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Resumo: O objetivo deste trabalho compreende o 

estudo dos efeitos provocados pela centrifugação 

durante a solidificação de uma liga Al-3%Si 
hipoeutética, como macrossegregação e refinamento da 

microestrutura. Foram realizados dois processos, 

estático e dinâmico com uma rotação correspondente a 

130 vezes a aceleração da gravidade local, seguida de 

refrigeração por injeção de água. Após a análise 

metalográfica das amostras, estática e dinâmica, serão 

analisados o refinamento microestrutural, o 

espaçamento dos braços dendríticos secundários 

induzidos pelo efeito da força centrífuga e, a 

macrossegregação. Espera-se observar a 

macrossegregação nas amostras devido à ação da força 
centrífuga. 
 

1. Introdução 
Visto que, nos últimos anos, a engenharia busca 

novas soluções para o melhor aproveitamento da 

energia disponível, tem-se observado uma crescente 

tendência na utilização de ligas de alumínio (Al). Este, 

quando associado ao silício (Si) e ao processo de 

fundição por centrifugação proporciona novas 

propriedades muito interessantes na produção de novos 

componentes, como, por exemplo, uma superfície 

interna com alta resistência ao desgaste e um núcleo 
com alta tenacidade.   

BEELEY (2001) descreve o processo de fundição de 

peças metálicas por centrifugação como aquele que 

ocorre sob a ação da força centrífuga em um molde em 

rotação. Esta força centrífuga causada pela rotação 

provoca alteração significativa na estrutura metalúrgica 

e na homogeneidade química do produto final, de 

acordo com ROYER (1992), ou seja, espera-se observar 

uma maior concentração de silício na parede interna 

devido à sua menor densidade e maior concentração de 

alumínio ao longo da peça. 
Desta maneira, este trabalho visa a observação da 

macrossegregação e do refinamento da microestrutura 

para que as peças produzidas por este processo possam 

ser utilizadas, por exemplo, em camisas de pistões na 

indústria automotiva. 
 

2. Metodologia 
Foram utilizadas aproximadamente 450 g de uma 

liga comercial Al-3%Si para cada ensaio realizado. O 

procedimento padrão se dá pelo aquecimento da liga de 

Al-Si por um forno elétrico a resistências até sua fusão 

total, seguido pelo vazamento no molde metálico – que 
foi pré-aquecido pelo calor fornecido por um forno 

elétrico a resistências instalado na centrífuga durante 2h 

e preparado com desmoldante à base de grafita para a 

remoção da peça – e, por fim, foi ligada a refrigeração 

para a solidificação da liga Al-Si dentro do molde. Os 

ensaios foram realizados na centrífuga vertical do 

CDMatM-FEI. Para a análise microestrutural, as 

amostras serão caracterizadas por microscopia óptica, 

metalografia quantitativa e, quimicamente, por análise 

de via úmida. 

3. Resultados 
A análise feita – até o momento – foi a microscopia 

óptica. Na liga de Al-3%Si foi observada uma maior 

presença de fase eutética nos contornos de grão, como 

mostra a Figura 1. Esta fase está presente ao longo de 

toda a peça, porém a análise química que dará as 

porcentagens de alumínio e de silício em cada região 

ainda será feita. 
 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1 – Pode-se observar, no contorno de grão, a 

fase eutética em forma de agulhas na matriz de 

alumínio. (a) região externa da peça; (b) núcleo. 
 

4. Conclusões 
Este trabalho ainda se encontra em andamento, 

porém pelas análises já efetuadas observa-se uma 

tendência para a observação da macrossegregação e, 

principalmente, para o refinamento da microestrutura 

com larga presença da fase eutética. 
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