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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. A liga de alumínio-silício possui um grande 

interesse industrial, apresentando características que justificam o seu uso mais freqüente na fabricação de peças 

automotivas: a capacidade de endurecimento por precipitação (pois são termicamente tratáveis), aliada à fluidez 

e a possibilidade de seu processamento no Estado Semi-Sólido (ESS). Neste estudo foram analisadas quais as 

temperaturas e os tempos de solubilização e de envelhecimento artificial que determinam o melhor procedimento 

para alcançar as propriedades mecânicas desejadas para uma nova liga termicamente tratável obtida pelo 

processo de reciclagem de latas de alumínio com adição de 3,8% de silício metálico. 
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Abstract – The tixoforming process consists in the formation of a metal alloy in semi-solid state (ESS). The 

development of this technique was the early 70's at MIT (Massachusetts Institute of Technology) and gained 

ground especially in the auto parts market by being an innovative and produce parts with better mechanical 

properties. The aluminum-silicon alloy has a large industrial interest, with features that justify its frequent use in 

the manufacture of automotive parts: the capacity for precipitation hardening (because they are heat-treatable), 

coupled with the fluidity and the possibility of its processing in the state semi-Solid (ESS). The aluminum-

silicon alloy has a large industrial interest, with features that justify its frequent use in the manufacture of 

automotive parts: the capacity for precipitation hardening (because they are heat-treatable), coupled with the 

fluidity and the possibility of its processing in the state semi-Solid (ESS). This study analyzed what temperatures 

and times of solution and artificial aging to determine the best procedure to achieve the desired mechanical 

properties for a new heat-treatable alloy obtained by the recycling of aluminum cans with the addition of 3.8% 

silicon metal.  
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INTRODUÇÃO 

O processamento mecânico das ligas metálicas no estado pastoso (tixoconformação) 

começou a ser aplicado para a produção industrial ao final dos anos 80. Através deste 

processo é possível produzir peças em apenas uma etapa (single forming step). As 

propriedades mecânicas nas peças tixoconformadas (por exemplo, resistência à tração) são 

melhores do que o processamento por fundição ou injeção sob pressão [1]. 

 Os primeiros estudos são creditados a Spencer [2] que medindo a viscosidade de ligas 

Sn-15Pb no ESS mostrou resultados surpreendentes, pois, as tensões de cisalhamento foram 

significativamente inferiores para ligas com estrutura globular, apenas 0,2kPa contra 200kPa 

para o caso dendrítico. 

 Após esses resultados surgiu a hipótese de que a conformação no ESS utilizando 

estrutura globular poderia trazer melhorias sob o ponto de vista dos esforços necessários à 

fabricação de peças. Atualmente a liga mais utilizada para a fabricação de peças 

tixoconformadas para a indústria automobilística é a A356, em alguns casos as propriedades 

são muito próximas às dos produtos forjados. [3] 



 

Sendo assim, algumas das vantagens que consolidaram a tixoconformação (ou 

reofundição) são: alta produtividade superando a da fundição por injeção (die casting), 

aumento da vida útil das matrizes, pois os processos no ESS tem lugar em temperaturas mais      

baixas do que as convencionais, maior rendimento energético devido a menores temperaturas 

de conformação,fabricação de peças mais íntegras; peças tixoconformadas possuem estrutura 

uniforme, contém menos porosidade e exibem menor contração durante a solidificação. Sendo 

assim podem ser submetidas a tratamentos térmicos (T5 e T6) e soldagem, entre outras. 

Além das vantagens citadas, peças tixoconformadas em ligas de Al apresentam 

excelente resistência à fadiga e por isso os produtos despertaram à atenção da indústria 

automobilística. 
 

METODOLOGIA 

Liga Al-si. No presente trabalho a liga inicial de alumínio foi obtida através da reciclagem de 

latas de alumínio basicamente uma mistura das ligas 3004 (corpo – 75% em peso) e 5182 

(tampa – 25% em peso). Após análise química da liga da lata bruta de fusão uma nova fusão 

foi realizada visando-se atingir a composição química desejada Nesta foram adicionados 

silício comercialmente puro, refinador de grão inoculante, 0,5% AlTiB, e agente modificador 

de Si Al10%Sr afim de se conseguir uma microestrutura com grãos finos e equixiais ( não 

dendríticos). 
  

Tratamentos térmicos.  As amostras da nova liga Al-si foram cortadas em peças quadradas 

com cerca de 3.10
-2 

m
2
 em seu comprimento a fim de serem submetidas aos tratamentos 

térmicos. Para o tratamento térmico de solubilização as amostras foram inseridas no forno de 

tratamento com temperatura de 530°C por 12 horas. Uma amostra solubilizada foi submetida 

a um tratamento de envelhecimento natural para fins de comparação com os resultados 

obtidos nos tratamentos artificiais. As demais amostras solubilizadas foram divididas em três 

grupos para serem estudados os melhores parâmetros de envelhecimento artificial. Foram 

empregadas as temperaturas de 155°C, 220°C e 300 °C. 
 

Ensaios de dureza Brinell. Os ensaios de dureza brinell foram realizados no durômetro 

instalado no Departamento de Metalurgia do IFES. As impressões foram feitas 

suficientemente espaçadas, de modo a não interferirem mutuamente. Foram realizadas, pelo 

menos, 03 impressões em cada amostra visando uma melhor confiabilidade dos resultados. 
  
RESULTADOS 

A tabela a seguir ilustra a composição química obtida para a nova liga Al-Si produzida a 

partir dos procedimentos descritos anteriormente. 
 

Tabela 1: composição química da nova liga Al-Si.  

 

 

Os elementos de liga em maior concentração nesta nova liga são o Silício (Si) e o 

Magnésio (Mg), sendo estes os responsáveis pelo aumento da resistência da liga sem o 

decréscimo significativo da ductilidade. Tais elementos contribuem para a formação de 

precipitados de Mg2Si, que é uma fase endurecedora. A interação entre o movimento de 

discordâncias e os precipitados é o que governa a resistência mecânica que a liga pode 

alcançar. 

Após os procedimentos descritos algumas das microestruturas obtidas encontram-se a seguir: 

 

Elemento (%) 
Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

Nova liga AlSi 93,1 3,8 0,47 0,17 0,75 1,38 0,015 0,04 0,02 
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Figura 1: (a) microestrutura da lata fundida, (b) micrografia da nova liga Al3.8%Si  
 

Comparando-se as estruturas acima observa-se que a figura 1a, que corresponde á estrutura da 

lata bruta de fusão, apresenta uma microestrutura com inclusões e precipitados grosseiros 

dispersos em toda a amostra além da ausência de contornos ou grãos definidos.  Na figura 1b 

é possível observar que a adição de silício promoveu um rearranjo da fase primária, além 

disso, os grãos se apresentam maiores e mais definidos conforme desejado para as etapas 

subseqüentes do projeto. 
 

Dureza Brinell. A partir dos ensaios de dureza brinell foi possível acompanhar a evolução 

dos tratamentos térmicos aplicados, bem como comprar os valores encontrados. 

Inicialmente, os valores de dureza associados às amostras antes dos tratamentos térmicos de 

envelhecimento encontram-se dispostas na tabela a seguir: 
 

Tabela 2: Durezas relativas às amostras antes dos tratamentos térmicos de envelhecimento 
 

LIGA Dureza (HB) 

Lata bruta de fusão 57 

Al3,8Si bruta de fusão 69 

Al3,8Si Solubilizada 89 

 

Após o tratamento térmico de solubilização, realizado a 530°C por 12 horas observa-se que 

dureza sofreu um incremento de, aproximadamente, 43% devido à solubilização dos 

precipitados na matriz que promove o endurecimento da liga. 

Os gráficos a seguir detalham a evolução da dureza submetida ao tratamento de 

envelhecimento natural e ao tratamento térmico de envelhecimento artificial em diferentes 

temperaturas. 
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Figura 2 – (a) Envelhecimento natural da liga Al-Si, (b) envelhecimento artificial da liga. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Observa-se na figura 2a, que o par tempo-temperatura que obteve maior dureza foi 

correspondente ao envelhecimento a 155°C por 5 horas, obtendo-se dureza máxima de 

121HB. Este valor evidencia que o tratamento de solubilização/ envelhecimento empregando 

os parâmetros anteriores se mostra extremamente eficiente fornecendo incrementos 

satisfatórios de dureza nas ligas a ele submetidas. O tratamento térmico realizado a 300°C 

apresentou o fenômeno de superenvelhecimento, evidenciado pela queda dos valores de 

dureza obtidos. Isso decorre do fato de que alta temperatura e longo período de tratamento 

favorecem a formação de precipitados com interface incoerente, promovendo o efeito de 

endurecimento na matriz, porém, com baixa eficiência. 

A liga de aluminio-silicio obtida através da sucata de latinhas e da adição de silício 

metálico pode ser tratada termicamente apresentando uma expressiva melhora nas suas 

propriedades mecânicas após a seqüência de tratamentos de solubilização e envelhecimento 

artificial. 

Tempos inferiores a 0,5h devem ser estudados para a temperatura de 300°C. 
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