAS DILUIDAS DE AL-ZN  

 

A Tabela 4.2 apresenta os valores de diâmetro médio do grão para as ligas de 

Alumínio 1%, 3% e 5% de Zinco em função da variação da pressão. 

 

Tabela 4.2 Resultados obtidos para o Diâmetro Médio do Grão em µm para 

a liga de Alumínio 1%, 3% e 5% de Zinco.    

Pressão (MPa) 1 % Zinco 3% Zinco 5 % Zinco 

0,1 2380 µm 2090 µm 1262,15 µm 

50 950,45 µm 1175,3 µm 911,23 µm 

100 960,3 µm 760,96 µm 583,8 µm 

150 883,34 µm 567,67 µm 410,56 µm 

  

 O gráfico das Figura 4.9 mostra de maneira geral que a medida que se elevam os 

valores da pressão de ambiente até 150 MPa, bem como os valores da concentração de 

zinco na liga de 1% à 5% ocorre uma diminuição no tamanho médio dos grãos.   Para o 

valor da pressão de 50 MPa na composição de 1% Zn esta diminuição do tamanho 

médio dos grãos foi favorecida pelo surgimento do defeito de Shrinkage.  

 

Figura 4.9 – Diâmetro médio do grão em função pressão para as ligas de AL-1%Zn; Al-

3%Zn e Al-5%Zn  
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4.6 CORRELAÇÃO ENTRE DUREZA, COMPOSIÇÃO E PRESSÃO 

PARA LIGAS ALUMÍNIO 1%, 3% E 5% DE ZINCO 

 

A Tabela abaixo mostra os valores médios da dureza Rockwell obtidos para as 

ligas de Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn.  

 

Tabela 4.3 Sequência de resultados obtidos para a média da Dureza 

Rockwell nas ligas de Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn.    

Pressão (MPa) 1 % Zinco 3% Zinco 5 % Zinco 

0,1 18,5 HRH 20,2 HRH 23,1 HRH 

50 22,9 HRH 21,3 HRH 26,4 HRH 

100 21,4 HRH 23,7 HRH 27,2 HRH 

150 23,5 HRH 25,1 HRH 28,1 HRH 

  

 Na Tabela 4.3 é mostrada a relação entre a dureza Rockwell em função da 

pressão aplicada durante a solidificação no processo de Squeeze Casting, bem como a 

variação na composição da liga.  Verifica-se a medida que os valores da pressão 

aumenta para uma mesma composição ocorre um maior refino das estruturas e 

consequentemente elevando-se os valores da dureza, porém em função do defeito de 

Shrinkage apresentado na liga Al-1%Zn e pressão de 50 MPa, o valor da dureza 

diminui, pode  observar-se que a análise acima citada prevalece também para a variação 

de composição da Liga Al-Zn, conforme vemos na Figura 4.10. 

  

 

Figura 4.10 – Dureza em função da pressão para as ligas de Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-

5%Zn.  
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4.7 CORRELAÇÃO ENTRE DUREZA, LIMITE DE RESISTÊNCIA A 

TENSÃO, TAMANHO MÉDIO DO GRÃO PARA LIGAS ALUMÍNIO 1%, 3% E 

5% DE ZINCO 

 

A Tabela abaixo mostra os valores médios da dureza, limite de resistência a 

tração e tamanho médio dos grãos obtidos para as ligas de Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-

5%Zn.  

 

Tabela 4.4 Sequência de resultados obtidos para a Dureza Rockwell, Limite 

de Resistência a Tração e Diâmetro Médio dos Grãos nas ligas de Al-1%Zn, 

Al-3%Zn e Al-5%Zn.    

 

Pressão (MPa) 1 % Zinco 3% Zinco 5 % Zinco 

Dureza Rockwell 

0,1 18,5 HRH 20,2 HRH 23,1 HRH 

50 22,9 HRH 21,3 HRH 26,4 HRH 

100 21,4 HRH 23,7 HRH 27,2 HRH 

150 23,5 HRH 25,1 HRH 28,1 HRH 

Limite de Resistência a Tração 

0,1 65,23  MPa 67,44 MPa 76,95 MPa 

50 72,78  MPa 68,73 MPa 84,73 MPa 

100 77,82 MPa 80,21 MPa 91,07 MPa 

150 77,6 MPa 81,66 MPa 93,13 MPa 

Diâmetro Médio do Grão 

0,1 2380 µm 2090 µm 1262,15 µm 

50 950,45 µm 1175,3 µm 911,23 µm 

100 960,3 µm 760,96 µm 583,8 µm 

150 883,34 µm 567,67 µm 410,56 µm 

 

A Figura 4.11 mostra o gráfico da dureza Rockwell versus diâmetro médio dos 

grãos, de acordo com os dados da Tabela 4.4 .  Observa-se de maneira geral que a 

medida que se diminui os valores do tamanho médio dos grãos ocorre um aumento da 

dureza Rockwell para todas as composições e pressões estudadas.   
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Figura 4.11 – Dureza em função do diâmetro médio do grão para as ligas de Al-1%Zn, 

Al-3%Zn e Al-5%Zn.  

 

Na Figura 4.12 é mostrada a relação entre limite de resistência a tração em 

função da dureza aplicada durante a solidificação no processo de Squeeze Casting,.  

Verifica-se a medida que os valores da dureza média aumenta aumenta para todas as 

composição ocorre um aumento do limite de resistência a tração. 

 

Figura 4.12 – Limite de resistência a tração em função da dureza para as ligas de Al-

1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn.  
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A Figura 4.13 mostra o gráfico do Limite de resistência a tração versus diâmetro 

médio dos grãos, de acordo com os dados da Tabela 4.4 .  Observa-se de maneira geral que 

a medida que se diminui os valores do tamanho médio dos grãos ocorre um aumento do 

limite de resistência a tração para todas as composições e pressões estudada.   

 

 

Figura 4.12 – Limite de resistência a tração em função do diâmetro médio do grão para 

as ligas de Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn.  
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CAPÍTULO V 

 

 

5.1 CONCLUSÃO 
 

 

Neste trabalho estudou-se ligas do sistema Al-Zn com variações nas 

composições de 1%, 3% e 5% de Zinco, bem como variações de pressões de 0,1, 50, 100 

e 150 MPa.   Os resultados apresentados no capitulo IV, permitem obter as seguintes 

conclusões: 

 

5.1.1 INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DAS LIGAS NAS 

MACROESTRUTURAS DE SOLIDIFICAÇÃO 

 

À medida que aumenta-se a concentração de zinco nas ligas verificamos uma 

tendência ao aumento da zona equiaxial e uma diminuição da colunar, bem como um 

refino dos grãos das duas zonas.  

 

5.1.2 INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO NAS 

MACROESTRUTURAS DE SOLIDIFICAÇÃO 

 

Nas três ligas estudadas observa-se que com o aumento progressivo da pressão 

ocorre um aumento da zona equiaxial e consequentemente uma diminuição da zona 

colunar, também verifica-se um refino dos grãos das duas zonas. 

 

5.1.3 INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DA PRESSÃO NO 

LIMITE DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

 

Através dos ensaios realizados notamos que se eleva os valores do zinco  o 

limite de resistência a tração aumenta, fato também observado a medida que da pressão 

se eleva os valores. 
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5.1.4 VARIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA LIGA E PRESSÃO APLICADA NO 

TAMANHO MÉDIO DOS GRÃOS 

 

Podemos concluir que, de modo geral, à medida que aumenta a composição de 

zinco e da pressão de trabalho, o tamanho médio dos grãos diminui o que corresponde a 

um refino na estrutura das ligas estudadas.  

 

5.1.5 VARIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA LIGA E PRESSÃO APLICADA NA 

DUREZA HOCKWELL H 

 

Nos ensaios de dureza realizados notamos que à medida que a pressão aumenta a 

dureza também tende a aumenta, bem como o aumento da variação de zinco na 

composição da liga, isto é decorrência da maior compactação do metal liquido durante a 

solidificação. 

 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
Considerando que o tema abordado nesta pesquisa e com base nos resultados 

obtidos neste trabalho seguem-se, algumas sugestões para trabalhos futuros: 

 

 

1 – Estudar a influencia da variação da concentração de Zinco acima de 5 %, nas 

macroestruturas de solidificação para o processo de Squeeze Casting, assim como as 

propriedades mecânicas. 

 

2 – Analisar a variação na temperatura de vazamento e diâmetro da lingoteira 

para as condições adotadas neste trabalho. 

 

 

3 – Estender a aplicação do refino de grão por adições de outros metais puros, 

conforme os parâmetros estudados neste trabalho. 

 

4 – Investigar a influência das taxas de resfriamento para as mesmas condições 

adotadas neste trabalho. 
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