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Inclusões de re-oxidação e bolhas de ar preso formadas durante o 

preenchimento turbulento de peças fundidas (1) 
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O vazamento dos moldes por gravidade constitui-se em uma etapa crítica na 

formação de defeitos em peças fundidas. Como na maior parte das fundições, o 

projeto de sistemas de canais não é feito com o devido cuidado, o fluxo de metal 

líquido durante o enchimento do molde é turbulento. 

Assim, o metal líquido tem contato com o ar atmosférico contido no sistema de 

canais e nas cavidades do molde, resultando em grandes quantidades de superfície 

oxidada e na incorporação porções de ar ao fluxo de metal.  

Desta forma, observam-se com frequência em peças fundidas por gravidade a 

presença de inclusões de óxidos (re-oxidação) e pequenas bolhas de ar preso. 

Estes defeitos somados representam a principal causa de defeitos de fundição 

depois das porosidades de rechupe e são a principal causa de retrabalhos em peças 

fundidas. 

O trabalho apresenta alguns exemplos de peças fundidas com sistemas de canais 

turbulentos que resultaram em grandes quantidades de defeitos de inclusões de re-

oxidação e em bolhas de ar preso. Ajustes nos sistemas de canais de forma a 

reduzir a turbulência diminuíram expressivamente a necessidade de retrabalhos 

nestas peças fundidas. 

O trabalho ressalta como a utilização de projetos de canais menos turbulentos pode 

contribuir com a redução dos retrabalhos em peças fundidas, aumentando a 

produtividade, reduzindo os custos de produção e auxiliando na competitividade das 

fundições. 
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Inclusões de re-oxidação e bolhas de ar preso formadas durante o 

preenchimento turbulento de peças fundidas 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O mercado cada vez mais competitivo de fundições vem exigindo que estas 
empresas trabalhem com custos de produção cada vez mais reduzidos e com 
lucratividade cada vez menor. A pressão do mercado por preços mais baixos, tem 
obrigado as fundições a melhorarem seus processos internos para aumentar a 
produtividade, reduzir os índices de refugo e passarem a controlar os retrabalhos 
internos.    

Nesta busca por melhorias, a maioria das fundições de médio e grande porte 
passaram a utilizar ferramentas de simulação computacional. Isto teve um impacto 
bastante positivo sobre o problema de porosidades de rechupe em peças fundidas, 
melhorando o entendimento das variáveis de processo que interferem na 
alimentação das peças fundidas e nas técnicas para minimização destes defeitos. 

Entretanto, esta ferramenta ainda não conseguiu aumentar a conscientização 
dos projetistas de fundição quanto à importância do sistema de canais e a grande 
maioria das fundições brasileiras continua produzindo suas peças fundidas sem um 
projeto adequado de sistemas de canais.  

Assim, apesar da crescente utilização de simulações computacionais dos 
processos de preenchimento e solidificação das peças fundidas, os problemas de 
porosidades de rechupe ainda são os mais importantes na grande maioria das 
fundições, sendo seguidos de perto por problemas decorrentes de vazamento 
turbulento dos moldes – as inclusões de re-oxidação e as bolhas de ar preso 
formadas por vazamento turbulento. 

Ao mesmo tempo, boa parte das fundições continua convivendo com elevados 
índices de refugo e, na sua maioria, nem tem controle do índice de retrabalho 
interno, impactando numa baixa produtividade.  

Apesar da importância deste tema no resultado do negócio, a maioria das 
fundições normalmente não têm equipes especializadas para redução de refugos 
internos e muito menos tem uma metodologia específica para fazer um bom 
diagnóstico do tipo de defeito e do seu mecanismo de formação. Com um 
diagnóstico mal feito do defeito e do seu mecanismo de formação, as ações e os 
ajustes de processo não são efetivos, tornando comum a convivência com índices 
de refugo superiores a 5%, além de elevados índices de retrabalho. 

Para ilustrar o problema da falta de bons diagnósticos de defeitos em 
fundições, podemos citar o estudo feito pela AFS (American Foundry Society) de 
1987 (Svoboda, 1987; Monroe and Blair, 2005), sobre a origem das inclusões em 
peças fundidas em aços ao carbono e baixa liga. A Associação analisou 396 
amostras com inclusões extraídas de peças de fundições americanas e concluiu que 
83% tinham origem em re-oxidação, 14% em inclusões de materiais de moldagem, 
2% em escória, 1% em materiais refratários e 1% em resíduos da desoxidação, 
como mostra a Figura 1. 
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Figura 1 – Origem dos defeitos de inclusões em peças de aços ao carbono e baixa liga 
(Svoboda, 1987; Monroe e Blair, 2005) 

 

Por outro lado, se examinarmos os relatórios de refugo/retrabalho de fundições 
de aços, na sua grande maioria não haverá o defeito inclusão de re-oxidação e os 
defeitos de inclusões provavelmente serão atribuídos a inclusões de areia. 

Do mesmo modo, defeitos de bolhas em peças fundidas podem ter diferentes 
origens, tais como bolhas de ar preso por turbulência no preenchimento (origem no 
projeto de canais), bolhas devido a sopro de moldes e machos (origem na confecção 
dos moldes e machos) e bolhas de gás dissolvido no metal (origem no processo de 
fusão). Entretanto, são poucas as fundições que fazem a distinção dos defeitos de 
bolhas por sua origem em seus relatórios de refugos, dificultando as ações da 
engenharia para minimizar estes problemas. 

Para as empresas alcançarem melhores resultados, as lideranças técnicas 
precisam ser especialmente treinadas no reconhecimento dos defeitos de fundição e 
nos seus mecanismos de formação.   

 
2. CONCEITO DE TURBULÊNCIA 

 

O conceito de turbulência é tradicionalmente definido pelo Número de 
Reynolds, como descrito abaixo: 

      
HD

eR


=
v

 

Onde: 

• Re = Número de Reynolds (adimensional) 
• V = velocidade do fluxo 
• D

H
 = diâmetro hidráulico (4 x área do canal/perímetro do canal) 

•  = viscosidade cinemática do líquido aços). 
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A Figura 2 descreve os tipos de fluxos de líquidos em função do Número de 
Reynolds. 

  

 

Figura 2 – Tipo de fluxo dos líquidos em função do Número de Reynolds – fluxo laminar 
com Re<2.000, fluxo turbulento com Re entre 2.000 e 20.000 e fluxo extremamente 

turbulento com Re>20.000. 

 

Os fluxos extremamente turbulentos (Re>20.000) devem ser evitados devido à 
possibilidade de incorporação no fluxo de metal líquido dos óxidos formados devido 
ao contato do metal líquido com o ar. 

Nas últimas décadas, o conceito de turbulência para fluxos de metal líquido 
passou a ser definido pelo Número de Weber (Campbell 2011), que considera 
turbulentos os fluxos em que as forças inerciais são capazes de romper a tensão 
superficial do metal, formando gotas separadas do fluxo principal, como descrito 
abaixo: 

                                      

Onde: 

• V = velocidade crítica do fluxo (m/s) 
•  = densidade (g/cm3) 
•  = Tensão superficial (N/cm) 
• r = raio de curvatura da superfície (metade da espessura do 

respingo de metal sobre o molde) (cm) 

A Figura 3 mostra o equilíbrio entre as forças inerciais (velocidade) e a tensão 
superficial do metal líquido (adaptado de Campbell 2011).  

     

Figura 3 – Balanço entre a força inercial e a tensão superficial do metal líquido na 
formação de um respingo (a). Valores de We > 1 são considerados turbulentos (b). 
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Quando as forças inerciais ultrapassarem a tensão superficial, o número de 
Weber será maior do que 1 e o fluxo será turbulento (criando perturbações instáveis 
e incorporando inclusões de óxidos – Figura 3b). Isto ocorre para velocidades acima 
da velocidade crítica, com a formação de turbulência superficial, como descreve a 
equação abaixo, decorrente da definição de turbulência de Weber: 

                                       

Onde: 

• Vcrit = velocidade crítica do fluxo (m/s) 
•  = densidade (g/cm3) 
•  = Tensão superficial (N/cm) 
• r = raio de curvatura da superfície (metade da espessura do 

respingo de metal sobre o molde) (cm) 

 

A velocidade crítica para a grande maioria das ligas fundidas é considerada 
como sendo 0,5 m/s (Campbell 2011). A Figura 4 ilustra esquematicamente o 
preenchimento de uma cavidade por baixo nas condições não turbulenta (V<Vcrítica) 
e turbulenta (V>Vcrítica), segundo este conceito: 

                                 

Figura 4 – Representação esquemática do fluxo de entrada de metal em uma cavidade 
com velocidade abaixo da crítica (sem turbulência – centro) e com velocidade acima da 

velocidade limite de 0,5 m/s (turbulento – direita) (Campbell 2011). 

 

É importante destacar que a velocidade crítica de 0,5 m/s é alcançada com 
uma queda livre de apenas 1,25 cm. Isto significa que a totalidade das peças 
fundidas por gravidade, com quedas de 20 cm a vários metros, certamente impõe ao 
metal líquido velocidades muito acima deste valor limite, ou seja, no regime de 
preenchimento turbulento. 

Considerando-se esta limitação, há aqui duas opções bastante claras para 
projetos de vazamento de peças fundidas:  

1. Utilizar sistemas de vazamento que não dependam da gravidade (sistemas de 
vazamento por baixa pressão ou basculantes); 

2. Utilizar sistemas de canais por gravidade projetados para minimizar o 
contato do metal líquido com o ar durante os períodos em que o metal estiver 
com velocidade acima da velocidade limite de 0,5 m/s; 
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3. PROJETO DE CANAIS DE ENCHIMENTO 
 

Uma parte importante da literatura técnica sobre sistemas de canais de peças 
fundidas é antiquada e recomenda sistemas que acabam gerando óxidos e bolhas 
de ar preso, além de incorporá-los no fluxo de metal líquido e nas peças fundidas. 

 O esquema da Figura 5 destaca os principais problemas associados a 
turbulência durante o preenchimento de um molde com partição horizontal. 

                          

Figura 5 – Esquema de vazamento por gravidade de um molde com partição horizontal, 
ressaltando os principais problemas associados a turbulência. 

 

Vamos examinar passo a passo os pontos destacados na Figura 5, a saber: 

2.1 - Queda livre da panela até o molde – Nos moldes vazados por 
gravidade, o metal cai em queda livre da altura da panela até o molde, 
sendo acelerado pela força da gravidade (g): Velocidade=(2.g.h)½.  
Quanto maior a altura de queda (h), maior será a velocidade de chegada 
do metal no molde. 

Em panelas de vazamento pelo bico, as alturas de vazamento são 
variáveis, normalmente maiores com a panela cheia e menores com a 
panela quase vazia.  

Em fornos vazadores as alturas de vazamento são constantes, mas, em 
muitos casos, são superiores às observadas em panelas pelo bico. 

As panelas de vazamento por baixo, muito comuns em fundições de 
aços, apresentam uma velocidade ainda maior devido à pressão 
metalostática do metal na panela que aumenta a velocidade do metal na 
saída da válvula. 

Como em todos os casos a altura de queda livre é superior a 1,25cm, as 
velocidades de chegada do metal ao copo de vazamento são superiores 
à velocidade de 0,5 m/s, sem nenhuma exceção.  

2.2  – Impacto do jato com o metal do copo de vazamento – Se o 
vazamento é feito com o copo cheio, como recomendado, o jato de metal 
vindo da panela encontra o metal líquido parado no copo de vazamento. 
A Figura 6 ilustra o impacto do jato de metal da panela no metal do copo 
e a introdução de inúmeras bolhas de ar. 
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Figura 6 – Ilustração do impacto do jato de metal da panela no metal do copo de 
vazamento e a introdução de inúmeras bolhas de ar preso no fluxo de metal que 

preenche o molde (adaptado de Campbell 2011). 

 

Como na prática, as velocidades do jato de metal vindo da panela são 
superiores à velocidade crítica de 0,5 m/s, a quebra da tensão superficial do metal 
do copo é inevitável e a formação das inúmeras bolhas de ar ocorre em literalmente 
todas as peças fundidas por gravidade. 

A minimização deste efeito pode ser obtida com o uso de bacias de vazamento 
(em substituição aos copos de vazamento), nos quais as bolhas têm tempo de flotar 
para a superfície e não serem aspiradas pelo fluxo do canal de descida para o 
molde, como mostra a Figura 7. 

                                       

Figura 7 – Simulação de vazamento de molde com água utilizando uma panela de válvula 
(vazamento pelo fundo) em um molde com bacia de vazamento. Nota-se que a maior 

parte das bolhas de ar flutua na bacia e não segue o fluxo de preenchimento do molde 
(adaptado de Kuyucak 2006) 

 

2.3 – Aceleração do metal no canal de descida – Abaixo do copo ou da 
bacia de vazamento, o metal inicia sua entrada no sistema de canais pelo 
canal de descida, acelerado pela força da gravidade. No sentido oposto 
existe alguma força de atrito entre o fluxo de metal e a parede do molde 
(canal de descida). 

Quando a seção do canal de descida é circular, o atrito é mínimo, mas 
pode ser aumentado para seções quadradas ou retangulares (quanto 
maior o diâmetro hidráulico, D

H
, maior o atrito).  

A força de atrito pode reduzir a velocidade de queda livre em cerca de 20 
a 40%.  



8 
 

Apesar do efeito do atrito, o fluxo de metal é acelerado durante a 
descida, alcançando velocidades da ordem de 2 a 4 m/s em moldes com 
altura de queda entre 300 a 500mm. 

O fluxo de metal no canal de descida pode ser descrito pela Lei da 
Continuidade dos fluidos, segunda a qual, a vazão sempre é constante 
em todos os pontos de um sistema, ou seja, o produto Área vezes 
Velocidade deve ser constante em todo o canal de descida.  

Portanto, se o fluxo está sendo acelerado, a área ocupada por ele deve 
diminuir proporcionalmente, ou seja, se o canal de descida tiver uma 
seção constante, o fluxo de metal tende a descolar das paredes do molde 
e aspirar ar para dentro da peça fundida. 

Visando a minimização desta aspiração de ar, os canais de descida 
devem ser projetados com conicidade (seção decrescente), de forma a 
manter o fluxo de metal em contato com o molde enquanto a velocidade 
estiver acima de 0,5 m/s, como ilustra a Figura 8.  

                   

Figura 8 – Esquema ilustrando o fluxo de metal acelerando no canal de descida por 
efeito da força da gravidade, formando um fluxo cônico (a). Se canais de descida de 
seção constante forem utilizados, o fluxo de metal se descola da parede e promove a 

aspiração de bolhas de ar (b). Para minimizar este efeito, recomenda-se utilizar canais de 
descida com seção cônica (c). 

 

2.4 – Mudança de direção no final do canal de descida – No final do canal 
de descida, o fluxo de metal atinge sua maior velocidade. Exatamente 
neste ponto, o fluxo precisa mudar de direção e as forças inerciais 
tendem a fazer o fluxo descolar das paredes do molde, como ilustra a 
Figura 9. 

                                   

Figura 9 – Esquema ilustrando a formação de uma zona de baixa pressão na parte 
superior do canal de distribuição, promovendo a aspiração de ar e formando bolhas. 
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A literatura técnica tradicional recomenda o uso de bacias no fundo do 
canal de descida para reduzir a velocidade do fluxo de metal, entretanto, 
a bacia promove a formação de bolhas de ar, como mostra a Figura 10. 

                       

Figura 10 – Simulação de preenchimento de sistemas de canais recomendado pela AFS, 
mostrando como a utilização de bacias no final do canal de descida promove a formação 

de bolhas de ar preso. 

 

Para minimizar o problema de aspiração de ar ilustrado na Figura 9, 
recomendam-se dois cuidados: 

a) Projetar o canal de distribuição com a menor altura possível, de modo 
a forçar o fluxo de metal a manter-se colado nas paredes do molde. A 
espessura ideal deste canal deve ser a espessura de um respingo da 
mesma liga sobre o molde, ou seja, em torno de 6 a 10 mm;  

b) Adotar um raio de curvatura na junção em “L” entre canal de descida 
e canal de distribuição; 

A Figura 11 mostra através de simulação como o projeto da junção entre 
canal de descida e canal de distribuição pode ser eficiente com o destas 
recomendações. 

 

Figura 11 – Resultado de simulação comprovando como a utilização de canal de 
distribuição de pequena espessura e do raio de curvatura entre o canal de descida e o 

canal de distribuição podem minimizar os problemas de descolamento do fluxo da 
parede do molde e de absorção de ar ilustrado na Figura 9 (Hsu 2007). 
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2.5 – Canal de distribuição – O fluxo de metal foi acelerado durante a 
descida e, após a junção em “L”, está se movendo a elevadas 
velocidades no sentido horizontal. É possível mantê-lo restrito aos canais 
de distribuição e de ataque, sem que ocorram descolamentos das 
paredes do molde, mas o fluxo alcançaria a cavidade do molde a 
elevadas velocidades (entre 2 a 3 m/s na maioria dos moldes), onde não 
há como evitar os descolamentos e a formação de jatos de metal, como 
mostram as Figuras 12 e 13. 

           

Figura 12 – Resultados de simulação de molde de partição horizontal (a) e vertical (b) 
mostrando que se não houver redução da velocidade do fluxo antes da entrada na 

cavidade do molde, ocorrerá a formação de jatos de metal que promovem turbulência 
(associados à formação de inclusões de reoxidação e bolhas de ar preso). (Lyu 2017). 

 

            

Figura 13 – Resultados de filmagem com equipamento de raios X do preenchimento de 
molde de areia com ferro fundido utilizando o sistema de canais recomendado pela AFS. 

Os resultados mostram que houve aspiração de ar na junção entre canal de descida e 
canal de distribuição (setas) e como não houve redução da velocidade do fluxo, forma-se 

um jato de metal que atinge a parte superior da cavidade, com o preenchimento do 
restante da cavidade ocorrendo com extrema turbulência (Sun 2003). 
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Há essencialmente duas recomendações para reduzir a velocidade do 
fluxo antes de chegar à cavidade do molde, a saber: 

a) Aproveitar a mudança de direção do metal na junção do canal de 
descida e de distribuição para criar um fluxo de área crescente (e 
velocidade decrescente) no canal de distribuição, ou seja, projetar um 
canal de distribuição com seção crescente desde a junção com o 
canal de descida até o seu final (Campbell 1991, 2004 e 2011), como 
ilustra a Figura 14; 

b) A utilização de filtros cerâmicos nos canais de distribuição e ataques 
geralmente exige uma expansão da seção do canal, então após a 
junção entre canal de descida e distribuição projeta-se a expansão 
correspondente à colocação do filtro de modo que a área expandida 
do filtro corresponda à velocidade limite de 0,5 m/s e, após o filtro, os 
canais de distribuição e ataques permanecem com esta área até a 
cavidade do molde (Fuoco 2003, 2009, 2011 e 2017), como mostra a 
Figura 15; 

                             

Figura 14 – Sistema de canais proposto por Campbell utilizando bacia de vazamento, 
canal de descida cônico de seção retangular, junção em “L” com raio de curvatura, canal de 

distribuição fino e com seção crescente de modo a reduzir a velocidade para abaixo de 0,5 m/s 
antes de chegar à cavidade do molde (adaptado de Campbell 1991). 

 

                           

Figura 15 – Sistema de canais com filtro cerâmico utilizando bacia de vazamento, canal 
de descida cônico de seção retangular, junção em “L” com raio de curvatura, canal de 

distribuição fino e com expansão para chegar à área correspondente à velocidade de 0,5 m/s 
antes e após o filtro (Fuoco 2003). 



12 
 

2.6 – Queda do metal na cavidade – A utilização de sistemas de canais 
baseados nas sugestões das Figuras 14 e 15 são capazes de transportar 
o metal das panelas de vazamento até a cavidade do molde sem 
prejudicar sua qualidade e com um fluxo de metal a velocidades 
controladas (V<0,5 m/s). 

A última etapa do processo de vazamento é o preenchimento da 
cavidade que precisa ocorrer sem novas quedas para evitar o aumento 
de velocidade correspondente. Desta forma, preenchimentos pelo meio 
da figura da peça (linha de partição) ou por cima da figura da peça 
apresentam problemas sérios de turbulência, como mostram as Figuras 
16 e 17. 

 

Figura 16 – Resultado de filmagem em equipamento de Raios X do preenchimento de 
molde em areia com aço fundido utilizando um sistema de canais com ataque na lateral. O jato 

de metal promove turbulência no metal que está na cavidade (setas) e pode-se observar na 
figura da direita a evidência de uma bolha de ar preso (seta). (Foseco 2001). 

 

Figura 17 – Resultado de filmagem em equipamento de Raios X do preenchimento de 
molde em areia com aço fundido utilizando um sistema de canais com ataque por cima. O jato 

de metal promove turbulência no metal que está na cavidade promovendo a entrada de ar 
(figura central). Após perder velocidade as bolhas de ar preso tendem a subir, como mostra a 

figura da direita (setas). (Foseco 2001). 

 

Para minimizar os problemas de turbulência durante o preenchimento da 
cavidade recomenda-se que não ocorram quedas do canal de ataque até 
a parte mais baixa da cavidade, ou seja, a cavidade deve ser preenchida 
por baixo, como mostra a Figura 18. 
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Figura 18 – Simulações comparando preenchimentos por baixo (esquerda), pelo meio da 
cavidade e pelo alto da cavidade do molde. Nota-se que as velocidades do metal são mais 

baixas no preenchimento por baixo, enquanto ocorre muita turbulência nos preenchimentos 
com canais de ataque no meio e por cima. Os gráficos abaixo comparam os 3 sistemas de 

canais quanto ao aprisionamento de ar ao longo do tempo (esquerda) e quanto ao 
aprisionamento de ar total (direita). No preenchimento por baixo a quantidade de ar 

aprisionado total é 2,5 vezes menor do que no preenchimento pelo meio e 5 vezes menor do 
que o preenchimento por cima. (Majidi 2017). 

 

4. DEFEITOS DECORRENTES DA TURBULÊNCIA 
 

Se uma peça for fundida com um sistema de canais eficiente, o fluxo de metal 
será entregue na cavidade do molde a baixas velocidades e se não houver novas 
quedas do metal dentro da cavidade, o preenchimento ocorrerá sem turbulência.  

Entretanto, se o sistema de canais entregar o metal com velocidades acima da 
velocidade limite (V>0,5 m/s) ou se houver queda do metal entre o canal de ataque e 
o fundo da cavidade, o preenchimento decorrerá turbulento. 

As principais consequências desta turbulência são: as inclusões de reoxidação 
e as bolhas de ar preso. 

Inclusões de reoxidação: 

A exposição de grandes quantidades de superfície ao contato com a atmosfera 
interna do molde, gerando óxidos de elevados pontos de fusão (sólidos na 
temperatura de vazamento da liga), que podem ficar retidos na peça fundida como 
um defeito. 

Desta forma, as inclusões de reoxidação são formadas por metais contidos nas 
ligas que apresentam elevada tendência à formação de óxidos (elevados valores de 
Energia Livre para a formação de óxidos).  

A Figura 19 mostra os principais óxidos que são formados quando as ligas 
utilizadas em fundição são vazadas de modo turbulento. 
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Figura 19 – Curvas de Ellingham de Energia Livre para formação de óxidos com os 
metais de acordo com a temperatura de vazamento de cada liga. Em aços as inclusões de 
reoxidação são formadas por SiO2, Al2O3 e CaO, em FoFo nodular por MgO.SiO2, em FoFo 
cinzento essencialmente por SiO2 e em ligas de Al por Al2O3 ou por MgO.Al2O3. 

 

A maior parte dos óxidos formados por reoxidação em aços e ferros fundidos 
cinzentos apresenta-se como material granulado fino de baixa densidade, tendendo 
a se depositar nas superfícies superiores das peças (ou inferiores de machos). 

Em ferros fundidos nodulares, os óxidos formados por reoxidação (MgO.SiO2) 
apresenta-se como filmes, também conhecidos como “drosses”. O formato em filmes 
torna estes defeitos muito mais perigosos por constituir uma descontinuidade de 
tamanho grande que apresenta elevado efeito de entalhe dos componentes. 

No caso das ligas de alumínio, os óxidos têm morfologia de filmes e sua 
densidade é similar à densidade da liga, ou seja, estes filmes de óxidos não tendem 
a flutuar na peça fundida, sendo muito críticos por constituírem descontinuidades de 
tamanho grande, com elevado efeito de entalhe, particularmente em aplicações com 
grande carregamento mecânico. 

Bolhas de ar preso: 

A turbulência do preenchimento dos sistemas de canais e da cavidade do 
molde pode resultar em aprisionamento de bolhas de ar.  

Bolhas formadas por turbulência do preenchimento caracterizam-se pelo 
formato arredondado, diâmetro pequeno (até 5 mm) e pela sua proximidade ao 
ponto de ataque. 

De uma forma geral, as bolhas tendem a flutuar e podem escapar do metal 
líquido se não houver uma camada solidificada em contato com o molde, ou ficarem 
retida na peça fundida se houve a formação de uma camada solidificada em contato 
com o molde. 

Mesmo que as bolhas de ar preso escapem, a sua movimentação pelo metal 
líquido pode resultar em uma trilha de óxidos que permanecem na peça fundida 
como uma descontinuidade com formato de tubo, com as paredes oxidadas.  
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5. EXEMPLOS DE DEFEITOS DECORRENTES DE TURBULÊNCIA 

 

Em aços fundidos, o contato do metal líquido com o ar produz reações do 
oxigênio com os elementos desoxidantes dissolvidos no aço, produzindo óxidos 
complexos contendo CaO, Al2O3 e SiO2 (menos frequentemente encontram-se MnO 
e Cr2O3). 

Estes óxidos formam partículas muito finas, de cor clara, que tendem a se 
aglomerar e flotar para as superfícies das peças fundidas ou para as superfícies 
inferiores de machos, como mostra a Figura 20. 

  

Figura 20 – Exemplos de inclusões de reoxidação em peças de aços fundidos formadas em 
decorrência de vazamento turbulento do molde. 

 

Estes defeitos superficiais não causam reprovação das peças fundidas, mas 
exigem retrabalho para extração dos produtos de reoxidação, solda e novo 
acabamento da superfície. 

A Figura 21 mostra o aspecto de bolhas de ar preso em peças fundidas por 
fundição de precisão (moldes cerâmicos) em aço baixa liga devido à turbulência no 
preenchimento do canal central. 

   

Figura 21 – Peças em aço baixa liga fundidas em molde cerâmico (fundição de precisão) 
com bolhas de ar preso na superfície superior devido ao vazamento turbulento do canal 

central. 

 

A Figura 22 mostra inúmeras inclusões de reoxidação concentradas na face 
inferior dos machos de peças de peças fundidas de aço de 2 toneladas em aço 
baixa liga utilizando moldes de areia-resina. 
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Figura 22 – Grande concentração de inclusões de reoxidação na face superior do macho 
de peças fundidas em aço baixa liga de grande porte utilizando molde de areia-resina. 

 

Em ferros fundidos cinzentos, o contato do metal líquido com o ar durante 
preenchimentos turbulentos produz partículas extremamente finas de sílica (SiO2) 
associadas a bolhas de ar preso.  

Como as partículas de óxidos apresentam baixa densidade em relação ao 
metal, as inclusões tendem a se aglomerar nas superfícies superiores das peças, 
como ilustra a Figura 23 para blocos de motor fundidos deitados.  

           

   

Figura 23 – Exemplo de bolhas de ar e de inclusões de reoxidação constituídas por sílica em 
decorrência de turbulência na entrada da cavidade do molde devido ao projeto de canais com 

entradas em duas alturas na região dos mancais de blocos de motor fundidas deitados. 
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No caso de ferros fundidos nodulares e de ferros fundidos vermiculares, a 
presença do Mg altera os óxidos formados para compostos mais complexos, do tipo 
MgO.SiO2, conhecidos como drosses, como mostram as Figuras 24 e 25. 

   

Figura 24 – Exemplo de filmes de óxidos (drosses) em peça de ferro fundido nodular utilizando 
sistema de canais com ataques na parte superior da peça. 

 

 

  

Figura 25 – Inclusões de reoxidação associadas a bolhas de ar preso formadas em decorrência 
de vazamento turbulento da cavidade de peças de ferro fundido nodular. 

 

A passagem de bolhas de ar preso ou de bolhas oriundas de sopro de machos 
pode deixar um rastro (tubo com a superfície oxidada) na peça fundida, podendo 
comprometer a estanqueidade do componente, como mostra a Figura 26.  
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Figura 26 – Exemplo de rastro de passagem de bolha em componente de ferro fundido 
vermicular. 

 

No caso de peças fundidas em ligas de alumínio, o processo de reoxidação é 
extremamente rápido e os óxidos formados (Al2O3) apresentam duas características 
peculiares: (i) o óxido tem a morfologia de filme e (ii) a densidade do óxido é próxima 
da densidade do alumínio líquido.  

A densidade da alumina sendo similar à densidade da liga faz com que os 
filmes de óxido não sobrenadem os banhos e não se acumulem nas partes 
superiores das peças fundidas, podendo ficar no seu interior, como mostram as 
microestruturas da Figura 27.  

A presença de filmes de óxidos no interior das peças reduz a continuidade da 
matriz metálica, impactando negativamente nas propriedades mecânicas, 
particularmente na ductilidade, além de promover problemas de falta de 
estanqueidade. 

 

Figura 27 – Microestrutura de peça fundida em liga de alumínio com inclusão de filmes de 
óxidos novos formado por preenchimento turbulento. 
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6. RESUMO 

 

Apesar da elevada competitividade do negócio de fundição, a grande maioria 
das empresas convive com níveis de refugo e de retrabalho que comprometem o 
custo de produção e que poderiam melhorar a lucratividade do negócio. 

Um exemplo disto são os defeitos decorrentes de preenchimento turbulento 
dos moldes. A tecnologia de projetos de sistemas de canais evoluiu nas últimas 
décadas e o advento do uso de sistemas de simulação computacionais permite sua 
aplicação em peças de produção. 

Apesar deste panorama, a grande maioria das empresas de fundição não faz 
projetos específicos dos sistemas de canais objetivando minimizar a turbulência 
dentro dos canais e durante o preenchimento das cavidades do molde. 

As principais consequências da utilização de sistemas de canais mal 
projetados é a formação de fluxos de metal líquido turbulentos que geram problemas 
de bolhas de ar preso e de inclusões de reoxidação. 

O artigo apresenta uma série de exemplos destes defeitos para facilitar seu 
reconhecimento nas ligas usualmente utilizadas na produção de peças fundidas. 
Além disto, as inclusões de reoxidação tem sua composição química e sua 
morfologia conhecidas. 

No caso específico das peças em ferros fundidos nodulares (e vermiculares) e 
em ligas de alumínio, o problema de reoxidação tem uma importância maior pela 
morfologia em filme dos óxidos, que pode atuar como descontinuidade de grandes 
dimensões com maior efeito de entalhe e podendo comprometer a estanqueidade do 
componente. 

A difusão destas informações entre as equipes técnicas das empresas de 
fundição pode auxiliar no projeto adequado dos sistemas de canais, com impacto 
positivo na redução dos índices de refugo e de retrabalho das peças fundidas, 
auxiliando na redução do custo de produção. 
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Re-oxidation inclusions and entrapped air bubbles formation during 

turbulent filling of casting parts 

 

Ricardo Fuoco (1) 

 

The mold filling is a critical step on the formation of casting. In most of the foundries, 

the gating system design is unreliable and, normally, the metal flow is turbulent. 

Turbulent flow promotes contacts between liquid metal and atmospheric air inside the 

gating system and in the mold cavity, resulting in large areas of surface oxidation and 

entrapped air bubbles.  

Consequently, a large number of re-oxidation inclusions and small air bubbles are 

frequently observed in the top surface of castings. Both problems are the main cause 

of casting defects after shrinkage porosities and are the main source of rework with 

important impact in the production cost and in the reduction of productivity. 

The article presents some examples of casting parts with turbulent gating system 

which results in high quantity of re-oxidation inclusions and air bubbles. After some 

adjustments on the gating design in order to minimize the turbulence, the reduction in 

these surface defects were evident. 

The article describes how an adequately designed gating system should contribute to 

the reduction in the internal rework, increase the productivity, reduce the production 

cost and improve the competitivity of the foundries. 
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