
CURSO 

Porosidade em peças fundidas de alumínio 

DATA: 16 e 17 de Agosto de 2019 

HORÁRIO: 8h30 às 17h30 

LOCAL: CIC Camara de Industria e Comércio R. Ítalo Victor Bersani, 1134 - Jardim America, 
Caxias do Sul - RS, 95050-520 

MINISTRANTE(S): 

  

Jefferson Malavazi 

 
Engenheiro metalurgista com especialização em Fundição e mestrado em Ciências e Engenharia 
dos Materiais, com 34 anos de experiência na área. Foi professor de Fundição nos cursos 
técnicos de metalurgia, desenho de projetos e superior da Escola SENAI ¨Nadir Dias de 
Figueiredo¨, Osasco. Atualmente consultor no processo de fundição sob pressão 

OBJETIVO: 

Fornecer os fundamentos básicos quanto a ocorrência de porosidades em ligas fundidas de 
alumínio no processo de fundição sob pressão bem como os meios para minimizá-los. 

PÚBLICO-ALVO: 

Todos aqueles que participam da definição e manutenção do processo bem como estudantes 
que queiram conhecer as particularidades intrínsecas do processo de fundição. 

PROGRAMA: 

Fatores que favorecem na formação de porosidades em peças fundidas sob pressão: 

1- Quanto ao metal 
a- Gases dissolvidos 
b- Presença de óxidos 
c- Temperatura do material 
d- Modo de solidificação da liga 
e- Impurezas presentes na liga 

2- Quanto à máquina 
a- Curso de injeção 
b- Multiplicador de pressão 
c- Pressão de nitrogênio 

3- Quanto ao molde 
a- Relação secção canal de distribuição e canal de ataque 
b- Disposição do canal de ataque na peça 
c- Bolsas e saídas de gases 
d- Refrigeração do molde 



4- Quanto ao processo 
a- Refrigeração do pistão 
b- Material do pistão 
c- Lubrificante do pistão 
d- Grau de enchimento da câmara 
e- Desmoldante 

INSCRIÇÃO: 

Até 29/07/2019 
Associados: R$ 1.485,00 
Não associados: R$ 2.227,50 

 
A partir de 29/07/2019 
Associados: R$ 1.650,00 
Não associados: R$ 2.475,00 

  

A taxa de inscrição inclui:  
Material didático, coffee-break, certificado de participação. 

Bonificações:  
10% de desconto a partir de 3 inscrições da mesma empresa. As bonificações não são 
cumulativas. Informe-se pelo e-mail abifa-rs@abifa.org.br  

  

Forma de Pagamento:  
Boleto bancário com vencimento para 7 dias a partir da data de inscrição. 

VAGAS: 

As vagas são limitadas a 20 participantes e serão preenchidas de acordo com a ordem 
cronológica das inscrições. 

CANCELAMENTO: 

Política de Reembolso 
 
Os Cancelamentos devem ser feitos por escrito em até 5 dias antes da data do início do curso, 
onde haverá a devolução de 80% do valor pago pela inscrição, ficando retidos 20% do valor a 
título de taxas administrativas. 
 
Os inscritos que não cancelarem ou substituírem sua participação no período acima 
mencionado, não será feito a devolução da inscrição, mas a mesma poderá ser utilizada para a 
matrícula em outra turma ou curso nas datas disponíveis, sem nenhum ônus. 
 
Cancelamentos e transferências que ocorram por parte da entidade, que impossibilitem a 
participação do inscrito, a devolução será feita integralmente, no prazo de até 5 dias. 
 
A realização do curso dependerá do número mínimo de participantes inscritos. A entidade 
reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou mesmo cancelar programas de acordo 
com o número de interessados, nestes casos todos os inscritos serão previamente avisados. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Tel: 54 3538-5177 – abifa-rs@abifa.org.br  
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