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INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS OPERACIONAIS NA 

MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES MECÂNICAS DE LIGAS 

DILUÍDAS 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 um molde metálico fechado por um 

punção. Em geral componentes fabricadas por squeeze casting possuem granulação fina, 

excelente acabamento de superfície e quase livre de porosidade, os mesmo podem ser de 

diferentes tamanhos e formatos, as propriedades mecânicas são aumentadas 

significantemente, em comparação ao método tradicional de fundição e, além disso, 

peças fabricadas por squeeze casting possuem soldabilidade superior e são aptas a 

tratamentos térmicos, e finalmente em comparação com a fundição comum peças 

fabricadas por squeeze casting são formadas em uma só operação com um menor 

consumo de energia. O objetivo deste trabalho é analisar a influencia da pressão assim 

como do teor de zinco das ligas no espaçamento dendrítico secundário, na microdureza 

e no limite de resistência à tração, e correlacionar as microestruturas com as 

propriedades mecânicas e com os parâmetros de processo. Para tal foram utilizadas as 

composições Al-1%Zn , Al-3%Zn  e Al-5%Zn  em massa, solidificadas com o processo 

squeeze casting usando as pressões 0 MPa, 50 MPa, 100 MPa e 150 MPa, com o tempo 

de prensagem de 5 segundos. Observa-se que o aumento da pressão causa uma 

diminuição no espaçamento dendrítico até a pressão 100MPa, a partir deste ponto 

variações até 150 MPa causam aumento no espaçamento dendrítico secundário, 

observou-se também que a microdureza vickers assim como o limite de resistência à 

tração apresentam uma relação com o espaçamento dendrítico secundário. 

 

Palavras-Chave: squeeze casting, ligas Al-Zn, microestrutura. 
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INFLUENCE OF OPERATIONAL PARAMETERS ON 

MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF 

DILUTET ALLOYS OF THE Al-Zn SYSTEM SOLIDIFIED 

THROUGH THE SQUEEZE CASTING PROCESS 

 

ABSTRACT 

 

 

The squeeze casting process is a casting process in which the cast metal in the liquid 

state is solidified under pressure in a metal mold closed off by a punch. In general 

components manufactured by squeeze casting have fine grained, high surface finish and 

almost free of porosity, may be the same of different sizes and shapes, the mechanical 

properties are enhanced significantly in comparison with the traditional method of 

casting and, in addition, parts manufactured by squeeze casting possess superior 

weldability and are able to heat treatment, and finally compared to the common casting 

parts manufactured by squeeze casting are formed in one operation with a lower energy 

consumption. The objective of this study is to analyze the influence of pressure as well 

as the zinc content of the alloys in the secondary dendrite spacing, the hardness and 

tensile strength limit, and correlate the microstructures with the mechanical properties 

and process parameters. For this purpose we used the mass compositions Al-Zn 1% Al-

Zn 3% and Al-Zn 5% solidified with the squeeze casting process using the pressure 50 

MPa, 100 MPa and 150 MPa, and the pressing time of 5 seconds. It is observed that the 

increase in pressure causes a reduction in dendrite spacing until 100 MPa, pressure 

variations from this point up to 150 MPa causes a increase in the secondary dendrite 

spacing, was also observed that the Vickers hardness and the tensile strength limit have 

a relationship with the secondary dendrite spacing. 

 

 

Keywords: squeeze casting, Al-Zn alloys, microstructure. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A fundição é um dos mais antigos e o mais versátil processo de fabricação de 

componentes metálicos. Os diversos processos de fundição permitem produzir desde 

milhões de peças de pequeno tamanho até poucas peças pesando várias toneladas. Os 

metais tem tido um importante papel no desenvolvimento da civilização humana. Nesse 

desenvolvimento não houve um metal, além do aço, tão versátil como o alumínio, por 

causa de suas características intrínsecas únicas (MURAKAMI, 1985, 1991). 

  Em 1981 a American Foundrymen’s Society listou 38 diferentes métodos de 

fundição (KANICKI, 1988), os quais se agrupam em cinco categorias principais; uma 

dessas categorias sendo a dos processos inovadores de moldagem e fundição. Dentre 

esses processos inovadores destaca-se o processo squeeze casting; literalmente fundição 

por aperto (compressão), também conhecido como forjamento do metal líquido, 

fundição por extrusão ou cristalização sob pressão (HU, 1998). O processo squeeze 

casting consiste basicamente na solidificação do metal em um molde metálico sob a 

aplicação de altas pressões. A técnica é econômica e relativamente simples em 

comparação ao forjamento, 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. 

 Atualmente, componentes de ferro fundido, aços inoxidáveis, ligas de alumínio, 

cobre, magnésio, e de superligas à base de níquel são facilmente fabricadas por squeeze 

casting (HU, 1998). As aplicações incluem componentes automotivos como pistões 

discos de freio, rodas e cubos, componentes de mísseis e engrenagens (DORIC, 1988). 

O objetivo da indústria automobilística de diminuir o peso dos veículos e aumentar a 

segurança e o conforto dos usuários tem conduzido cada vez mais a novas aplicações de 

metais leves, o processo de fundição sob pressão destaca-se na produção desses metais, 

sendo particularmente para produção de peças em alumínio e magnésio. 

 Segundo Hu (1998), o conceito de squeeze casting foi originalmente introduzido 

em uma patente britânica em 1819 e imaginado pelo russo D. K. Chernov que o citou 
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em um relatório de 1878. Entretanto, o primeiro experimento científico sobre o assunto 

só foi realizado em 1931 na Alemanha por V. G. Welter com uma liga Al-Si. 

Posteriormente detalhadas investigações foram efetuadas na Rússia para ligas de cobre e 

ferro relacionando-se as variáveis do processo até que, nos anos 60, os russos já 

possuíam 150 instalações industriais produzindo 200 diferentes componentes metálicos 

através de squeeze casting. Apenas em 1965 se iniciaram as atividades de pesquisa e 

desenvolvimento do processo nos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, desde 

então estes países iniciaram a produção em escala industrial de ligas não-ferrosas 

através de squeeze casting. Atualmente, componentes de ferro fundido e aço inoxidável 

são também produzidos. O processo é de suma importância, dada a existência de muitos 

centros de pesquisa que estão ativamente explorando e desenvolvendo essa linha de 

pesquisa de fundição sob pressão. Isso é evidenciado pela publicação de mais de 500 

artigos em várias revistas cientificas. 

O alumínio puro possui algumas propriedades atrativas como a densidade baixa, 

cerca de 2,7g/cm³, alta resistência à corrosão inclusive em ambientes como água 

salgada, ótima condutibilidade térmica e elétrica o que leva a aplicações em trocadores 

de calor, evaporadores, aquecedores, cilindros e radiadores automotivos, superfície 

altamente reflexiva, ductilidade elevada, permitindo seu uso em muitas aplicações de 

conformação, baixa toxidade sendo aplicado em embalagens para produtos alimentícios. 

Algumas ligas de alumínio podem superar a resistência de alguns aços estruturais, 

entretanto o alumínio puro e algumas ligas de alumínio exibem uma resistência 

mecânica relativamente baixa. Sua principal limitação é a baixa temperatura de fusão 

(660°C) o que restringe a sua aplicação a altas temperaturas, mas que ainda sim pode 

ser visto como uma vantagem, pois a fundição da liga a baixas temperaturas significa 

um consumo relativamente baixo de energia. 

Todas as indústrias, especialmente a aeroespacial e automobilística, estão 

atualmente a procura de ligas leves ou ligas cujas propriedades são favoráveis como 

altos valores de resistência mecânica em contrapartida com o baixo peso, boa 

ductilidade, dureza, resistência a corrosão, entre outras. Além de seu baixo peso, há 

outras vantagens das ligas de alumínio as quais incluem o ponto de fusão relativamente 

baixo, boa fundibilidade, boa usinabilidade, bom acabamento superficial e alta 

condutibilidade térmica e elétrica. 

Além de todas estas vantagens, as ligas de alumínio para fundição devem possuir 

uma gama de características que irão garantir boa qualidade final do produto. Deve 

possuir boa fluidez para preencher seções delgadas, baixo ponto de fusão relativo, 

rápida transferência de calor do alumínio fundido para o molde, fornecendo curtos 

ciclos de fundição e estabilidade química. 

 As ligas leves para fundição exercem um papel importante em uma larga 

variedade de aplicações militares e civis. Em particular, sua inclusão nos sistemas de 

transportes terrestres, aéreos e navais conduziu a redução de peso e consequentemente 

redução no consumo de combustível. 

As ligas de alumínio são misturas intencionais de elementos onde o alumínio é o 

elemento predominante. O objetivo ao se preparar uma liga é obter um composto com 

características mais eficientes do que os elementos que lhe deram origem, ampliando 

dessa forma seu campo de utilização. A indústria de alimentos, automobilística, 

aeronáutica, naval, bélica e de construção civil são as principais responsáveis pelo 
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consumo desta liga em grande escala. São também representativos os setores de 

eletrônica e comunicações, cujo consumo desta liga, apesar de quantitativamente 

inferior, tem importância capital para a economia contemporânea. Recentemente os 

maiores mercados para as ligas de alumínio são: 

 Embalagens para alimentos e medicamentos - 34%; 

 Indústria automobilística e de transportes - 21%; 

 Construção civil (fachadas, pontes, torres, tanques de estocagem) - 17%; 

 Cabos e componentes elétricos - 9%; 

 Bens duráveis (8%); 

 Indústria de equipamentos e maquinaria - 7% 

 Outros - 4%. 

 Quando o alumínio se solidifica e se resfria, alguns dos constituintes da liga 

podem ser retidos em solução sólida. Isso faz com que a estrutura atômica do metal se 

torne mais rígida. Os átomos são arranjados em forma de rede cristalina regular 

formando moléculas diferentes daqueles do elemento de liga principal. A principal 

função das ligas de alumínio é aumentar a resistência mecânica sem prejudicar as outras 

propriedades. Assim, novas ligas têm sido desenvolvidas combinando as propriedades 

adequadas a aplicações específicas. 

 O metal quente pode manter mais elementos de liga em solução sólida do que 

quando frio. Consequentemente, quando resfriado, ele tende a precipitar o excesso dos 

elementos de liga da solução. Este precipitado pode ser na forma de partículas duras, 

constituindo de compostos intermetálicos, tais como: CuAl2 ou Mg2Si. Estes agregados 

de átomos metálicos tornam a rede cristalina ainda mais rígida e endurecem a liga. 

Um dos aspectos que tornam as ligas de alumínio tão atraentes como materiais 

de construção é o fato do alumínio poder se combinar com a maioria dos metais de 

engenharia, chamados de elementos de liga. Com essas associações, é possível obter 

características tecnológicas ajustadas de acordo com a aplicação do produto final. Mas 

para isso, é preciso conhecer bem as vantagens e limitações de cada elemento para fazer 

a melhor seleção. 

O grande alcance das ligas oferece à indústria uma grande variedade de 

combinações de resistência mecânica, resistência à corrosão e ao ataque de substâncias 

químicas, condutibilidade elétrica, usinabilidade, ductibilidade, entre outros benefícios. 

A função de cada elemento da liga se altera de acordo com a quantidade dos 

elementos presentes na liga e com a sua interação com outros elementos. Em geral, 

pode-se dividir os elementos entre: Elementos que conferem à liga a sua característica 

principal (resistência mecânica, resistência à corrosão, fluidez no preenchimento de 

moldes, etc.); Elementos que têm função acessória, como o controle de microestrutura, 

de impurezas e traços que prejudicam a fabricação ou a aplicação do produto, os quais 

devem ser controlados no seu teor máximo. 

 Neste trabalho foram estudados os efeitos da variação das pressões: 0 MPa, 50 

MPa. 100 MPa e 150 MPa no processo squeeze casting para as  ligas do sistema Al-Zn 

Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn, e sua influência sobre os espaçamentos dendrítico 

secundários, na microdureza vickers e limite de resistência à tração. 
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1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

1. Analisar a influência da variação da pressão na microestrutura de ligas diluídas 

do sistema Al-Zn, pelo processo do Squeeze Casting 

2. Correlacionar as variações das propriedades mecânicas como microdureza 

vickers e limite de resistência à tração com a variação microestrutural obtida 

através do processo do Squeeze casting 

3. Correlacionar os parâmetros operacionais do processo Squeeze Casting e sua 

influência sobre o espaçamento dendrítico secundário de ligas Al-Zn. 
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CAPITULO II 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 SQUEEZE CASTING 

 

A Fundição é o processo de fabricação mais econômico para se transformar 

material bruto em ferramentas úteis, porém assim como os outros processos ela 

apresenta suas falhas. Uma das maiores falhas para a fundição convencional, ou mesmo 

para técnicas avançadas de fundição, é a formação de defeitos tais como porosidades e 

defeitos de segregação. Por esse motivo novas técnicas de fundição foram 

desenvolvidas para compensar tais problemas, entre essas técnicas o squeeze casting 

possui grande potencial para criar componentes fundidos com menos defeitos 

(GHOMASHCHI, 2000). 

Squeeze casting é um termo genérico para especificar uma técnica de fabricação 

onde a solidificação é realizada sob alta pressão em um molde permanente. É um 

processo que combina a fundição e o forjamento em um único processo onde o metal 

líquido é solidificado ao mesmo tempo que sofre uma pressão hidrostática. Apesar do 

termo squeeze casting hoje ser aceito para essa operação, a mesma já foi chamada 

também de “extrusion casting”, “liquid pressing”, “pressure cristalization” e “squeeze 

forming” (GHOMASHCHI, 2000). 

Em geral componentes fabricadas por squeeze casting possuem granulação fina, 

excelente acabamento de superfície e quase livre de porosidade, os mesmo podem ser de 

diferentes tamanhos e formatos, as propriedades mecânicas são aumentadas 

significantemente, em comparação ao método tradicional de fundição e, além disso, 

peças fabricadas por squeeze casting possuem soldabilidade superior e são aptas a 

tratamentos térmicos, e finalmente em comparação com a fundição comum, peças 

fabricadas por squeeze casting são formadas em uma só operação com um menor 

consumo de energia (GHOMASHCHI, 2000). 

 

2.1.1 Mecanismos do Processo Squeeze Casting 
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 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 (2.1) e pode ser dividido 

em quatro etapas (HU, 1998). 

 

a) Uma coquilha ou molde de aço apropriado é instalado 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 logo após o metal começar a solidificar e é mantida até que 

todo o metal esteja solidificado; 

d) O punção retorna para sua posição original e a peça fundida é ejetada. 
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Figura 2.1 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 (HU, 1998). 

 

Em geral, existem dois tipos de squeeze casting: prensagem direta e indireta 

(HU, 1998). A técnica de prensagem direta é caracterizada pela imposição da pressão 

diretamente sobre a superfície total da peça, como mostrado na Figura 2.2(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 2.2 (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, o que torna difícil trabalhar com ligas possuindo 

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. 
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Figura 2.2 Tipos de fundição sob pressão: (a) direta e (b) indireta (HU, 1998). 

 

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

também pode ser classificada como direta, com extrusão e indireta Figura 2.3 

(FERREIRA, 1999). 

 

 

 

Figura 2.3 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 com granulação fina; esta peça tem propriedades mecânicas 

próximas daquelas de um produto forjado combinadas com as formas e baixo custo das 
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peças fundidas (DORIC, 1988). A Tabela 2.1 compara valores de propriedades 

mecânicas para algumas ligas comerciais fundidas por processos convencionais, 

squeeze casting e forjadas.  

 

Tabela 2.1 Propriedades mecânicas de algumas ligas comerciais obtidas por 

diferentes processos de fabricação. 

 

 

Liga 

 

Processo 

Tensão de  

Ruptura 

(MPa) 

Tensão de 

Escoamento MPa) 

 

Elongação (%) 

Alumínio 356-T6 Squeeze 

Coquilha 

Areia 

309 

262 

172 

265 

186 

138 

3 

5 

2 

Alumínio 6061-T6 Squeeze 

Forjamento 

292 

262 

268 

241 

10 

10 

Latão CDA 377 Squeeze 

Extrusão 

379 

379 

193 

145 

32 

48 

Bronze de alumínio 

CD 624 

Squeeze 

Forjamento 

783 

703 

365 

345 

13,5 

15 

 

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) (DORIC, 1988). 

 

2.1.2 Parâmetros do Processo Squeeze Casting 

 

Existem muitas variáveis que devem ser controladas a fim de garantir-se a 

qualidade das peças fundidas através de squeeze casting. Estes parâmetros variam, em 

geral, com o tipo de liga utilizada e com a geometria da peça e são os seguintes 

(DORIC, 1988): 

 Volume de metal fundido – é um parâmetro crítico da fundição por pressão direta, 

pois as dimensões finais da peça dependem da quantidade de metal inserido na coquilha 

antes da aplicação da pressão.  
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 Superaquecimento – a temperatura de vazamento influencia bastante a qualidade da 

peça e a vida útil da coquilha. Devido às características do processo não há necessidade 

de altas temperaturas de vazamento com o objetivo de aumentar a fluidez do líquido, 

uma vez que o preenchimento da coquilha é obtido através da pressurização; desta 

forma pode-se trabalhar com uma fluidez relativamente baixa. 

 Temperatura das ferramentas – as temperaturas de operação da coquilha e do 

punção são parâmetros que afetam diretamente a taxa de transferência de calor da peça.                  

 Tempo de espera para pressurização – é a duração entre o exato instante do 

vazamento e o instante em que a pressão é aplicada sobre o metal através do punção (ou 

pistão).  

 Tempo de duração da aplicação da pressão – após a completa solidificação da peça 

e a obtenção de uma homogeneização da temperatura a pressão pode ser retirada. Para 

peças pesando até 10 Kg, o tempo de aplicação da pressão pode chegar até 120 s. 

 Lubrificação – para a maioria das ligas não-ferrosas a desmoldagem é facilitada 

aplicando-se sobre a superfície quente da coquilha um lubrificante de grafite coloidal na 

forma de spray.  

 Pressão aplicada – a pressão 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. 

 

2.1.3 Algumas Vantagens do Processo Squeeze Casting 

 

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. Além disso, as altas taxas de transferência de calor no processo squeeze casting 

obviamente diminuem o tempo de solidificação; para alumínio este tempo é reduzido 

pela metade (HU, 1998). 

 Em geral pode-se dizer que a estrutura fina e propriedades mecânicas superiores 

dos componentes fabricados por squeeze casting se dão devido aos seguintes fatores: (i) 

mudanças no resfriamento da liga, (ii) mudanças na composição e porcentagens das 

fases na liga solidificada, (iii) mudanças no coeficiente de transferência de calor do 

molde e a liga e (iv) mudanças na densidade da liga devido à diminuição de porosidade 

(GHOMASHCHI, 2000). 

 Em geral as dendritas e o espaçamento interdendrítico de peças fundidas sob 

compressão são menores que aqueles de peças fundidas na ausência de pressão. 

Skolianos et al. (1997) mostraram ainda que a intensidade da pressão aplicada pode 

modificar a proporção de fases presentes na região interdendrítica, como no caso da liga 

de alumínio AA-6061. 
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2.2 INFLUÊNCIA DA PRESSÃO NO DIAGRAMA DE FASES 

 

Ao aplicar uma alta pressão sobre um sistema, é esperado que o mesmo sofra 

mudanças em seu diagrama de fases, essas mudanças podem ser deduzidas 

considerando a equação de Clausius-Clapeyron, que é usada para descrever  um sistema 

onde coexistem duas fases: 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑇
=

𝐿𝛽→𝛼

𝑇(𝑣𝛼−𝑣𝛽)
          (2.1) 

 

Onde 𝑝 é a pressão, 𝑇 é a temperatura, 𝐿𝛽→𝛼 é o calor latente necessário para 

passar um mol de matéria de uma fase para a outra e 𝑣𝛼 é o volume específico de uma 

das duas fases em equilíbrio, definido como sendo a razão entre o volume total do 

sistema e o número de mols de partículas, e 𝑣𝛽 e o volume específico da secunda fase 

em equilíbrio. Pode-se usar a equação (2.1) para encontrar a relação entre a pressão e a 

temperatura de coexistências das duas fases.  

Para o caso do alumínio a curva de coexistência das fases sólida e líquida no 

diagrama da temperatura e pressão, já foi calculada por vários métodos teóricos e 

experimentais, esses resultados podem ser encontrados em (JOZSEF, 2009) e estão 

dispostos na Figura (2.4) onde pode-se ver que com o aumento da pressão há um 

aumento na temperatura de coexistência das fases. Segundo a Figura (2.4) com um 

aumento na pressão de 0 GPa até 80 GPa a temperatura de coexistência das fases sólido 

e líquido do alumínio aumenta de 933 K para um valor próximo de 3650 K, pode-se 

perceber que esse aumento obedece uma curva suave, até os 80 GPa, passando dessa 

região não pode-se mais ter certeza do comportamento do diagrama. Essa mudança no 

ponto de fusão do material representa uma variação indireta em outro parâmetro térmico 

importante do processo, que é o superaquecimento. O superaquecimento é definido 

como sendo a diferença entre a temperatura de vazamento e a temperatura de fusão, ou 

seja: 

 

∆𝑇𝑉 = 𝑇𝑉 − 𝑇𝑓          (2.2) 

 

Onde ∆𝑇𝑉 é o superaquecimento, 𝑇𝑉 é a temperatura de vazamento e 𝑇𝑓 é a 

temperatura de fusão. Geralmente pode-se variar o superaquecimento variando a 

temperatura de vazamento, mas em fundições sob pressão também pode-se variar o 

superaquecimento variando a temperatura de fusão. Observando a figura 2.4 pode-se 

estimar um aumento de 53,35 K/GPa, para os primeiros 20 GPa considerando um 

aumento linear nessa região da curva. 
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Figura 2.4 Temperatura de fusão do alumínio em função da pressão (JOZSEF, 

2009). 

 

Ainda assim é importante estar ciente que o que define o comportamento da 

curva de coexistência, é a equação fundamental do sistema, e que cada sistema pode 

demonstrar um comportamento totalmente diferente do outro. O que se observa 

experimentalmente, é que o aumento da pressão favorece sempre a fase que possui o 

menor volume, para a maioria dos metais este seria o estado sólido, mas ao se 

considerar, por exemplo, um sistema formado apenas de água, tem-se um aumento na 

sua temperatura de coexistência de líquido e vapor com o aumento da pressão, pois o 

vapor apresenta um volume maior que o líquido, mas ao se considerar a temperatura de 

coexistência da fase líquida e sólida, observa-se que o aumento da pressão faz com que 

a temperatura de coexistência diminua, pois a água aumenta de volume ao passar do 

estado líquido para o sólido. 

 De um ponto de vista mecânico, essa mudança já deveria ser esperada, devido à 

diminuição da distância entre os átomos e a diminuição do movimento atômico. A 

Figura (2.5) apresenta um diagrama de fase do sistema Al-Zn sob a pressão de 5,4 GPa, 

observando o diagrama pode-se ver que a solubilidade de zinco na fase α (rica em 

alumínio) diminui assim como a solubilidade do alumínio na fase β (rica em zinco) 

também diminui, pode-se ver também que a composição dos pontos eutético e eutetóide 

se mantém invariantes (FUGINAGA, 1994). 
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Figura 2.5 Mudanças estimadas no diagrama de fases do sistema Al-Zn com a 

aplicação de alta pressão, a linha pontilhada representa o diagrama sem o aumento da 

pressão, e a linha continua representa o diagrama com uma aplicação de 5,4 GPa 

(FUGINAGA, 1994). 

 

2.3 O ALUMÍNIO E SUAS APLICAÇÕES 

 

O Alumínio é o segundo elemento metálico mais abundante na terra, o mesmo 

tem se tornado um competidor econômico em aplicação de engenharia, desde o fim do 

século 19. A emergência de três desenvolvimentos industriais importantes(a saber, o 

automobilismo, a aviação e a indústria elétrica), junto com a demanda por um material 

com as características consistentes com as qualidades únicas do alumínio e suas ligas, 

beneficiou em muito o crescimento na produção e uso do novo metal (ROOY, 1990). 

Quando a redução eletrolítica da alumina (Al2O3) dissolvida em criolita derretida 

foi independentemente desenvolvida por Charles Hall em Ohio Paul Heroult na França 

em 1886, o primeiro veículo com motor de combustão interna estava surgindo, e o 

alumínio iria ter um papel como material automotivo de crescente valor para a 

engenharia. Eletrificação iria precisar de imensas quantidades de metal leve e condutor, 

para transmissão à longas distancias e para construção de torres para suportar a rede de 

cabos suspensos que vão distribuir energia elétrica das estações de energia. Dentro de 

algumas décadas os irmão Wright irão dar luz à uma indústria totalmente nova que 
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cresceu em parceria com o desenvolvimento da indústria de peças de alumínio 

estruturalmente confiáveis, resistentes, e resistentes à fratura para fuselagem e motores 

(ROOY, 1990). 

 O crescimento da indústria do alumínio não foi limitada à esses 

desenvolvimentos. As primeiras aplicações comerciais do alumínio foram em itens 

como armação de espelhos, números de casa, e bandejas. Utensílios de cozinha também 

eram parte de um grande mercado. Com o tempo o alumínio cresceu em diversidade de 

aplicações ao ponto que virtualmente todos os aspectos da vida moderna estão afetados 

pelo seu uso direta ou indiretamente (ROOY, 1990) 

. 

2.3.1 Propriedades do Alumínio  

 

Entre as propriedades impressionantes do alumínio está a sua versatilidade. A 

faixa de propriedades físicas e mecânicas que podem ser desenvolvidas desde o 

alumínio de alta pureza até as ligas mais complexas é notável, mais de trezentas 

composições de liga são reconhecidas no geral, além das muitas variações 

desenvolvidas internacionalmente (ROOY, 1990). 

 As propriedades do alumínio que faz com que esse metal e suas ligas sejam mais 

econômicos e atrativos para uma ampla variedade de aplicações são seu peso leve, 

propriedades físicas, propriedades mecânicas e resistência à corrosão. O alumínio possui 

uma densidade de apenas 2.7g/cm
3
, que é aproximadamente um terço do aço (7.83 

g/cm
3
), do cobre (8.93 g/cm

3
) ou o latão (8.53 g/cm

3
). Apresenta uma excelente 

resistência à corrosão na maioria dos ambientes incluindo, atmosfera, água (incluindo 

água salgada), petroquímicos, e muitos sistemas químicos (ROOY, 1990). A superfície 

do alumínio pode ser altamente refletiva. Energia radiante, luz visível, calor radiante, e 

ondas eletromagnéticas são refletidas efetivamente, mas superfícies anodizadas, e com 

anodizamento escuro podem ser refletivas ou absolventes. A refletância do alumínio 

polido cobre uma ampla faixa de comprimentos de onda, o que o leva à seleção de uma 

variedade de usos decorativos e funcionais (ROOY, 1990). 

O alumínio tipicamente apresenta uma excelente condutividade térmica e 

elétrica, porém algumas ligas têm sido desenvolvidas apresentando alto grau de 

resistividade elétrica. O alumínio geralmente selecionado pela sua condutividade 

térmica, que chega a ser quase o dobro da do cobre, com base em um peso equivalente. 

A sua alta condutividade e resistência mecânica de suas ligas podem ser usados para a 

construção de cabos de alta voltagem feitos de aço reforçado de alumínio. A 

condutividade térmica do alumínio, que chega até uma faixa de 50% até 60% da do 

cobre, é vantajosa em trocadores de calor, evaporadores, aplicações e utensílios 

eletricamente aquecidos, cabeças de cilindros automotivos e radiadores (ROOY, 1990). 

Alumínio é não-ferromagnético, uma propriedade importante em industrias 

elétricas e de eletrônicos. Ele é não-pirofórico o que é importante em aplicações que 

envolvam a exposição ou o manuseamento de materiais inflamáveis ou explosivos. 
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Alumínio é também não-toxico, e é usado rotineiramente em embalagens de comidas e 

bebidas. Ele possui uma aparência atrativa em seu acabamento natural, que pode ser 

suave e lustroso ou claro e brilhante. Ele pode ter virtualmente qualquer cor ou textura 

(ROOY, 1990). 

Algumas ligas de alumínio excedem o aço estrutural em resistência, como por 

exemplo, a liga 6066 que após os tratamentos adequados demonstra uma resistência 

típica de até 395 MPa, porém o alumínio puro e certas ligas de alumínio são notáveis  

por possuírem resistência e dureza extremamente baixas (ROOY,1990). 

 

2.4 CLASSIFICAÇÃO DAS LIGAS DE ALUMÍNIO 

 

É conveniente dividir as ligas de alumínio em duas categorias principais: as 

composições fundidas e as composições forjadas, a diferenciação posterior de cada 

categoria é baseada em mecanismos primários de desenvolvimento de propriedades. 

Muitas ligas respondem a tratamentos térmicos baseados na solubilidade da fase. Entre 

esses tratamentos estão tratamento térmico por solubilização, tempera, e precipitação, 

envelhecimento e endurecimento (ROOY, 1990). Um grande número de outras 

composições forjadas depende de encruamento e trabalho a frio, geralmente em 

combinação com vários processos de recozimento para o desenvolvimento das 

propriedades. 

Foram desenvolvidas nomenclaturas para as ligas fundidas e as forjadas, o 

sistema desenvolvido pela “Aluminum Association” e pela ASTM (American Society 

for Testing Materials), é um dos mais aceitos, principalmente nos Estados Unidos. O 

sistema de identificação das ligas aplica nomenclaturas diferentes para as ligas fundidas 

e ligas forjadas, mas divide as ligas em famílias para a simplificação. Para ligas forjadas 

um sistema de quatro dígitos é usado para produzir uma lista de famílias de composição 

forjada como se segue: 

 1xxx Composições puras controladas (mínimo de 99% de alumínio em peso). 

 2xxx Ligas onde o cobre é o principal elemento de liga, embora outros 

elementos tais como magnésio, podem ser especificados. 

 3xxx Ligas onde o manganês é o principal elemento de liga. 

 4xxx Ligas onde o silício é o principal elemento de liga. 

 5xxx Ligas onde o magnésio é o principal elemento de liga. 

 6xxx Ligas onde o magnésio e o silício são os principais elementos de liga. 

 7xxx Ligas onde o zinco é o principal elemento de liga, porém outros elementos 

de liga podem ser adicionados como cobre, magnésio, cromo e zircônio podem 

ser adicionados. 

 8xxx Ligas que incluam composição de estanho e lítio caracterizando 

composições variadas. 
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Tendo definido as famílias das ligas de alumínio forjado, os demais algarismos 

correspondem à uma variante específica da liga normal, por exemplo considere a liga: 

x1x2x3x4 

Nesta liga hipotética o x1 representa a família da liga, o x2 representa uma variante 

específica da liga, neste caso usa se 0 se a liga for normal, e 1, 2 e 3 para se identificar a 

variante, e o x3 e x4 são usados para diferenciar as várias ligas do grupo, porém são 

usados valores arbitrários. Por exemplo, a liga 4032 é uma liga normal onde o silício é o 

elemento de liga principal, empregada na fabricação de pistões forjados devido ao baixo 

coeficiente de expansão e sua alta resistência ao desgaste. 

As composições fundidas são descritas por um sistema de três dígitos seguidos por 

um valor decimal, e suas famílias são as seguintes: 

 1xx.x Composições puras controladas (mínimo de 99% de alumínio em peso). 

 2xx.x Ligas onde o cobre é o principal elemento de liga. 

 3xx.x Ligas onde o silício é o principal elemento de liga, porém outros 

elementos como cobre e magnésio podem também ser adicionados. 

 4xx.x  Ligas onde o silício é o principal elemento de liga. 

 5xx.x Ligas onde o magnésio é o principal elemento de liga. 

 6xx.x não é utilizado. 

 7xx.x Ligas onde o zinco é o principal elemento de liga. 

 8xx.x Ligas onde o estanho é o principal elemento de liga. 

Tendo definido as famílias das ligas de alumínio fundido, os demais algarismos 

representam uma variante específica da liga. De forma análoga às ligas forjadas, temos 

o primeiro algarismo como elemento majoritário da liga, os dois algarismos seguintes 

representam a liga dentro do grupo, e o ultimo dígito que corresponde ao valor decimal, 

representa a forma de fornecimento: 

 xxx.0 significa peças fundidas 

 xxx.1 lingotes fundidos 

 xxx.2 lingotes fabricados a partir de alumínio primário 

Por exemplo, a liga 413.1 se trata de uma liga Al-Si com uma proporção de silício 

de 11% a 13%, fornecida na forma de lingote. 

 

2.5 O SISTEMA Al-Zn 

 

O zinco como elemento de liga é usado para aumentar a resistência da liga, embora 

seja necessário adicionar uma proteção superficial, essas ligas são utilizadas quando o 

fator resistência/peso for o principal, como na aviação. As ligas Al-Zn estão entre as 

primeiras ligas desenvolvidas, porém as mesmas acabaram perdendo espaço quando as 

ligas Al-Cu e especialmente as ligas Al-Si passaram a ser estudadas, mas ainda assim as 



17 
 

ligas Al-Zn podem ser produzidas com um consumo menor de energia devido ao seu 

baixo ponto de fusão 692,5 K (MONDOLFO, 1976). 

O sistema Al-Zn é bem conveniente, e particularmente atrativo para o estudo de 

microestruturas e transições de fases, especialmente no estado supersaturado. A 

solubilidade do zinco no alumínio é a maior entre todos os elementos, obtendo um 

máximo de 67% (fração molar) a 654K. Isso se deve ao fato de que o zinco e o alumínio 

não formam fases intermetálicas, ou seja, a interação entre alumínio e zinco é 

relativamente fraca (ZELJKO, 2009). 

As temperaturas solvus, ou seja, a temperatura acima da qual os elementos de liga 

entram sem solução, nas ligas da série 7xxx são relativamente baixas quando 

comparadas com outros tipos de liga de alumínio, por exemplo, uma temperatura típica 

de solubilização de uma liga Al-Zn-Mg seria em torno de 480 ºC, enquanto que para um 

aliga Al-Mg-Si esta seria de aproximadamente 560 ºC. 

 À temperatura ambiente (298K), a solubilidade do zinco no alumínio é de 

0,85%, e a do alumínio no zinco é menos de 0,5%, o raio atômico do alumínio é 0,143 

nm, enquanto que o do zinco é 0,134 nm, essa diferença de aproximadamente 7% gera 

grande influencia na microestrutura das ligas de alumínio zinco, e zinco alumínio 

(ZELJKO, 2009). 

 O sistema Al-Zn ou Zn-Al pode chegar ao equilíbrio após uma rápida tempera, e 

um prolongado envelhecimento à temperatura ambiente, porém esse tratamento pode ser 

acelerado se executado a uma temperatura mais elevada. Ao chegar ao estado de 

equilíbrio, a liga possui duas fases: uma fase α(Al) feita de células cubicas de face 

centrada contendo aproximadamente 99% de Al e 1% de Zn, e uma fase β feita de 

células hexagonais tendo aproximadamente 99,5% de zinco e 0,5% de alumínio 

(ZELJKO, 2009) 

 Observando o diagrama de fases do sistema Al-Zn na figura 2.6 pode-se 

observar um ponto eutético em 94,9% Zn a 655 K e também um ponto peritético em 

70% Zn a 716 K, além de um ponto eutetóide em 78% Zn a 548 K (MONDOLFO, 

1976). 
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Figura 2.6 Diagrama de Fases do sistema Al-Zn (MONDOLFO, 1976). 

 

2.6 NUCLEAÇÃO HOMOGÊNEA 

 

Na temperatura de fusão ou na temperatura liquidus, o metal líquido encontra-se 

atomicamente desordenado e com uma energia interna maior que a do metal sólido. A 

partir do momento em que ocorre uma dissipação forçada ou não dessa energia interna, 

inicia-se o processo de solidificação que tenderá a arranjar os átomos na forma de rede 

cristalina. 

De modo geral, a solidificação ocorre por um processo de nucleação e 

crescimento, em que primeiramente se forma o núcleo do cristal que então, pela adição 

de mais átomos, cresce formando os grãos ou cristais. A nucleação só ocorre quando a 

energia cinética de vários átomos do metal líquido atinge um valor suficientemente 

baixo para permitir que eles ocupem as posições de equilíbrio na rede, pode-se dizer que 

as condições que favorecem a ocorrência da nucleação dependem dos aspectos 

termodinâmicos e das condições cinéticas da transformação. Quando o sólido é formado 

dentro do próprio líquido sem o auxílio de nenhum tipo de estimulante energético 

externo, diz-se que a nucleação é homogênea. No caso dos metais, pode ocorrer o 

surgimento de regiões de ordenação cristalina de curto alcance, mesmo a temperaturas 

acima do ponto de fusão. Essas regiões constituem-se em embriões da fase sólida, estes  

não são estáveis e podem continuar instáveis mesmo a certo nível de temperatura abaixo 

do ponto de fusão (GARCIA, 2001). 

Do ponto de vista termodinâmico, à pressão constante existe uma única 

temperatura na qual uma substância pura no estado líquido pode coexistir com essa 
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mesma substância sólida. Nessa temperatura as energias livres são iguais, conforme 

mostra a Figura (2.7): 

 

 

 

Figura 2.7 Representação esquemática da variação da energia livre de Gibbs/ unidade de 

volume com a temperatura à pressão constante para um elemento puro. 

 

Abaixo da temperatura de fusão, 𝑇𝑓, o sólido é a fase de menor energia, logo esta 

é a fase mais estável. Pode-se observar pela figura (2.7) que um volume de líquido à 

uma temperatura abaixo da temperatura de fusão perde energia livre e  transforma-se em 

sólido, mas o líquido não se transforma necessariamente em sólido imediatamente 

abaixo da temperatura de fusão, pois quando um grupamento atômico arranja-se com 

ordenação cristalina para formar um embrião, forma-se também uma superfície que o 

separa do líquido desordenado. Associada a essa superfície existe uma energia livre 

positiva, o que conduz a um aumento da energia livre à medida que essa superfície 

cresce o embrião só sobrevive se a energia livre total diminuir. Essa condição sugere 

que a nucleação homogênea possa se dar por meio da formação de embriões esféricos, 

já que essa forma geométrica é a que apresenta a menor relação superfície/volume 

(GARCIA, 2001). Nessas condições, a variação total da energia livre, ∆𝐺, será dada 

por: 

 

∆𝐺 = ∆𝐺𝑉 + ∆𝐺𝑆         (2.3) 

 

Onde ∆𝐺𝑉 é a variação de energia livre associada ao volume, e ∆𝐺𝑆 é a variação 

de energia livre associada à superfície. A variação ∆𝐺𝑉 para uma esfera de raio r é dada 

por: 

 

∆𝐺𝑉 =
4

3
𝜋𝑟³(𝑔2 − 𝑔1)        (2.4) 
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Onde 𝑔1 e 𝑔2 são respectivamente as energias livre por unidade de volume do 

líquido e do sólido. A Energia livre de Gibbs é definida como: 

 

𝐺 = 𝐸 − 𝑇𝑆 + 𝑃𝑉         (2.5) 

 

Onde E é a energia interna, T é a temperatura, S é a entropia, P é a pressão e V é 

o volume do sistema. 

E a entalpia é definida como: 

 

𝐻 = 𝐸 + 𝑃𝑉          (2.6) 

 

Onde H é a entalpia. Logo substituindo a equação (2.6) em (2.5) podemos 

definir energia livre de Gibbs como: 

 

𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆          (2.7) 

 

Então usando a equação (2.7) pode-se definir a variação de energia livre de 

Gibbs como sendo: 

 

𝐺2 − 𝐺1 = (𝐻𝑆 − 𝐻𝐿) − 𝑇(𝑆𝑆 − 𝑆𝐿)       (2.8) 

 

A variação de entalpia é dada por: 

 

𝑑𝐻 = 𝑇𝑑𝑆 + 𝑉𝑑𝑝         (2.9) 

 

Considerando que a transformação acontece a pressão constante temos que: 

 

𝑑𝐻 = 𝑇𝑑𝑆          (2.10) 

 

E integrando dos dois lados da equação temos que: 

 

∆𝐻 = 𝑄          (2.11) 

 

 E para o sistema em questão temos: 

 

𝐻𝑆 − 𝐻𝐿 = 𝑄𝐿          (2.12) 
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 Onde 𝑄𝐿 é o calor latente de fusão. E por definição a entropia de um sistema é 

dada por: 

 

𝑑𝑆 =
𝛿𝑄

𝑇
          (2.13) 

 

Onde Q é o calor envolvido na transformação. Como nesse caso o calor não 

varia, podemos escrever a variação de entropia como: 

 

∆𝑆 =
𝑄𝐿

𝑇𝑓
          (2.14) 

 

Agora substituindo os valores da variação de entalpia e variação de entropia das 

equações (2.12) e (2.14) na equação (2.8), e essa última na equação (2.4), tem-se que: 

 

∆𝐺𝑉 =
4

3
𝜋𝑟3𝐿 (1 −

𝑇

𝑇𝑓
) =

4

3
𝜋𝑟3𝐿 (

𝑇𝑓−𝑇

𝑇𝑓
)      (2.15) 

 

Onde L é definido como calor latente de fusão por unidade de volume. Ou ainda, 

definindo o super-resfriamento ∆𝑇 como: 

 

∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇𝑓          (2.16) 

 

E agora substituindo (2.16) em (2.15) tem-se: 

 

∆𝐺𝑉 = −
4

3
𝜋𝑟³𝐿

∆𝑇

𝑇𝑓
         (2.17) 

 

Com a formação da partícula sólida, estabelece-se uma interface sólido/líquido 

e, consequentemente uma energia associada a essa interface. A variação de energia livre 

associada a essa superfície, ∆𝐺𝑆, para o caso da geometria esférica, é dada por: 

 

∆𝐺𝑆 = 4𝜋𝑟²𝜎𝑆          (2.18) 

 

 Onde 𝜎𝑆 é a densidade de energia superficial. Então a variação total da energia 

livre, na formação de uma partícula esférica sólida de raio r, é dada pela soma dos dois 

termos,  ∆𝐺𝑆 e ∆𝐺𝑉, ou seja a soma das equações (2.17) e (2.18): 
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∆𝐺 = −
4

3
𝜋𝑟³𝐿

∆𝑇

𝑇𝑓
+ 4𝜋𝑟²𝜎𝑆        (2.19) 

 

 Os dois termos da equação (2.19), são mostrados na Figura 2.8 (a) e a variação 

total da energia livre é mostrada na Figura 2.8 (b): 

 

 

 

Figura 2.8 (a) Evolução das energias livres associadas á superfície ao volume de um 

embrião ou núcleo esférico em função do raio (b) Evolução da variação total de energia 

livre do embrião ou núcleo. 

 

 Como o valor de 𝜎𝑆 é sempre positivo e como com o crescimento do embrião a 

superfície cresce também, observa-se que ∆𝐺𝑆 cresce positivamente com r até atingir 

um ponto crítico. Por outro lado, ∆𝐺𝑉depende de ∆𝑇 e é negativo para valores positivos 

do super-resfriamento. A soma dessas duas componentes de energia conduz a uma 

curva resultante que passa por um valor máximo, que é definido como a energia de 

ativação que precisa ser alcançada para formar um núcleo estável de raio crítico. Esse 

ponto é determinado fazendo-se: 

 

𝑑(∆𝐺)

𝑑𝑟
= 0          (2.20) 

 

Ou seja: 

 

−4𝜋∆𝑇𝐿

𝑇𝑓
𝑟𝑐

2 + 8𝜋𝜎𝑆𝑟𝑐 = 0        (2.21) 

 

Onde 𝑟𝑐 é o raio crítico do núcleo, que é dado por: 
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𝑟𝑐 =
2𝜎𝑆𝑇𝑓

𝐿∆𝑇
          (2.22) 

 

E o valor máximo de ∆𝐺 pode ser determinado substituindo o raio crítico da 

equação (2.22) na equação (2.19): 

 

∆𝐺𝑐 =
16𝜋𝜎𝑆

3𝑇𝑓
2

3(𝐿∆𝑇)²
         (2.23) 

 

 Partículas que atinjam um raio maior que o raio crítico tornam-se núcleos 

estáveis que têm condições de crescer dentro da fase líquida, enquanto aquelas com raio 

menor que o raio crítico retornam ao estado líquido. As equações (2.22) e (2.23) 

demonstram claramente a dependência de 𝑟𝐶e ∆𝐹𝐶 com o super-resfriamento ∆𝑇. Na 

vizinhança do ponto de fusão, ou seja, quando o super-resfriamento tende a zero, o raio 

do núcleo crítico tende à infinito, e consequentemente não há um decréscimo na energia 

livre de volume suficiente para compensar o aumento em energia livre por conta da 

parcela superficial. Por outro lado, à medida que aumenta o super-resfriamento, ocorre 

um maior estímulo à nucleação refletido nas diminuições do 𝑟𝐶e ∆𝐹𝐶. 

 

2.7 EFEITO DA PRESSÃO NA NUCLEAÇÃO HOMOGÊNEA 

 

 Na seção anterior foram investigadas as relações termodinâmicas que regem o 

processo da nucleação homogênea para o caso onde a pressão do sistema é constante, 

nesta seção vamos investigar o efeito da pressão neste processo. Observando a equação 

(2.9) tem-se a variação da entalpia que é dada por: 

 

𝑑𝐻 = 𝑇𝑑𝑆 + 𝑉𝑑𝑝         (2.24) 

 

 Na seção anterior vimos que o segundo termo da equação se reduz a zero no 

caso da pressão constante, mas com a variação de pressão temos que: 

 

∆𝐻 = 𝑄𝐿 + ∫ 𝑉𝑑𝑝
𝑝

𝑝0
         (2.25) 

 

 Considerando um sistema formado apenas por alumínio puro, pode-se estimar o 

valor da integral que aparece na equação (2.25) da seguinte forma, primeiro 

considerando a equação de estado dos sólidos ideais tem-se que: 

 

𝑉 = 𝑉0[1 + 𝛾(𝑇 − 𝑇0) − 𝜅(𝑝 − 𝑝0)]      (2.26) 

 

 Onde 𝛾 é o coeficiente de dilatação volumétrica a pressão constante, definido 

como: 



24 
 

 

𝛾 =
1

𝑉0

∂V

∂T
|

𝑝=𝑝0

          (2.27) 

 

 E κ é o coeficiente de compressibilidade isotérmica, definido como: 

 

𝜅 = −
1

𝑉0

∂V

∂p
|

𝑇=𝑇0

         (2.28) 

 

 Agora restringindo o intervalo de variações de pressão admissíveis para o 

sistema para 0 ≤ ∆𝑝 ≤ 20 𝐺𝑃𝑎 pode-se estimar uma função 𝑇(𝑝) linear da forma: 

 

𝑇 = 𝑇0 + 𝑛(𝑝 − 𝑝0)         (2.29) 

 

 Como pode-se ver pela Figura (2.4) 𝑛 assume o valor de 53,35 K/GPa durante o 

intervalo de pressões estabelecido. Pode-se ainda escrever a equação (2.29) da forma: 

 

𝑇 − 𝑇0 = 𝑛(𝑝 − 𝑝0)         (2.30) 

 

 E substituir a equação (2.30) em (2.26): 

 

𝑉 = 𝑉0[1 + 𝛾𝑛(𝑝 − 𝑝0) − 𝜅(𝑝 − 𝑝0)]      (2.31) 

 

𝑉 = 𝑉0[1 + (𝛾𝑛 − 𝜅)(𝑝 − 𝑝0)]       (2.32) 

 

 Agora pode-se usar a equação (2.32) para calcular a integral da equação (2.25): 

 

∫ 𝑉0[1 + (𝛾𝑛 − 𝜅)(𝑝 − 𝑝0)]
𝑝

𝑝0
𝑑𝑝       (2.33) 

 

[𝑉0𝑝 + 𝑉0(𝛾𝑛 − 𝜅)
(𝑝−𝑝0)²

2
] − [𝑉0𝑝0 + 𝑉0(𝛾𝑛 − 𝜅)

(𝑝0−𝑝0)²

2
]   (2.34) 

 

𝑉0(𝑝 − 𝑝0) + 𝑉0(𝛾𝑛 − 𝜅)
(𝑝−𝑝0)²

2
       (2.35) 

 

𝑉0 [(∆𝑝) +
(𝛾𝑛−𝜅)(∆𝑝)²

2
]        (2.36) 
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 Para facilitar as manipulações algébricas pode-se definir o termo dependente da 

pressão da equação (2.25) como: 

 

∫ 𝑉𝑑𝑝
𝑝

𝑝0
= 𝐻𝑝 ≡ 𝑉0 [(∆𝑝) +

(𝛾𝑛−𝜅)(∆𝑝)²

2
]      (2.37) 

 

 Como a equação (2.37) é deduzida para um sistema feito de alumínio pode-se 

substituir os valores das constantes da equação que são, a saber, 𝛾 = 69 × 10−5𝐾−1, 

𝑛 = 53,35 𝐾/𝐺𝑃𝑎 e 𝜅 = 0,014𝐺𝑃𝑎−1 na equação para se obter: 

 

𝐻𝑝 ≡ 𝑉0 [(∆𝑝) +
(0,023𝐺𝑃𝑎−1)(∆𝑝)2

2
]  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑢𝑚í𝑛𝑖𝑜 0 ≤ ∆𝑝 ≤ 20𝐺𝑃𝑎  (2.38) 

 

Analisando a equação (2.37) pode-se perceber que o segundo termo do lado 

esquerdo da equação pode também assumir valores negativos dependendo das 

propriedades do material (porém vale lembrar que a equação (2.37) só é valida para 

materiais que possuem uma relação 𝑇(𝑝) linear e que se comportem como sólido ideal) 

esse comportamento deve ser esperado quando o núcleo sólido se contrai mais do que se 

dilata devido ao efeito da pressão, para tais materiais o termo 𝐻𝑝 assume um valor 

máximo á uma determinada pressão e em seguida passa a decrescer. Este 

comportamento já é esperado da equação (2.25), pois uma variação 𝑑𝑝 certamente 

provoca uma variação 𝑑𝐻, porém a forma e o sentido dessa variação dependem 

unicamente do comportamento do volume com a variação da pressão. 

Analisando a equação (2.38) pode-se perceber que o termo 𝐻𝑝 tem dimensão de 

energia e, além disso, pode-se perceber também que para variações de pressão da ordem 

de 10−1𝐺𝑃𝑎 ou menor o segundo termo do lado esquerdo da equação se torna muito 

menor que o primeiro, se tornando então desprezível, este comportamento já é esperado, 

pois se a pressão não produz uma dilatação considerável, o volume na equação (2.25) 

pode ser considerado constante. 

 Substituindo a equação (2.37) em (2.25) tem-se que: 

 

∆𝐻 = 𝑄𝐿 + 𝐻𝑝         (2.39) 

 

Agora partindo para a definição de entropia tem-se que: 

 

𝑑𝑆 =
𝛿𝑄

𝑇
          (2.40) 

 

Considerando o efeito da pressão na entropia e substituindo (2.29) em (2.40) se 

obtem: 

 

∆𝑆 =
𝑄𝐿

𝑇𝑓+𝑛∆𝑝
          (2.41) 
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Agora substituindo a equação (2.39) e a equação (2.41) na equação (2.8) se 

obtem: 

 

∆𝐺 = (𝑄𝐿 + 𝐻𝑝) −
𝑇𝑄𝐿

𝑇𝑓+𝑛∆𝑝
        (2.42) 

 

Que pode se escrito como: 

 

∆𝐺 = 𝑄𝐿 [1 −
𝑇

𝑇𝑓+𝑛∆𝑝
] + 𝐻𝑝        (2.43) 

 

∆𝐺 = −𝑄𝐿 [
∆𝑇+𝑛∆𝑝

𝑇𝑓+𝑛∆𝑝
] + 𝐻𝑝        (2.44) 

 

Agora dividindo a equação (2.44) por 𝑉 e definindo: 

 

ℎ𝑝 ≡
𝐻𝑝

𝑉
          (2.45) 

 

Se obtem: 

 

𝑔2 − 𝑔1 = −𝐿 [
∆𝑇+𝑛∆𝑝

𝑇𝑓+𝑛∆𝑝
] + ℎ𝑝        (2.46) 

 

Agora pode-se substituir a equação (2.46) em (2.4) para obter: 

 

∆𝐺𝑉 = −
4

3
𝜋𝑟³ [(𝐿 (

∆𝑇+𝑛∆𝑝

𝑇𝑓+𝑛∆𝑝
)) + ℎ𝑝]      (2.47) 

 

Agora substituindo (2.47) e (2.18) em (2.3) obtem-se: 

 

∆𝐺 =
4

3
𝜋𝑟³ [(𝐿 (

∆𝑇+𝑛∆𝑝

𝑇𝑓+𝑛∆𝑝
)) + ℎ𝑝] + 4𝜋𝑟²𝜎𝑆      (2.48) 

 

 Calculando o raio crítico obtem-se: 
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𝑟𝑐 =
2𝜎𝑆

𝐿(
∆𝑇+𝑛∆𝑝

𝑇𝑓+𝑛∆𝑝
)+ℎ𝑝

         (2.49) 

 

 Então como pode-se ver pela equação (2.49) o aumento da pressão causa uma 

variação no raio crítico, e esta variação pode ser positiva ou negativa dependendo das 

propriedades do material e da pressão aplicada, pode-se perceber também que para 

∆𝑝 = 0 a equação (2.49) se reduz à equação (2.22). Agora pode-se substituir a equação 

(2.49) na equação (2.48) para se obter a energia de ativação: 

 

∆𝐺𝑐 =
16𝜋𝜎𝑆

3

3(𝐿(
∆𝑇+𝑛∆𝑝

𝑇𝑓+𝑛∆𝑝
)+ℎ𝑝)

2        (2.50) 

 

 Então como pode-se ver pela equação (2.50)  o aumento da pressão também 

causa uma variação na energia de ativação, e essa variação pode ser positiva ou negativa 

dependendo das propriedades do material e da pressão aplicada, pode-se perceber 

também que se ∆𝑝 = 0 a equação (2.50) se reduz à equação (2.23). Em conclusão pode-

se dizer que o efeito da pressão no processo de nucleação e crescimento pode ter um 

efeito favorável ou desfavorável dependendo da pressão utilizada e das propriedades do 

material. 

 

2.8 ESTRUTURAS DE SOLIDIFICAÇÃO 

 

Após a formação dos primeiros núcleos, cria-se uma interface sólido/líquido, 

onde então se iniciam os processos de rejeição de soluto ou rejeição de solvente, 

dependendo do sistema binário metálico. A redistribuição de soluto é efetuada na 

fronteira de solidificação, que pode ser considerada planar quando se trata de ligas 

diluídas, material com pequeno porcentual de impurezas, formadas por uma região 

confinada entre as isotermas solidus e líquidus ou quando se trada de solidificação de 

ligas mais concentradas. Em ambos os casos, a forma pela qual o soluto e as impurezas 

são distribuídos é fundamental para as propriedades finais da estrutura bruta de 

solidificação (GARCIA, 2001). Essa rejeição de soluto poderá propiciar a origem de um 

fenômeno conhecido como super-resfriamento constitucional. 

A forma de crescimento da fase sólida em uma solidificação é normalmente 

controlada pela extração de calor através da interface sólido/líquido e do sólido 

formado. Normalmente a interface apresenta-se atomicamente rugosa e é isotérmica em 

temperatura ligeiramente abaixo da temperatura de fusão de equilíbrio, tão baixa quanto 

o necessário para manter a força motriz da cinética de crescimento. Este sub-

resfriamento cinético é estimado da ordem de 0,01
o
C. Qualquer instabilidade de forma 

localizada na interface deve se projetar para uma região de maior temperatura que a de 

fusão e, assim, ser novamente fundida, para propiciar a continuidade de uma interface 

isotérmica (CAMPOS, 1978). 

Entretanto, caso possa ser produzido um estado de metaestabilidade ou 

instabilidade próximo á interface em crescimento, pela criação de um gradiente 

invertido de energia livre (isso é conseguido normalmente com um gradiente de 



28 
 

temperatura invertido) a interface entrará em colapso e surgirão instabilidades de forma. 

Usualmente essas instabilidades da interface também entram em colapso de segunda 

ordem, desenvolvendo ramificações laterais, e podem até chegar a um colapso de 

terceira ordem desenvolvendo uma ramificação terciária. Assim sendo, a interface 

degenera-se morfologicamente, crescendo com uma forma ramificada semelhante à uma 

árvore, conhecida como interface dendrítica (dendrida, em grego significa árvore), 

como mostra a Figura 2.7 (CAMPOS, 1978). 

 

 

 

Figura 2.7 Representação de uma estrutura dendrítica exibindo os braços 

primários, secundários e terciários. 

 

Nas ligas de tipo monofásico, a solidificação ocasiona uma redistribuição de 

soluto, que por sua vez, proporciona uma variedade de estruturas de interfase. O 

primeiro efeito perceptível da redistribuição de soluto é o aparecimento do super-

resfriamento constitucional. 

 Em circunstâncias normais, existindo um gradiente de temperatura positivo no 

líquido, a partir da interface todo liquido encontra-se a uma temperatura acima da linha 

liquidus e não se observa o super-resfriamento. Variações locais na composição, 

associadas com a redistribuição de soluto, podem proporcionar uma variação na 

temperatura liquidus efetiva, de região para região no líquido. Nessas condições, parte 

do líquido pode ser super-resfriada constitucionalmente. Isso significa que o super-

resfriamento é resultante de variações constitucionais (ou seja, composicionais) no 

líquido (CAMPOS, 1978). 

A existência de uma zona de super-resfriamento constitucional e, portanto, de 

um gradiente negativo de energia livre à frente da interface, tornará a mesma 

morfologicamente instável, com perturbações na sua forma. Para baixos graus de super-

resfriamento, desenvolve-se uma interface celular a partir de uma interface planar, 

primeiro surgindo pequenas cavidades e a seguir mostrando células alongadas 

(CAMPOS, 1978). 

 À medida que o grau de super-resfriamento aumenta, as superfícies das células 

vão-se estendendo e, eventualmente, ramificam-se para formar dendritas celulares como 

mostra a Figura 2.8 (VISKANTA, 1988) (KURZ & FISHER, 1984). A sequencia de 

transição global pode ser esquematizada como segue: 

(i) Sem super-resfriamento → interface planar; 
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(ii) Com super-resfriamento → protuberâncias na interface; 

(iii) Aumentando o super-resfriamento: 

 Células alongadas 

 Dendritas celulares 

 

 

 

Figura 2.8 Interface sólido/líquido com vários graus de super-resfriamento, da esquerda 

para a direita observa-se uma interface planar, uma interface com protuberâncias, uma 

interface de células alongadas e uma interface de dendritas celulares. 

 

A primeira característica morfológica de uma interface sólido/líquido não planar 

é o desenvolvimento de Células, vista na Figura 2.8, que são perturbações cujas 

amplitudes aumentam progressivamente à medida que as condições de crescimento 

afastam-se do valor crítico que determina a instabilidade da interface, seja através de 

alterações na velocidade da interface 𝑉𝑠𝑙 ou no gradiente térmico no líquido 𝐺𝑙. Além 

disto, há a ocorrência de acúmulo de soluto nas regiões adjacentes às perturbações, 

devido à rejeição lateral de soluto à medida que essas perturbações crescem, acentuando 

a diferença de velocidade de solidificação entre ambas. 

O espaçamento entre as regiões ricas em soluto, denominado Espaçamento 

Celular, é um parâmetro tecnologicamente importante, uma vez que o seu 

comportamento tem sido alvo de estudos de vários pesquisadores sendo que foi 

observada a sua diminuição com o aumento da velocidade de solidificação até o 

momento em que ocorre a transição morfológica de celular para dendrítica. Alguns 

autores (FLEMINGS, 1974; KURZ e FISHER, 1984/1992) propõem que essa transição 

morfológica tenda a ocorrer, quando as condições de solidificação são tais que a 

anisotropia do crescimento dos cristais passa a exercer influência sobre as suas direções. 

 O crescimento dendrítico é fortemente cristalográfico. As ramificações primárias 

e laterais possuem seus braços paralelos a direções cristalográficas específicas, o que 

quer dizer que a direção do crescimento dendrítico não depende da direção do fluxo de 

calor, mas sim pela direção de crescimento cristalográfico mais favorável como pode 

ser visto na Figura 2.9 (GARCIA, 2001). 

 



30 
 

 

 

Figura 2.9 - Direções de crescimento esquemáticas: morfologia celular (A), morfologia 

de transição celular a dendrítica (B) e morfologia dendrítica (C), onde a direção de 

crescimento é definida por fatores cristalográficos (GARCIA, 2001). 

 

Durante o crescimento dendrítico, a ramificação principal em crescimento 

desenvolve ramificações laterais. O espaçamento dos braços primários, dos braços 

secundários e terciários depende das condições de solidificação. Em velocidades de 

crescimento bastante elevadas, podem formar-se somente ramificações primárias, mas, à 

medida que a velocidade decresce, desenvolvem-se também ramificações laterais. Uma 

medida útil dos efeitos das condições de solidificação sobre a estrutura dendrítica é o 

espaçamento entre os braços dendríticos λ, essa medida, também conhecida como 

espaçamento interdendrítico possui grande significado tecnológico, devido à sua relação 

com as propriedades mecânicas de componentes fundidos e forjados. 

Sob o ponto de vista científico e tecnológico, as medidas dos espaçamentos 

interdendríticos primários e secundários têm apresentado grande significado, pois tem 

sido constatado que elas exercem influência sobre as propriedades mecânicas de 

componentes fundidos e trabalhados mecanicamente (FLEMINGS, 1974; KURZ & 

FISHER, 1984; CALDWELL et al, 1977). A Figura 2.10 ilustra o aspecto da 

morfologia dos espaçamentos: 
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Figura 2.10 - Ilustração do aspecto morfológico de crescimento dendrítico unidirecional, 

mostrando os espaçamentos dendríticos primários (𝜆1), secundários (𝜆2) e terciários 

(𝜆3) (OSÓRIO, 2004). 

 

A força motriz do crescimento de ramificações dendríticas secundárias é o 

super-resfriamento constitucional, observado entre as regiões primárias. Normalmente, 

ocorre a ramificação para reduzir este super-resfriamento a um nível bastante pequeno. 

O espaçamento final entre os braços difere do espaçamento durante o crescimento, pois 

durante o crescimento muitas ramificações pequenas desaparecem, enquanto que as 

grandes ramificações continuam a crescer, esse efeito é chamado de engrossamento 

(CAMPOS, 1978). 

 As formas de crescimento são bastante variadas. Normalmente, cada dendrita 

ramificada cresce de um único núcleo e possui uma única orientação, porém pequenas 

variações podem ser produzidas durante o crescimento, devido a distorções mecânicas 

causadas pela turbulência do líquido (CAMPOS, 1978). 

 Quando o crescimento dendrítico é continuo num grande volume de material, a 

estrutura resultante torna-se fortemente anisotrópica. Essa anisotropia pode ter efeitos 

bastante danosos nas propriedades finais. Por essa razão, normalmente produz-se etapas 

de crescimento com o objetivo de promover nucleação extensiva e, assim, assegurar 

máxima isotropia (CAMPOS, 1978). 

 Uma extensa série de estudos efetuados por Flemings (1974) mostra que as 

dendrítas celulares formam uma disposição característica, semelhante a placas, com um 

espaçamento entre os braços determinado pelo tempo de solidificação local tS. O efeito 

da quantidade de soluto, entretanto, é pouco claro. Geralmente o espaçamento dos 

braços dendríticos é dado por uma equação da forma: 

 

𝜆 = 𝑏(𝐺𝑇 . 𝑉𝑠𝑙)
−𝑛        (2.51) 
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Onde n é ½ para espaçamentos entre as ramificações primárias e assume um 

valor de 1/3 a 1/2 para espaçamentos secundários, 𝐺𝑇 é o gradiente de temperatura, 𝑉𝑠𝑙 é 

a velocidade de solidificação, ou de crescimento, e b é uma constante a ser determinada.  

O estudo dos espaçamentos dendríticos secundários sofre a influência das 

condições térmicas e do percentual de soluto da liga em estudo de solidificação. Além 

disso, todas as propostas são concordantes no que diz respeito a uma maior velocidade 

da interface em regiões onde os espaçamentos são menores (FLEMINGS et all, 1970;  

OKAMOTO ,1978). 

Os espaçamentos dendríticos secundários podem ser expressos em função de 

outro parâmetro térmico, chamado de tempo de solidificação local que é dado pela 

expressão: 

 

𝑡𝑆 =
∆𝑇𝑆

𝐺𝑇.𝑉𝑠𝑙
         (2.52) 

 

Onde ∆𝑇𝑆 é o desvio da temperatura de solidificação em condições de não-

equilibrio. Substituindo a equação (2.2) na equação (2.3) temos: 

 

𝜆 = 𝑏 (
𝑡𝑆

∆𝑇𝑆
)

𝑛

         (2.53) 

 

Logo como pode-se perceber pela equação (2.5) quanto maior é o tempo de 

solidificação local maior é o espaçamento dendrítico, para ∆𝑇𝑆 constante. Entretanto, 

deve-se lembrar que, como mencionado acima, o espaçamento entre os braços 

dendríticos não é simplesmente determinado pelo comportamento inicial, mas é 

complicado pelos efeitos de engrossamento. 
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CAPÍTULO III 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 ESQUEMA DOS PROCEDIMENTOS USADOS DURANTE O TRABALHO 

 

 A Figura 3.1 mostra a representação esquemática dos procedimentos usados 

durante o trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesagem do Alumínio e do Zinco 

Fundição das ligas 

Obtenção dos lingotes pelo 
processo squeeze casting 

Composição das ligas: 
Al-1%Zn 
Al-3%Zn 
Al-5%Zn 

Pressões utilizadas 
0 Mpa 

50 MPa 
100 MPa 
150 MPa 

Tempo de prensagem: 5s 

Parâmetros Térmicos: 
Temperatura de vazamento: 

710 
o
C 

Temperatura da  
lingoteira e do punção: 

Ambiente 

Depois de pronto o lingote é 
serrado no meio 

longitudinalmente  Metade do lingote é 
usado para fabricar 

corpos de prova para 
os ensaios de tração 

Metade do lingote é usado 
para medição dos 

espaçamentos dendríticos e 
da microdureza 

A metade do lingote é 
usinada para a 

fabricação dos corpos 
de prova 

Os corpos de prova 
são usados nos 

ensaios de tração 

Uma amostra é retirada do 
lingote e embutida para o 
tratamento metalografico 

Após o tratamento 
metalografico a amostra 
embutida é usada para a 

medição dos espaçamentos 
dendríticos secundários 

Após o tratamento 
metalografico a 

amostra embutida é 
usada para a medição 

das microdurezas 
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Figura 3.1 Esquema das atividades desenvolvidas durante o trabalho 

 

3.2 COMPOSIÇÃO DAS LIGAS E PRESSÕES UTILIZADAS NA OBTENÇÃO 

DOS LINGOTES 

 

 Após cortados o alumínio e o zinco, foram pesados com precisão até a terceira 

casa decimal usando a balança analítica SHIMADZU mostrada na Figura 3.2 para a 

obtenção da composição das ligas em massa. Foram obtidos 12 lingotes com três 

composições diferentes sendo elas Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn, solidificados sob o 

efeito de quatro pressões diferentes: pressão ambiente, pressão de 50 MPa, 100 MPa e 

150 MPa , como mostra a Tabela 3.1: 

 

 

 

Figura 3.2 Balança de analítica SHIMADZU com capacidade de 220 g e precisão de 

quatro casas decimais. 

 

Tabela 3.1: Tabela representando a composição dos lingotes estudados e a pressão sob a 

qual foram submetidos. 

 

 Pressão Ambiente 50 MPa 100 MPa 150 MPa 

Al-1%Zn #1 #2 #3 #4 

Al-3%Zn #5 #6 #7 #8 

Al-5%Zn #9 #10 #11 #12 

 

 

3.3 FORMA DE FUNDIÇÃO DOS LINGOTES 
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 Para a obtenção dos lingotes foi fundido primeiro o alumínio (temperatura de 

fusão do alumínio 660
o
C)  em um cadinho de carbeto de silício mostrado na Figura 3.3 

(a), revestido internamente por uma camada de Alumína, na proporção de 60% de 

Alumina e 40% de água, à uma temperatura de 730 
o
C, no forno tipo mufla fabricado 

pela Fornos Jung mostrado na Figura 3.3 (b), em seguida foi adicionado o zinco, 

(temperatura de fusão de 419
o
C). 

 

        

 

(a)             (b) 

 

Figura 3.3 (a) Cadinho: Cadinho de carbeto de silício, revestido internamente com 

alumina em solução, para evitar contaminação do banho de metal líquido. (b) Forno: 

Forno tipo Mufla, marca Jung, temperatura máxima 1300 
o
C, com interior revestido de 

placas refratárias e controle processado de temperatura. 

 

Tendo adicionado o zinco após um intervalo de 40 minutos o cadinho foi 

retirado do forno para a remoção da escoria e em seguida foi inserido um termopar de 

1,5 mm de diâmetro do tipo K para temperaturas até 1200 
o
C, para o monitoramento da 

temperatura, após a temperatura atingir a temperatura de vazamento correspondente a 

710
o
C (7,5% de superaquecimento) as ligas foram vazadas na lingoteira de aço 1020 

mostrada na Figura 3.4 (a) com dimensões especificadas na Figura 3.4 (b), após um 

intervalo de dois segundos (tempo de espera) é aplicada efetivamente a pressão com 

uma prensa hidrostática semi-automática com capacidade de 60 ton, a pressão é mantida 

por mais cinco segundos, sendo aliviada logo em seguida resultando o lingote pronto. 
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(a)                                                           (b) 

 

Figura 3.4 (a) Lingoteira de aço 1020 usada no trabalho (b) Dimensões da lingoteira. 

 

Depois de obtido o lingote o mesmo foi cortado transversalmente como mostra a 

Figura 3.5, sendo que uma das metades foi usada para a análise do espaçamento 

dendrítico e microdureza, e a outra metade foi usado para a usinagem do corpo de prova 

para os ensaios de tração. 

 

 

 

Figura 3.5 Corte feito nos lingotes. 

 

3.4 PROCEDIMENTO UTILIZADO PARA A MEDIÇÃO DOS 

ESPAÇAMENTOS DENDRITICOS E DA MICRODUREZA 

 

 Para a medição dos espaçamentos dendríticos secundário, foi feito novamente 

um corte transversal em uma das metades de aproximadamente 7 mm de espessura, 
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dessa camada foi retirada uma parte retangular referente ao centro do lingote, por fim a 

parte retangular foi cortada no meio, sendo que a amostra usada nas medições foi uma 

das duas metades da parte retangular (tendo em vista que com relação às taxas de 

extração de calor as duas metades devem ser simétricas) que é embutida para ser lixada. 

Esse processo está representado esquematicamente na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Representação esquemática da posição da amostra em relação ao lingote. 

 

 Após ser embutida a amostra retirada do lingote foi lixada usando dez lixas 

d’água de granulometria de 100, 180, 360, 500, 600, 1200, 1500, 2000, 2500 e 3000 e 

depois polida com alumina em solução. Após o polimento a amostra foi atacada com a 

solução keller cuja composição é de 50% água, 25% ácido nítrico, 15% ácido clorídrico 

e 10% ácido fluorídrico. 

Após a preparação metalográfica a amostra embutida é analisada no microscópio 

ótico com um aumento de 100x mostrado na Figura 3.7 para ser feita a medição dos 

espaçamentos dendríticos secundários. 

 

 

 

Figura 3.7 Microscópio ótico da marca olimpos, modelo BX41M-LED. 
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A obtenção dos espaçametnos dendríticos secundários foi feita baseando-se na 

metodologia utilizada em trabalhos sobre solidificação do sistema Al-Cu (GÜDUZ, 

2000) e mostrada esquematicamente na Figura 3.8: 

 

 

 

Figura 3.8 Micrografia apresentando a metodologia utilizada para medição do 

espaçamento dendrítico secundário. 

 

Seguindo o esquema mostrado na Figura 3.8, o espaçamento dendrítico é 

definido pela equação (3.1): 

 

𝜆2 =
𝑙

(𝑛−1)
           (3.8) 

 

Onde 𝜆2 é o espaçamento dendrítico secundário, n é o número de brações 

interceptados, e 𝑙 é o comprimento do segmento.Para obter os espaçamentos dendríticos 

secundários foi traçada uma reta perpendicular às dendritas secundárias, de forma que a 

reta cruze três dendritas secundárias (a reta sempre é traçada de forma que ela comece 

no centro da primeira dendrita, e termine no centro da última dendrita), ou seja, adotou-

se 𝑛 = 3, logo o espaçamento dendrítico foi definido como sendo a metade do tamanho 

da reta. A Figura 3.9 mostra uma das microestruturas onde foram feitas as medidas. 

 



39 
 

 

 

Figura 3.9 Microestrutura da liga Al-1%Zn fundido sob uma pressão de 100 MPa, as 

medições foram feitas usando o programa AnalySIS imager. 

 

 Foi usada a média de 30 medidas, onde as medidas foram tiradas em três 

regiões da amostra localizadas a 14 mm, 21 mm e 28 mm da borda do lingote, sendo 

que para cada região foram feitas dez medidas. Para distinguir o lado referente à borda 

do lingote do lado referente ao centro do lingote, foi feito um pequeno corte 

tangenciando o lado referente à borda do lingote, como é mostrado na Figura 3.10 (a) na 

parte superior da amostra à esquerda, a Figura 3.10 (b) mostra as regiões onde foram 

feitas as medidas dos espaçamentos dendríticos: 

 

 

 

          (a)                                                (b) 
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Figura 3.10 (a) Foto da amostra embutida usada na medição dos espaçamentos 

dendríticos secundários e das microdurezas (b) Representação esquemática da posição 

das medições dos espaçamentos dendríticos secundários e das microdurezas. 

 

Sendo o lado esquerdo da Figura 3.10 (b) referente à borda do lingote, as 

distâncias especificadas na figura se referem também à borda do lingote. 

Para as medições da microdureza, foram usadas as mesmas amostras que foram 

feitas o espaçamento dendrítico secundário, e as mesmas posições representadas na 

Figura 3.10 (b), porém para a microdureza foram feitas apenas três medidas em cada 

posição, usando o microdurometro mostrado na Figura 3.11 (a) totalizando em 9 

medidas por amostra. A carga usada nas medidas de microdureza foi de 500 mN com 

um tempo de 10 s para cada medida, a Figura 3.11 (b) mostra a marca da endentação 

deixada pelo microdurômetro na amostra 

 

 

 

Figura 3.11 (a) Microdurômetro da marca Simadzu, modelo HMV-2T, (b) 

marcas da endentação deixada pelo microdurômetro na amostra da liga Al-3%Zn 

solidificada sob a pressão de 150 MPa, mostrada pelos círculos vermelhos. 

 

3.5 PROCEDIMENTO UTILIZADO PARA A MEDIÇÃO DO LIMITE DE 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 

Para a medição do limite de resistência à trações foram produzidos os corpos de 

prova usando a metade dos lingotes que não foi feito o tratamento metalográfico, para 

cada metade foi feito um corpo de prova. A metade do lingote foi serrada no meio 

longitudinalmente e usinando uma dessas metades foram feitos os corpos de prova, 

como é mostrado esquematicamente na Figura 3.12: 
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Figura 3.12 Esquematização da produção dos corpos de prova a partir da 

usinagem dos lingotes. 

 

Os corpos de prova foram feitos seguindo as dimensões proporcionais da Norma 

ASTM E 8M – 03, como mostra a Figura 3.13: 

 

 

 

Figura 3.13 Dimensões proporcionais do corpo de prova recomendado pela 

norma. 

 

Depois de prontos os corpos de prova foram ensaiados na máquina servo-

hidráulica mostrada na Figura 3.14 onde foram feitos os ensaios de tração. 
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c  

 

Figura 3.14 Máquina servo-hidráulica, modelo Servo Pulser EHF Shimadzu, 

equipada com uma célula de carga com capacidade de 10 kN. 

 

 Para o ensaio de tração o corpo de prova foi colocado inicialmente com folga na 

máquina e logo após foi dada uma pré-carga para fixar a peça, depois de fixa na 

máquina a peça foi deformada com uma carga de 10 kN a 2 milímetros por minuto até 

seu rompimento. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

4.1 MICCROESTRUTURA DAS LIGAS ESTUDADAS 

 

 A Figura 4.1 (a), (b), (c) e (d) apresentam as microestruturas obtidas para a liga 

Al-1%Zn com variações de pressão de 0 MPa à 150 MPa, respectivamente. Pode-se 

verificar que de modo geral o espaçamento dendrítico secundários tende a diminuir à 

medida que se aumenta a pressão. 

 

  

 

   (a)                                                             (b) 
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(c)                                                                    (d) 

 

Figura 4.1 Microestruturas da liga Al-1%Zn solidificadas a (a) 0 MPa (b) 50 MPa (c) 

100 MPa e (d) 150 MPa com um aumento de 100x. 

 

 A Figura 4.2 (a), (b), (c) e (d) apresentam as microestruturas obtidas para a liga 

Al-3%Zn com variações de pressão de 0 MPa à 150 MPa, respectivamente. Pode-se 

verificar que de modo geral os espaçamentos dendríticos secundários tendem a diminuir 

à medida que se aumenta a pressão. 

 

  

 

(a)                   (b) 
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       (c)              (d) 

 

Figura 4.2 Microestruturas da liga Al-3%Zn solidificadas a (a) 0 MPa (b) 50 MPa (c) 

100 MPa e (d) 150 MPa com um aumento de 100x. 

 

A Figura 4.3 (a), (b), (c) e (d) apresentam as microestruturas obtidas para a liga 

Al-5%Zn com variações de pressão de 0 MPa à 150 MPa, respectivamente. Pode-se 

verificar que de modo geral os espaçamentos dendríticos secundários tendem a diminuir 

à medida que se aumenta a pressão. 

  

 

(a)                                              (b) 
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(c)              (d) 

 

Figura 4.3 Microestruturas da liga Al-5%Zn solidificadas a (a) 0 MPa (b) 50 MPa (c) 

100 MPa e (d) 150 MPa com um aumento de 100x. 

 

4.2 INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DO TEOR DE SOLUTO E DA PRESSÃO 

APLICADA NO ESPAÇAMENTO DENDRÍTICO SECUNDÁRIO 

 

 A Tabela 4.1 mostra os valores obtidos nas medições do espaçamento dendrítico 

secundário para as ligas Al-1%Zn Al-3%Zn e Al-5%Zn solidificadas com variações de 

pressões de 0 MPa, 50 MPa, 100 MPa e 150 MPa. 

 

Tabela 4.1 Espaçamento dendrítico em função da pressão para as ligas Al-1%Zn, Al-

3%Zn e Al-5%Zn. 

 

 0 MPa 50 MPa 100 MPa 150 MPa 

Al-1%Zn 62,97 μm 42,70 μm 39,90 μm 48,79 μm 

Al-3%Zn 42,64 μm 50,12 μm 38,87 μm 35,40 μm 

Al-5%Zn 45,76 μm 42,46 μm 34,44 μm 39,28 μm 

 

A Figura 4.4 mostra o espaçamento dendrítico secundário em função da pressão 

para as ligas Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn, conforme a Tabela 4.1, observando o 

gráfico da figura pode-se perceber que o aumento da pressão causa uma diminuição no 

espaçamento dendrítico secundário até a pressão de 100 MPa para as ligas estudadas, 

com exceção da variação de pressão de 0 Mpa até 50 Mpa para a liga Al-3%Zn, esse 

valor acima do esperado pode ser explicado pela presença de um defeito de shrinkage 

no lingote referente à esta medida, como pode ser visto na Figura 4.5 (a), o vazio 

provocado por este defeito causa uma variação no gradiente de temperatura, devido à 

uma variação nas direções das correntes de convecção, como mostra a Figura 4.5 (b). 

Pode-se perceber também que da pressão de 100 MPa até a pressão de 150 MPa 
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acontece um aumento no espaçamento dendrítico secundário para as ligas estudadas, 

com exceção da liga Al-3%Zn, esse aumento pode ser causado por um aumento na 

energia de ativação, devido à uma diminuição do volume dos núcleos, como foi 

discutido na seção 2.7 deste trabalho. Com relação ao teor de soluto, observa-se que a 

variação do mesmo não causa um efeito claro para as pressões utilizadas. 

 

 

 

Figura 4.4 Variação do espaçamento dendrítico secundário em função da variação da 

pressão para as ligas Al-1%Zn Al-3%Zn e Al-5%Zn. 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 (a) Lingote de onde foi retirada a amostra referente à medida Al-

3%Zn com 𝑃 = 50 𝑀𝑃𝑎, maiores detalhes da macroestrutura podem ser consultados 

em LIMA (2014). (b) Representação esquemática de uma possível variação nas direções 

das correntes de convecção. 
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4.3 INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DO TEOR DE SOLUTO E DA PRESSÃO 

APLICADA NA MICRODUREZA VICKERS 

 

A Tabela 4.2 indica os valores obtidos nas medições da microdureza vickers 

para as ligas Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn solidificadas com variações de pressões 

de: 0 MPa, 50 MPa, 100 MPa e 150 MPa. 

 

Tabela 4.2 Microdureza vickers em função da pressão para as ligas Al-1%Zn, Al-3%Zn 

e Al-5%Zn. 

 

 0 MPa 50 MPa 100 MPa 150 MPa 

Al-1%Zn 38,20 HV 25,50 HV 27,06 HV 32,26 HV 

Al-3%Zn 46,06 HV 40,76 HV 36,53 HV 38,30 HV 

Al-5%Zn 45,76 HV 42,46 HV 34,44 HV 39,28 HV 

 

A figura 4.6 mostra a microdureza vickers em função da pressão para as ligas 

Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn, conforme tabela 4.2. Pode-se ver que de modo geral a 

microdureza diminui com o aumento da pressão até a pressão de 100 MPa, com exceção 

da liga Al-1%Zn onde a variação de pressão de 50 Mpa até 100 MPa causou um 

aumento da microdureza vickers, observa-se também que a variação na pressão de 100 

MPa até 150 MPa causa um aumento da microdureza vickers para todas as ligas 

estudadas. Com relação ao teor de soluto, observa-se que as ligas Al-3%Zn e Al-5%Zn 

apresentam microdureza vickers com valores bastante próximos e ao mesmo tempo 

maiores que a microdureza apresentada pela liga Al-1%Zn para todas as pressões 

utilizadas, esse fato pode ser explicado pela formação de uma segunda fase mais dura. 
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Figura 4.6 Variação da microdureza vickers em função da variação da pressão para as 

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

 

4.4 INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DO TEOR DE SOLUTO E DA PRESSÃO 

APLICADA NO LIMITE DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 

A Tabela 4.3 indica os valores obtidos nos ensaios de tração para as ligas Al-

1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn solidificadas com variações de pressões de: 0 MPa, 50 

MPa, 100 MPa e 150 MPa, tais valores foram obtidos em LIMA (2014). 

 

Tabela 4.3 Limite de resistência à tração em função da pressão para as ligas Al-1%Zn, 

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

 

 0 MPa 50 MPa 100 MPa 150 MPa 

Al-1%Zn 65,23 MPa 72,78 MPa 77,82 MPa 77,6 MPa 

Al-3%Zn 67,44 MPa 68,73 MPa 80,21 MPa 81,66 MPa 

Al-5%Zn 76,95 MPa 84,73 MPa 91,07 MPa 93,13 MPa 

 

 A Figura 4.7 mostra o limite de resistência à tração em função da pressão para as 

ligas estudadas de acordo com a Tabela 4.3, de modo geral observa-se que com o 

aumento da pressão ocorre um aumento no limite de resistência à tração para todas as 

ligas estudadas, além disso a variação no limite de resistência à tração se torna menos 

efetivo quando a pressão varia de 100 MPa para 150 MPa com relação às outra 

variações de pressão. Observa-se também que o aumento do teor de soluto causa um 

aumento no limite de resistência à tração para todas as pressões utilizadas, com exceção 

da pressão de 50 MPa onde a liga Al-1%Zn apresenta um limite de resistência à tração 

maior que a  liga Al-3%Zn, esse valor pode ser explicado mais uma vez pela mudança 

nas taxas de extração de calor provocadas pelo defeito de shrinkage na liga Al-3%Zn a 

50 MPa como mostram as Figuras 4.5 (a) e (b), esse aumento no limite de resistência à 

tração pode ser explicado pelo mecanismo de aumento de resistência por solução sólida. 
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Figura 4.7 Variação do limite de resistência à tração em função da variação da pressão 

para as ligas Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn. 

 

4.5 CORRELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS ESTRUTURAIS E 

PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

 A Tabela 4.4 mostra os valores obtidos para o espaçamento dendrítico 

secundário, a microdureza vickers e o limite de resistência à tração para os lingotes 

analisados: 

 

Tabela 4.4 Resultados obtidos para o espaçamento dendrítico secundário, microdureza e 

limite de resistência à tração para as ligas Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn para as 

pressões de 0 MPa, 50 MPa, 100 MPa e 150 MPa. 
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 0 MPa 50 MPa 100 MPa 150 MPa 

Espaçamento Dendrítico Secundário 

Al-1%Zn 62,97 μm 42,70 μm 39,90 μm 48,79 μm 

Al-3%Zn 42,64 μm 50,12 μm 38,87 μm 35,40 μm 

Al-5%Zn 45,76 μm 42,46 μm 34,44 μm 39,28 μm 

Microdureza Vickers 

Al-1%Zn 38,20 HV 25,50 HV 27,06 HV 32,26 HV 

Al-3%Zn 46,06 HV 40,76 HV 36,53 HV 38,30 HV 

Al-5%Zn 45,76 HV 42,46 HV 34,44 HV 39,28 HV 

Limite de Resistência à Tração 

Al-1%Zn 65,23 MPa 72,78 MPa 77,82 MPa 77,60 MPa 

Al-3%Zn 67,44 MPa 68,73 MPa 80,21 MPa 81,66 MPa 

Al-5%Zn 76,95 MPa 84,73 MPa 91,07 MPa 93,13 MPa 

 

A Figura 4.8, mostra o espaçamento dendrítico secundário em função da 

microdureza vickers para as ligas Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn, conforme a Tabela 

4.4. Observa-se pelas linhas de tendência que à medida que o espaçamento dendrítico 

secundário aumenta ocorre um aumento na microdureza vickers para as ligas estudadas. 

Este comportamento pode ser explicado devido à natureza da forma à qual foram feitas 

as medidas, a partir da Figura (3.8) observa-se que para a medida dos espaçamentos 

dendríticos secundários a linha que define o espaçamento é traçada do centro da 

primeira dendrita até o centro da última dendrita, o que significa que para dendrítas 

mais espeças ou grossas, será atribuído um valor maior de espaçamento do que as 

dendritas mais finas e, além disso, pode-se perceber pela Figura 4.9 que o tamanho da 

marca da endentação deixada pelo microdurômetro é da mesma ordem que os 

espaçamentos medidos, logo para regiões onde o espaçamento é maior a endentação é 

feita em ramificações dendríticas mais grossas e mais resistentes do que as regiões onde 

o espaçamento dendrítico é menor.  
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Figura 4.8 Variação do espaçamento dendrítico secundário em função da microdureza 

vickers para as ligas Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn, com as respectivas linhas de 

tendência. 

 

 

 

Figura 4.9 Marcas da endentação deixadas pelo microdurômetro e suas respectivas 

dimensões. 
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A Figura 4.10, mostra o espaçamento dendrítico secundário em função do limite 

de resistência à tração para as ligas Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn, conforme a Tabela 

4.4. Observa-se pelas linhas de tendência que de modo geral à medida que o 

espaçamento dendrítico secundário diminui, ocorre um aumento no limite de resistência 

à tração, como já é previsto na literatura (ROOY, 1988), (QUARESMA, 2000). 

 

 

 

Figura 4.10 Variação do espaçamento dendrítico secundário em função do limite de 

resistência à tração para as ligas Al-1%Zn, Al-3%Zn e Al-5%Zn, com as respectivas 

linhas de tendência. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSÕES 

 

  

 Com base nos resultados apresentados no Capítulo IV desse trabalho, podemos 

chegar às seguintes conclusões: 

 

 O aumento na pressão causa uma diminuição no espaçamento dendrítico 

secundário até a pressão de 100 MPa, a partir desse ponto o aumento da 

pressão até 150 MPa causa um aumento no espaçamento dendrítico 

secundário. 

 

 As variações nos teores de zinco na liga não produziram um efeito claro 

na variação do espaçamento dendrítico secundário das ligas estudadas. 

 

 O aumento da pressão causa uma diminuição na microdureza vickers 

para todas as ligas estudadas até a pressão de 100 MPa, entretanto a 

partir desse ponto o aumento da pressão até 150MPa causa um aumento 

na microdureza vickers. 

 

 As ligas Al-3%Zn e Al-5%Zn mostraram valores de microdureza 

bastante próximas e ao mesmo tempo maiores do que a microdureza 

observada para a liga Al-Zn 1% em todas as pressões estudadas. 

 

 O aumento da pressão assim como o aumento do teor de zinco nas ligas 

provocaram um aumento no limite de resistência à tração. 

 

 De modo geral um aumento no espaçamento dendrítico produz um 

aumento na microdureza vickers. 

 

 De modo geral uma diminuição no espaçamento dendrítico secundário 

produz um aumento no limite de resistência à tração. 
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