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Resumo: A solidificação de ligas metálicas tem importância em diversos processos de manufatura como fundição, 

lingotamento e soldagem. O processo de fundição ocorre com a mudança de fase onde é comum observar a 

presença de uma interface de solidificação que avança na direção de extração de calor. O calor adicional observado 

na região de transformação de uma fase em outra é o calor latente. Neste trabalho, foram aplicadas ferramentas 

numéricas para o estudo de solidificação das ligas metálicas de Alumínio-Silício durante o processo de fundição 

com intuito de aperfeiçoar o processo para obter ligas metálicas mais resistentes e de melhor qualidade. A 

formulação utilizada é baseada em volumes finitos para as equações de conservação da energia, massa e quantidade 

de movimento. O software ANSYS foi utilizado para obter a distribuição do campo de temperatura em diversos 

pontos. Uma boa concordância foi obtida quando os resultados da simulação foram comparados com os resultados 

experimentais. 

1. INTRODUÇÃO 

Na atualidade, com a necessidade da utilização das técnicas de solidificação nos processos de fabricação 

como soldagem, fundição e lingotamento contínuo, percebe-se a importância da manipulação dos metais 

e suas ligas bem como são configuradas suas características e propriedades mecânicas para aplicações 

diversas em todos os seguimentos manufatureiros e fabris. É durante a concepção da fase de 

solidificação que muitas de suas propriedades são conferidas, pois as diversas formas de aquecimento e 

resfriamento lhes configuram fases microestruturais características que influenciam nas propriedades 

mecânicas. 

No processo de solidificação, a etapa crucial para obtenção das propriedades dos produtos semiacabados 

se dá nas taxas de resfriamento em consonância com as temperaturas médias de aquecimento. Durante 

a perda de calor é comprovado que, com a variação da velocidade de resfriamento, há uma propriedade 

estrutural intrínseca ligada à metodologia abordada que é a transformação morfológica celular em 

dendrítas, uma vez que o surgimento dos espaçamentos dendríticos primários e secundários exercem 

uma forte influência nas propriedades dos materiais fundidos, caracterizando a importância do produto 

(Rocha, 2003).  

Os modelos matemáticos e físicos de maior aplicabilidade na descrição do processo de solidificação 

empregam equações diferenciais não lineares. Para a solução destas equações, dada a dificuldade de 

obtenção de uma solução analítica e a complexidade geométrica, utilizam-se métodos numéricos como 

o método dos elementos finitos, de diferenças finitas ou de volumes finitos. O modelo matemático deve 

conter em sua formulação uma forma de descrever a transferência de calor no líquido e no sólido, a 

mudança de fase e a consequente liberação de calor latente na interface, a transferência de calor para o 

meio vizinho, ou seja, na interface metal-molde e o movimento do fluido na região líquida, devido à 

convecção.   

Uma formulação adequada na abordagem da transição líquido-sólido durante o processo de 

solidificação, chamada de entalpia-porosidade, é implementada no software ANSYS®FLUENT, que 

considera a conservação de energia por meio da entalpia para a formação de sólido e identifica a região 

de transformação através da pseudo-porosidade. Além disso, pode-se simplificar o problema, com base 



na viscosidade da liga fundida, desprezando as influências da convecção na transferência de calor. Com 

isso, apenas a condução atuará no processo térmico.  

Por outro lado, a transferência de calor na interface metal-molde é bastante complexa, fazendo com que 

haja diferentes configurações. Dessa forma, deve-se levar em conta essa variação dentro das 

formulações matemática e física. De acordo com Peres (2004), o tratamento mais usual para este contato 

é feito pelo uso de formulações empíricas, cujos parâmetros são ajustados pelo confronto (comparação 

direta) com as curvas de resfriamento obtidas experimentalmente por meio de alguns termopares. 

Tornando um procedimento subjetivo e trazendo incerteza com relação à qualidade do método numérico, 

uma vez que não permite comparações adequadas. No trabalho citado, foi feita uma análise do processo 

de solidificação para fundição utilizando moldes metálicos. Para moldes de areia, pouca literatura tem 

sido encontrada, principalmente relacionada a simulações computacionais nesse tipo de fundição.  

O objetivo deste trabalho é estudar o impacto do coeficiente de resistência de contato na interface metal-

molde em solidificação de ligas metálicas durante o processo de fundição de lingotes em molde de areia. 

Será utilizado um software comercial fundamentado no método de volumes finitos para a modelagem e 

simulação desse sistema. A implementação e teste numérico será efetuado com o objetivo de verificar a 

capacidade do software de adequadamente representar esse tipo de fenômeno e analisar o impacto de 

diferentes valores do coeficiente de contato metal-molde no processo de solidificação. 

2. METODOLOGIA 

Para este trabalho, foi utilizada um lingote de alumínio que na forma de ligas, apresenta diversas 

aplicações práticas e existem diversos dados experimentais e simulações computacionais disponíveis na 

literatura pois o efeito do silício na matriz de alumínio produz uma família de ligas altamente atraentes 

para aplicações de engenharia. Essas ligas são amplamente utilizadas na indústria automotiva devido às 

suas excelentes características de fundição e boas propriedades mecânicas, como desempenho de 

corrosão, usinabilidade e capacidade de fundição. Essas ligas também têm outras vantagens, como peso 

leve, baixo coeficiente de expansão térmica, boa conformabilidade e baixo custo (Chen et al., 2014; 

Yang et al., 2012). 

Como interessa apenas a análise térmica, consideramos apenas a substância pura. Para a geometria do 

lingote foi utilizado um cilindro de 50 mm de diâmetro e 150 mm de altura. Este cilindro representará o 

metal que passará pelo processo de solidificação. Em torno deste cilindro, uma segunda camada de 

material de 1 mm de espessura foi criada no software. Esta camada, inexistente no processo físico real, 

representará, quando corretamente ajustado os dados do material que a compõe, a resistência térmica 

metal-molde. Por fim, um cilindro de 500 mm de raio e 300 mm de altura foi criado no modelo CAD 

para representar a areia. A figura esquemática do modelo CAD criado para este trabalho está mostrada 

na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema físico: Solidificação de um cilindro em molde de areia 

(a) Molde de areia e condições laterais; (b) Representação do plano de axissimetria utilizado 

h= 11,45W/m2K 
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Figura 2. Modelo numérico malha utilizada 

 

De forma a simplificar o modelo numérico utilizou-se apenas um plano axissimétrico. Quanto as 

condições de contorno foram utilizadas convecção forçada nas regiões lateral e superior, enquanto a 

base foi considerada termicamente isolada, conforme mostrado na Figura 1(a), como condição inicial, 

toda a região do espaço ocupada pelo alumínio foi considerada a 940K (temperatura de vazamento), 

enquanto que toda a região do molde de areia iniciou a 300 K. A malha para este domínio é mostrada 

na Figura 2. Esta malha é composta por 20427 nós e 6712 elementos. O passo de tempo utilizado na 

simulação corresponde a 1 segundo, em período total equivalente a 500 segundos. 

A liga metálica em análise é composta de alumínio com 3% de porcentagem em peso de silício (Al-

3%wt). As propriedades termo físicas desta liga tem grande variabilidade com a temperatura. As 

propriedades do molde de areia industrial e do lingote de alumínio puro são apresentadas na Tabela 1, 

foram obtidas através dos trabalhos de Pariona (2005) e Gandi (2000), respectivamente. Vale ressaltar 

que algumas propriedades do alumínio puro variam com a temperatura, assim essas são regidas por 

funções polinomiais obtidas por interpolações de dados experimentais. 

Fazendo uso de interpolações polinomiais dentro de faixas restritas de temperatura, podemos calcular 

as propriedades termo físicas de cada componente utilizando as expressões, em função da temperatura 

T. 

Tabela 1. Propriedades termo físicas dos componentes, em função da Temperatura T  

   Alumínio  Silício  
Areia 

Industrial  

Massa 

específica 

[Kg/m3]  

2535 se 300K < T < 

933,35K  
2330  1494,71  

2370 se 933,35K < 

T < 1500  

Calor 

Específico 

[J/Kg.K]  

852,15 + 0,37865 T 

se 300K < T < 

933,35K  

921,70-0,6901T+ 0,0010416T2- 

7,1568x10-7T3+1,8922x10-10T4 

se 300K < T < 1000K  
1172,3  

1205,9 – 0,12843 T, 

se 933,35K < T < 

1500  

821,73-0,18393T+ 0,000143396T2- 

3,7762.10-8T3+3,3584.10-12T4 

se 1000K < T < 4000K  



Condutividade 

térmica 

[W/m.K]  

232,12 + 0,043369T-7,1796x10-

5T2 se 300K < T < 933,35K  

707,92 - 2,9941T+ 0,0049859T2- 

2,9691x10-6T3 se 

219,16K< T < 625,39K  
0,52  

46,454 + 0,058891T-1,2316 x10-

5T2 se 933,35K < T < 1500  

-70,971+ 0,78127T- 0,0014706T  

+1,0513x10-6T2 - 2,6069X10-10T3 

se 625,39< T < 1503,2K  

Viscosidade 

dinâmica 

[kg/m.s]  

1,72x10-5  -  -  

Calor latente 

[J/kg]  
385000  -  -  

Temperatura 

de fusão [K]  
933,35  -  -  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores da temperatura e fração de liquido estão mostrados nas Figuras (3a) e (3b), para o instante 

de tempo relativo a t = 100 s, respectivamente. Como pode ser visto, neste passo de tempo o metal 

encontra-se parcialmente solidificado. Como esperado, a troca térmica se dá de maneira mais intensa 

nas regiões próximas as extremidades do cilindro, onde a região de troca de calor é maior, ou seja, a 

porcentagem de líquido cai à medida que se avança em direção às extremidades. Também é importante 

observar enquanto o tempo avança, a fração de liquido diminui das extremidades para o centro, sendo 

está a direção de propagação da frente de solidificação, como mostrado nas Figuras (4a) e (4b) no 

instante de tempo t = 300 s. Nas Figuras (5a) e (5b) mostram a configuração após o processo de 

solidificação completo no instante de tempo t = 500 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. (a) Mapa de contorno de Temperatura e (b) fração de liquido no instante 100s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. (a) Mapa de contorno de Temperatura e (b) fração de liquido no instante 300s  



h= 11,45W/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. (a) Mapa de contorno de Temperatura e (b) fração de liquido no instante 500s  

 

A Figura 6 mostra a variação da temperatura em função do tempo em alguns pontos localizados na seção 

utilizada. Observa-se em tais pontos o resfriamento do metal e o aquecimento do molde de areia, com 

posterior resfriamento deste. Através dos dados obtidos é possível inferir, que no ponto 1 a queda de 

temperatura é mais acentuada à medida que o tempo avança, enquanto nos pontos 2 e 3 o resfriamento 

é mais lento. Isso se deve a maior velocidade de extração de calor. Esta informação é de grande 

importância para estimar a microestrutura a ser formada. Dessa forma, essas curvas de resfriamento 

podem ser utilizadas para caracterizar a microestrutura cristalina do metal após a solidificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Termogramas de 3 pontos situados nas posições radias de 2 cm (interno lingote), 4cm (areia) e 6 cm 

(areia) da seção 

4. CONCLUSÃO 

O fenômeno de solidificação, é de extrema importância para aperfeiçoar a qualidade de ligas fundidas. 

A simulação computacional tem se mostrado bastante eficaz, sendo uma ferramenta rápida e econômica 

para a descrição deste problema. A geometria computacional e os modelos matemáticos e físicos 

utilizados na simulação devem ser as mais próximas possíveis do real e devem conter dados empíricos 

que aumentem a fidedignidade com os dados experimentais. 

As simulações computacionais geraram resultados satisfatórios, grande parte condiz com a teoria 

encontrada em literaturas. Foi possível analisar o processo de solidificação em uma liga metálica em um 

molde de areia, conservando as suas propriedades termo físicas. Para isso, usou-se os modelos de 

energia, transporte e de solidificação não-lineares. Assim, a solidificação ocorre da extremidade para o 

centro, tal fato foi comprovado com a porcentagem de fração líquida nos primeiros instantes de 

resfriamento. Além disso, as curvas de resfriamento em alguns pontos permitirão prever as 



microestruturas formadas na solidificação, assim como as curvas de aquecimento do molde avaliar a sua 

eficiência térmica, temas de trabalhos futuros. Portanto, este trabalho consegue descrever uma 

metodologia de solidificação que pode ser utilizada mesmo em geometrias complexas, dependendo da 

correta calibração das propriedades da interface. Medidas experimentais relacionadas ao sistema físico 

mostradas serão realizadas e publicadas em trabalhos futuros. 
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