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O projeto proposto tem como objetivo substituir o processo de fundição 
por centrifugação de camisas de cilindro em ferro fundido cinzento, 
para ligas centrifugadas de alumínio silício de alta resistência, 
aplicadas em blocos de motor de aluumínio. Em função da legislação 
de alguns países sobre emissões de poluentes veiculares, existe uma 
preocupação das indústrias automobilísticas em reduzir peso dos 
veículos, conseqüentemente com ganho de potência com economia de 
combustível. O setor de transportes foi responsável por vinte e três por 
cento do consumo mundial de energia primária e pela emissão de oito 
mil mega toneladas de dióxido de carbono, tendo os veículos 
automotivos e rodoviários contribuído com setenta e cinco por cento 
do consumo total de combustível do setor. Com base nos estudos 
realizados para verificação da viabilidade de aplicação das camisas de 
alumínio centrifugadas, concluiu-se que é possível atingir-se os 
requisitos necessários utilizando-se uma liga complexa 
(AlSi17Cu4Mg), em função das características mecânicas encontradas 
no material, e com a execução do tratamento metalúrgico (tratamento 
de modificação e refino apropriados, aliados com recursos de ajustes 
químicos da composição e perfeito controle de velocidade de 
centrifugação e temperatura) adequado na produção por esse 
processo, contribui com: o desenvolvimento tecnológico, facilita a 
reciclagem (composição de bloco de motor e camisas de cilindros 
possuem ligas compatíveis do ponto de vista metalúrgico) e o 
desenvolvimento sustentável. 
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Palavras-chaves: camisa de cilindro, liga de alumínio-silício, fundição 
por centrifugação, desenvolvimento sustentável 
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1. Introdução – motivação 

A fabricação de camisas de cilindros para motores à combustão em ligas de alumínio 
contribui com a crescente campanha para redução de peso dos veículos. Com a melhora da 
relação potência/peso, o comportamento térmico – devido à capacidade de dissipação de calor 
do alumínio – melhora a troca térmica entre a camisa e o bloco do motor. 

Assim, com a redução do peso do veículo, há a redução do consumo de combustível, pois 
veículos mais leves exigem menos energia, pois proporcionam acelerações mais rápidas e 
frenagens mais curtas, o que melhora também a dirigibilidade e a segurança. Propicia-se 
também a redução da emissão de CO2 (gás estufa), além da durabilidade (em função da 
resistência à corrosão) e a reciclabilidade (do alumínio). 

Os estudos realizados neste trabalho têm como base a importância de se desenvolver um 
produto técnico-economicamente viável, o qual possa ser inserido nos blocos de alumínio (já 
fabricados por muitas empresas) e por um processo de fabricação já dominado (fundição por 
centrifugação). O objetivo final será o desenvolvimento sustentável.  

2. Mater ial alumínio – breve cronologia 

O alumínio, apesar de ser o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre, é o metal 
mais jovem usado em escala industrial. Mesmo utilizado a milênios antes de Cristo, o 
alumínio começou a ser produzido comercialmente há cerca de 150 anos. Sua produção atual 
supera a soma de todos os outros metais não ferrosos. Esses dados já mostram a importância 
do alumínio para a nossa sociedade. Antes de ser descoberto como metal isolado, o alumínio 
acompanhou a evolução das civilizações. Sua cronologia mostra que, mesmo nas civilizações 
mais antigas, o metal dava um tom de modernidade e sofisticação aos mais diferentes 
artefatos (ABAL, 2005). 

No início do Século XX, as indústrias de alumínio começaram a trabalhar na produção de 
ligas de alumínio com propriedades mecânicas mais elevadas. Os primeiros experimentos 
ocorreram através de tentativas e erros, aliados a observações perspicazes, responsáveis pelo 
aprimoramento dos princípios metalúrgicos fundamentais envolvidos. O rápido e notável 
crescimento da importância do alumínio na indústria é resultado de uma série de fatores, entre 
eles: é um metal que possui excelente combinação de propriedades úteis, resultando numa 
adequação técnica para um campo vasto de aplicações em engenharia; pode ser facilmente 
transformado por meio de todos processos metalúrgicos normais, tornando-se assim, viável à 
indústria manufatureira em qualquer forma necessária. 

Em 1923, o próprio Henry Ford já se preocupava com a diminuição de peso dos veículos. 
Para Ford, ao reduzir o peso dos veículos, estes se tornariam mais rápidos e consumiriam 
menos combustível, ao mesmo tempo em que se utilizaria menos matéria-prima, com 
conseqüente diminuição do custo de fabricação. Em 1925, a Alcoa e a Pierce-Arrow 
produziram, em conjunto, dez veículos experimentais de alumínio. 

Hoje, o alumínio já ocupa um espaço significativo nos veículos produzidos em larga escala, 
especialmente em partes internas, como motor e câmbio.  Na Europa, os motores a diesel 
estão rapidamente aproximando-se de 50% do mercado de carros novos – e agora pode 
contribuir para o crescimento futuro do uso de alumínio no setor automotivo. Isto promoverá 
aumento da eficiência de combustível e reciclabilidade (RE.AL., 2004). 

2. Processo de fabr icação – fundição 
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Fundição é o processo de derreter (fusão) um metal e vertê-lo (vazá-lo) em um molde. Em 
função do tipo de metal que se deseja vazar e da quantidade de peças a produzir, define-se o 
processo de fabricação apropriado. Os processos são classificados pelo tipo de molde, 
podendo ser em areia ou permanentes (em metal – normalmente ferroso), e pelo processo de 
vazamento, podendo ser por gravidade, centrifugação, alta pressão, ou baixa pressão os mais 
comumente utilizados, porém a diversidade de características de fabricação é grande, como o 
processo de micro fundição (cera perdida), tixofundição, vazamento em moldes de gesso, 
cerâmica, entre outros. 

A fusão é o processo de fornecer quantidade elevada de calor necessária para que se derreta o 
metal desejado.  Para isso devem ser empregados tipos especiais de fornos com fontes 
térmicas capazes de fornecer a quantidade de calor necessária sem ultrapassar as baixas 
temperaturas exigidas (SENAI, 1981). 

A suscetibilidade do alumínio à absorção de gases, e a sua capacidade de reduzir vários 
óxidos, como óxido de ferro e sílica, assim como a água influi na seleção do meio de 
aquecimento e na seleção do revestimento do forno. 

Do ponto de vista puramente técnico, um forno ideal para a fusão de alumínio, deveria 
satisfazer às seguintes condições: 

a) tempo de fusão; 

b) ausência de gases solúveis (no alumínio) na atmosfera do forno e de materiais, existentes 
no refratário de contato, sujeito a interações com o alumínio; 

c) fácil regulagem de temperatura; 

d) uniformidade de temperatura; 

e) máxima tranqüilidade do banho; 

f) máximo rendimento térmico. 

A seguir, estão relacionados os principais termos técnicos específicos empregados ao longo 
do texto deste artigo: 

- Ponto eutético: é o ponto de melhor fusibilidade de uma liga (composição metálica), onde 
a transição do estado líquido para o sólido se faz com maior velocidade.  Em uma liga 
AlSi (dois principais elementos químicos dessa família de metal), com 12,7% de Si seu 
ponto eutético fica em 572 °C, portanto é chamada de liga de AlSi eutética. 

- Liga hipereutética: o Si é maior que 12,7%. 

- Coquilha: é um molde em aço, onde é vertido o metal líquido. 

- Macrosegregação de alumínio: quantidade expressiva de alumínio que deixou de estar 
combinada com o restante da liga. 

- Tribológica: característica de atrito de um material. 

- Borra (escória): material com impurezas, resíduo. 

2.1. Fundição por  centr ifugação 
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No processo clássico de fundição, o metal enche o molde sob a ação da força de gravidade e a 
pressão do molde é puramente metalostática depende da densidade do metal e da altura da 
coluna de alimentação (BRADASHIA, 1971).  

Na fundição sob pressão a gravidade é substituída por uma pressão externa aplicada 
mecanicamente através de um pistão, com o intuito de eliminar porosidade e proporcionar 
uma peça mais densa. 

A fundição por centrifugação, como está implícito em seu nome, visa obter novas vantagens, 
utilizando força centrifuga produzida pela rotação da coquilha e do metal nela contida, em 
substituição a pressão mecânica. As pressões desenvolvidas podem ser bastante elevadas, 
sendo possível calculá-la. Sob a ação dessas forças o metal é forçado violentamente contra a 
parede da coquilha, formando uma massa compacta, enquanto a borra (escória, impurezas) e 
especialmente os gases, que são mais leves, migram para a superfície interna da peça fundida. 

2.2. Centr ifugação de camisas em alumínio de alta resistência 

Camisas de cilindros para blocos de motores são produtos onde pistões e anéis de pistão 
trabalham/movimentam-se.  Há duas maneiras de fabricar o cilindro para o bloco do motor. 
Uma delas é fazendo o cilindro no próprio bloco, com a conseqüente aplicação de um 
acabamento superficial resistente ao desgaste, no material do bloco. A outra é por fundição 
centrífuga inserindo a camisa no cilindro do bloco, que pode ser removida em caso de 
desgaste ou deformação. Por uma série de questões técnicas, esse é o método comumente 
utilizado. A Figura 1 mostra um bloco de motor e as camisas. 

Existem dois tipos de camisa: molhadas (Figura 2) e secas (Figura 3). Denomina-se molhadas 
as camisas que são inseridas no bloco, e tem sua superfície externa em contato com o líquido 
refrigerante do bloco do motor, normalmente são muito espessas e recebem na região em 
contato com o líquido refrigerante um tratamento de fosfatização para resistirem à oxidação; e 
secas quando não estão em contato com o líquido refrigerante, normalmente são pouco 
espessas e ficam diretamente em contato com o bloco que suporta os esforços mecânicos das 
explosões. 

  
 Figura 1 – Bloco de motor e camisas Figura 2 – Camisa molhada Figura 3 – Camisa seca 

O presente projeto visa à aplicação da liga de alumínio A390.0, pelo processo de 
centrifugação, uma vez que esse material é compatível com as características mecânicas 
necessárias ao fim que se destina, além de suas excelentes propriedades tribológicas.  

Por se tratar de uma liga hipereutética com teor de silício de aproximadamente 17%, e em 
função da força centrífuga aplicada na fabricação dessas camisas e o baixo peso específico 
(2,34 kg/dm³) do silício, existe a formação de plaquetas de silício muito grosseiras e sem 
orientação (morfologia e tamanho irregulares com dispersão aleatória) e segregadas. Com tal 
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característica, a liga apresenta dificuldade de alimentação, baixa resistência mecânica e  baixa 
resistência ao desgaste (CORRADINI, 2001). 

Com objetivo de evitar tais ocorrências é adicionado um agente refinador de estrutura, neste 
caso o fósforo (P), a fim de que esse elemento reaja com o alumínio e forme o fosfeto de 
alumínio (AlP), que será o agente nucleante e irá formar os germes de nucleação dos cristais 
de silício (devido a isso, tal tratamento também é denominado de nucleação). 

A adição de fósforo é feita por meio de sais contendo fósforo, pentacloreto de fósforo (PCl5), 
ou através de pré-ligas cobre/fósforo (normalmente Cu-8%P) ou alumínio, cobre e fósforo 
(AlCuP), sendo este o método mais seguro e confiável. 

O rendimento de tais adições é baixo, em torno de 20%. O teor de fósforo residual é 
importante par a obtenção do máximo refino. Níveis da ordem de 0,006% P resultam em 
menores partículas de silício. A perda de efeito dessa adição é lenta, mas não desprezível. 

Convém lembrar que a presença de sódio (Na) e cálcio (Ca) é extremamente nociva ao efeito 
refinador do fósforo, pois vão se combinar com o mesmo formando fosfeto de sódio e fosfeto 
de cálcio, eliminando assim a possibilidade da formação de fosfeto de alumínio, dificultando a 
nucleação do silício. 

Como conseqüência desse tratamento, podemos citar as seguintes vantagens: 

- Melhoria das propriedades mecânicas; 

- Melhoria da usinabilidade das peças fundidas, evitando o desgaste de ferramenta; 

- Melhoria da resistência ao desgaste das peças; 

- Redução de defeitos de segregação do silício. 

Esse tratamento deve ser efetuado sempre que: 

- Houver a necessidade de uma peça em liga hipereutética com boa resistência mecânica; 

- Houver a necessidade de uma peça fundida com bom acabamento após usinagem; 

- Houver a necessidade de peças fundidas em ligas hipereutéticas com elevada resistência 
ao desgaste. 

3. Proposta técnica – produção das camisas de cilindros em alumínio centr ifugadas 

O sistema mais empregado em motores de bloco de alumínio é a utilização de camisas com 
ferro fundido, para resistir ao desgaste. Mas os desenvolvimentos atuais mostram que há uma 
forte linha de pesquisa e aplicação para dispensar a camisa de ferro fundido. Os técnicos 
investem em estudos que permitem a adoção de camisas usando alumínio com alta resistência 
ao desgaste. São estudos conjuntos entre fabricantes de motores e empresas produtoras de 
alumínio. 

Sabemos que o alumínio puro é um metal que tem baixa resistência mecânica, porém em 
nossos estudos constatamos que a liga complexa AlSi17Cu5Mg (liga A-390.0) tem boa 
resistência a corrosões, excelente propriedades mecânicas e tribológicas, boa usinabilidade, 
elevada condutibilidade térmica e elétrica, o que propicia melhor troca térmica entre a camisa 
e o bloco de motor também em alumínio facilitando a refrigeração, e boas propriedades de 
fundição. 
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Em nossos estudos optamos por um forno de cadinho a gás que atende nossas necessidades a 
respeito de temperatura, e que não necessite de energia elétrica para a fusão do alumínio. Este 
forno deverá atender as seguintes condições: 

- velocidade de fusão; 

- uniformidade de temperatura; 

- ausência de gases solúveis (no alumínio) da atmosfera do forno e de materiais existentes 
no refratário de contato; 

- economia de metal; 

- sistema basculante; 

- economia de combustível; 

- baixo custo e tempo de manutenção. 

A fundição por centrifugação visa obter vantagens utilizando a força centrífuga produzida no 
material contido na coquilha, e por se tratar de uma  peça cilíndrica optamos pelo método de 
centrifugação horizontal, pois não será necessário combinar a força centrífuga com a da 
gravidade, além de favorecer questões técnicas como manuseio, facilidade de set-up, 
máquinas, acessórios periféricos e ferramentais com melhor custo benefício. Uma 
desvantagem no processo de centrifugação é o fato da segregação do silício na parte interna 
da camisa. Contudo, desde que haja um tratamento de modificação e refino apropriados, 
aliados com recursos de ajustes químicos da composição e perfeito controle de velocidade de 
centrifugação e temperatura, consegue-se atingir o objetivo desejado.  

O molde que adotamos é de aço para a produção em grande escala. No caso da fundição 
centrífuga, especialmente a do alumínio, os moldes podem ser tão complexos quanto os 
usados para a fundição sob pressão, a fim de permitir a produção de peças com partes 
reentrantes ou perfeitamente paralelas. A Figura 4 - mostra uma máquina centrífuga com um 
molde (coquilha) instalado e a Figura 5 -  mostra o momento do vazamento do metal líquido 
no interior do molde.                    

 
 Figura 4 – Máquina com molde. Figura 5 –Vazamento  do metal no interior do molde. 

Vantagens técnicas da proposta deste trabalho: 

a) Redução de 64% da massa por camisa, ou 3,72Kg a menos em um veículo de 6 cilindros. 

b) Ganho de sobre metal na fundição de 17%. 

c) Melhora na ergonomia, com a redução de 18,1 para 10,2 Kg, ou seja,  44% de redução de 
peso, visto que a extração do tubo é manual. 

d) Redução do preço do molde (coquilha), 16,6%, em virtude da redução de diâmetro externo 
da coquilha. 
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e) Aumento da vida útil da coquilha. Passaria de 4000 tubos (ou 20000 camisas) para 40000 
tubos (ou 320000 camisas), ou seja, 900% de melhoria na vida útil da coquilha. 

f) Aumento da produtividade de 1500% em camisas fundidas. 

4. Caracter ísticas ambientais do projeto 

Com a viabilização desse projeto é possível contribuir com a redução de peso dos veículos e 
conseqüente economia de combustível e menor emissão de gases poluentes, diminuindo, 
portanto, os impactos ambientais inerentes aos veículos, e ao próprio processo de fusão na 
reciclagem. Mas as vantagens se estendem, devido à maior facilidade de reciclagem do bloco 
de motor em alumínio, pois passarão a ter inserido camisas do mesmo material, o que não 
acontece quando o bloco de motor em alumínio é produzido com camisas de ferro fundido.  

O estímulo a novas tecnologias faz com que se melhorem as condições de reciclabilidade 
favorecendo o crescimento da consciência ecológica na comunidade e incentivando a 
reciclagem de outros materiais, criando cada vez mais equilíbrios sociais, políticos e 
econômicos, fazendo que a indústria brasileira do alumínio continue crescendo com a 
utilização sustentável do grande potencial mineral do Brasil. 

A seguir estão relacionadas algumas das principais melhorias ambientais decorrentes da 
implementação deste projeto: 

a) Com base na produção mensal de 750 mil camisas para bloco de alumínio (da fábrica da 
Magneti Marelli, por exemplo) haveria uma redução mensal 465 de toneladas para a 
mesma quantidade de peças produzidas em alumínio, ou o equivalente à redução de 11625 
toneladas de CO2 emanados à atmosfera; 

b) Redução de 8% na geração de escória (borra) de alumínio gerada em excesso em virtude 
da contaminação do alumínio pelas camisas de ferro inseridas; 

c) A reciclagem proporciona uma economia equivalente a 95% da energia elétrica utilizada 
na produção do metal a partir da bauxita (minério de onde se extrai o alumínio); 

d) Em 2005, a reciclagem no Brasil foi responsável pela economia de cerca de 
1800GWh/ano. Isto representa 0,5% da energia elétrica gerada no país em 2005. 

Além do estímulo à consciência ecológica e da economia de energia elétrica e de recursos 
naturais, traz benefícios sociais para o país, como a geração de emprego e renda para mais de 
160 mil pessoas.  

4.1. Reciclagem do alumínio 

A reciclabilidade é um dos atributos mais importantes do alumínio. Embora seu tempo de 
decomposição no meio ambiente seja de 200 a 500 anos, qualquer produto produzido é 
reciclado infinitas vezes, sem perder suas qualidades no processo de reaproveitamento, ao 
contrário de outros materiais. O exemplo mais comum é o da lata de alumínio para bebidas, 
cuja sucata transforma-se novamente em lata após a coleta e refusão, sem que haja limites 
para seu retorno ao ciclo de produção. Esta característica possibilita uma combinação única de 
vantagens para o alumínio, destacando-se, além da proteção ambiental e economia de energia, 
o papel multiplicador na cadeia econômica [ABAL, 2006]. 

A reciclagem de alumínio é feita tanto a partir de sobras do próprio processo de produção, 
como de sucata gerada por produtos com vida útil esgotada. De fato, a reciclagem tornou-se 
uma característica intrínseca da produção de alumínio, pois as empresas sempre tiveram a 
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preocupação de reaproveitar retalhos de chapas, perfis e laminados, entre outros materiais 
gerados durante o processo de fabricação. 

Este reaproveitamento de sobras do processo pode ocorrer tanto interna como externamente, 
por meio de terceiros ou refusão própria. Em qualquer caso representa uma grande economia 
de energia e matéria-prima, refletindo-se em aumento da produtividade e redução da sucata 
industrial. 

A reciclagem de produtos com vida útil esgotada, por sua vez, depende do tempo gasto entre 
seu nascimento, consumo e descarte. Isto é chamado de ciclo de vida de um produto, que pode 
ser de 30 dias, como no caso da lata, até mais de 40 anos, no caso de cabos de alumínio para 
transmissão de energia elétrica.  

O setor de reciclagem tem estimulado o desenvolvimento de novos segmentos, como o de 
fabricantes de máquinas para amassar latas, prensas e coletores e que atrai ainda 
ambientalistas e gestores das instituições públicas e privadas, envolvidos no desafio do 
tratamento e reaproveitamento de resíduos e também beneficia milhares de pessoas, que 
retiram da coleta e reciclagem sua renda familiar (Vide a Tabela 1). O alto valor agregado do 
alumínio desencadeia um benefício indireto para outros setores, como o plástico e o papel. A 
valorização do alumínio para o sucateiro torna atraente sua associação com coletas de outros 
materiais de baixo valor agregado e grande impacto ambiental. Além disso, a perspectiva de 
reaproveitamento permanente chama a atenção da sociedade por produtos e processos limpos, 
criando um comportamento mais renovável em relação ao meio ambiente no País. 

Benefícios da Reciclagem de Alumínio 

Econômicos e Sociais Ambientais 

- Assegura renda em áreas carentes, constituindo 
fonte permanente de ocupação e remuneração 
para mão-de-obra não qualificada. 

- Injeta recursos nas economias locais, através da 
criação de empregados, recolhimento de 
impostos e desenvolvimento do mercado. 

- Estimula outros negócios, por gerar novas 
atividades produtivas (máquinas e equipamentos 
especiais). 

- Favorece o desenvolvimento da consciência 
ambiental, promovendo um comportamento 
responsável em relação ao meio ambiente, por 
parte das empresas e dos cidadãos. 

- Incentiva a reciclagem de outros materiais, 
multiplicando ações em virtude do interesse que 
desperta por seu maior valor agregado. 

- Reduz o volume de lixo gerado, contribuindo 
para a solução da questão do tratamento de 
resíduos resultantes do consumo. 

 
Tabela 1 – Benefícios da reciclagem do alumínio. 

4.2. Desenvolvimento Sustentável 

As empresas do setor demonstram a sua responsabilidade e compromisso com a 
sustentabilidade, por meio dos investimentos em programas de preservação ambiental, 
gerando benefícios sociais aos seus colaboradores, às comunidades onde atuam e à sociedade 
como um todo. O volume de investimentos das cinco maiores companhias do setor em 
programas relacionados a sustentabilidade ultrapassou os benefícios gerados pela atividade 
(RSIA, 2005). 

A Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) também tem como meta estimular seus 
associados buscar incessantemente o desenvolvimento sustentável. Por meio de sua Comissão 
de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a entidade alia-se ao 
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programa Alumínio para Futuras Gerações, iniciativa global do Instituto Internacional do 
Alumínio (IAI), promovendo a adesão das industrias nacionais ao programa.  Há ainda muitos 
desafios a serem superados. Entre eles uma maior contribuição no desenvolvimento de 
soluções para a indústria automotiva e de transportes e em opções para o aumento de oferta de 
energia, bem como da eficiência energética. Também a criação de aplicações para os resíduos 
de bauxita e a ampliação do alcance das ações para o engajamento das comunidades. 
Entretanto, ao contribuir para a plena realização dos objetivos propostos pelo IAI (redução da 
emissão de poluentes e minimização do consumo energético, entre outros), a indústria do 
alumínio dá um importante passo para a sustentabilidade. 

5. Conclusões 

O avanço do alumínio na área de transportes que inclui principalmente as indústrias 
automotivas, ferroviária, aeronáutica e de monociclos, impressiona. Atualmente o volume de 
alumínio consumido pelo setor de transporte só é inferior ao destinado às embalagens. Em 
2005 o consumo no setor de transportes foi de 210 mil toneladas, com crescimento de 12% 
em relação ao ano anterior. O crescimento foi de 57% nos últimos 10 anos, e a tendência de 
crescimento continua, inclusive em todas áreas de produtos transformados de alumínio. 
Houve um recorde histórico de consumo total em 2005, com volume de 802,3 mil toneladas, 
no Brasil. 

A principal virtude do material é a sua densidade, o que proporciona ganhos importantes em 
relação à redução de consumo de combustível, e emissão de poluentes, aumento de potência e 
capacidade de carga, excelente resistência à corrosão, o que garante maior vida útil e menor 
custo de manutenção dos veículos. Também como diferencial de segurança o alumínio se 
destaca no transporte de líquidos perigosos, por não produzir faíscas, e quando aplicado em 
zonas de impacto absorve duas vezes mais energia de choque que o aço, além de permitir uma 
frenagem em menor espaço, em função de sua menor leveza. 

A maior reciclabilidade do alumínio na comparação com o aço e  os  materiais  plásticos 
também agrega valor ao produto e é uma característica que vem sendo cada vez mais levada 
em conta pela indústria, no momento da escolha dos materiais. Outras características que 
tornam o alumínio uma excelente opção na área de transporte são a elevada ductibilidade e 
maleabilidade, que garantem facilidade de projeto, fabricação e montagem, e a maior 
possibilidade de tratamentos de superfície e acabamento. 

Certamente a legislação sobre emissões veiculares deverá se tornar cada vez mais rigorosa em 
todo planeta, e isso exigirá cada vez mais avanços tecnológicos na indústria automotiva. 
Portanto a busca de redução de peso é um objetivo permanente. 

Contudo a fabricação de camisas de cilindros, fundidas pelo processo de centrifugação de 
ligas de alumínio silício de alta resistência (A390.0 – especificação segundo a Aluminium 
Association – AA), mostra-se eficaz em função das características mecânicas encontradas no 
material e com a execução do tratamento metalúrgico (tratamento de modificação e refino 
apropriados, aliados com recursos de ajustes químicos da composição e perfeito controle de 
velocidade de centrifugação e temperatura) adequado na produção por esse processo, 
contribui  com: o desenvolvimento tecnológico,  facilita a reciclagem (composição de bloco 
de motor e camisas de cilindros possuem ligas compatíveis do ponto de vista metalúrgico) e o 
desenvolvimento sustentável. 
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