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Nesta entrevista, Afonso Gonzaga, presidente da 
ABIFA, traça um panorama do setor e o que se esperar 
no futuro próximo. São abordados temas múltiplos, 
como números do mercado, a questão dos insumos e 
matérias-primas, gestão, previsões e preparativos do 
CONAF/FENAF 2022.
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Indústria de fundição tem melhor Indústria de fundição tem melhor 
semestre desde 2014. Mas a semestre desde 2014. Mas a 

quantas anda a sua rentabilidade?quantas anda a sua rentabilidade?

Nos últimos dias, as notícias vindas da 
indústria dão conta de crescimentos 
significativos nos balanços do pri-

meiro semestre, refletindo o otimismo do em-
presário industrial com a situação de seu negó-
cio. No caso da fundição, o mesmo se aplica.
Os números do setor renderam ao período o 
título de melhor semestre desde 2014, pré-crise 
de 2016. Naquele ano (2014), 2.737 mil tonela-

das foram produzidas, de modo que a estimativa de fechamento do atual 
exercício em 2.500 mil t é bastante factível, podendo inclusive ser superada.
A concretização destas previsões depende de uma série de fatores, como 
a Reforma Tributária ser levada a cabo, reduzindo o Custo Brasil, além do 
pleno andamento da campanha de vacinação.
Desde o início do ano, as fundições estão com as suas carteiras tomadas, 
de modo que o setor se adaptou à nova realidade. Se por um lado hou-
ve redução da demanda da indústria automotiva (em função da falta de 
semicondutores), por outro tivemos aumento da demanda por parte do 
mercado de reposição.
Portanto, o que preocupa no momento não é o volume de produção do 
setor, mas sim a sua rentabilidade. A demanda existe, mas os custos au-
mentaram de forma exponencial, sendo difícil o repasse. 
No caso das commodities, temos variações de preços da ordem de 400% 
nos dois últimos anos. O que explica? A energia elétrica é outro insumo 
que pesa nas conta do fundidor, e a crise hídrica só agrava o problema. 
Os fretes marítimos praticados, tanto para importação quanto para ex-
portação, também oneram as contas.
Assim, mais uma vez devemos nos deitar sobre planilhas e avaliar o quão ren-
tável os negócios estão. Trata-se de um trabalho minucioso de gestão, impor-
tantíssimo para a estabilidade do crescimento do setor, de forma sustentável.
Aos associados ABIFA, estamos disponíveis para discussões, visando a 
soluções que propiciem o pleno desenvolvimento da indústria de fundi-
ção, base das demais, e progresso do país.

Afonso GonzagaAfonso Gonzaga
Presidente da ABIFA/SIFESPPresidente da ABIFA/SIFESP
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São Paulo • Brasil
Faltam menos de 11 meses para o principal 
evento de fundição da América-Latina!

Em 2019, ano do último evento de 
fundição no Brasil, a FENAF reuniu:

• Mais de 5 mil visitantes, de 26 países, 
com elevado grau de especialização – 58% 
engenheiros/técnicos do segmento de 
fundição; 42% presidentes/diretores de 
empresas

• Geração de negócios: superior a R$ 50 
milhões

   >>> EM 2019 O CONAF reuniu mais de 200 pro�ssionais
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

A Indústrias Romi S.A. 
registrou receita ope-
racional líquida con-

solidada de R$351,4 milhões no 
2T21, o que equivale a um cresci-
mento de +79,3% em relação ao 
mesmo período de 2020.

Com o maior volume de fatu-
ramento e o controle eficaz dos 
custos e despesas, o EBITDA da 
empresa no 2T21 apresentou cres-
cimento de +245,9%, no compara-
tivo com o 2T20.

Unidade de Máquinas Romi

Nesta Unidade, a receita opera-
cional líquida do 2T21 apresentou 
crescimento de +153,1% em rela-
ção ao 2T20, decorrente da reto-
mada dos pedidos a partir de junho 
de 2020 e, mais recentemente, do 
mercado externo. 

A evolução da receita, aliada ao 
controle efetivo das despesas ope-
racionais, resultou em uma expan-
são da sua margem operacional, 

que, nesse mesmo período de com-
paração, cresceu 15,5 p.p..

A entrada de pedidos na Unida-
de de Máquinas Romi aumentou 
+100,4% no 2T21, quando compa-
rada ao 2T20, reflexo do ambien-
te favorável aos investimentos, da 
tecnologia embarcada em seus pro-
dutos e novas alternativas de negó-
cios, como a locação de máquinas.

Unidade de Fundidos e 
Usinados

No 2T21, esta Unidade alcançou 
crescimento de +102,9% em sua 
receita operacional líquida em re-
lação ao 2T20, com a continuida-
de nas entregas das peças de gran-
de porte e retomada dos demais 
segmentos. 

A sua margem operacional aumen-
tou 6,8 p.p.; refletindo o maior vo-
lume de produção e evolução na 
eficiência operacional.

A entrada de pedidos na Unidade 
de Fundidos e Usinados cresceu 

+63,4% no 2T21, quando compa-
rada ao 2T20.

Nas palavras de Luiz Cassiano R. 
Rosolen, diretor-presidente da 
Romi, “o ano de 2021 continua 
indicando um ambiente favorável 
para a realização de investimen-
tos, conforme iniciado em meados 
de 2020 e, mais recentemente, no 
mercado externo. Essa recupera-
ção importante no volume de ne-
gócios pode ser notada na entrada 
de pedidos de Máquinas Romi. O 
atual nível de juros, assim como o 
patamar cambial, estimula a indús-
tria nacional e o país, em geral, a 
alocar uma maior parcela do capi-
tal na economia produtiva, na bus-
ca por uma maior produtividade 
e preservação da competitividade. 
Diante dos sinais mais concretos 
dessa retomada ocorrida em 2020, 
a companhia se preparou, princi-
palmente em relação aos pedidos 
de matérias-primas e componentes 
junto à cadeia de suprimentos, o 
que nos tem permitido atender às 
demandas dos nossos clientes”. ■ 

Indústrias Romi apresenta crescimento de 100% na Indústrias Romi apresenta crescimento de 100% na 
entrada de pedidos do 2T21, no comparativo com 2020entrada de pedidos do 2T21, no comparativo com 2020



7FMP, JULHO 2021

Como ficam os negócios da Teksid após o acordo Como ficam os negócios da Teksid após o acordo 
com a Tupy, para aquisição das operações de com a Tupy, para aquisição das operações de 
ferro fundido da empresa no Brasil e Portugalferro fundido da empresa no Brasil e Portugal

estratégia de expansão de suas ope-
rações a nível global.

A Teksid continuará a operar nas 
fábricas de produção de ferro fun-
dido no México, Polônia e manterá 
a participação em uma joint-venture 
na China, a sede na Itália e o escri-
tório comercial nos Estados Unidos 
(Teksid Inc.), e manterá a produção 
de alumínio na Itália e no Brasil.

A Tupy reforça sua liderança no se-
tor de componentes em ferro fun-
dido, fortemente focada no desen-
volvimento de novas tecnologias 
e no fornecimento de produtos e 
serviços de alto valor agregado aos 
clientes em todo o mundo e acres-

centa uma presença significativa na 
Europa.

Espera-se também que a transação 
fortaleça ainda mais a parceria es-
tratégica entre a Tupy e a Stellantis, 
que continuará sendo uma cliente 
importante após a conclusão da 
transação.

As equipes das duas empresas tra-
balharão com empenho na conclu-
são de todas as condições de fecha-
mento das negociações. Enquanto 
não forem obtidas tais aprovações 
e a transação não for concluída, 
a Teksid e a Tupy permanecerão 
concorrentes, e se comportarão 
como tais”. ■

Conforme anunciamos 
anteriormente, após re-
visões do contrato de 

intenção da aquisição global das 
operações de componentes em 
ferro fundido da Teksid por parte 
da Tupy, o negócio entre as em-
presas foi fechado em novas ba-
ses. Abaixo, segue na íntegra o 
comunicado emitido pela Teksid.

“A Teksid anunciou a assinatura de 
um novo acordo definitivo para a 
venda das fundições de ferro fun-
dido de Betim (Brasil) e Aveiro 
(Portugal) para a Tupy, fornece-
dora brasileira com experiência 
consolidada no setor e uma sólida 

Prensa Jundiaí – Prensa Jundiaí – 
Nova fundição de mercadoNova fundição de mercado

A empresa Prensa Jundiaí, 
localizada em Campo 
Limpo Paulista (SP), 

passou a atuar também no seg-
mento de fundição para terceiros.

Nos últimos anos, muitos elemen-
tos fundidos de suas máquinas 
foram substituídos, o que levou a 
uma ociosidade do seu departa-

mento de fundição, equipado com 
dois fornos a indução, com capaci-
dades para 6 e 9 t de material líqui-
do (ferro fundido cinzento, ferro 
fundido nodular, aço baixo carbo-
no (SAE1030) e o outros materiais 
sob consulta); um forno a gás, com 
capacidade para 400 kg de bronze; 
modelação interna para confec-
ção, adaptação e/ou manutenção 

de modelos; controle de carbono, 
silício e carbono equivalente direta-
mente no forno; moldagem via do 
sistema de cura a frio; recuperação 
de 100% da areia utilizada e labora-
tórios de apoio certificados.

Para informações adicionais, acesse: 
https://www.prensajundiai.com/
pt/servicos/fundicao/. ■
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Tupy firma parceria para o desenvolvimento Tupy firma parceria para o desenvolvimento 
de piloto de motor de combustão interna a hidrogêniode piloto de motor de combustão interna a hidrogênio  

de alta complexidade, tecnologias 
de fundição e a mais recente tecno-
logia H2 ICE, usando injeção direta 
de alta pressão (HPDITM). Para 
isso, serão necessários materiais e 
tecnologias de fundição e usinagem 
superiores. 

Em comunicado, as empresas afir-
mam que o hidrogênio é uma alter-
nativa promissora de energia para 
aplicações de transporte de carga. 
Além de ser carbono neutro, tem 
potencial para reabastecimento rá-
pido e pode ser usado para alimen-
tar células de combustível e ICEs. 

“Embora ambas sejam carbono 
neutro, os ICEs de hidrogênio 

permitem o uso de bases tecnoló-
gicas já existentes. A eficiência do 
powertrain será um fator-chave para 
garantir o custo acessível desse 
tipo de solução para ônibus e ca-
minhões”.

Os primeiros resultados deste co-
desenvolvimento são esperados 
para o início de 2022. Para tanto, 
a AVL já concluiu com sucesso o 
desenvolvimento do AVL Hydrogen 
Engine, em colaboração com a 
Graz University of  Technology, 
enquanto a Westport demonstrou 
testes bem-sucedidos de ICE para 
veículos pesados com H2, utilizando 
HPDI. ■

A Tupy (Brasil), a Westport 
Fuel  Systems Inc. 
(Canadá), líder em 

combustíveis alternativos e tec-
nologias de transporte de baixa 
emissão, e a AVL List GmbH 
(Áustria), empresa que atua no 
desenvolvimento, simulação e 
teste na indústria automotiva, 
anunciaram um acordo de cola-
boração para o desenvolvimento 
de um motor de combustão in-
terna (ICE, de internal combustion 
engine) de alta eficiência, movi-
do a hidrogênio, destinado ao 
transporte de cargas. 

A parceria visa combinar materiais 

ASK Chemicals adquire o negócio de ASK Chemicals adquire o negócio de 
resinas industriais do SI Groupresinas industriais do SI Group

A ASK Chemicals, fa-
bricante de produtos 
químicos de fundição, 

anunciou a compra do negó-
cio de resinas industriais do SI 
Group e suas respectivas fábricas 
em Rio Claro (Brasil), Ranjanga-
on (Índia) e Joanesburgo (África 
do Sul), assim como as licenças 
de tecnologia e múltiplos acor-
dos de manufatura globalmente. 

A expectativa é que a transação 
seja concluída no final deste ano.

Com esta aquisição, a ASK 
Chemicals reforça a sua posição 
no mercado de fundição, além de 
fortalecer seus negócios em outros 
mercados, segundo comunicado 
divulgado pela empresa.

O SI Group irá manter os negócios 
de borracha, adesivos, aditivos para 

petróleo e surfactantes, bem como 
os produtos para fundição no Brasil, 
operando através de contratos de 
fabricação com a ASK Chemicals.

O negócio de resinas industriais 
do SI Group atende a uma ampla 
gama de mercados e aplicações, 
como fundição, fricção, abrasivos, 
refratários, impregnação de papel, 
isolamento e compósitos. ■



9FMP, JULHO 2021

Indústria automotiva – ANFAVEA revê projeções para Indústria automotiva – ANFAVEA revê projeções para 
2021, com pequena queda da produção de automóveis 2021, com pequena queda da produção de automóveis 

e melhora do segmento de caminhõese melhora do segmento de caminhões
Conforme pontuado pela entidade, 
em uma “comparação mais justa”, 
com o primeiro semestre de 2019 
(antes da pandemia), houve uma 
retração de -22% da produção do 
setor (mais de 300 mil unidades) 
agora em 2021.

Nas palavras de Luiz Carlos Mora-
es, presidente da ANFAVEA, esti-
ma-se que “a falta de semiconduto-
res tenha impedido que algo entre 
100 mil a 120 mil veículos fossem 
produzidos no primeiro semestre”.

Em junho, a produção do setor 

foi de 166.947 unidades; a pior 
dos últimos 12 meses, em função 
justamente das várias paradas de 
fábricas de automóveis ao longo 
do mês, o que tem sido recorrente 
desde o final do primeiro trimestre.

Licenciamento de 
autoveículos
Nos seis primeiros meses de 2021, 
1.074 mil unidades foram licencia-
das no país. Trata-se de uma alta de 
+32,8% em relação ao mesmo perío-
do de 2020, porém uma queda de 
-17,9% no comparativo com 2019. 

MERCADOMERCADO

O fechamento do primei-
ro semestre de 2021 foi 
um pouco aquém do que 

previa a indústria automobilística, 
muito em função da crise global de 
fornecimento de semicondutores. 
De acordo com os números divul-
gados pela ANFAVEA – Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores, 1.148,5 mil 
autoveículos deixaram as linhas de 
montagem no primeiro semestre 
do ano, +57,5% em relação a 2020, 
quando as montadoras pararam 
por até dois meses. 
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Produção e licenciamento 
caminhões
Com o bom desempenho do agro-
negócio e o e-commerce, as melhores 

notícias do setor vêm do segmento 
de caminhões.

Segundo a ANFAVEA, a produção 
de 74,7 mil unidades no primeiro 

semestre foi a melhor para o pe-
ríodo desde 2014, da mesma for-
ma que as 58,7 mil unidades licen-
ciadas de janeiro a junho.
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CAMINHÕES

Projeções para 2021
“Com a performance negativa dos 
automóveis e o desempenho surpre-
endente do segmento de caminhões”, 
a ANFAVEA atualizou as projeções 
que havia apresentado em janeiro, re-
ferentes ao fechamento de 2021. 

A produção total do setor, que era 
estimada em 2.520 mil unidades 
(alta de +25% sobre 2020), foi re-
duzida para 2.463 mil (+22%). 

Separando leves e pesados, a alta na 
produção estimada no comparati-
vo 2021/2020 caiu de +25% para 
+21% no segmento de automóveis 
e comerciais leves, e subiu de +23% 
para +42% no caso de caminhões e 
ônibus, segundo a entidade.

Para as vendas internas, a expecta-
tiva agora é de 2.320 mil licencia-
mentos (+13% sobre 2020), ante 
os 2.367 mil previstos em janeiro. 

Automóveis foram revistos para 
baixo, enquanto comerciais leves, 
caminhões e ônibus foram revistos 
para cima.

As exportações também fo-
ram revisadas, de 353 mil para 
389 mil na expectativa do ano. 
Trata-se de uma alta de +20% 
sobre 2020; melhor que o cres-
cimento de +9% inicialmente 
projetado. ■
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Vendas de equipamentos da linha amarela Vendas de equipamentos da linha amarela 
devem crescer 25% em 2021devem crescer 25% em 2021

B alanço divulgado pela 
Sobratema – Associação 
Brasileira de Tecnologia 

para Construção e Mineração, 
estima que as vendas de equi-
pamentos da linha amarela (mo-
vimentação de terra) devem au-
mentar 25% em 2021, superando 
as 24 mil unidades comercializa-
das. Esse número pode chegar a 
30 mil máquinas, caso as vendas 
para o poder público sejam efeti-
vadas até dezembro.  

Com isso, além de superar as es-
timativas divulgadas pelo Estudo 

Sobratema do Mercado Brasileiro 
de Equipamentos para Constru-
ção em novembro do ano passa-
do, há a possibilidade de o merca-
do atingir valores muito próximos 
aos melhores índices de comer-
cialização obtidos no início da 
década passada. As informações 
foram anunciadas pela própria 
entidade.

Segundo Mario Miranda, consul-
tor da entidade e coordenador do 
Estudo de Mercado, esse aumento 
acima da expectativa está alinhado 
à oferta e ao volume de negócios 

das construtoras, locadoras e dealers. 
“Para 80% das empresas, a demanda 
real está igual ao esperado ou maior 
do que esperado neste ano, bem 
como o volume real de negócios 
está melhor, muito melhor ou igual 
ao esperado”.

Em termos de precificação do 
mercado, Miranda calcula que esse 
volume de vendas equivale a cerca 
de R$ 14 bilhões, o que representa 
um crescimento de +27% diante 
do valor de 2020 (R$ 11,2 bilhões), 
na linha amarela. “É importante 
lembrar que essa estimativa mede 

Eco Sand, tecnologia 4.0 para sua fundição!

Estrada Municipal Albano Bacega - STZ 152 - Nº 274 - Setor Industrial - Sertãozinho - SP - +55 16 3945-2255
Visite nosso site: www.ecosand.com.br - vendas@ecosand.com.br

MachariaMoldagem Areia VerdeMoldagem Areia Resina
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Indústria de máquinas e equipamentos Indústria de máquinas e equipamentos 
manteve estabilidade em junhomanteve estabilidade em junho

Segundo a ABIMAQ – Asso-
ciação Brasileira da Indús-
tria de Máquinas e Equipa-

mentos, junho de 2021 foi marcado 
pela estabilidade nas receitas líqui-
das de vendas do setor, na compa-
ração com maio. 

Para os próximos meses, a expecta-
tiva é de manutenção da estabilida-
de das receitas em níveis próximos 
aos observados no segundo semes-
tre de 2020.

Exportações

Em junho, o setor de máquinas e equi-
pamentos exportou US$ 800 milhões; 

+67% acima do resultado de junho 
de 2020 (US$ 480 milhões), perío-
do que registrou o pior desempe-
nho do setor.

Importações

Com relação às importações de 
máquinas e equipamentos, a enti-
dade afirma que o movimento ga-
nhou força, oscilando ao redor de 
US$ 1,7 bilhão, como reflexo da 
recuperação das atividades produ-
tivas observada a partir do segundo 
semestre de 2020. 

No ano, as importações acumu-
ladas superaram em 12,1% as do 
mesmo período de 2020.

Consumo aparente

Embora o consumo aparente tenha 
se estabilizado pelo lado da produção 
local, a queda nas importações de má-
quinas em junho resultaram em enco-
lhimento nos investimentos frente ao 
mês de maio de 2021 (-5,1%).

A despeito desta queda, no primei-
ro semestre, a taxa de crescimento 
se expandiu para 24,8%, com pre-
domínio dos bens produzidos lo-
calmente.

Assim, em junho o marketshare do 
fabricante nacional aumentou no-
vamente, atingindo 54% do consu-
mo aparente de máquinas e equipa-
mentos no país. ■

não apenas o aumento da deman-
da, mas também a majoração dos 
preços dos equipamentos no 
mercado nacional, que recebe-
ram ajustes devido à elevação 
de custos de componentes, insu-

mos e matérias-primas e variação 
cambial”, explicou.

Para Miranda, o mercado de má-
quinas está em um crescimento 
sustentável desde 2018, o que re-
sulta em um melhor planejamento 

de negócios e investimentos por 
parte das empresas. Entre os se-
tores que mais impactam positi-
vamente o setor estão o agrone-
gócio, a mineração, a construção 
e a locação. ■
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Exportações de sucata ferrosa voltam Exportações de sucata ferrosa voltam 
a crescer em junho, com declínio dos a crescer em junho, com declínio dos 

preços no mercado internopreços no mercado interno

tiva fundamental para garantir a 
subsistência da cadeia da recicla-
gem que há décadas vem sendo 
essencial para o sustento de mi-
lhares de pessoas”.

De acordo com pesquisa realiza-
da no mercado pela S&P Global 
Platts, agência americana espe-
cializada em fornecer preços-re-
ferência e benchmarks para os 
mercados de commodities, os pre-
ços da sucata de obsolescência 
(produtos colocados em desuso.) 
se mantêm em queda. 

Enquanto aumentam as exporta-
ções, as importações voltaram a 
ficar abaixo de 10 mil toneladas 
em junho, como já havia ocorri-
do em maio, mostrando uma ten-
dência de desaceleração. 

Alvarenga lembra que “as em-
presas de sucata estão atentas 
ao mercado interno, destinando 
mais de 90% do total processado 
de materiais ferrosos a compra-
dores nacionais, exportando so-
mente o excedente”. 

A tendência é que as exportações 
continuem em ritmo crescente, 
porém abaixo da média anual de 
2019 e 2020, sendo necessário le-
var em consideração alguns fato-
res, tais como o câmbio, preços 
do mercado local e internacional 
e o aumento da carga tributária 
na comercialização de materiais 
recicláveis em nosso país, após a 
recente decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que colocou 
fim ao estímulo na coleta e venda 
de materiais recicláveis, existente 
há 15 anos.   

De acordo com o INESFA, o 
consumo de sucata no Brasil vem 
reagindo desde o final do ano 
passado, puxado pela forte reto-
mada da indústria de construção 
civil e maior demanda por aço, 
podendo superar 9 milhões de 
toneladas neste ano; +12,5% aci-
ma de 2020, estimado em 8 mi-
lhões de toneladas, nos cálculos 
da entidade. ■

INSUMOS INSUMOS && MATÉRIAS-PRIMAS MATÉRIAS-PRIMAS

A s exportações de sucata 
ferrosa voltaram a cres-
cer em junho, atingindo 

45.642 t. Trata-se do maior vo-
lume mensal neste ano, sendo 
+38,1% superior ao de maio, 
com 33.061 t. Em relação a ju-
nho de 2020, cujo volume foi de 
76.741 t, a queda foi de -40,5% 
nas exportações, conforme da-
dos divulgados pela Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex).

A retomada do incremento das 
exportações neste ano, após um 
período de retração no primeiro 
trimestre, se deve principalmente 
às baixas nos preços pagos pelas 
usinas no Brasil, segundo Clineu 
Alvarenga, presidente do INESFA - 
Instituto Nacional das Empresas 
de Sucata de Ferro e Aço. “Há 
pressão das siderúrgicas brasilei-
ras, que funcionam como um oli-
gopsônio (poucos compradores), 
para reduzir os preços, restando 
como opção os mercados con-
quistados fora do país, alterna-
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Indústria brasileira do aço – Indústria brasileira do aço – 
Balanço e novas previsõesBalanço e novas previsões

Demanda aquecida

Segundo o Instituto, o cenário atu-
al é bem diferente daquele de abril 
de 2020, quando o setor do aço 
chegou a operar com 45,4% de 
sua capacidade instalada. “Hoje, 
com a forte retomada dos pedidos 
de compra, o nível de utilização da 
capacidade instalada do setor é de 
73,5%”. 

Em comunicado, a entidade afir-
ma que “a demanda atual pode 
ser explicada não só pela reto-
mada dos setores consumidores, 
mas também pela recomposição 
de estoques e até mesmo pela 
formação de estoques defensi-
vos de alguns segmentos, que 
procuraram se proteger do ce-
nário de volatilidade do merca-
do, provocada pelo movimento 
mundial de boom nos preços das 
commodities”. 

Insumos e matérias-primas, em 
especial minério de ferro e su-
cata, tiveram significativa eleva-
ção de preços, causando forte 
impacto nos custos de produção 
da indústria do aço em âmbito 
mundial. 

Boom de preços

A Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) constatou que os preços 
do aço praticados nos mercados 
internos dos países são os mais ele-
vados desde o ano 2000. 

Segundo o Instituto Aço Brasil, 
“preocupa, entretanto, o enor-
me excedente de oferta de aço 
no mundo, devido ao excesso de 
capacidade produtiva (da ordem 
de 560 milhões de toneladas), 
que gera práticas desleais de co-
mércio, escalada protecionista 
e desvios das exportações para 
mercados sem proteção, como é 
o caso do Brasil e demais países 
da América do Sul. Vários pa-
íses vêm adotando medidas de 
proteção dos seus mercados, tais 
como a Seção 232 nos EUA e 
salvaguardas na Europa. É preci-
so atenção no processo de aber-
tura comercial da economia bra-
sileira, sendo necessário vincular 
a redução do imposto de impor-
tação à redução do custo Brasil, 
como vem sendo defendido pela 
indústria”. ■

D e acordo com o Ins-
tituto Aço Brasil, a 
produção brasileira de 

aço bruto aumentou +24,0% no 
1º semestre de 2021, na compa-
ração com os seis primeiros me-
ses de 2020, enquanto as vendas 
internas cresceram +43,9% e o 
consumo aparente subiu +48,9% 
no mesmo período. As expor-
tações, por sua vez, diminuíram 
-13,7%, enquanto as importações 
aumentaram +140,6%. 

Os números positivos do 1º se-
mestre do ano e a perspectiva de 
que a demanda permanecerá aque-
cida ao longo do 2º semestre leva-
ram a entidade a rever suas proje-
ções para 2021. 

Novas previsões

Há expectativa de que no atual 
exercício a produção de aço bruto 
cresça +14,0% (frente estimativa 
anterior de +11,3%), as vendas 
internas avancem +18,5% (frente 
projeção de +12,9%) e o consumo 
aparente aumente +24,1% (frente 
estimativa de +15,0%). 
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Indústria de fundição europeia emerge Indústria de fundição europeia emerge 
da crise, mas mantém cautelada crise, mas mantém cautela

INTERNACIONALINTERNACIONAL

Segundo anunciado pela 
CAEF – The European 
Foundry Association, o índi-

ce de confiança da indústria euro-
peia de fundição registrou aumen-
to pelo sétimo mês consecutivo. 
Em junho, o European Foundry 
Sentiment Indicator (FISI*) ficou 
em 109,6 pontos. 

De acordo com a entidade, a força 
motriz por trás desse desenvolvi-
mento positivo é a boa avaliação da 
situação atual dos negócios. 

As expectativas para os próximos 
seis meses, entretanto, não devem 
aumentar significativamente, mas 
permanecem em patamar elevado.

Após a primeira metade do ano, os 
principais clientes das fundições 
europeias apresentam desenvolvi-
mentos diferentes, o que afetará a 
tendência para o resto do ano. 

Enquanto a indústria automotiva 
continua enfrentando problemas 
consideráveis na aquisição de semi-
condutores, levando a revisões (para 

baixo) da previsão de produção em 
2021, a recuperação na área da en-
genharia mecânica é mais robusta do 
que se supunha há alguns meses.

Outro índice medido pela CAEF, o 
Business Climate Indicator (BCI**), 
melhorou pelo 13º mês consecutivo 
em junho, atingindo um novo recor-
de histórico (1,71 pontos). 

A situação atual dos negócios na 
fundição é europeia é avaliada em 
geral como positiva, tendo em vista 
os pedidos em carteira. 
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

*FISI - European Foundry Industry Sentiment Indicator é um índice que fornece informações sobre o desempenho da indús-
tria de fundição europeia. Ele é publicado pela CAEF - The European Foundry Association todos os meses, sendo baseado em 
respostas de pesquisas feitas entre as fundições associadas à entidade, que são convidadas a avaliar a situação atual dos seus 
negócios e expectativas para os próximos seis meses.

**BCI - Business Climate Indicator é um índice publicado pela Comissão Europeia. Ele avalia as condições de desenvolvimento 
do setor manufatureiro na zona do euro a cada mês, valendo-se de cinco parâmetros: tendências de produção, pedidos inter-
nos, pedidos externos, estoques e expectativas de produção. ■

2 
 Contact: info@caef.eu • www.caef.eu • CAEF LinkedIn 

 
 

The FISI – European Foundry Industry Sentiment Indicator – is the earliest available composite 

indicator providing information on the European foundry industry performance. It is published 

by CAEF the European Foundry Association every month and is based on survey responses 

of the European foundry industry. The CAEF members are asked to give their assessment of 

the current business situation in the foundry sector and their expectations for the next six 

months. 

 

The BCI – Business Climate Indicator – is an indicator published by the European Commission. 

The BCI evaluates development conditions of the manufacturing sector in the euro area every 

month and uses five balances of opinion from industry survey: production trends, order books, 

export order books, stocks and production expectations. 

 
Please find the chart enclosed or combined with additional information at www.caef.eu.  
 
  



A construção de um ambiente industrial 
forte deve ser objetivo primordial da ABIFA. 
É de fundamental importância a união dos 
pro�ssionais fundidores, empresas do setor, 
fornecedores e clientes, na busca por 
soluções que fortaleçam toda a nossa 
cadeia produtiva”.

 Afonso Gonzaga
 Presidente da ABIFA
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ABIFA EM FOCOABIFA EM FOCO

Entre janeiro e junho, a indústria brasileira de fundição produziu 1,25 milhão de toneladas, o que rende 
ao período o título de melhor semestre desde 2014 (1.368 mil t). No ano seguinte, 2015, a produção 
deste mesmo semestre caiu para 1.158 mil t e seguiu em recuperação até 2020. As informações a 

seguir são da ABIFA – Associação Brasileira de Fundição.

No comparativo com 2020, a alta de produção do setor é de +28,8%, enquanto em relação a 2019 o crescimen-
to é de +7,3. Considerando-se que 2020 foi atípico em razão dos primeiros efeitos da pandemia no período, a 
base de comparação com 2019, em que o setor vinha de um crescimento constante desde a crise de 2016, ilustra 
a continuidade e ascensão deste movimento.

“Na realidade, é na fundição que tudo começa, de modo que ela reflete exatamente o que se passa com os de-
mais setores que dela dependem, a exemplo do automotivo, bens de capital, infraestrutura etc. Se a fundição 
cresce, é porque a indústria prospera”, comenta Roberto João de Deus, diretor-executivo da ABIFA.

Somente em junho, foram produzidas 219.914 t de peças fundidas; +49,9% do que em 2020 e +17% em relação 
a 2019.

Em junho, aliás, o setor registrou o melhor desempenho mensal desde março de 2015 (240 mil t).

Indústria de fundição tem o melhor Indústria de fundição tem o melhor 
primeiro semestre desde 2014primeiro semestre desde 2014

Tab. 1 – Comparação mensal (junho/ maio 2021) e interanual (janeiro-junho 21/20) da produção brasileira de fundidos 

Metal Jun/21
(t)

Mai/21
(t)

Jun / Mai 21
(%)

Jan-Jun/21
(t)

Jan-Jun/20
(t)

Jan-Jun 
21/20 (%)

Ferro 178.230 177.170 0,6 1.004.993 738.047 36,2

Aço 23.317 22.759 2,4 132.590 130.449 1,6

Não ferrosos 18.368 18.541 (0,9) 108.173 98.392 9,9

Cobre 2.865 2.878 - 15.963 10.984 45,3

Zinco 98 98 - 588 588 -

Alumínio 14.984 15.145 (1,1) 89.103 84.301 5,7

Magnésio 420 420 - 2.520 2.520 -

Total 219.914 218.470 0,7 1.245.756 966.888 28,8

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição
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A alta da demanda de fundidos no mercado interno se deve ao bom desempenho dos seus principais mercados 
consumidores.

AUTOMOTIVO; 
50,4

MQS RODOV; 6,2

INFRAESTR; 5,7

BENS CAP; 11,7

SIDERURG; 
4,6

MINERAÇ; 2,2
FERROV; 6,8

IND AÇU ALC; 6,1
OUTROS; 6,3

Distribuição Setorial das Vendas (%)                                                   
                                              base: 2019

Mercado interno

No semestre, o mercado interno absorveu 1,07 milhão de toneladas de peças fundidas. Em 2020, este volume 
foi de 847,5 mil t, de modo que o crescimento da demanda interna foi da ordem de +26,0% no atual exercício.

Já no comparativo com 2019, a alta foi de +9,3% (976,9 mil t) neste primeiro semestre de 2021, o que evidencia 
o crescimento sustentável do setor e, por conseguinte, do país.

Mercado externo

Do total produzido pelo setor entre janeiro e junho, 177.981 t foram exportadas.

Somente em junho, foram 32.047 t; +5,6% em relação a maio de 2021 e +98,9% sobre junho de 2020.

No comparativo do 1S21/20, no atual exercício temos uma alta dos embarques da ordem de +49%.

Em relação a 2019, observamos uma queda de -3,4% das exportações (184.217 t) no 1S21.
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Em valores, as exportações no 1S21 somaram US$ 369.707,6 mil; + 44,5% no comparativo com o mesmo 
período de 2020.

Somente em junho, as exportações brasileiras de fundidos somaram US$ 71.845,6 mil; +2,0% sobre maio de 
2021 e +32,3% sobre junho de 2020.

No comparativo com 2019, as exportações do setor, em valores, caiu -8,1%% no 1S21.

Número de colaboradores

Outro índice importante de se mostrar diz respeito ao número de pessoal empregado no setor, o qual ilustra a 
confiança dos empresários no cenário futuro.

Em junho de 2021, a indústria de fundição empregou 61.500 colaboradores; +1,0% em relação a maio de 2021 
(60.882 empregados); +18,2% sobre junho de 2020 (52.010 empregados) e +8,5% no comparativo com junho 
de 2019 (56.671 empregados). g

Tab. 3 – Comparação mensal (junho/ maio 2021) e interanual (janeiro-junho 21/20) das exportações brasileiras de 
fundidos, em valores.

Metal Jun/21
(mil US$ - FOB

Mai/21
(mil US$ - FOB

Jun/ Mai 21
(%)

Jan-Jun /21 (mil 
US$ - FOB)

Jan-Jun/20
(mil US$ - FOB)

Jan-Jun 
21/20 (%)

Ferro 59.340,1 54.601,9 8,7 306.984,6 213.849,6 43,6

Aço 11.027,5 14.526,0 (24,1) 55.529,5 38.772,7 43,2

Não ferrosos 1.478,0 1.281,6 15,3 7.193,5 3.196,6 125,0

Total 71.845,6 70.409,5 2,0 369.707,6 255.818,9 44,5

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição

Tab. 2 – Comparação mensal (junho/ maio 2021) e interanual (janeiro-junho 21/20) das exportações brasileiras de 
fundidos, em peso (t).

Metal Jun/21
(t)

Mai/21
(t)

Jun / Mai 21
(%)

Jan-Jun/21
(t)

Jan-Jun/20
(t)

Jan-Jun 21/20 
(%)

Ferro 29.246 25.967 12,6 160.101 104.026 53,9

Aço 2.309 3.928 (41,2) 15.352 13.979 9,8

Não ferrosos 492 439 12,1 2.528 1.377 83,6

Total 32.047 30.334 5,6 177.981 119.382 49,1

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição
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CONAF/FENAF 2022 – Congresso e Feira CONAF/FENAF 2022 – Congresso e Feira 
Latino-Americana de FundiçãoLatino-Americana de Fundição

CONAF/FENAF 2022CONAF/FENAF 2022

A 19ª edição da FENAF – 
Feira Latino-Americana 
de Fundição acontece 

dias 13 a 16 de junho de 2022, 
simultaneamente ao CONAF – 
Congresso ABIFA de Fundição. 
Os eventos acontecem mais uma 
vez no ProMagno Centro de 
Eventos, em São Paulo (SP).
Realizado pela ABIFA – Associa-
ção Brasileira de Fundição, este 
tradicional evento tem crescido em 
significado e participação, tanto na-
cional quanto estrangeira, nos últi-
mos 40 anos. 
Entre os setores presentes na 
FENAF, destacam-se:

■ Automação e controle da produção
■ Entidades técnicas 
■ EPI
■ Fundições de metais ferrosos e 
não ferrosos
■ Fusão e vazamento
■ Impressão 3D
■ Instituições de ensino e pesquisa
■ Laboratórios

■ Manuseio e transporte de materiais
■ Máquinas-ferramenta
■ Matérias-primas e insumos
■ Modelação e ferramentaria
■ Movimentação e armazenagem
■ Publicações técnicas
■ Softwares
■ Soldagem
■ Tratamento térmico e de superfície
■ Usinagem
■ Válvulas, bombas, compressores 
e equipamentos hidráulicos e pneu-
máticos
Grandes players do setor já garanti-
ram o seu espaço na FENAF 2022.

Para garantir o estande da sua empresa na FENAF 2022, contate a Monica Rios, diretora da Global Events, 
empresa responsável pela comercialização e patrocínios da feira. 
Os seus dados são: monica@globalevents1959.com | tel. (+55 11) 3073-1020 / 9 4088-2006. g
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O CONAF 2022 – Con-
gresso ABIFA de Fun-
dição, terá como tema 

central: A Fundição e seus Desafios, 
abordando temas como:

■ Fundição de ferro, aços e metais 
não ferrosos

■ Fundição de precisão (microfusão)

■ Gestão de empresas

■ A indústria de fundição competi-
tiva frente ao mercado internacional

FENAF 2022 – 19ª Feira Latino-Americana de Fundição

CONAF 2022 – 19º Congresso ABIFA de Fundição

Data: 13 a 16 de junho de 2022

Horário: 13h às 20h

Local: Pro Magno Centro de Eventos
localizado na Avenida Professora Ida Kolb 513, em São Paulo (SP)

Realização: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição

Comercialização: Global Events – Mônica Rios: 

Tel. (+55 11) 9 4088-2006 │ 3073-1020 │3073-1055 │monica@globalevents1959.com g

■ Sustentabilidade

■ Inovação

■ Interação da cadeia produtiva do 
setor: fornecedores X fundição X 
consumidores

■ Demais temas correlatos

A partir desta edição, as palestras 
internacionais poderão ser trans-
mitidas on-line, diretamente ao audi-
tório do Congresso. Já as nacionais 
serão “presenciais”.

Em breve a grade do evento e ins-
crições estarão disponíveis.

Para informações atualizadas, acesse: 
www.fenaf.com.br.
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Estão abertas as inscrições para a segunda turma do Estão abertas as inscrições para a segunda turma do 
PGEF - Programa de Gestão Estratégica para FundiçõesPGEF - Programa de Gestão Estratégica para Fundições

Veja como participar e profissionalizar a gestão da sua empresa

CURSOSCURSOS

Com o objetivo de capacitar 
os empresários visando à 
melhora da qualidade da 

gestão na indústria de fundição, a 
ABIFA anunciou a segunda turma 
do curso PGEF – Programa de Ges-
tão Estratégica para Fundições. 

O público-alvo são empresários e 
dirigentes de indústrias de fundi-
ção, interessados em profissionali-
zar a gestão das suas empresas em 
todas as esferas.

Conteúdo 
O Programa de Gestão Estratégica para 
Fundições é composto por oito mó-
dulos, ministrados na sede da ABIFA, 
em São Paulo (SP):

■ Gestão estratégica de pessoas e 
arquitetura organizacional (12h)

■ Projeto empresarial e o papel do 
líder (12h)

■ Estratégia de negócios e interna-
cionalização (12h)

■ Sustentabilidade do negócio e 
sucessão (12h)

■ Sistema de gestão – IT (12h)

■ Inteligência de mercado (12h) 

■ Automação de fundições e robo-
tização (12h)

■ Controladoria, orçamento e ge-
renciamento de fluxo de caixa (12h)

O Programa ainda compreende um 
seminário de 8h.

Investimento

Para participar do curso PGEF 
ABIFA – Programa de Gestão Estra-
tégica para Fundições, associados da 
entidade desembolsam 1 + 12 par-
celas de R$ 990,00, enquanto não 
associados pagam 1 + 12 parcelas 
de R$ 1.590,00.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas em: 
https://docs.google.com/forms/d/
FAIpQLSdA0wkRxV6YFhQh9Ar-
lYwZ_l8P5RIAHETVD0UWxje3d-
9QPcIQ/viewform. g
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ABIFA promove cursos em parceria com o SENAIABIFA promove cursos em parceria com o SENAI

Confira abaixo a agenda de cursos promovidos pela ABIFA, em parceria com o SENAI Unidade Serra. 
As aulas acontecem on-line, ao vivo, com interação dos participantes.

Data Treinamento

16 a 19
De agosto Metalurgia e Metalografia dos Ferros Fundidos Cinzento e Nodular

23 a 26
De agosto Principais Tipos de Defeitos Formados em Peças de Ferros Fundidos Cinzento e Nodular

1 e 2
De setembro Operação de Fornos à Indução

20 a 23
De setembro Fabricação de Moldes em Areia Verde

20 a 24
De setembro Dimensionamento de Canais e Massalotes para Peças Fundidas Vazadas em Moldes de Areia

27 a 30
De setembro Metalurgia e Metalografia dos Aços Carbono e Baixa Liga

4 a 7
De outubro Custos de Fundição

18 a 21
De outubro Análise Térmica de Solidificação na Produção dos Ferros Fundidos Cinzentos e Nodulares

25 a 28
De outubro Tratamento Térmico dos Aços Fundidos e Ferros Fundidos Ligados

25 a 29
De outubro Fundição em Coquilha por Gravidade

8 a 11
De novembro Análise de Falhas em Componentes Metálicos

16 a 18
De novembro Princípios de Metalurgia, Areia, Alimentação e Enchimento nos Processos de Fundição

22 a 25
De novembro Metalurgia e Metalografia das Ligas de Alumínio Silício

Inscrições e informações

Grasiele Bendel

Tel.: (54) 3416 7327 | (54) 99694-5841  

E-mail: abifa-rs@abifa.org.br g
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Receita Federal publica edital para acordos de Receita Federal publica edital para acordos de 
transação referentes a dívidas de até 60 salários mínimostransação referentes a dívidas de até 60 salários mínimos

ASSESSORIA JURÍDICAASSESSORIA JURÍDICA

A Receita Federal publi-
cou um novo edital de 
transação tributária, para 

acordo sobre processos em dis-
cussão administrativa (conten-
cioso administrativo), com valo-
res de até 60 salários mínimos. 

As pessoas físicas, microempre-
sas (ME) e empresas de peque-
no porte (EPP) podem aderir ao 
acordo entre 1º de julho e 30 de 
novembro de 2021, diretamente no 
portal e-CAC, por meio do serviço 
“Transacionar Contencioso de Pe-
queno Valor”, disponível no menu 
“Pagamentos e Parcelamentos”.

Conforme o edital, somente po-
dem ser incluídos no acordo débi-
tos cujo valor, somados com juros 
e multas, não superem 60 salários 
mínimos na data de adesão. Além 
disso, a multa de ofício já deve ter 
vencido. 

A negociação inclui também débi-
tos com contribuições sociais, que 
devem ser formalizadas separada-

mente das demais (a não ser que 
seu pagamento seja efetuado por 
meio de Darf). Os débitos devem 
ser indicados pelo interessado no 
momento da adesão.

Os benefícios do acordo incluem, 
além de entrada facilitada, descon-
tos de até 50% sobre o valor total 
da dívida. O requerimento pela 
adesão também suspende a trami-
tação de processos administrativos 
referentes aos débitos incluídos na 
transação enquanto o requerimen-
to estiver sob análise.

O cálculo do valor líquido é feito a 
partir do total da dívida (soma dos 
valores de principal, multa, juros e 
demais encargos). A entrada é de 
6% do valor líquido, calculado de 
acordo com o número de parcelas 
escolhido pelo solicitante.

A escolha das prestações depende 
também do valor mínimo das par-
celas: R$ 100 para pessoa física e 
R$ 500 para microempresas ou 
EPP. O prazo máximo da nego-

ciação é de 60 meses (no caso da 
opção por oito meses de entrada e 
mais 52 meses do restante da dívi-
da, respeitando o limite mínimo da 
parcela).

A parcela não é fixa. Ao valor de 
cada uma é somado o juro Selic 
acumulado mensalmente, mais 1% 
do valor da parcela no mês do pa-
gamento. A falta de pagamento de 
até duas parcelas resulta em resci-
são (cancelamento) da negociação 
(parcela paga parcialmente conta 
como parcela não paga).

Impedimentos
Os descontos não são válidos para 
débitos relativos a tributos do Sim-
ples Nacional.

Débitos que tenham sido parcela-
dos anteriormente não poderão ser 
incluídos e, caso a negociação seja 
rescindida (cancelada), não é possí-
vel aderir a outra negociação pelo 
prazo de dois anos, mesmo que os 
débitos sejam diferentes.

Fonte: Ministério da Economia, via Informativo de Tavares Leite Advogados, escritório responsável pela assessoria jurídica 
da ABIFA. g
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Nesta entrevista, Afonso 
Gonzaga, presidente da 
ABIFA – Associação 

Brasileira de Fundição, traça um 

panorama do setor e o que se espe-
rar no futuro próximo.
Foram abordados temas múltiplos, 
como números do mercado, expor-

tações, insumos e matérias-primas, 
a importância da gestão, previsões e 
preparativos do CONAF/FENAF 
2022.

Panorama da indústria de fundição Panorama da indústria de fundição 
aponta cenários otimistasaponta cenários otimistas

MERCADOMERCADO

O crescimento da indústria brasileira de fundição foi da ordem de 29% no primeiro semestre de 2021, no 
comparativo com o mesmo período de 2020. Quais setores industriais têm impulsionado este incremento, visto 
que a indústria automotiva, tradicionalmente a principal consumidora de fundidos no país, vem perdendo esta 
liderança?

Gonzaga: A falta de semicondutores no mercado mundial de fato afetou o desempenho da indústria automo-
tiva, fazendo com que o setor perdesse espaço entre os clientes da fundição. Em 2008, auge da produção auto-
motiva e da fundição no Brasil, este segmento chegava a consumir 56% das peças fundidas que produzíamos. 
Hoje, esse percentual está em 40%, de modo que a fundição se adaptou à nova realidade, diversificando os seus 
nichos de mercado. O agronegócio, construção civil, setor de infraestrutura e indústria extrativa ganharam espaço, 
o que permitiu à indústria de fundição crescer tanto no comparativo com 2020 (+28,8%), quanto com 2019 
(7,3%), quando o Brasil já vinha em uma retomada gradual, pós-crise de 2016. 

Como está a confiança do empresário de fundição com relação aos próximos seis meses de 2021?

Gonzaga: Todos os índices econômicos do setor de fundição mostram que o empresário está confiante no 
futuro próximo, com suas carteiras de pedidos cheias até dezembro. Isso explica o otimismo do empresário de 
fundição, apesar das dificuldades enfrentadas no abastecimento de matérias-primas e preços praticados, o que 
está comprometendo a rentabilidade dos negócios. Há commodities cujas variações de preços chegam a 400% nos 
últimos dois anos, o que é inexplicável do ponto de vista de mercado e um custo inviável de se repassar. 

A intenção de investir é uma realidade do setor no momento?

Gonzaga: Embora a capacidade instalada da indústria brasileira de fundição seja da ordem de 4 milhões 
de toneladas/ano, de modo que há excedente em relação à previsão de 2,5 milhões de toneladas a serem 
produzidas em 2021, na prática uma empresa não pode paralisar seus investimentos por muito tempo, 
sob a pena de ficar defasada em relação à evolução tecnológica, perdendo competitividade para seus 
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EXPORTAÇÕESEXPORTAÇÕES

Afonso Gonzaga, presidente da ABIFA – Associação Brasileira de 
Fundição

concorrentes internos e, principalmente, externos. No 
caso da fundição, não é diferente. Somado a isso, há a 
questão do desgaste natural dos equipamentos. Assim, 
a intenção de investir deve estar nos planos do empre-
sário de fundição sempre.

Qual a atual demanda externa dos fundidos brasileiros? 

Gonzaga: Em 2021, a demanda por fundidos brasilei-
ros gradativamente volta a se recuperar internacional-
mente, após uma queda da ordem de -25% em 2020, 
no comparativo com 2019. No ano passado, o mundo 
inteiro teve dificuldades com a organização de suas 
economias, de modo que equacionar a retomada do 
mercado consumidor com a demanda da produção exi-
giu um exercício de gestão difícil, não somente para o 
Brasil. Neste primeiro semestre, já tivemos um aumento dos embarques de +49% em relação ao 1S20. 
Ou seja, as nossas exportações estão evoluindo, assim como o mercado como um todo, devendo manter 
a sua participação histórica de 15% a 20% do total produzido pelo setor no exercício 2021.

Há perspectiva de aumento deste percentual nos próximos anos? 

Gonzaga: A indústria brasileira de fundição tem muito que crescer, considerando a sua capacidade insta-
lada de 4 milhões de toneladas/ano. O aumento da sua participação no mercado internacional depende 
de a empresa estar atualizada e ser competitiva, investir em tecnologia, além de toda uma campanha de 
promoção do fundido brasileiro no mercado internacional. Nessa área, a ABIFA conta com a parceria da 
Apex Brasil, por meio do projeto Foundry Brazil. Esta entidade governamental tem por objetivo promo-
ver os setores e a imagem do país no exterior. Nós temos no Brasil empresas que exportam mais da me-
tade de sua produção e muitas fundições estão buscando essa alternativa, visando a equilibrar eventuais 
dificuldades no mercado interno. 

Quais os principais destinos das exportações brasileiras de fundidos? 

Gonzaga: Os Estados Unidos sempre foram (e continuam sendo) o principal mercado consumidor dos nossos 
fundidos no exterior, seguidos por países do continente europeu. Não houve grandes alterações nesse sentido, 
mas aqui se faz necessário mencionar a China, que passou a importar produtos mais complexos e de baixa série 
nos últimos anos. 
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A fundição é uma indústria altamente consumidora de energia, de modo que a crise hídrica pela qual o país 
passa é motivo de preocupação. Como equacionar essa questão?

Gonzaga: Diante de uma política equivocada de preços, a energia elétrica, que foi a salvação na substituição dos 
derivados de petróleo, transformou-se no item que, individualmente, tem o maior peso no custo de produção 
das fundições. A participação deste item, que no passado era de 8% a 10%, hoje alcança 18%, ficando atrás 
somente da mão de obra. A alternativa para a energia elétrica, dependendo da fundição, pode ser o gás natural, 
que também tem seus problemas. A expectativa é que outras fontes de energia, como a eólica, possam atenuar 
essa questão da energia de origem hídrica no futuro próximo. 

Falando sobre matérias-primas, o custo destes itens aumentou sobremaneira na pandemia, enquanto a sua oferta 
caiu. Quais os reais problemas enfrentados pelo setor?

Gonzaga: As matérias-primas que tiveram maior impacto nas fundições de ferro e aço foram o ferro-
-gusa e a sucata de aço. Durante a pandemia, ambos dobraram de preço e em 2021 continuaram com 
valores em alta de pelo menos 50%. Outro problema enfrentado é que com o desequilíbrio provocado no 
mercado internacional, valorização do dólar, disparada nos fretes marítimos e aquecimento da demanda 
por embalagens, itens como o alumínio, ferroligas e resinas também surfaram esta onda de supervalori-
zação de preços. A ABIFA tem se reunido com entidades representativas destes fornecedores e também 
com entidades que representam os clientes da fundição, expressando a importância da negociação neste 
momento, seja na ponta de compras ou de vendas. O foco deve ser colocado na preservação da saúde 
financeira da empresa, em se manter a sua rentabilidade, eliminando a ilusão de ganhos imediatos, porém 
fatais a médio e longo prazo. 

INSUMOS INSUMOS && MATÉRIAS-PRIMAS MATÉRIAS-PRIMAS

GESTÃOGESTÃO

O tema “Gestão” é uma constante em seu mandato na ABIFA. Na pandemia, todas as esferas (sucessão, custos, 
organização etc.) que compreendem essa questão foram evidenciadas. 

Gonzaga: A nossa preocupação com a Gestão tem muito a ver com a origem das fundições no Brasil. É mui-
to comum que a empresa comece entre amigos ou familiares que detêm a tecnologia, ou seja, sabem como 
produzir e iniciam o negócio. A maioria entende a necessidade de utilizar equipamentos de ponta, a empresa 
cresce, mas a gestão é o ponto fraco. Conhecemos vários exemplos de empresas que não profissionalizaram a 
sua gestão, apostando na sucessão familiar, o que acaba levando à venda ou fechamento da fundição. Preocu-
pada justamente com o futuro do setor, a ABIFA está investindo na área de Gestão de Empresas, com cursos 
e palestras, a exemplo do PGEF – Programa de Gestão Estratégica para Fundição. Ainda em 2021 iniciaremos 
a segunda turma deste Programa.
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Qual a previsão da ABIFA para a produção do setor no exercício 2021? De quais fatores a concretização desta 
previsão depende?

Gonzaga: A indústria brasileira de fundição encerrou o primeiro semestre com recuperação de quase 30% so-
bre o primeiro semestre de 2020. Conforme mencionamos anteriormente, preferimos uma comparação mais 
realista, ou seja, o crescimento de 7,3% em relação a 2019. Com base nas estimativas dos principais mercados 
consumidores de fundidos e de nossos Associados, apostamos na previsão de produção de 2,5 milhões de to-
neladas em 2021. Este volume equivale a uma alta de 20% sobre 2020 e de 9,2% sobre 2019. 

E para os próximos anos?

Gonzaga: A nossa expectativa é de uma volta à “normalidade” nos próximos anos. Considerando o tamanho 
do nosso mercado e as possibilidades de exportação, a expectativa da ABIFA é de um crescimento da ordem 
de 5% a 7% ao ano, nos próximos cinco anos, o que nos levaria ao patamar de 3 milhões de toneladas/ano, já 
produzidas no passado.  

PREVISÕESPREVISÕES

CONAF/FENAF 2022CONAF/FENAF 2022

Antes planejada para acontecer em setembro de 2021, o CONAF/FENAF– Congresso e Feira Latino-Ameri-
cana de Fundição, foram adiados para os dias 13 a 16 de junho de 2022. Como estão os preparativos?

Gonzaga: A decisão de adiar o CONAF/FENAF foi bastante difícil, pois se trata de um evento espe-
rado pelo setor para a realização de negócios. No entanto, optamos por priorizar a saúde de todos os 
envolvidos no evento, certos de que em 2022 teremos um ambiente mais propício ao aperto de mãos. 
Os expositores já confirmados para 2021 apoiaram em 100% a decisão, e aqueles que estavam na dúvi-
da, justamente pensando na saúde de seus colaboradores, decidiram nos apoiar e também já garantiram 
o seu estande. Estamos bastante ansiosos para rever todos, entregando à indústria aquela que estamos 
chamando de “A FENAF da Retomada”. ■
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Ferro-gusa de aciaria

Barranda (RP)

Cecilia L’Abbate (RP)

Metalsider (P)

R. Vaz (RP)

Riber Sid (D)

Sama (P)

Siderúrgica Alterosa (P)

Siderúrgica Itabirito (P)

Ferro-gusa de baixo fósforo

Barranda (RP)

Cecilia L’Abbate (RP)

Metalsider (P)

R. Vaz (RP)

Riber Sid (D)

Sama (P)

Siderúrgica Alterosa (P)

Siderúrgica Itabirito (P)

Ferro-gusa para nodular
Barranda (RP)
Cecilia L’Abbate (RP)
CS Metais (R)
Metalsider (P)
R. Vaz (RP)
Riber Sid (D)
Sama (P)
Siderúrgica Alterosa (P)

Siderúrgica Itabirito (P)

Levantamento reúne fornecedores de Levantamento reúne fornecedores de 
ferroligas, ferro-gusa e sucataferroligas, ferro-gusa e sucata

Confira a 2ª edição do Guia ABIFA de Fornecedores de Matérias-Primas para Guia ABIFA de Fornecedores de Matérias-Primas para 
Fundição de Ferro e AçoFundição de Ferro e Aço. Para esta pesquisa foram enviados questionários eletrônicos 
a 187 empresas. As respostas de 44 delas estão relacionadas a seguir, de acordo com 

o seu portfólio, respeitando a seguinte legenda: P (Produtor); D (Distribuidor); 
R (Revendedor) e RP (Representante). 

FERRO-GUSAFERRO-GUSA

FERROLIGASFERROLIGAS

Ferroboro

Barranda (RP)

Cofel (R)

Comercial Cometa (D)

CS Metais (R)

Fertiligas (P)

Globemetal (RP)

Metalcorp (D)

Mirai (R)

Núcleo Ligas (D, R)

Riber Sid (D, R)

Ferrocálcio silício

Albasteel (D)

Barranda (RP)

Buschle & Lepper (D)

Comercial Cometa (D)

CS Metais (R)
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Foseco (R)

Globemetal (RP)

Mextra  (R)

Núcleo Ligas (D, R)

Riber Sid (D)

Rima Industrial  (P)

Ferrocromo

Albasteel (D)

Barranda (RP)

Buschle & Lepper (D)

Cecilia L’Abbate (R)

Cofel (R)

Comercial Cometa (D)

Comil Cover Sand (R)

CS Metais (D, R)

Fusão Ligas (R)

Globemetal (RP)

Metalcorp (D)

Mextra  (R)

Mirai (R)

Núcleo Ligas (D, R)

Riber Sid (D)

Ferrofósforo

Barranda (RP)

Cecilia L’Abbate (R)

Cofel (R)

Comercial Cometa (D)

CS Metais (D, R)

Globemetal (RP)

Metalcorp (D)

Mirai (R)

Núcleo Ligas (D, R)

Riber Sid (D)

Ferromanganês

Albasteel (D)

Barranda (RP)

Buschle & Lepper (D)

Cecilia L’Abbate (R)

Cofel (R)

Comercial Cometa (D)

Comil Cover Sand (R)

CS Metais (D, R)

Fertiligas (P)

Fertiligas (P)

Fusão Ligas (R)

Globemetal (RP)

Granha Ligas (P)

Metalcorp (D)

Mextra  (R)

Mirai (R)

Núcleo Ligas (D, R)

Riber Sid (D)

Ferromolibdênio

Albasteel (P)

Barranda (RP)

Cecilia L’Abbate (R)

Comercial Cometa (D)

CS Metais (R)

Fertiligas (P)

Globemetal (RP)

Metalcorp (D)

Mirai (P)

Núcleo Ligas (P)

Riber Sid (D)

Ferronióbio

Albasteel (P)

Barranda (RP)

Cofel (R)

Comercial Cometa (D)

CS Metais (R)

Globemetal (RP)

Metalcorp (D)

Mirai (R)

Núcleo Ligas (P, D, R)

Ferroníquel

Barranda (RP)

Cecilia L’Abbate (R)

CS Metais (R)

Fusão Ligas (R)

Globemetal (RP)

Núcleo Ligas (D, R)

Riber Sid (D)

Ferrossilício

Albasteel (D)

Barranda (RP)

Buschle & Lepper (D)

Cofel (R)

Comercial Cometa (D)

Comil Cover Sand (R)
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RECICLAGEM 
COMPRA E VENDA DE SUCATAS METÁLICAS 

FERROSAS E NÃO FERROSAS 
 

ATENDEMOS INDÚSTRIAS NO DESCARTE  
CORRETO DE SEUS RESÍDUOS. 

FORNECEMOS SUCATAS PADRONIZADAS  
PARA FUNDIÇÕES. 

   
INOX, COBRE, ALUMÍNIO,  
ZAMAK, LATÃO, BRONZE.  

 
COMERCIAL@DOURADOMETAIS.COM.BR                                                                                                                       

COMERCIAL1@DOURADOMETAIS.COM.BR  

 
Rua Severa, 575 – Vila Maria  

São Paulo – SP – CEP: 02111-000 
TEL: (11) 2955-4577 

www.douradometais.com.br   
 
 

CS Metais (D, R)

Elkem (P, D, R, RP)

Foseco (R)

Fusão Ligas (R)

Globemetal (RP)

Libra Ligas (P)

Mirai (R)

Núcleo Ligas (D, R)

Riber Sid (D)

Rima Industrial  (P)

Ferrossilício cromo

Albasteel (D)

Barranda (RP)

Cofel (R)

Globemetal (RP)

Núcleo Ligas (D, R)

Riber Sid (D)

Ferrossilício magnésio

Barranda (RP)

Buschle & Lepper (D)

Cecilia L’Abbate (R)

Comercial Cometa (D)

CS Metais (R)

Elkem (P, D, R, RP)

Fertiligas (P)

Globemetal (RP)

Núcleo Ligas (D, R)

Riber Sid (D)

Ricmar (R)

Rima Industrial  (P)

Ferrossilício manganês

Albasteel (D)

Barranda (RP)

Cofel (R)

Comercial Cometa (D)

CS Metais (R)

Fertiligas (P)

Fusão Ligas (R)

Globemetal (RP)

Granha Ligas (P)

Núcleo Ligas (D, R)

Riber Sid (D)

Ferrossilício zircônio

Albasteel (P)

Barranda (RP)

CS Metais (D, R)

Foseco (R)

Globemetal (RP)

Núcleo Ligas (P)

Riber Sid (D)

Ferrotitânio

Albasteel (P)

Barranda (RP)

Cofel (R)

Comercial Cometa (D)

CS Metais (R)

Fertiligas (P)

Globemetal (RP)

Mirai (P)

Núcleo Ligas (P)

Riber Sid (D)

Ferrotungstênio

Albasteel (P)

Barranda (RP)

Comercial Cometa (D)

CS Metais (R)

Fertiligas (P)

Globemetal (RP)

Metalcorp (D)

Mirai (P)

Núcleo Ligas (P)
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Ferrovanádio

Albasteel (P)

Barranda (RP)

Cecilia L’Abbate (R)

Comercial Cometa (D)

CS Metais (R)

Fertiligas (P)

Globemetal (RP)

Metalcorp (D)

Mirai (P)

Núcleo Ligas (P, D, R)

Riber Sid (D)

Sucata de aço de obsolescência

Balprensa (R)

Cecilia L’Abbate (R)

CJ Sucatas (P, D)

CR Metais (D, R)

Diferro (R)

Dourado Metais (R)

Ennax (P)

Fusão Ligas (R)

Globemetal (RP)

Navarro Sucatas (D)

RFR (D)

Sandefer (R)

Sudeste Paulista (P)

Super Laminação (D)

Tecnova (P, D, R, RP)

Trufer (P, D, R)

Vilfer (R)

YVY Reciclagem (R)

Sucata de aço de oxicorte

Balprensa (R)

Cecilia L’Abbate (R)

CJ Sucatas (P, D)

CR Metais (D, R)

Diferro (R)

Dourado Metais (R)

Ennax (P)

Fusão Ligas (R)

Globemetal (RP)

Navarro Sucatas (D)

RFR (D)

Sandefer (R)

Sudeste Paulista (P)

Super Laminação (D)

Tecnova (P, D, R, RP)

Trufer (P, D, R)

Vilfer (R)

YVY Reciclagem (R)

Sucata de aço prensada

Balprensa (R)

Cecilia L’Abbate (R)

CR Metais (D, R)

Diferro (R)

Dourado Metais (R)

Ennax (P)

Fusão Ligas (R)

Globemetal (RP)

Navarro Sucatas (D)

R. Vaz (RP)

RFR (D)

Sandefer (R)

Sudeste Paulista (P)

Super Laminação (D)

Tecnova (P, D, R, RP)

Trufer (P, D, R)

Vilfer (R)

YVY Reciclagem (R)

Sucata de aço solta

Balprensa (R)

Cecilia L’Abbate (R)

CJ Sucatas (P, D)

CR Metais (D, R)

Diferro (R)

Dourado Metais (R)

Ennax (P)

Fusão Ligas (R)

Globemetal (RP)

Navarro Sucatas (D)

R. Vaz (RP)

SUCATASSUCATAS
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Composições químicas, granulometrias e
embalagens de acordo com a especificação do cliente:

l l l Silício Metálico      Ferro Silício 75%      Ferro Manganês (A/C, M/C e B/C)

 Manganês Eletrolítico      Ferro Cromo (A/C e B/C)      Cromo Metálicol l l

 Ferro Titânio      Ferro Silício Manganês      Ferro Molibdêniol l l

 Ferro Boro      Molibdênio Metálico      Ferro Silício Zircônicol l l

 Ferro Silício Cálcio Bearing      Ferro Silício Cálcio Alumínio Zircôniol l

 Cálcio Silício      Ferro Tungstênio      Ferro Silício Magnésio (Liga 1 e Liga 4)l l l

 Ferro Vanádio      Alumínio Estrela      Alumínio Picotadol l l

 Cobre Picotado      Níquel Catodo (4x4/2x2)      Níquel Pellets (esfera)l l l

 Níquel Sucata (Tela, Chupado)      Estanho Vergas      Mishmetall l l

 Ferro Níquel      Ferro Silício Cálcio Bário      Alumínio Gotal l l

 Fluorita Briquetada      Ferro Nióbio      Ferro Fósforol l l

 Cobalto Metálico      Chumbo Virgem      Grafitel l l

 Zinco    Bissulfeto De Molibdênio l l

+55 11 2412-8087             comercial@nucleoligas.com.br

+55 11 95555-5308          www.nucleoligas.com.br

LABORATÓRIO PRÓPRIO - GARANTIA DE QUALIDADE

l l l Ferro Molibdênio    Ferro Titânio    Ferro Silício Zircônio

 Ferro Nióbio    Ferro Vanádio    Ferro Tungstêniol l l

Estamos produzindo

b
ia

n
c

h
e

ti
.c

o
m

Ferroligas para siderúrgicas, aciarias, fundições de
ferro/aço/alumínio e minérios como matéria-prima
para indústrias de lubrificantes e plásticos

Inovação e Qualidade
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RFR (D)

Sandefer (R)

Sudeste Paulista (P)

Super Laminação (D)

Tecnova (P, D, R, RP)

Trufer (P, D, R)

Vilfer (R)

YVY Reciclagem (R)

Sucatas de ferro fundido

Balprensa (R)

Cecilia L’Abbate (R)

CJ Sucatas (P, D)

CR Metais (D, R)

Diferro (R)

Ennax (P)

Fusão Ligas (R)

Globemetal (RP)

Navarro Sucatas (D)
R. Vaz (RP)
RFR (D)
Sandefer (R)
Sudeste Paulista (P)
Super Laminação (D)
Tecnova (P, D, R, RP)
Trufer (P, D, R)
Vilfer (R)

YVY Reciclagem (R)

ENDEREÇOSENDEREÇOS

Albasteel Indústria e Comércio 
de Ligas para Fundição

Rua Mineiros, 100

07223-190, Guarulhos (SP)

Tel. (+55 11) 2413-4700

www.albasteel.com.br

Balprensa Comércio e Indústria 
de Ferro

Av. Coelho da Rocha, 1196 

26574-391, Rio de Janeiro (RJ)

Tel. (+55 21) 99988-3657

www.balprensa.com.br

Barranda Comércio Internacional 

Rua Andre Ampére, 153, sala 34

04562-080, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 5506-3788

www.barranda.com.br

Buschle & Lepper  

Rua Inácio Bastos, 1000

89202-406, Joinville (SC)

Tel. 0800 047 2770

www.buschle.com.br 

Cecilia L’Abbate 

Av. Padre Pereira de Andrade, 

545, F124

05469000, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 98383-9911 

www.metalsider.com.br

C J Sucatas 

Rua Gaspar Rodrigues, 239

03372-000, São Paulo (SP)

Tel. (+5511) 2674-9288

www.cjsucatas.com.br

Cofel Comercial e Industrial de 
Ferro Ligas
Al. Santa Filomena, 1.600
12945-009, Atibaia (SP)
Tel. (+55 11) 4411-7333
www.cofel.ind.br

Comercial Cometa Indústria e 
Comércio 
Rua Lecy Gomes Barbosa, 235
30664-004, Belo Horizonte (MG)
Tel. (+55 31)3389-3801
www.comercialcometa.com.br

Comil Cover Sand 
Indústria e Comércio
Rua do Cobre, 151
8586-170, Itaquaquecetuba (SP)
Tel. (+55 11) 2942-4022
www.comilcoversand.com.br
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CR Metais

Rodovia SC301 6000

89245-000, Araquari (SC)

Tel. (+55 47) 98484-1083

www.crmetais.com.br

CS Metais 

Rua José Silveira Mello 

Filho, 320

18132-265, São Roque (SP)

Tel. (+55 11) 4713-2227

www.csmetais.com.br 

Diferro Aços Especiais

Rua Amadeo Rossi, 2205

95043-040, Caxias do Sul (RS)

Tel. (+55 54) 99662-1579

www.diferro.com.br

Rua Severa, 575 

02111-000, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 2955-4577

www.douradometais.com.br

Elkem Materials South America 

Rua Alvares Cabral, 433

09981-030, Diadema (SP)

Tel. (+55 11) 4056-7900

www.elkem.com/foundry

Ennax Comércio de Ferro e Aço 

Rodovia Adail Eduardo Gut ‘Sitio 
Do Mursa 

13226-400, Várzea Paulista (SP)

Tel. (+55 11) 4595-3614

denis@ennax.com.br 
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Fertiligas

Rua Ouro Preto 655, 2º andar

30180-140, Belo Horizonte (MG)

Tel. (+55 31) 3675-2681

www.fertiligas.com.br

Foseco

Rodovia Raposo Tavares km 15

05577-100, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 4472-3040

www.foseco.com.br

Fusão Ligas e Reciclados

Av. B, BR 381, km 337, Distrito 
Industrial

35931-349, João Monlevade (MG)

Tel. (+55 31) 99238-0192

www.fusaoligas.com.br

Globemetal Representações

Rua Araguaia, 611

09192-230, Santo André (SP)

Tel. (+55 11) 4472-3040

www.globemetal.com.br

Granha Ligas 

Rua Prefeito Nascimento 

Teixeira, 171

36307-404, São João del Rei (MG)

Tel. (+55 32) 3373-4232

www.granhaligas.com

Libra Ligas do Brasil
Av. Dom luis, 807, piso L2
60160-230, Fortaleza (CE)
Tel. (+55 85) 99984-4120
www.libraligas.com.br

Metalcorp 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2121
01452-001, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 99169-8386
www.schottmetals.com.br

Metalsider 
Av. Amazonas, 2.481
32602-335, Betim (MG)
Tel. (+55 11) 98383-9911
www.metalsider.com.br

Mextra Engenharia Extrativa 
de Metais 
Av. Pedro I, 4.800
12085-000, Taubaté (SP)
Tel. (+55 12) 3634-8000
www.mextrametal.com.br

Mirai Metals Comercial 
Rua Cadmio, 485
08586-110, Itaquaquecetuba (SP)
Tel. (+55 11) 25005-171
www.miraicomercial.com.br 

Navarro Sucatas 
Rua Francesco Castelli, 187
04183-060, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 3208-4233

www.navarrosucatas.com.br

Rua Joaquina Teófilo do Espírito 
Santo, 4

07210-008, Guarulhos (SP)

Tel. (+55 11) 2412-8087

www.nucleoligas.com.br 

Av. Belo Horizonte, 518

13301-410, Itu (SP)

Tel. (+55 11) 4013-0101

www.rvaz.com.br 

RFR Com. e Reciclagem de 
Resíduos 

Rua Jose Marques Prata, 105

07034-090, Guarulhos (SP)

Tel. (+55 11) 2246-1351

www.gruporfr.com.br

Riber Sid Materiais para 

Fundição 

Av. Costa e Silva, 4048

14075-600, Ribeirão Preto (SP)

Tel. (+55 16) 3969-8787 

www.ribersid.com.br
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Ricmar Ind Com de Insumos 
para Fundições 

Rua Adelaide Corrêa, 55          

93212-020, Sapucaia do Sul (RS)

Tel. (+55 51) 99988-0417 

www.ricmar.ind.br

Rima Industrial 

Anel Rodoviário Celso Mello 

Azevedo km 4,5, s/n

30622-213, Belo Horizonte (MG)

Tel. (+55 31) 3731-4000

www.rima.com.br

Sama - Santa Marta Siderurgia 

Rua João do Vale, 1.360 

35700-120, Sete Lagoas (MG)

Tel. (+55 31) 2106-5000

www.samasider.com.br

Sandefer Ferro e Aço 

AV. Lauro Gomes, 4940

09060-870, Santo André (SP)

Tel. (+55 11) 99979-6997

www.sandefer.com.br

Siderúrgica Alterosa  

Rua Pequi, 186 

35660-308, Pará de Minas (MG)

Tel. (+55 37) 3232-0800

www.grupoalterosa.ind.br

Siderúrgica Itabirito 

Av. Queiroz Júnior, 3575

35450-390, Itabirito (MG)

Tel. (+55 31) 2112-5023 

www.siderurgicaitabirito.com.br

Sudeste Paulista Comércio de 
Metais 

Av. Três de Março,179

18087-180, Sorocaba (SP)

Tel. (+55 15) 3238-1910

www.sudestepaulista.com.br

Super Laminação de Ferro e 
Aço 

Rua Zulmira Ferreira do Vale, 500

13402-298, Piracicaba (SP)

Tel. (+55 19) 3433-2677

www.superlaminacao.com.br

Tecnosulfur Sistemas de 

Tratamento de Metais Líquidos

Rua Primeiro de Junho, 2000 

35701-820, Sete Lagoas (MG)

Tel. (+55 31) 99773-4371

www.tecnosulfur.com.br

Tecnova Preparação de 

Materiais 

Rodovia ERS 122, Travessão 

Milanes, Distrito de Nova Milano

95182-000, Farroupilha (RS)

Tel. (+55 54) 99704-2669

www.tecnova.ind.br 

Trufer Comércio de Sucatas 

Av. Fagundes de Oliveira, 1212

09950-300, Diadema (SP)

Tel. (+55 11) 99194-4539 

www.trufer.com.br

Unimetal 

Av. Antonio de Souza 

Netto, 362 

18087-210, Sorocaba (SP)

Tel. (+55 15) 99154-0663

www.unimetal.com.br

Rua Antônio Pin, 180

29103-315, Vila Velha (ES)

Tel. (+55 27) 99236-0074

www.vilfer.com.br

YVY Reciclagem

Rua Flor de Maio, 656 

08597-610, Itaquaquecetuba (SP)

Tel. (+55 11) 2450-2444

www.yvyreciclagem.com.br ■
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Yuichi Ogura

CADERNO TÉCNICOCADERNO TÉCNICO

A moldagem em areia ver-
de é amplamente utiliza-
da no setor de fundição, 

sendo adequada para a produção 
em massa, a exemplo do exigido 
na indústria automotiva. 

Os defeitos típicos dos fundidos 
produzidos por essa técnica são ge-
ralmente causados por anormalida-
des nas propriedades da areia. 

As propriedades da areia relacio-
nadas aos defeitos de fundição 
são classificadas em dois grupos: 
O primeiro é aquele que varia 
drasticamente em um curto perí-
odo de tempo, como a tempera-
tura ou umidade da areia. O outro 
grupo é aquele que se modifica 
moderadamente, em tempos mais 
longos, como o conteúdo de argila 
(bentonita). 

Para o primeiro grupo, a fim de 
manter as propriedades da areia es-
táveis, é necessário medir automati-

camente as características em inter-
valos curtos de tempo, inferiores a 
1h e controlar com precisão. 

Por outro lado, para o segundo 
grupo é necessário analisar estatis-
ticamente as propriedades da areia, 
estimar a tendência de transição e, 
em seguida, ajustá-los em interva-
los mais longos, de acordo com a 
estimativa. 

O conceito de gerenciamento de 
areia está incorporado a um siste-
ma total de tratamento de areia. O 
primeiro passo para uma fundição 
de alta qualidade é ajustar as pro-
priedades da areia de forma rigoro-
sa, desde o resfriamento, e manter 
a umidade da areia de retorno até o 
ajuste final no misturador. 

Para colocar este conceito em prá-
tica, vários desenvolvimentos en-
volvendo o sistema de tratamento 
de areia estão em curso.

Introdução

A figura 1 ilustra um fluxograma 
do sistema padrão de tratamen-
to de areia verde, que é classifi-
cado em processos: recuperação 
de areia, resfriamento de areia e 
mistura.

Esses processos são configurados 
pelos seguintes dispositivos:

1) Processo de recuperação de 
areia: Separador magnético e tela;

2) Processo de resfriamento: Dis-
positivo de pulverização de água, 
resfriador de areia e silo de areia;

3) Processo de mistura: Dispositivo 
de alimentação de água e controla-
dor de compactabilidade. 

O resfriamento da areia e o pro-
cesso de mistura contribuem for-
temente para a estabilização das 
propriedades da areia verde entre 
os processos mencionados. 

Visualização e controle total da fundição Visualização e controle total da fundição 
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A moldagem em areia verde é um dos processos mais utilizados na indústria de 
fundição mundial. Para uma fundição de alta qualidade, no entanto, é necessário 

ajustar rigorosamente as propriedades da areia, desde o resfriamento, mantendo a 
sua umidade de retorno até o ajuste final no misturador. Este artigo descreve as 

principais tendências do sistema de tratamento de areia.





44 FMP, JULHO 2021 

CADERNO TÉCNICOCADERNO TÉCNICO

O processo de resfriamento de 
areia utiliza o calor da água vapo-
rizada no resfriador da areia, pul-
verizando água no retorno da areia 
quente após o vazamento. 

A evolução do sistema de produ-
ção requer melhorias adicionais 
para a capacidade de resfriamento 
da areia. 

O processo de mistura faz parte 
do ajuste final das propriedades 
da areia com a adição de água e 
aditivos.

A precisão das propriedades e me-
lhoria das características da areia 
do molde também são necessá-
rias para a melhoria da qualidade 
das peças fundidas. Para satisfazer 
as necessidades da fábrica, os se-
guintes desenvolvimentos são re-
alizados: melhoria da capacidade 
de resfriamento da areia, melhoria 
da precisão do controle das pro-
priedades da areia e monitoramen-
to das características da areia do 
molde, com vistas à preparação de 
moldes de qualidade.

Melhoria da precisão no 
sistema de resfriamento de 
areia
A figura 2 mostra a configuração do 
resfriador de areia convencional.

Inicialmente, um sensor montado 
na esteira transportadora mede a 
temperatura e a umidade da areia 
de retorno. Em seguida, o sistema 
de pulverização de água calcula a 
umidade vaporizada no resfriador, 

comparando com a umidade de-
sejada após o resfriamento. Isso é 
feito tendo como base o valor de 
umidade medido, borrifando água 
em caso de falta. 

Na sequência, um dispositivo mon-
tado na esteira transportadora agita 
a água pulverizada na areia quente, 
e um resfriador tipo tambor a agita 
novamente. 

Fig. 1 - Fluxograma do sistema padrão de tratamento de areia verde.

Fig. 2 - Configuração do resfriador de areia convencional.
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O contato com o ar durante a agi-
tação vaporiza a umidade da areia 
quente, resfriando a sua temperatura. 

Para melhorar a eficiência do res-
friamento, muito mais umidade 
deve ser vaporizada no resfriador 
de areia. Portanto, a umidade na 
areia de moldagem deve ser disper-
sa uniformemente antes do resfria-
dor de areia. 

Os agitadores convencionais ten-
dem a não dispersar de maneira 
uniforme a umidade e também as 
propriedades da areia, devido ao 
desgaste das lâminas do agitador. 

Para resolver este problema, a efici-
ência do agitador antes do resfria-
dor de areia é melhorada. 

A figura 3 mostra a vista externa 
do agitador desenvolvido. Este 
dispositivo é montado entre o 
transportador de correia e o res-
friador de areia. 

Primeiramente, o agitador insere 
água na areia vinda da esteira trans-
portadora, agita-a dentro do dispo-
sitivo e, em seguida, a descarrega 

continuamente para o resfriador 
de areia. Este dispositivo permite 
agitar toda a areia que passa unifor-
memente, o que leva à dispersão 
da água suficientemente bem. Fi-
nalmente, a água é vaporizada com 
mais eficiência. 

A figura 4 mostra a comparação da 
capacidade de resfriamento entre o 
modelo convencional e o modelo 
desenvolvido. 

Quando a tempera-
tura da areia chega a 
80°C ou mais, o mo-
delo desenvolvido 
mostra claramente 
que a capacidade de 
resfriamento é dras-
ticamente melhorada, 
pois a temperatura da 
areia após o resfria-
mento torna-se mui-
to mais fria do que 
no modelo conven-
cional. Por este resul-
tado, este dispositivo 
é particularmente benéfico para as 
fundições em que a temperatura da 
areia de retorno é bem quente. E, 
como mencionado abaixo, este dis-
positivo contribui para a estabiliza-
ção das propriedades da areia no 
processo de mistura.

Sistema de controle de 
mistura da areia
Nos últimos anos, os misturado-
res de batelada tornaram-se uma 
tendência para o processo de 
mistura final. Particularmente, os 

misturadores de alta velocidade tor-
naram-se populares, uma vez que as 
fundições preferem misturadores 
de alto rendimento. 

A vantagem do sistema de mistura 
da Sintokogio é proporcionar uma 
melhor liga com menos bentoni-
ta, em virtude da força de pressão 
transmitida pelos rolos, a qual é boa 
o suficiente para os grãos com o uso 
de misturador de rolos amplos. 

Fig. 3 - Agitador desenvolvido.

Fig. 4 - Comparação da efetividade do resfriamento.

Além disso, a umidade e a com-
pactabilidade são medidas e ajus-
tadas no misturador, para contro-
lar as propriedades da areia em 
cada batelada. 

A figura 5 mostra o diagrama es-
quemático do sistema. A princípio, 
um sensor tipo eletrodo para me-
dição de umidade e sistema de ali-
mentação de água mede a umidade 
e temperatura de retorno da areia, 
entre o silo de areia e a máquina de 
moldar.  

Simultaneamente, uma célula de car-
ga pesa a areia para uma batelada. 
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O sistema determina a quantidade 
de água para o misturador, a fim de 
controlar a umidade com base no 
valor programado, tendo como re-
ferência os dados medidos. 

O misturador é abastecido com a 
areia do silo. Depois disso, é agre-
gada a água e a mistura começa. 

Após um tempo, o controlador 
coleta automaticamente amostras 
do misturador e mede a compac-
tabilidade e umidade da areia. Se 
a compactabilidade medida estiver 
fora do programado, a água é adi-
cionada e o controlador mede no-
vamente. 

O controlador repete este processo 
até que a compactabilidade esteja 
dentro da faixa programada. 

Quando o controlador confirma 
que a compactabilidade está dentro 
da faixa, o processo de mistura é 
concluído e o misturador descarre-
ga areia. 

Hoje em dia, as propriedades da 
areia mudam diariamente, já que o 
conteúdo de finos ou de areia de 

macho também variam todos os 
dias. Portanto, a preparação perió-
dica da curva de calibração é neces-
sária, visando a manter a precisão 
da quantidade de água para a ali-
mentação primária. 

A curva de calibração é definida 
pela relação entre a tensão (V) no 
eletrodo e a umidade. Consequen-
temente, a quantidade de água ne-
cessária é calculada usando esta 
relação. 

A diminuição da precisão da quan-

tidade de água tem o risco de pro-
vocar uma mistura muito úmida. 
Para evitar esse risco, a quantidade 
de água primária é definida para 
um valor menor que o programado 
e a alimentação de água é realiza-
da para aproximar-se do valor de 
compactabilidade ideal durante o 
processo de mistura (figura 6). 

Se muita água for adicionada, a 
umidade não poderá ser dispersada 
na mistura de areia em pouco tem-
po e esse problema leva à segrega-
ção da umidade. 

Fig. 5 - Sistema de controle da mistura de areia.

Fig. 6 - Transição da compactabilidade em um sistema convencional. Fig. 7 - Transição da compactabilidade em um sistema desenvolvido.
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Por outro lado, a mistura perfeita 
é aquela que alimenta a quantidade 
adequada de água na adição primá-
ria e alcança a faixa de compacta-
bilidade desejada no menor tempo, 
conforme mostrado na figura  7

As figuras 8 e 9 mostram as curvas 
de calibração para os sistemas con-
vencional e desenvolvido, respecti-
vamente. 

A principal diferença entre as duas 
curvas é que a curva de calibração 
para o sistema convencional é defi-
nida pela relação entre a tensão (V) 
do eletrodo e a umidade da areia 
atual. Por outro lado, no sistema 
desenvolvido a curva de calibração 
é definida pela relação entre a ten-
são do eletrodo e a umidade “ne-
cessária” para atingir o objetivo. 

O sistema desenvolvido faz a ges-
tão da quantidade de água necessá-
ria para o próximo ciclo de mistura, 
de acordo com a quantidade total 
de água na mistura atual, quantida-
de essa calculada pela tensão (V) do 
eletrodo de sensor de medição de 

umidade e de alimentação de água 
e da curva de calibração. 

Este mecanismo permite calibrar a 
relação entre a tensão do eletrodo e 
a quantidade de água para alimen-
tar automaticamente, e elimina a 
preparação periódica da curva de 
calibração.

A figura 10 mostra a transição da 
curva de calibração com o novo al-
goritmo em uma planta real. Acre-
ditava-se que a curva de calibração 
deveria ser feita uma vez, com in-
tervalo de vários meses para man-
ter a precisão da medição. 

O resultado da transição em uma 
planta, que in-
terrompe as 
atividades no 
fim de sema-
na, mostra que 
a relação en-
tre a tensão e 
a quantidade 
de alimentação 
de água varia 
amplamente, e 
imediatamente 

após a planta iniciar a operação na 
segunda pela manhã. 

Nos demais dias, o resultado mos-
tra que essa relação também varia 
em um dia. 

O sistema desenvolvido permite 
melhorar a precisão da alimenta-
ção de água e manter essa precisão 
automaticamente por meio da me-
lhoria do algoritmo de cálculo e da 
unidade de alimentação de água, 
conforme mencionado. 

Esse sistema é capaz de medir a 
compactabilidade em uma batelada 
e monitorar dados como quantida-
de de água, peso da areia em uma 

Fig. 8 - Curva de calibração para o sistema convencional.
Fig. 9 - Função para determinar a quantidade de água necessária na 
alimentação primária de água no sistema desenvolvido.

Fig. 10 - Transição da curva de calibração quando o novo algoritmo é válido.
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batelada, peso dos aditivos, etc., os 
quais são necessários para determi-
nar a quantidade de água requerida 
com precisão. 

As figuras 11 e 12 mostram o re-
sultado da medição da compactabi-
lidade nos sistemas convencional e 
desenvolvido, respectivamente. 

Esses gráficos ilustram o status de 
compactabilidade após a alimenta-
ção primária de água. O eixo lateral 
indica a diferença entre a compac-
tabilidade desejada e a compactabi-
lidade após a alimentação primária 
de água, enquanto o eixo vertical 
indica a frequência. 

No sistema convencional, a pro-
babilidade de estar dentro da com-
pactabilidade desejada (+/- 3%) é 
de 64,0%. Essa probabilidade indi-
ca que o ajuste adicional é frequen-
temente necessário na alimentação 
sucessiva de água. 

No entanto, no sistema desenvol-
vido, essa probabilidade é muito 
maior, subindo para 95,8%. Esse 
resultado mostra que o sistema 
desenvolvido permite aumentar a 
probabilidade de estar dentro da 
faixa de compactabilidade obje-
tivada. Consequentemente, este 
sistema é capaz de proporcionar a 

redução do tempo total de mistura, 
reduzindo a frequência de alimen-
tação adicional de água. 

A tabela 1 resume os efeitos obti-
dos com o sistema desenvolvido, o 
qual melhora muito a precisão da 
alimentação de água, elimina o atra-
so no tempo de mistura e aumenta 
o rendimento em 24%. Além disso, 
o sistema promove uma compacta-
bilidade controlada da areia, mais 
estável e precisa, conforme é dimi-
nuído o desvio padrão entre a com-
pactabilidade da areia proveniente 
do misturador e a compactabilida-
de desejada.

Fig. 11 - Resultado da medição da compactabilidade no sistema convencional. Fig. 12 - Resultado da medição de compactabilidade em sistema desenvolvido.

Tab. – Comparação entre o sistema convencional e o sistema desenvolvido.

Itens Desenvolvido Convencional

Possibilidade de obter dentro do range 
permitido apenas por adição de água primária 95,8% 64%

Fluxo de areia (base fixada em 100) 124 100

Desvio standard para compactabilidade na 
mistura de areia (σ) 1,07 1,32
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Molde e sistema de 
monitoramento de 
propriedades
Durante o envio da mistura de 
areia dos misturadores para as 
máquinas de moldagem, as pro-
priedades da areia mudam por 
fatores externos, como a mudan-
ça na temperatura, umidade am-
biente ou paradas na linha. 

Contudo, a variação das proprie-
dades da areia dificulta descobrir as 
propriedades reais da areia do molde. 

Na verdade, os operadores coletam 
amostras de areia do molde perio-
dicamente em máquinas de molda-
gem e, em seguida, confirmam as 
propriedades da areia em teste de 
laboratório com o uso de muitos 
dispositivos manuais de testes. 

Consequentemente, é difícil inves-
tigar defeitos de fundição causa-
dos por anormalidades nas pro-
priedades da areia e resolvê-los 
corretamente. 

Portanto, o dispositivo de 
monitoramento das pro-
priedades da areia automá-
tico e em linha é desenvol-
vido a fim de monitorar 
as propriedades da areia 
do molde automaticamen-
te, antes da máquina de 
moldagem, e utilizá-los 
para investigar defeitos de 
fundição ou índices para 
a estabilização da areia do 
molde. 

A figura 13 mostra a vi-
são externa e a situação 

de como o sistema deve ser insta-
lado em linha. Este sistema coleta 
amostras de areia do transportador 
de areia para a moldagem e, em 
seguida, mede automaticamente 
a temperatura da areia, umidade, 

compactabilidade, permeabilidade 
e resistência à compressão. 

Especialmente, a compactabilidade 
influencia a moldabilidade. Contu-
do, a influência da temperatura da 
areia e da temperatura ambiente 
altera a compactabilidade na má-
quina de moldar e nem sempre 
satisfaz o objetivo na máquina de 
moldagem. 

O sistema de teste de areia desen-
volvido controla a compactabilida-
de da mistura, para atender ao valor 
desejado na máquina de moldagem 
por controle de feedback, com base 
na compactabilidade medida na 
máquina de moldar. 

A figura 14 mostra a comparação 
com e sem controle de feedback. 

Resultados sem feedback mostram 

Fig. 13 - Visão externa do sistema de monitoramento 
automático e em linha das propriedades da areia e situação 
a ser construída em linha.

Fig. 14 - Compactabilidade na máquina de moldagem com e sem controle de feedback.
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Trabalho apresentado no CONAF 2019 – Congresso ABIFA de Fundição. O autor é da Sintokogio, LTD., Aichi, Japan.         

uma maior compactabilidade pela 
manhã. Com o passar do tempo, 
fica menor. 

Por outro lado, o controle de feedback 
permite fornecer areia de moldagem 
de compactabilidade estável para 
a máquina de moldagem durante 
todo o dia.

Conclusão
Em fundições de areia verde, o 
desenvolvimento das máquinas de 
moldagem tem continuado, a fim 
de melhorar a qualidade das peças 
fundidas. 

Simultaneamente, o desenvolvi-
mento de estações de tratamento 

de areia com propriedades precisas 
também tem continuado. 

Inovações técnicas em cada eta-
pa da fundição melhoram muito a 
qualidade da fundição. No entan-
to, espera-se que os trabalhadores 
qualificados sejam cada vez mais 
raros no futuro. 

Nesta situação, as fundições são 
impelidas a alcançar um desem-
penho ainda mais elevado e um 
controle totalmente automatizado, 
com a utilização de TI. 

Vamos continuar a desenvolver 
fundições com o sistema de ma-
nufatura integrado, a fim de alcan-
çar ainda mais qualidade nas peças 
fundidas.
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