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Resumo: O desenvolvimento deste trabalho visa o 

estudo dos efeitos decorrentes do uso da centrifugação 

durante a solidificação de uma liga comercial Al-20%Si. 
Na intenção de se estabelecer um quadro comparativo, a 

liga em questão foi submetida à solidificação estática e 

dinâmica (fator de centrifugação igual a 130 vezes a 

aceleração da gravidade; 130 G), sendo ambos os pro-

cessos seguidos por refrigeração através de injeção de 

água. A análise dos resultados acontecerá com o auxílio 

de ensaios de metalografia ótica e análise química das 

amostras obtidas. 

 

1. Introdução 

A busca pelo desenvolvimento das áreas da enge-

nharia relacionadas ao melhor aproveitamento de 

energia tem sido um dos temas mais discutidos na 
atualidade, levantando questões que abordam desde a 

descoberta de novos materiais, até o desenvolvimen-

to de técnicas que permitam a diversificação da utili-

zação dos materiais já existentes. Em meio a esse 

cenário, surge o interesse em se analisar os efeitos da 

utilização da técnica de fundição por centrifugação, 

já que esta pode proporcionar um aumento significa-

tivo na gama de aplicação das ligas de Al-Si. 

O processo de fundição de peças metálicas por cen-

trifugação consiste basicamente na rotação do metal 

fundido durante o seu processo de solidificação [1]. A 

força centrífuga causada pela rotação exerce grande 
influência na estrutura metalúrgica obtida, assim como 

na homogeneidade química do produto final [2]. Para o 

caso da liga Al-20%Si, a centrifugação pode provocar 

uma diferença da concentração de silício ao longo da 

geometria do fundido (macrossegregação), característica 

bastante interessante para o projeto de componentes 

estruturais, já que as regiões com maior concentração de 

Si passam a apresentar um incremento de resistência 

mecânica.  

 

2. Metodologia 
Para a obtenção das amostras do presente trabalho, 

foram realizados dois ensaios na centrífuga laboratorial 
(CDMatM-FEI), sendo um por centrifugação (dinâmico) 

e outro por gravidade (estático). As cargas utilizadas em 

cada um dos ensaios foram de 509,5 g e 500 g da liga 

Al-20%Si respectivamente. Em ambos os casos, o metal 

líquido foi fundido a 750°C em forno do tipo mufla 

JUNG, sendo posteriormente vazado em um molde 

metálico que já se encontrava pré-aquecido homogene-

amente a uma temperatura de 770°C.  

Após o vazamento, o molde metálico é submetido a 

um resfriamento brusco, realizado através da circulação 

de água em suas adjacências. Para o caso do ensaio 

dinâmico, o molde é simultaneamente submetido à rota-

ção (36 Hz; 130 G) e resfriamento. A recirculação da 

água acontece, para ambos os ensaios, até o momento 

em que se alcance a total solidificação do metal.  

Para a análise microestrutural, as amostras serão ca-

racterizadas por microscopia óptica e metalografia 

quantitativa. Além disso, porções retiradas estrategica-

mente dos corpos de prova, serão submetidas à análise 
química. 

3. Resultados 
Até o presente momento só foi realizada a análise 

das amostras através da microscopia ótica. A realiza-

ção desta análise, no entanto, já revelou a existência 

de diferenças microestruturais entre as porções interna 
e externa dos corpos de prova, conforme mostra a 

Figura 1. 

 

 Figura 1: Microscopia ótica (aumento 200X): (a) 

 posição externa; (b) posição central; (c) posição 

 interna do corpo de prova obtido por centrifugação. 

 

4. Conclusões 
Apesar de ainda não concluído o estudo, os resul-

tados obtidos evidenciam certo refino microestrutural 

e possível ocorrência de macrossegregação. 
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