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Resumo 
Este trabalho visa realizar um estudocomparativo em uma peça de emprego militar, 
fundida pelo processo de injeção de baixa pressão, em liga Al-Si, com e sem agente 
modificador de silício. A peça atualmente é fundida com liga de alumínio SAE 305 
sem tratamento de banho. Pretende-se com isso, melhoraras propriedades 
mecânicas da peça, aprimorar o processo de fabricação e demonstrar a importância 
que os elementos modificadores de silício produzem nos resultados finais. Após a 
fusão da liga SAE 305 foram fundidos dois lotes de peças, um sem e outro com 
modificador de silício a base de sais de sódio. As peças foram fabricadas em injetora 
de baixa pressão. As amostras foram avaliadas por metalografia, ensaios de tração, 
durezaBrinell e impacto. A tensão máxima de ruptura foi obtida através da curva 
tensão-deformação. Para a identificação das fases foi utilizado microscopia óptica. 
Aquantificação das fases foi determinada com auxílio de um analisador de imagens. 
Os resultados demonstram pequeno aumento nas propriedades mecânicas apesar 
de perceptíveis alterações microestruturais na peça fabricada com modificador de 
silício. 
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INFLUENCE OF BATH TREATMENT WITH SILICON MODIFIER IN THE 
MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINUM ALLOY SAE 305 

 
Abstract 
This work aims to carry out a comparative study in a part use military, manufacture 
by the process of injection of low pressure, Al-Si alloy, with and without silicon 
modifying agent. The part is currently cast with SAE 305 aluminum alloy without bath 
treatment. The aim is to improve the mechanical properties of the part, to improve  
manufacturing process and to demonstrate the importance of silicon-modifying 
elements in the final results. After casting of the SAE 305 alloy, two lots of parts were 
melted, one without and another with silicon modifier based on sodium salts. The 
parts were made of low pressure injector. The samples were evaluated by 
metallography, tensile tests, Brinell hardness and impact. The maximum tensile 
stress was obtained through the stress-strain curve. Optical microscopy was used to 
identify the phases. Phase quantification was determined using an image analyzer. 
The results demonstrate a small increase in the mechanical properties in spite of 
perceptible microstructural changes in the parts made with silicon modifier. 
Key words: Al-Si Alloys, Silicon modifier, Low Pressure Casting. 
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1 INTRODUÇÃO 
Este trabalho visa o estudo da implementação de agente modificador de silício 
eutético, a base de sais de sódio, na fabricação de uma peça reforçadora de solo, 
fabricada em liga de alumínio SAE 305, fundida pelo processo de injeção sob 
pressão, em uma unidade do exército brasileiro. Atualmente a peça é fabricada sem 
adição de qualquer agente, seja ele refinador ou modificador de grão. 
A placa reforçadora de solo é um item utilizado por carros de combate durante a 
entrada e saída de vaus, e tem a finalidade de fornecer sustentação impedindo que 
carros de combate fiquem imobilizados em terrenos de baixa sustentação. 
 
1.1 PROCESSO DE INJEÇÃO SOB BAIXA PRESSÃOO processo de fundição sob 
baixa pressão em molde permanente é uma técnica que produz peças de alta 
qualidade, também conhecido como “Die Casting”.O processo consiste na fusão, 
pressurização e injeção do metal para o interior de uma matriz (molde permanente) 
com o formato da peça desejada, a qual deve possuir uma geometria adequada para 
possibilitar a extração do molde(1).Para se tornar economicamente viável, uma vez 
que tal processo necessita de equipamentos e ferramentas complexas, exigindo 
assim, um investimento inicial relativamente elevado, este processo deve ser 
utilizado para a produção em grande escala, uma única matriz pode chegar a 
produzir 100.000 peças. 
Como diferencial, ainda, podemos citar a elevada qualidade superficial e a alta 
produtividade em comparação a fundição realizada por gravidade, tanto em 
coquilha, como em molde de areia (1).Durante o processo de injeção do metal líquido, 
ocorre a “expulsão” do ar contido no interior na matriz, por orifícios definidos durante 
o projeto, e ocorre o preenchimento total do interior da matriz. Um aspecto adicional 
é o efeito da compactação do líquido durante a solidificação, esta compactação 
ocasiona uma redução das microporosidades, melhorando as propriedades 
mecânicas e tornando a peça mais densa.A qualidade de uma peça fundida é 
definida por uma multiplicidade de variáveis, incluindo as propriedades termofísicas 
da liga, os parâmetros de processo (velocidade e pressão de injeção e temperatura 
do banho) e o projeto da peça fundida(2). 
 
1.2 LIGAS DE ALUMÍNIO-SILÍCIO 
As ligas de Al-Si possuem excelentes características de fundição em virtude de sua 
elevada fluidez e sua relativa baixa contração, sendo usadas em fundidos não 
tratáveis termicamente(3).  
O silício propicia a redução da contração durante a solidificação, reduz a porosidade 
nas peças fundidas, o coeficiente de expansão térmica e melhora a soldabilidade(4).  
O teor de silício em ligas de alumínio comerciais está na faixa de 5 a 23%, em peso. 
As estruturas podem ser hipoeutéticas (4% a 9%), eutética (10% a 13%) ou 
hipereutética 23 (14% a 23%). As propriedades das ligas podem ser atribuídas às 
propriedades físicas individuais dos principais componentes de cada fase (alumínio 
em solução sólida e cristais de silício) e a fração de volume das morfologias dessas 
fases(5). A Figura 1 apresenta o diagrama de fases da liga Al-Si e as fases formadas 
em função da quantidade de silício presente.  
 



 
Fonte:Warmuzek (2004) 
Figura 1. Diagrama de equilíbrio de fases da liga Al-Si; a) microestrutura bruta de fusão de uma liga 
Al-Si hipoeutética (9 %Si) 150x; b) microestrutura bruta de fusão de uma liga Al-Si eutética (12,6 %Si) 
400x; c) microestrutura bruta de fusão uma liga hipereutética para 150x. 
 
1.3 MODIFICADORES DE SILÍCIO 
A fase do silício em peças no estado de bruto de fusão possui a morfologia grosseira 
do tipo plaquetas. O controle dessa morfologia pode ser realizado pela adição de 
modificadores, melhorando algumas propriedades mecânicas, tal como a 
ductibilidade em peças fundidas(6). O sódio e o estrôncio são exemplos de 
modificadores, que são adicionados no banho com teores inferiores a 0,1%. 
Almeida (2008) realizou ensaios mecânicos em ligas fundidas de Al7%Si com 
adições de modificadores (Sr) e refinadores (Ti), obtendo melhora nas propriedades 
mecânicas em relação ao bruto de fusão em todos os casos. Esse aumento foi 
atribuído a mudança na morfologia do silício, tornando-o com uma aparência mais 
arredondada(7). 
 
1.4 DESGASEIFICANTE 
As ligas de alumínio possuem característicashigroscópicas, ou seja, forte tendência 
à absorção de gases quando no estado líquido, principalmente o hidrogênio em 
temperaturas elevadas(8). Por ocasião da solidificação ocorre o decréscimo da 
solubilidade dos gases dissolvidos, fazendo com que ocorra a segregação desses 
gases para as últimas partes líquidas, nas regiões interdendríticas, ocasionando a 
formação de porosidades por gases(9, 10). 
  
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1 MATERIAIS 



A figura 2 mostra os principais componentes da injetora de baixa pressão, utilizada 
na fundição das placas reforçadora de solo, identificando de uma forma geral o 
funcionamento do processo de fabricação. 
 

 
Fonte: Autor, 2017. 
Figura 2. Injetora de baixa pressão utilizada na fabricação das peças. 
 
A peça estudada consiste em uma placa metálica reforçadora de solo, fabricada em 
liga de alumínio SAE 305, fundida pelo processo de injeção sob pressão. A placa 
reforçadora de solo tem a finalidade de fornecer sustentação e mobilidade aos 
carros de combate durante a entrada e saída de vaus.Foram fabricadas duas peças 
em alumínio SAE 305, sendo a peça 1 sem tratamento de banho e a peça 2, com 
tratamento de banho. Na fusão da peça 2 foi introduzido ao banho escorificante, 
modificador de silício e desgaseificante, respectivamente. A figura 3 representa 
esquematicamente a peça fabricada, bem como a região de extração dos corpos de 
provas para análise metalográfica e ensaio de tração. 
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Fonte:Autor, 2017 
Figura 3 – Desenho esquemático da peça fundida representando as regiões de retiradas de material 
para análise metalográfica e ensaio de tração. 
 
Os produtos utilizados na fabricação da peça 2, como escorificante, elemento 
modificador do silício e fluxo desgaseificante, estão discriminados na tabela 1, a 
seguir. 
 
Tabela 1 – Faixas de concentração dos elementos modificadores. 

Composição dos Ingredientes 

Escorificante 

Substância Concentração (%) 
Cloretos 40 – 5- 

Sódio 20 – 30 
Potássio 10 – 2- 

Total 100 

Modificador de 
silício 

Cloretos 30 - 40 

Sódio 15 – 25 

Potássio 10 – 20 

Fluoreto de Sódio 20 - 30 

Total 100 

Desgaseificante 

Cloretos 40 – 50 

Nitratos 35 – 45 

Fluoretos 2 – 5 

Carbono 3 - 10 

Total 100 
Fonte: Ficha de segurança – FISP Fabricante. 
 
2.2 MÉTODOS 
Para os ensaios, foram fundidos 150 kg de alumínio SAE 305, fornecidos em 
lingotes de 10 kg, em forno com cadinho para 500 kg de material, utilizando-se GLP 
como combustível. Para a fabricação da peça 1, a liga foi fundidae vazada na  
temperatura de 700ºC. Na peça 2foi utilizado escorificante sobre o banho líquido. Em 
seguida, foi adicionado 0,1% em peso de modificador de silício a base de sais de 
sódio. Por fim, foram inseridos os fluxosdesgaseificantes. O tempo entre uma etapa 
e outra foi de 10 minutos. 
Após realizado o processo, o material foi basculado para o forno de injeção, também 
responsável por manter a temperatura do banho através de resistências elétricas. A 
matriz foi pré-aquecida a temperatura de 300ºC. O tempo de injeção para cada peça, 
entre o fechamento da matriz e a abertura da mesma foi de 3 minutos. Foram 
produzidas um total de 12 peças. 
O ensaio de tração seguiu-se a norma ASTM 8/E8M-13(11). Conforme apresentado 
na figura 3, a extração dos corpos de prova ocorreu nas bordas, que são 
responsáveis pelos encaixes e apresentam maiores espessuras. Assim, foi possível 
a extração de 5 corpos de prova. 



Ainda, como a peça possui simetria radial todos os corpos de prova estariam 
sujeitas as mesmas condições de solidificação. Na figura 3, é apresentada a face na 
qual foram realizados os ensaios de metalografia. 
O ensaio Charpy seguiu de acordo com a norma ASTM E23-01(12), para ligas 
fundidas. 
O ensaio de dureza Brinell foi realizado utilizando-se um durômetro da marca 
WOLPERT, modelo D-6700. Os ensaios foram realizados utilizando-se identador 
esférico de 2,5 mm com aplicação da força 62,5 kgf, por 15 segundos. 
Para a preparação metalográfica das superfícies foram utilizadas lixas de 
granulometria entre 200# e 1200# e polimento com suspensão de alumina de 1 µm e 
0,5µm. 
A captura das imagens foi realizada com auxílio de microscópio óptico acoplados a 
câmera de alta resolução. Para a análise metalográfica quantitativa das imagens 
utilizou-se o programa OMNIMET ENTERPRISE.As análises foram realizadas 
através de rotinas, que consistem numa série de funções que podem ser 
processadas diretamente sobre a imagem.Para identificação da composição química 
foi realizado análise por espectrometria de emissão óptica. 
 
3  RESULTADOS 
O resultado da análiseda composição química da matéria prima utilizada na 
fabricação das peçasestão apresentados na tabela 2, percentual em peso. 
 
Tabela2. Composição química obtida por espectrometria de emissão óptica para a matéria prima 
utilizada. 

Elemento Químico (%) 

 Al Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti 

Lingote SAE 
305 85,400 12,000 0,884 0,912 0,242 0,028 0,015 0,374 0,024 

Fonte: Autor, 2017. 
 
Na figura 4 são apresentadas as micrografias ópticas obtidas sem ataque químico, 
da peça 1 e peça 2, com aumento de 50x. Verifica-se analisando a figura 4(a) que 
há um microestruturarefinada, constituída de uma formação dendrítica, na cor mais 
clara, da fase Al-α, e um constituinte eutético, de cor mais escura, formado pelas 
fases Al-α e Si. Na figura 4(b), nota-se uma microestrutura eutética com uma 
concentração de silício na matriz em formato arredondado, de cor mais clara, e 
também em formato de agulha, de cor mais escura.  
Sabe-se que a morfologia do silício está diretamente relacionada à ductilidade, 
sendo a mais desejável a que se assemelha à esfera e menos desejável a do tipo 
agulha (13). 



Fonte: Autor, 2017 
Figura 4 - Microscopia óptica realizada com um aumento de 50x, sem ataque; (a) peça 1, (b) peça 2. 

 
Na tabela 3 são apresentados os valores obtidos com ensaio de tração das 
amostras. Nota-se um aumento das propriedades mecânicas na peça 2. 
Na tabela 4 estão demonstrados os valores obtidos no ensaio de dureza Brinell, e na 
tabela 5 os resultados do ensaio Charpy.  
 
Tabela3. Valores das tensões e alongamentos obtidos experimentalmente  

 Corpo de 
Prova 

Tensão de 
Escoamento 

(MPa) 

Tensão 
Máxima (MPa) 

Alongamento 
(%) 

Peça 1 

CP – 01 102,39 140,03 2,20 
CP – 02 77,46 92,97 2,70 
CP - 03 75,11 79,53 2,21 
CP - 04 80,54 90,24 3,32 
CP - 05 149,00 159,21 3,20 
Média 96,90 112,40 2,73 
Desvio 
Padrão 31,08 35,01 0,53 

Peça 2 
 

CP – 01 80,39 90,87 3,25 
CP – 02 103,87 112,38 3,30 
CP - 03 95,18 103,69 2,75 
CP - 04 116,76 140,43 3,30 
CP - 05 115,80 169,57 3,25 
Média 102,40 130,39 3,17 
Desvio 
Padrão 15,20 31,58 0,24 

Fonte: Autor, 2017. 
 
Tabela 4. Resultados do ensaio de dureza Brinell. 

Resultado da dureza Brinell 
 Peça 1 Peça 2 

Medida 1 69 72 
Medida 2 70 74 
Medida 3 70 75 
Medida 4 72 74 
Medida 5 69 68 



Média 70 72,6 
Desvio Padrão 1,22 2,72 

Fonte: Autor, 2017. 
 
Tabela 5. Resultados do ensaio de impacto - Charpy 

Resultado do ensaio Charpy 
 Peça 1 (Joules) Peça 2 (Joules) 

CP – 01 1,90 2 
CP – 02 2,00 2 
CP – 03 2,10 2 
Média 2,00 2 

Desvio Padrão 0,10 0 
Fonte: Autor, 2017. 
 
4  DISCUSSÃO 
Percebe-se através dos ensaios de tração, dureza e impacto, que o processo de 
fabricação das peças não possui boa capabilidade, pois os valores obtidos 
apresentam significativa dispersão dos resultados. Ainda, o comportamento frágil é 
explicado pela morfologia do silício, que no caso da peça 1, é mais grosseira(14). 
Em se tratando da tensão máxima suportada pelo material, em ambas as 
peças,ficaram abaixo dos apresentados pela literatura, atribui-se ao processo de 
fabricação. O pequeno aumento da dureza Brinell na peça 2, deve-se ao silício 
modificado, em formato arredondado. Não houve modificação em se tratando de 
teste de impacto. 
Um dos fatores atribuídos a baixa performance do material é o elevado percentual 
de ferro presente nas amostras, cerca de 0,9% em peso. Sabe-se que o ferro é uma 
impureza encontrada no alumínio e sua solubilidade na liga é de aproximadamente 
0,04%, formando uma segunda fase intermetálica em combinação com o alumínio. 
Ainda, a sua presença nas ligas de fundição de alumínio-silício é geralmente 
indesejável porque constitui fases grosseiras que reduzem a ductilidade. A maioria 
dos efeitos nocivos é exercida pela fase Al5FeSi, partículas que normalmente se 
formam tipo agulha e atuam como concentradores de tensão(15). 
 
5  CONCLUSÃO 
O estudo do efeito da introdução do modificador de silício a base de sais de sódio 
nas propriedades mecânicas e metalúrgicas da liga SAE 305, permitiu concluir que: 

• A liga fundida sem a adição de modificador, refinador e desgaseificante, peça 
1, demonstrou valores de resistência inferiores ao da peça 2, emorfologia do 
silício do tipo agulha. 

• O tratamento de banho com introdução escorificante, modificador de silício e 
desgaseificante, peça 2, acarretou uma alteração na morfologia do silício, 
tornando-o mais arredondada e elevando as propriedades mecânicas do 
material.O pequeno aumento na resistência, deve-se a pouca eficiência do 
modificador. 

• Sugere-se fazer novos ensaios alterando o tipo de agente modificador ou a 
quantidade utilizada. 
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