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Resumo 
O objetivo principal desse trabalho é investigar a influência da geometria da 
ferramenta utilizada para agitação de uma liga de magnésio durante o estado 
semissólido (mush zone) e determinar a sua influência nas características mecânicas 
e metalúrgicas do lingote. Para isso, foram confeccionadas duas ferramentas com 
diâmetros de 50 e de 110 mm que foram utilizadas para agitar 1 kg da liga de magnésio 
Mg-6Al-3La-1Ca (composição nominal) pelo tempo de 10 minutos quando os lingotes 
estavam a 605 °C (aproximadamente 30% de fração sólida). Termopares tipo k foram 
utilizados para determinação da temperatura do lingote e a rotação utilizada para 
agitação foi de 950 rpm. Após a agitação, o cadinho foi imediatamente imerso em um 
recipiente com água a temperatura ambiente (25 °C) a fim de causar uma elevada 
taxa de resfriamento, congelando a estrutura e obtendo os grãos globularizados. Os 
resultados do ensaio macrográfico permitem apontar que a ferramenta com o diâmetro 
maior, devido a menor folga entre a ferramenta e o cadinho, promoveu uma melhor 
homogeneidade no lingote. Também o grau de globularização apresentado foi melhor 
para o corpo de prova com maior diâmetro da ferramenta, assim como os dados dos 
ensaios mecânicos.  
Palavras-chave: Ligas de Magnésio; Reofundição; Solidificação; microestrutura. 
 
 

TOOL’S GEOMETRY INFLUENCE IN Mg-6Al-3La-1Ca SUBJECTED TO 
REOCASTING PROCESS 

 
 
Abstract 
 
The main goal of this work is to investigate the influence of tool’s geometry applied to 
a Rheocasting magnesium alloy and to determine its influence on the mechanical and 
metallurgical characteristics of the ingot. For this, two tools with nominal diameters of 
50 and 110 mm were used to stir 1 kg of the magnesium alloy Mg-6Al-3La-1Ca 
(nominal composition) by the time of 10 minutes when the ingots were at 605 ° C 
(Approximately 30% solid fraction). K-type thermocouples were used to determine the 
temperature of the ingot and the speed rotation used for stirring was 950 rpm. After 
stirring, the crucible was immediately immersed in a container with water at room 
temperature (25 °C) in order to promote a high cooling rate, obtaining  
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the globularized structures. The results of the macrographic tests allow to indicate 
that the tool with the larger diameter, due to the smaller gap between the tool and 
the crucible, promoted a better homogeneity in the ingot. Also, the degree of 
globularization presented was better for the test specimen with larger tool diameter, 
as well as the mechanical test data. 
Key words: Magnesium alloys, Reocasting, Solidification, Microestruture. 
 
 

1 INTRODUÇÃO            
 

O magnésio destaca-se por ser um dos mais leves materiais para aplicações 
estruturais além aliar outras características interessantes como boa fluidez, boa 
reciclabilidade e boas características mecânicas(1).  

Nas principais indústrias de transformação como a aeronáutica, a automobilística e a 
de equipamentos portáteis como celulares e notebooks, a grande aplicabilidade desse 
insumo é, em geral, em produtos semiacabados (near-net-shape). Assim, busca-se 
desenvolver produtos de maior qualidade e confiabilidade(2).  

A liga de magnésio mais tradicional para fundição é a família AZ, contendo alumínio e 
zinco em sua composição. Ligas com baixo teor de alumínio são indicadas para 
processos de conformação mecânica, como as ligas AZ21 e AZ31. Já para a obtenção 
de peças diretamente pelo processo de fundição, utiliza-se normalmente as séries 
com teor maior de alumínio como a AZ91(3). 

Um maior teor de alumínio propicia um aumento na resistência mecânica da liga pela 
formação da fase β (Al11Mg17). Porém essa fase tem baixo ponto de fusão (425°C) e 
limita o uso do magnésio em aplicações com temperatura superior a ambiente. A 
aplicação de elementos terras raras nas ligas de magnésio tende, de forma geral, a 
ser uma forma efetiva de aumentar a dureza e a resistência mecânica não só em 
temperatura ambiente, como também em temperaturas elevadas(4,5). 

Apesar da adição de elementos terras raras propiciar a formação de intermetálicos de 
alta dureza ao longo da matriz reforçando-a, esses intermetálicos tendem a formar-se 
de forma grosseira e irregular, tornando as propriedades mecânicas insatisfatórias(6). 

Com o objetivo de resolver esse problema, estudos têm indicado a adoção de uma 
deformação plástica para quebrar esses compostos intermetálicos. Porém a 
deformação em ligas de magnésio não é uma tarefa simples, uma vez que o magnésio 
apresenta estrutura cristalina hexagonal compacta o que dificulta a deformação(7). 

Outra forma proposta é modificação da estrutura básica de solidificação da matriz, que 
normalmente apresenta-se de forma dendrítica, através do processamento em estado 
semissólido(4).  

Para a família de ligas de magnésio AZ, vários trabalhos (8,9,10) vêm sendo realizados 
no sentido de obter-se uma pasta reologicamente alterada pela aplicação de agitação 
durante o estado semissólido, também denominado reofundição. 

Entretanto, poucos trabalhos versam sobre a obtenção das estruturas globulares e 
suas implicações na morfologia e nas características mecânicas em ligas de magnésio 
contendo elementos terras raras. 

Assim, esse trabalho visa investigar a influência da geometria da ferramenta na 
obtenção de lingotes submetidos ao processo de reofundição da liga Mg-6Al-3La-1Ca. 
Para isso avaliar-se-á o nível de segregação das micro e das macro estruturas 



 
 

formada ao longo do lingote pela mudança na geometria da ferramenta e os seus 
impactos nas propriedades mecânicas. 

 
 
2  MATERIAL E MÉTODOS 

 
A composição química da liga de magnésio utilizada nesse trabalho é apresentada na 
Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Composição química da liga de magnésio utilizada nesse trabalho. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

A Tabela 1 mostra os principais elementos químicos presentes na liga. Pode-se notar 
que os valores do ferro, do cobre e do níquel, que aceleram a corrosão da liga, são 
mantidos em valores baixos. 
O lingote com a composição indicada na Tabela 1 foi cortado em pedaços menores e 
a massa de 1 kg de magnésio foi utilizado em cada corrida. Foi utilizado um forno 
elétrico resistivo com entrada de gás argônio para criar uma atmosfera inerte, evitando 
assim a oxidação catastrófica do banho, pois o magnésio acima de 450°C entra em 
combustão espontânea com o oxigênio. A Figura 1 mostra o desenho esquemático do 
forno utilizado nesse trabalho. 
 

 
 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

Figura 1 – Aparato experimental utilizado para obtenção das estruturas reologicamente alteradas: (1) 
Tampa do forno acoplada ao cadinho; (2) Ferramenta utilizada para a agitação; (3) Resistências; (4) 
Termopar externo; (5) Isolamento térmico do forno; (6) Entrada de argônio; (7) Termopar interno; (8) 
Resistências; (9) Banho de Magnésio; (10) Agitador mecânico acoplado à tampa para agitação. 
   

Para a confecção do cadinho foi utilizado aço inoxidável ASTM A420 com um 
diâmetro nominal de 118 mm para o corpo do cadinho e para a base foi utilizado um 

Elemento Mg Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Ca Ce La Nd Pr

% 90,600 5,900 0,030 0,300 0,020 0,005 0,002 0,001 0,988 0,114 2,770 0,100 0,060



 
 

aço SAE/AISI 1010. A escolha desses materiais deve-se ao fato de reduzir a 
reatividade metal molde. Para a base a escolha do SAE 1010 deveu-se à melhor 
condução de calor, propiciando um resfriamento mais rápido. 
Inicialmente, para determinação das temperaturas de transformação foi realizado um 
experimento onde o material foi aquecido a 650 °C para a total fusão da carga e depois 
o banho foi deixado resfriar dentro do forno a uma taxa de 0,03 °C/s. Termopares tipo 
K  posicionados no centro do lingote e acoplados a um sistema de aquisição de dados 
acompanharam a evolução térmica do banho a fim de determinar as temperaturas de 
transformação. 
Após, iniciou-se os experimentos para reofundição da liga. A carga de 1 kg foi 
aquecida até a temperatura de 650 °C para a completa fusão do magnésio. Depois, 
ainda dentro do forno, foi realizada a redução da temperatura para 605 °C a uma taxa 
de 0,15 °C/s. Daí, a liga ficou na condição isotérmica na temperatura de 605 °C.  
Para estabilização na temperatura do banho a ferramenta foi colocada logo acima do 
nível do metal fundido dentro do cadinho. Antes de iniciar a rotação a ferramenta é 
baixada e fica imersa no material semissólido durante o processo de agitação, sendo 
recolhida logo após o desligamento do agitador.    
Inicia-se a agitação do banho no estado semissólido e para a temperatura de 605 °C 
a fração sólida calculada foi de 30% utilizando a equação de Scheil proposta por 
Garcia, 2012(11) para o caso de mistura completa de soluto no líquido sem difusão no 
sólido. Foi utilizado um agitador mecânico rotativo. A rotação de trabalho foi de 950 
rpm e o tempo de agitação foi de 10 minutos. 
A Figura 2 mostra a geometria das duas ferramentas utilizadas no processo. 
 
 

 
 

(a) (b) 

Fonte: Próprio autor, 2017. 

Figura 2 - Detalhes do sistema de agitação mecânico: (a) desenho esquemático da ferramenta 1; (b) 
desenho esquemático da ferramenta 2. Dimensões em milímetros. 

 

Após a agitação pelo tempo e temperatura descritos o agitador é desligado e a 
ferramenta é suspensa, saindo do contato com o metal semissólido. Dois termopares 
do tipo K, diâmetro 1,6 mm com bainha de aço inoxidável, foram utilizados para 
monitorar a evolução térmica do lingote. Um termopar foi introduzido no centro do 
lingote, após a ferramenta estar suspensa, e o outro foi introduzido na lateral do 



 
 

cadinho a 4 mm da interface metal molde a uma distância de 25 mm do fundo do 
cadinho. O cadinho então foi retirado do forno e imerso imediatamente em água a 
temperatura ambiente, como mostrado na Figura 3. 
 
 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

Figura 3 - Procedimento de resfriamento do reofundido. As seguintes etapas são representadas: (1) 
Sistema dentro do forno logo após o processo de agitação – ferramenta já recolhida. (2) Retirada do 
sistema cadinho-tampa-agitador. (3) Imersão do sistema cadinho-tampa-agitador em um recipiente com 
água a 25 °C para resfriamento. 

 

Após o resfriamento completo, os lingotes foram retirados e seccionados 
longitudinalmente para a realização de macrografia e de micrografias. Para a 
realização da macrografia a amostra foi lixada na sequência de lixas granulometria 
100, 200, 300, 400, 600 e 1200 e após foi atacada com Nital 10% pelo método de 
esfregamento. Para as micrografias utilizou-se a mesma sequência de lixas, seguido 
de polimento em feltro metalográfico com pasta de diamante 1µm e ataque de Nital 
3% pelo tempo de 3 segundos.  
As amostras foram visualizadas em microscópio óptico com aumento de até 1200 x e 
também em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Os ensaios de tração foram 
realizados em uma máquina universal com capacidade para 2000 kgf. Os corpos de 
prova com diâmetro nominal de 8 mm e comprimento útil nominal de 35 mm foram 
extraídos da região central dos lingotes segundo a norma ASTM B-557-02 e a 
velocidade de ensaio foi de 5 mm/minuto. Foram ensaiados quatro corpos de prova 
de cada lingote e os valores de tensão de escoamento (σe) foram definidos para uma 
deformação de 0,2%, conforme a ASTM E8-69 e a tensão máxima (σu) foi definida 
como a máxima tensão suportada no ensaio. 
 
 
 
 
 



 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Na Figura 4 é apresentada a curva de resfriamento da liga em condição próxima a do 
equilíbrio (0,03 °C/s) para a determinação das temperaturas solidus e liquidus. 
 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

Figura 4 – Curva de resfriamento lento para determinação das temperaturas liquidus e solidus da liga. 

 
A temperatura liquidus determinada foi de 615 °C e a solidus foi de 512 °C, mostrando 
que essa liga apresenta uma boa zona para agitação em estado semissólido, uma vez 
que a diferença entre solidus e liquidus é de quase 100 °C (6). 
Bartex, 2012 (11) estudou a liga com a mesma composição química e para condições 
próximas a do equilíbrio mostrou que houve a formação da matriz α-Mg, dos 

compostos aciculares Al11La3 e dos eutéticos Al2Ca, de forma mais refinada, e Mg2Ca, 
apresentando forma mais grosseira.  
Já na Figura 6 são apresentados os resultados das macrografias realizadas nos 
lingotes agitados com a ferramenta 1 e 2. 
Na Figura 5 (a) pode-se notar que o corpo de prova apresenta duas regiões distintas: 
a primeira mais central com grãos mais refinados e a segunda, na região das bordas, 
com grãos maiores. Isso deve-se à folga entre a ferramenta e a parede do cadinho 
(folga nominal de 34 mm). No momento em que se inicia a agitação, devido a força 
centrífuga aplicada, as estruturas sólidas são centrifugadas para a periferia e nela 
permanecem ancorando-se ao cadinho dando origem aos grãos mais grosseiros. Já 
a região central fica repleta de líquido que é continuamente agitado pela ferramenta.  
 



 
 

  

(a) Ferramenta 1 – Ø 50 mm (b) Ferramenta 2 – Ø 110 mm  
Fonte: Próprio autor, 2017 

Figura 5 – Macrografias obtidas nos lingotes mostrando a macrosegregação ocorrida ao longo do corpo 
de prova. 

Já na Figura 5 (b) não se nota uma separação entre a periferia e o centro do lingote. 
A macro estrutura apresentada é bem mais homogênea, mostrando grãos de mesmo 
tamanho ao longo do lingote. Esse comportamento deve-se a menor folga existente 
entre a parede do cadinho e a ferramenta (folga nominal de 4 mm). Dessa forma a 
agitação é mais homogênea entre sólido e líquido. Entretanto, pode-se notar no fundo 
e nas laterais do lingote a presença da zona coquilhada que é formada pelo elevado 
resfriamento pela imersão na água.  
Comparando as figuras 5 (a) e (b) nota-se claramente a presença da zona coquilhada 
em (b) e não em (a). Devido à maior homogeneização causada pela ferramenta em 5 
(b) sólido e líquido permanecem espalhados continuamente pela matriz. Quando o 
cadinho é imerso em água o líquido de remanescente resfria imediatamente e reduz 
o tamanho das estruturas propiciando a formação da zona coquilhada. Porém, em 5 
(a) o sólido foi centrifugado para a periferia e quando imerso em água o processo de 
solidificação já foi realizado nessa região não sendo possível a formação da zona 
coquilhada ou tornando-a imperceptível. 
Na Figura 6 são apresentadas as curvas de resfriamento dos dois lingotes. 
 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2017 

Figura 6 – Curva de resfriamento dos lingotes. 



 
 

Pode-se notar na Figura 6 que as condições de resfriamento de ambos os lingotes 
são semelhantes. A temperatura de agitação foi de 605 °C e o tempo de resfriamento 
foi aproximadamente o mesmo, próximo de 180 segundos. Como esperado, o 
termopar posicionado na interface metal molde resfriou mais rápido do que aquele 
posicionado no centro do lingote devido a uma menor inércia térmica para aquele da 
periferia. Entretanto na curva 6 (b) pode-se notar uma leve mudança de inclinação 
indicando alguma transformação de fase.  
Na Figura 7 são mostradas as micrografias obtidas no experimento com resfriamento 
lento (mais próximo possível ao equilíbrio) e a identificação das fases formadas. 
 

  
(a) (b) 

Fonte: Próprio autor, 2017 

Figura 7 – Micrografia do resfriamento próximo ao equilíbrio. 

 

Na figura 7 são apresentadas as microestruturas formadas em resfriamento lento. A 
sequência de solidificação é dada pela formação da matriz α-Mg, seguida da formação 
de Al11La3 que precipita-se na forma acicular (agulhas). Após, têm-se a formação do 
eutético refinado Al2Ca e por último a formação do eutético mais grosseiro, formado 
por Mg2Ca.  

Na figura 8 são apresentadas as microestruturas das amostras submetidas ao 
processo de reofundição submetidas a temperatura de 605 °C (fração sólida de 30%) 
para as duas ferramentas apresentadas nesse trabalho.  
 

  

(a) (c) 



 
 

  
Fonte: Próprio autor, 2017 

Figura 8 – Micrografias das amostras submetidas à reofundição na temperatura de 605 °C (30% de 
fração sólida). Agitação utilizando ferramenta Ø 50 mm: (a) região no centro do lingote; (b) região na 
periferia do lingote. Agitação utilizando ferramenta Ø 110 mm: (c) região no centro do lingote; (d) região 
na periferia do lingote. 
 

Analisando a figura 8 nota-se que as estruturas se apresentam na forma 
globularizada. Entretanto o nível de globularização mostrou-se maior e mais 
homogêneo para a ferramenta diâmetro 110 mm.  

Na figura 8 (c) e (d), que foram agitadas com a ferramenta diâmetro 110 mm,  pode-
se notar que há estruturas globularizadas tanto no centro quanto na periferia do 
lingote.  

Por outro lado, a figura 8 (a) e (b), que foi agitada com a ferramenta diâmetro 50 mm, 
mostra que houve um bom grau de globularização no centro (que foi continuamente 
agitado) e há uma redução dessa globularização em relação a periferia. Esse 
resultado também pode ser visto na Figura 5 (a) e (b). 

A Tabela 2 mostra os resultados do ensaio de tração nos corpos de prova. 

 

Tabela 2 – Resultado dos ensaios de tração apresentando: Tensão de escoamento (σe), Tensão 
máxima (σu) e Deformação (ε) para a amostra bruta de fusão e aquelas agitadas a 605 °C com a 

ferramenta Ø 50 mm e ferramenta diâmetro 110 mm. 

 

Corpo de Prova σe (Mpa) σu (Mpa) ε (%)

Bruto de Fusão 75,69 ± 11,01 81,20 ± 8,30 2,34 ± 0,14

Ferramenta 1 (Ø 50 mm) 93,19 ± 3,47 97,20 ± 3,65 3,35 ± 0,31

Ferramenta 2 (Ø 110 mm) 118 ± 7,81 143,02 ± 20,74 4,23 ± 0,98  
Fonte: Próprio autor, 2017 

 
Na Tabela 2 pode-se notar que ambas as amostras submetidas ao tratamento de 
reofundição apresentaram uma maior resistência mecânica quando comparados à 
amostra bruta de fusão. Esse aumento na resistência mecânica pode ser atribuído ao 
rápido resfriamento que as amostras reofundidas experimentaram.  
Outro detalhe importante é que a reofundição aumentou a ductilidade dos corpos de 
prova, quando comparados com a amostra bruta de fusão. O aumento na ductilidade 
para a amostra agitada pela ferramenta 1 foi 43% e para a ferramenta 2 o aumento foi 
de 81% quando comparadas à bruta de fusão. 
Quando são comparados os resultados entre as amostras submetidas à reofundição, 
pode-se notar que a ferramenta 2 apresenta os resultados cerca de 30 % maior em 

(b) (d) 



 
 

relação aos resultados da ferramenta 1 (tensão de escoamento 26% maior, tensão 
máxima 32% maior e deformação 26% maior).  
Entretanto, o desvio padrão apresentado pela agitação utilizando a ferramenta 2 é 
maior quando comparado aos resultados obtidos pela agitação utilizando a ferramenta 
1. Esses resultados podem ser explicados pelas macro e micrografias apresentadas. 
Devido à macrosegregação apresentada na Figura 5 (a) a resistência mecânica 
apresentada pelo lingote agitado pela ferramenta 1 (Ø 50 mm) é menor. Esse 
resultado é corroborado pelas micrografias apresentadas na figura 8 (a) e 
principalmente 8 (b), pois a estrutura globular foi desconfigurada na região da periferia, 
voltando a parecer-se com o estado bruto de fusão. 
Já as estruturas globulares se mantém por todo o lingote quando agitado pela 
ferramenta 2 (Ø 110 mm) como apresentado na figura 8 (c) e (d). A segregação é 
menor e a homogeneidade é maior nessa condição, elevando os valores de 
resistência mecânica. 
Entretanto o elevado valor do desvio padrão para a ferramenta 2 deve-se a um maior 
nível de porosidade apresentado pela amostra quando comparado àquela agitada 
pela ferramenta 1. Devido à existência de líquido por toda a amostra e pelo fato desse 
líquido estar sendo continuamente agitado houve a adsorção dos gases da atmosfera 
para dentro do lingote aumentando a porosidade. Os corpos de prova que foram 
retirados de regiões com pouca porosidade apresentaram valores elevados de 
resistência. Porém, aqueles que apresentaram porosidades tiveram pior desempenho 
no ensaio e puxaram a média para baixo aumentando os valores do desvio padrão. 

 
 
4  CONCLUSÃO 
 

O estudo sobre a influência da geometria da ferramenta de agitação no processo de 
reofundição de uma liga de magnésio contendo alumínio, cálcio e lantânio foi 
realizado. 

Os resultados mostraram que a homogeneidade apresentada pelo lingote submetido 
à agitação pela ferramenta de diâmetro 110 mm é maior se comparado com a 
ferramenta diâmetro 50 mm. A menor folga entre a ferramenta de diâmetro 110 mm e 
a lateral do cadinho proporcionou uma agitação mais consistente do banho reofundido 
que pode ser notado tanto nas macro quanto nas micrografias. 

As propriedades mecânicas da liga agitada foram aumentadas em relação à amostra 
bruta de fusão. A comparação entre as ligas agitadas pelas ferramentas com diâmetro 
50 e 110 mm mostrou que a segunda apresentou, em média, valores de resistência 
mecânica cerca de 30% melhor que ferramenta de diâmetro 50 mm. Para a ferramenta 
diâmetro 110 mm foram obtidos valores médios de 118 ± 7,81 MPa para a tensão de 
escoamento, 143,02 ± 20,74 Mpa para a tensão máxima e 4,23 ± 0,98 % para a 
deformação. 

Assim, concluiu-se que uma menor folga entre a ferramenta de agitação e a lateral do 
cadinho, combinados à agitação e ao rápido resfriamento, pode trazer mais 
homogeneidade para o lingote propiciando melhores propriedades mecânicas. 

Por fim, os resultados apontam que o processo de reofundição apresenta resultados 
efetivos para melhorar o comportamento mecânico de ligas de magnésio e excelentes 
resultados para melhorar a deformabilidade dessa liga. 
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