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Resumo: O processo de tixoconformação consiste na conformação de uma liga metálica no estado 
semi-sólido (ESS). O desenvolvimento desta técnica aconteceu no início dos anos 70 no MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) e ganhou espaço principalmente no mercado de peças 
automobilísticas por ser um processo inovador e produzir peças com melhores propriedades 
mecânicas. O objetivo deste trabalho foi criar uma nova liga de alumínio-cobre para processamento 
no ESS a partir de uma liga reciclada. A esta liga reciclada, proveniente de sucata de latas, cobre 
comercialmente puro foi adicionado em diferentes concentrações. As novas ligas foram 
caracterizadas por analise térmica diferencial (ATD). Os estudos possibilitaram a construção de um 
novo diagrama de equilíbrio o qual foi comparado com o diagrama binário Al-Cu. Para estudar a 
evolução microestrutural no ESS amostras foram aquecidas até o campo semi-sólido com fs igual a 
0,5 e resfriadas de modo lento no forno. As microestruturas foram registradas por microscopia ótica. 
Os resultados sugerem que as composições entre 3,5% e 5% de Cu seriam as mais adequadas para 
o processo de tixoconformação.  
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reduzido. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Os primeiros estudos com ligas no ESS  foram feitos por Flemings e colaboradores na década de 
70[1-3] e com isso ficaram claras as modificações estruturais consequentes da agitação mecânica 
atribuída durante a solidificação. Após estes resultados surgiu a idéia de conformar ligas no ESS 
utilizando a estrutura globular e melhorias no que diz respeito aos esforços necessários à confecção 
das peças foram obtidas. Trabalhos posteriores mostraram que os produtos tixoconformados 
apresentam propriedades mecânicas superiores a aquelas correspondentes aos produtos fundidos ou 
injetados sob pressão[4]. Neste trabalho o objetivo foi desenvolver uma nova liga para conformação 
no ESS de alumínio Cu a patir de Al reciclado. Latas de alumínio foram refundidas em um forno de 
indução, e fez-se a adição de Cu entre 1 e 8% de Cu com o intuído de adequar a composição 
química para processos de conformação no ESS. Análises por calorimetria diferencial (ATD) 
permitiram determinar os intervalos de solidificação para as diversas composições. Posteriormente 
escolheu-se uma liga contendo 4% de Cu e estas foram levadas até o ESS por tempos variando de 1 
a 60min. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 A Figura 1 mostra a microestrutura bruta de fusão da nova liga Al-4Cu. Pode-se perceber 
claramente a matriz dendrítica, fase α, circundada pela fase eutética predominantemente composta 
por Al2Cu. Na Figura 2 são apresentadas as micrografias de amostras mantidas no ESS. Pode-se 
perceber que ocorre um rearranjo na fase primária e os grãos tornam-se mais equiaxiais. Há também 
um ligeiro aumento no tamanho de partícula, contudo entre 15 e 60 min este não é tão pronunciado. 
Um aspecto muito importante é que o tempo de permanência no ESS repercute fortemente no fator 
de forma dos grãos e percebe-se que a partir de 15min as dendritas são praticamente eliminadas e 
em um processo de conformação no ESS esta estrutura irá favorecer as condições de fluxo. Além 
disso, partículas esféricas podem conduzir a melhores resultados nas propriedades mecânicas. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 

Para uma liga contendo 4% de Cu e fs=0,5 verificou-se que a microestrutura dendritica 
desaparece completamente a partir de um tempo entre 5 e 15min.  

 
É possível desenvolver novas ligas para conformação no ESS com a adição de Cu a partir de 

sucatas de lata. 
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Figura1: Microestrutura bruta de fusão da liga Al-4%Cu observadas ao 
microscópio ótico com aumento de 200X. 

 
Figura 2: Microestruturas das diferentes amostras da liga Al-4%Cu, postas 
ao semi-sólido em diferentes tempos observadas ao microscópio ótico com 

aumentos de 100x. 
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