
Local 

• O curso é ministrado em São Paulo, na sede do ICZ, Av. Angélica, 1814, conj 1205, 
Higienópolis 

Carga horária 

• 8h (1 dia, das 9h às 17h) 

Valor de Investimento 

• R$ 400,00 
• Pagamento via boleto bancário 

Descontos 

• Associados do ICZ: 20% 
• Turma, realizada no ICZ, igual ou maior que 5 pessoas: 10% 
• Estudantes: 10% 

 

• Curso "in company":  
o Valor do investimento: R$ 455,00 por participante 
o A empresa é responsável por:  

▪ Transportes, hospedagem e alimentação do professor 
▪ Local 
▪ Infraestrutura (computador, tela para projeção, projetor, som) 
▪ Mínimo de 5 participantes 

Detalhes do Curso 

a. Mercado de Zamac  
I. Europa 

II. Américas 
III. Ásia 
IV. Índia 

b. Produção de Zamac, desde a mineração ao produto final  
I. Etapas / processos 

II. Normas 
III. Qualidade 
IV. Tipos de liga 
V. Amostragem e análise de ligas de zinco para fundição 

VI. Efeitos dos elementos de liga 
VII. Vantagens da utilização de Zamac 

c. Fundição de Zamac  
I. Fundição sob pressão  

▪ Variáveis de processo 
▪ Design de molde e ferramentaria 
▪ Controle de impurezas 
▪ Refusão de galhos 



▪ Controle de geração de borras 
▪ Uso de fluxo / escorificantes 
▪ Acabamento / tratamento de superfície 
▪ Defeitos de fundição 

II. Fundição centrifugada  
▪ Boas práticas de processo 

III. Eficiência energética em fundição de Zamac 
IV. Reciclagem de Zinco 

d. Inovações  
I. Novas aplicações 

II. Novos produtos 
III. Processos tecnológicos e equipamentos 
IV. Softwares de simulação 
V. Redução de peso e na espessura de parede de peças fundidas 

VI. Uso de Vácuo na fundição 
VII. Impressão 3D de ligas de Zinco 

Público Alvo 

• Profissionais do setor 
• Estudantes 
• Interessados 

Condições 

• Participação presencial. 
• Das inscrições:  

o Os cursos acontecerão somente com a quantidade mínima de 05 inscritos, Em 
caso de cancelamento por falta de quorum, o valor da inscrição será 
reembolsado em 100%; 

o Participação mediante confirmação do pagamento, que deverá ser realizado 
sete dias corridos antes da data do curso; 

o Os valores pagos referente às inscrições só poderão ser canceladas até no 
máximo 03 (três) dias úteis antes da data do início do curso e só será devolvido 
o equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor pago em 30 dias a partir da 
data da solicitação de estorno; 

o Os valores pagos referente às inscrições canceladas a partir de dois dias 
antes da data do início do curso não serão devolvidos. 

o No caso de não comparecimento injustificado, o valor já pago não será 
ressarcido; 

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

o Só poderá ser feita substituição por outra pessoa faltando no máximo 72 horas 
(3 dias) para o início do curso, desde que formalmente comunicado e 
autorizado pelo ICZ; 

• Os participantes receberão:  
o Certificado de Participação para participantes com no mínimo 75% de 

presença. 
• Inclusos Coffee Breaks. 

Informações e inscrições 



• Para obter mais informações, entre em contato com o Sr. Ricardo, pelo tel: (11) 3214-
1311 ou pelo email: ricardo.goes@icz.org.br 
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