
TREINAMENTO 

Defeitos em Peças de Ferro Fundido 
Cinzento e Nodular 

 

Local: CIC- Câmara de Indústria e Comércio –R. Ítalo Vítor Bersani, 1134 - Jardim 
América, Caxias do Sul - RS 

Horário: 8h15min às 17h15min (aplicação, almoço e coffe point) 

Data: 30 de março de 2019 (sábado)  

Inscrições: Através do e-mail: abifa-rs@abifa.org.br – Telefones: 54 35385177/ 
whatsapp 54 9 96945841 

Incluído na taxa de Inscrição: 

* Almoço  
* Material didático 
* Coffee-break 
* Certificado de participação (para alunos que tiverem uma presença mínima de 75% 
no curso)  
 

Objetivo: 

O Curso abordará de forma clara e objetiva conceitos, boas práticas do processo de 
fundição em areia à verde, técnicas de análises, os principais defeitos provenientes do 
processo e apresentação de estudos de casos. 

I. INTRODUÇÃO 
 

II. REVISÃO DE CONCEITOS: 
 
a) Projeto sistema de enchimento e alimentação 
b) Sistema de areia 
c) Fusão e vazamento 

 
III.  TÉCNICAS DE ANÁLISES DE DEFEITOS: 

 
a) Controle do processo de produção e pesquisa de ocorrência 
b) Análise visual 
c) Exame microscópico 
d) Análise química 

 
IV. DEFEITOS DE FUNDIÇÃO: 
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        a) Defeitos provenientes do sistema de enchimento e alimentação 

        b) Defeitos de moldagem em areia à verde e macharia 

        c) Defeitos de fusão e vazamento 

        d) Defeitos de acabamento 

 
V. ESTUDOS DE CASOS 

 

a) Análises e apresentação 

 

Pre requisitos: 

A ABIFA-RS se reserva o direito de adiar o curso caso não haja quórum. 

O curso só será confirmado com a antecedência de 15 dias da data de realização, 15 
de março data de fechamento da turma.  

A confirmação ou o cancelamento do curso será feito por e-mail e/ou contato 
telefônico. 

A ABIFA-RS reserva-se o direito de não arcar com os custos, caso ocorra o devido 
cancelamento da forma citada acima. 

As inscrições só poderão ser canceladas até no máximo 10 (dez) dias úteis antes do 
início do curso e só será devolvido o equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor 
pago. 

O aluno poderá solicitar transferência de curso até no máximo 10 (dez) dias do início 
do curso no qual está inscrito. 

Só poderá ser feita substituição por outra pessoa faltando no máximo 48 horas para o 
início do curso, desde que formalmente comunicado e autorizado pelo setor 
responsável. 

  

Observações gerais 

Corpo Docente: Carlos Henrique Raposo Lopes é engenheiro metalúrgico com 

mestrado – Ciência dos Materiais e Metalurgia - Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho – Universidade de 
Caxias do Sul com MBA – Pós-Graduação Lato Senso em Estratégia Industrial e Gestão 
de Negócios - Universidade Federal Fluminense. 

  

Programa: 

8hrs15min: Abertura treinamento |introdução regional ABIFA-RS. 



8hrs20 as 9hrs40min: introdução  

9hrs40min as 10hrs00min: coffee-point  

10hrs00min as 12hrs00min: desenvolvimento  

12hrs00min as 13hrs15min: intervalo para almoço 

13hrs15min as 15hrs20min: desenvolvimento 

15hrs20min as 15hrs40min: coffe-point 

15hrs40min as 17hrs15min: conclusão  

 

Taxas de inscrições 

Investimento empresa associado 

ABIFA   

  

  

  

R$ 340,00 por inscrito – Empresas com 

número de inscritos acima de 08 

participantes, gratuidade na inscrição 

de mais 02 estudantes. 

  

  

Investimento empresa não associado 

ABIFA 

  

  

  

R$ 490,00 por inscrito – Empresas com 

número de inscritos acima de 10 

participantes gratuidade na inscrição 

de  mais 02 estudantes. 

  

  

  

Vagas limitadas  

  

  

  

  

Fechamento da turma, dia 15 de março. 

  

  

  

  

 

Associados: Total no fechamento da 

turma, data que antecede treinamento 



  

Pagamento 

  

  

  

ou parcial (Possibilidade de 

parcelamento). 

Não associados: Pagamento no 

fechamento da turma. Consulte 

condições de parcelamento caso sua 

empresa participe com regularidade dos 

treinamentos ABIFA. 

 

  

  

  

  

Novos associados 

  

  

  

  

  

  

Não associados interessados na 

participação das atividades relacionadas 

com os objetivos da associação 

mediante solicitação e procedimento 

específico para descontos, passível de 

aprovação pela regional. 

  

  

  

  

ABIFA - RS 

  

 
 

 
 


