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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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Apoio

O PRINCIPAL EVENTO
DE FUNDIÇÃO DA AMÉRICA LATINA

fenaf.com.br

Em 2016 assumi a presidência da ABIFA, 
com o propósito de aproximar os 
empresários dos principais polos de 

fundição do país, priorizando a coletividade 
do setor. A entidade tem representatividade 
nacional e escritórios Regionais em Minas 
Gerais, Paraná/Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, além da sede em São Paulo, de modo que um 
rodízio de gestores de cada um destes Estados 
foi a forma encontrada para dar voz a todos. A 

minha experiência de 50 anos na indústria de fundição de Minas Gerais e 
40 anos de associativismo certamente foi decisiva para a minha indicação.

Em 13 de maio, encerro o meu segundo mandato como presidente 
da ABIFA. Em ambos o objetivo sempre foi unir a todos em uma só 
empreitada, fortalecendo empresas e empresários.

Um Planejamento Estratégico elaborado com a participação empresarial 
nos proporcionou  repensar a entidade, tornando itinerantes as Reuniões 
Plenárias mensais. Isso nos permitiu não somente ouvir as demandas de 
todos, como compartilhar ações em prol do setor em todo o país.

Palestras técnicas também foram integradas a essas Reuniões, o que 
aumentou o interesse e participação dos nossos Associados.

Em 2020, no início do nosso segundo mandato, a pandemia mudou 
a forma de se relacionar, produzir e fazer negócio, e tivemos que nos 
reinventar. A prioridade foi manter o setor unido, com Reuniões virtuais 
cuja aceitação foi imediata, além de defender os seus interesses junto às 
esferas federal, por meio de Associações e Federações da Indústria. A 
gestão virou a nossa grande bandeira, revelando-se uma aliada vital no 
combate às dificuldades inerentes de crises.

Deixo a presidência da ABIFA em situação privilegiada. Em plena pandemia, 
o setor registra crescimentos consecutivos desde o segundo semestre de 
2020. Em 2021, tivemos um dos melhores anos da fundição no Brasil. 

Agora “passo o bastão” ao amigo e colega Cacídio Girardi, com larga 
experiência no setor no Estado de Santa Catarina. Como último apelo, mais 
uma vez convoco a participação empresarial em favor do coletivo, por meio 
da ABIFA, para levarmos o fundido brasileiro além de nossas fronteiras.

Estarei sempre presente para contribuir.

Afonso Gonzaga
Presidente da ABIFA
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Imagem: Divulgação.

A Tupy S.A., multinacional 
brasileira dedicada ao de-
senvolvimento e fabricação 

de componentes estruturais para 
bens de capital, anunciou em 18 
de abril o acordo para a aquisição 
da MWM do Brasil, subsidiária 
detida pela Navistar International 
Corporation, por sua vez subsidi-
ária da Traton SE, uma das líderes 
mundiais na fabricação de veícu-
los comerciais. 

Em comunicado, a Tupy afirma 
que esta combinação está alinha-
da à estratégia de crescimento 
de ambas as empresas tanto nos 
negócios atuais, pela agregação 
de valor aos produtos, quanto 
na promoção de soluções viáveis 
para descarbonização. 

A transação está estimada em 
R$ 865 milhões, sujeito a ajus-
tes usuais, que serão pagos pela 
Tupy após o closing. A aquisição 
será submetida à aprovação da 
autoridade antitruste brasileira. 

Sobre a MWM
Anteriormente dedicada ao de-
senvolvimento de motores, hoje a 

Tupy anuncia aquisição da MWM do Brasil e Tupy anuncia aquisição da MWM do Brasil e 
entrada em novos setoresentrada em novos setores

Transação promove integração vertical para oferta de serviços de usinagem, montagem e 
engenharia; amplia as oportunidades em descarbonização e insere a Tupy nos 

segmentos de energia, reposição e marítimo

MWM fabrica motores de terceiros 
sob contratos de manufatura. Isso 
contempla a usinagem, montagem, 
calibração, validação técnica e ser-
viços de engenharia. 

A MWM também produz grupos 
geradores e atua no mercado de re-
posição de componentes. 

Recentemente, tem anunciado par-
cerias que servem ao consumo de 
gás natural, biogás e uso de biome-
tano, atendendo necessidades do 
agronegócio brasileiro. 

Tupy
Com uma extensa base de clientes, 
alavancada pelas recém adquiridas 
operações em Portugal e no Brasil, 
a Tupy fornece componentes a to-
dos os fabricantes de caminhões, 
máquinas agrícolas, de construção 
e motores do Ocidente. 

Com essa aquisição, espera es-
tender os serviços prestados pela 
MWM a todos os seus clientes. 

Nas palavras de Fernando Cestari 
de Rizzo, CEO da Tupy, “juntas, 
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MWM e Tupy, tornam-se uma 
companhia singular no mercado, 
que reúne em um só fornecedor: 
serviços de fundição, usinagem, 
montagem, validação técnica e ati-
vidades de engenharia associadas. 
Vamos nos unir a uma empresa 
com grande capital intelectual e 
tecnológico, formada por líderes 
experientes, cultura empreende-
dora e que possui elevada credibi-
lidade técnica em nossa indústria. 
Com a competência técnica desse 
time, estenderemos os serviços 
por eles oferecidos aos nossos 
clientes atuais”.

Tupy - Novos setores de 
atuação 
A transação anunciada viabiliza a 
entrada da Tupy no setor de Energia 
& Descarbonização, fornecendo 
grupos geradores de eletricidade 
para o agronegócio e outras apli-
cações. 

Para isso, a empresa afirma con-
tar com um time de engenharia 
preparado para adaptar gerado-
res e veículos comerciais ao uso 
de biogás, biometano, biodiesel, 
gás natural e hidrogênio, garan-
tindo segurança e alto rendimen-
to em um processo desenvolvido, 
certificado e garantido pela fábri-
ca da MWM. 

José Eduardo Luzzi, CEO da 
MWM, explica que “o uso de 
biogás e do biometano para a ge-
ração de eletricidade e como com-
bustível para frotas de caminhões, 

ônibus e tratores agrícolas é a 
principal rota para a descarbo-
nização da indústria nacional e 
exportadora de proteínas, laticí-
nios, açúcar e etanol. A produção 
de biogás no país é inerente ao 
tamanho do agronegócio brasi-
leiro. Ele também será utilizado, 
em grande medida, como com-
bustível para a produção de ele-
tricidade em propriedades rurais 
por meio de geradores elétricos 
desenvolvidos e fabricados pela 
MWM”. 

Essa visão de negócio inclusive 
está em sinergia com as iniciati-
vas anunciadas pela Tupy Tech 
ao longo de 2021, destacando-se 
o desenvolvimento de materiais, 
geometrias e usinagem de com-
ponentes apropriados ao hidro-
gênio como combustível e para 
carros de passeio híbridos a 
etanol ou gasolina; soluções 

para reciclagem e reutilização 
das baterias de íon-lítio. 

A aquisição também marca a entra-
da da Tupy no setor de reposição 
de peças e componentes de mo-
tores no Brasil. Com mais de 600 
pontos de venda e cerca de 300 
oficinais credenciadas e treinadas 
em todo o país, a MWM tem forte 
atuação na distribuição de peças à 
frota nacional de motores diesel e 
gás, atendendo igualmente seu ca-
nal de distribuição nacional de gru-
pos geradores. 

O mercado de reposição e as 
oficinas credenciadas benefi-
ciam outro negócio da empre-
sa: o marítimo, uma vez que a 
MWM oferece uma ampla gama 
de soluções e equipamentos para 
propulsão marítima e geração de 
eletricidade para embarcações de 
lazer e de trabalho, com produtos 
próprios ou de parceiros.

Imagem: Divulgação. g
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A Tupy apresentou um 
novo conceito para mo-
tores destinados a veícu-

los de passeio, desenvolvido em 
ferro fundido vermicular (CGI), 
em colaboração com SinterCast e 
Ricardo. O projeto foi desenvol-
vido para pequenos motores mo-
vidos a gasolina, etanol ou com-
bustíveis sintéticos, bem como 
aplicações híbridas e de extensor 
de alcance. 

De acordo com a empresa, o novo 
conceito combina as vantagens das 
propriedades superiores e da pe-
gada de carbono do CGI, a uma 
abordagem de design inovadora, 
para fornecer um motor em ferro 
fundido com o mesmo peso que 
um em alumínio.

Nos últimos anos, o alcance do 
ferro fundido vermicular aumentou 

consideravelmente na produção 
de blocos e cabeçotes para veícu-
los pesados e veículos de passeio 
tipo V, com motor a diesel. No 
entanto, o CGI ainda não estabe-
leceu uma referência de produção 
em série no setor de motores a 
gasolina em veículos leves, o qual 
compreende a maior parte do mer-
cado global de veículos de passeio.

Para mudar esse cenário, a Tupy 
iniciou um amplo programa de de-
senvolvimento, para demonstrar os 
potenciais benefícios do CGI às 
aplicações em motores menores e 
movidos a gasolina. O desenvolvi-
mento foi apresentado no Simpó-
sio de Motores 2022, de Viena.

A Tupy empresa tem capacidade 
para produzir mais de 100 mil to-
neladas de blocos e cabeçotes em 
CGI por ano, em sete instalações.

O bloco reimaginado
No novo conceito, as superfícies de 
rolamento e as áreas estruturais fo-
ram especificadas em CGI de alta 
resistência, enquanto os comparti-
mentos externos do bloco foram 
fabricados exclusivamente com 
plástico PA66GF30 de baixa den-
sidade e alta durabilidade. O motor 
revisado foi atualizado para uma 
configuração híbrida, com tensão 
de 48 V.

Os blocos de CGI e estruturas es-
tabilizadoras foram produzidos na 
Tupy, em Saltillo (México), incor-
porando parede fina nominal de 
2,7 mm, rolamentos principais di-
vididos por fratura e uma inovação 
no setor para CGI: Grau CGI 550, 
com mais de 550 MPa de resistên-
cia à tração. 

A introdução do CGI 550 forne-
ce pelo menos 1,8 vezes maior 
resistência, o dobro da rigidez e 
mais que o dobro da resistência à 
fadiga do alumínio usado no mo-
tor original.

Segundo a fabricante, a alternativa 
em CGI exigiu 54% menos metal 
do que o motor em alumínio origi-
nal, aumentando a área de respira-
ção do cárter em um fator de 2,25 
vezes. 

Análises modais demostraram que 

Tupy desenvolve bloco em CGI, Tupy desenvolve bloco em CGI, 
com mesmo peso que o de Alcom mesmo peso que o de Al

Utilizando CGI de alta resistência, com carcaças externas de alta durabilidade, a Tupy redesenhou o bloco 
de motor em alumínio, de 1,2 L três cilindros a gasolina, para estabelecer uma solução de ferro fundido 
com o mesmo desempenho e peso. g
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os modos de flexão globais do blo-
co CGI 550 foram 5% maiores, 
enquanto as capas principais dos 
mancais individuais foram 20% 
a 40% maiores, devido às contri-
buições combinadas da rigidez do 
material e do conceito de design de 
barras estabilizadoras. 

As dimensões externas do bloco de 

CGI foram intencionalmente man-
tidas iguais às do bloco em alumí-
nio, a fim de permitir que os com-
ponentes do motor original fossem 
montados no motor CGI para tes-
tes de durabilidade. 

A favor do CGI, a Tupy afirma que 
a produção do ferro fundido tem 
emissões de CO2 significativamente 

menores do que a produção de alu-
mínio. No caso específico dos blo-
cos de veículos de passeio, mesmo 
com a premissa favorável de reci-
clagem infinita para o alumínio, o 
uso do ferro fundido pode econo-
mizar de 40% a 70% das emissões 
de CO2 no processo de fabricação, 
em relação ao alumínio. g

A Wetzel S/A, especializada 
na fabricação de fundidos 
em alumínio, ferro e ma-

teriais para instalações elétricas, 
completou 90 anos de atuação. 
Fundada em 1932, a empresa loca-
lizada em Joinville (SC) conta com 
três unidades de produção e cerca 
de 1,1 mil colaboradores, estando 
presente no Mercosul, Europa e 
Estados Unidos.

A unidade de Alumínio produz 
peças fundidas e usinadas para a 
cadeia produtiva de montadoras 
de caminhões, ônibus e veículos 
de passeio. Em 2021, esta unida-
de obteve desempenho em ven-
das +107,4% superior ao do ano 
anterior.

Na Unidade de Eletrotécnica, 
são desenvolvidos, produzidos e 
comercializados produtos com a 
marca Wetzel, destinados ao seg-
mento de instalações elétricas e 
iluminação industrial. Em 2021, o 
crescimento das vendas dessa uni-
dade foi de +40,7% em relação a 
2020.

Já na unidade de Ferro a produção 
está focada na cadeia produtiva de 
caminhões e ônibus; partes e peças 
para fabricantes de máquinas e im-
plementos agrícolas. O incremento 
das vendas dessa unidade em 2021 
superou em 58,9% os números do 
ano anterior.

Para assegurar a qualidade dos seus 
produtos e serviços aos clientes e 

parceiros, as três unidades de ne-
gócio da Wetzel possuem certifica-
ção ISO 9001. As unidades Ferro e 
Alumínio também são certificadas 
pela ISO TS 16949, enquanto a 
unidade Alumínio ainda conta com 
a certificação ISO 14001, que reflete 
o compromisso da Wetzel com o 
meio ambiente e a comunidade.

Nesse sentido, a empresa também 
implementou e mantém um Sis-
tema de Gestão da Qualidade e 
Meio Ambiente para o processo 
de fundição e manufatura de peças 
em alumínio, ferro fundido e para 
fabricação e comercialização de 
peças e acessórios para instalações 
elétricas.

Fonte: www.omunicipiojoinville.com g

Wetzel completa 90 anosWetzel completa 90 anos



A Romi S.A. registrou receita 
operacional líquida conso-
lidada de R$ 285,3 milhões 

no 1T22, o que equivale a um cres-
cimento de +28,2% em relação ao 
mesmo período de 2021. 

Ao final do 1T22, a carteira de pe-
didos total da companhia alcançou 
R$ 791,3 milhões, um crescimento 
de +14,1% em relação ao 1T21, 
com destaque para as unidades de 

negócio de Máquinas Romi e Fun-
didos e Usinados. 

Na Unidade de Máquinas Romi, a 
receita operacional líquida nos três 
primeiros meses de 2022 cresceu 
+34,4% em relação ao 1T21, de-
corrente da consolidação do suces-
so das novas linhas de produtos e 
retomada da demanda nos merca-
dos interno e externo. 

A evolução da receita, aliada ao 

controle efetivo das despesas ope-
racionais, resultou em um aumento 
de +21,3% no lucro operacional, 
nesse mesmo período de compa-
ração. 

De acordo com a companhia, a 
Unidade de Fundidos continua em 
ritmo acelerado de atividade, para 
atender tanto ao segmento eólico, 
como os demais, como o de cami-
nhões e máquinas agrícolas, que se-
guem otimistas para o ano de 2022. g 

Romi inicia 2022 com receitas e Romi inicia 2022 com receitas e 
carteiras de pedidos em altacarteiras de pedidos em alta
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Stihl fecha quadrimestre com crescimento Stihl fecha quadrimestre com crescimento 
de +17% no faturamentode +17% no faturamento

A Stihl fechou o primeiro 
quadrimestre de 2022 
com crescimento total de 

+17% no faturamento, no compa-
rativo com o mesmo período do 
ano anterior, atingindo a marca de 
R$ 1,228 bilhão. 

Sob o ponto de vista do comércio 
internacional, os principais produ-
tos exportados pela empresa fo-
ram: motosserras e roçadeiras. Os 
mercados da Argentina, Equador, 
Índia, Cingapura, México, Colômbia 
e China foram os principais des-
tinos.

Cláudio Guenther, presidente da 
empresa, ressalta: “Investimentos 
corajosos e estratégicos, que per-
mitem superar desafios e moderni-
zar a produção, além de outros mo-
tivos relevantes, como o aumento 
da demanda global, permitem à 
Stihl estabelecer resultados positi-
vos ano após ano. O início de 2022 
apresentou uma oscilação do câm-
bio, que impacta diretamente no 
trabalho de exportação. Entretan-
to, notamos uma melhor condição 
para aquisição de matérias-primas. 
A projeção para o ano é positiva, 
temos a liberação de investimentos 
de mais de meio bilhão de reais, o 
que demonstra a confiança da ma-
triz alemã na unidade brasileira”.

Cláudio Guenther, presidente da Stihl. Crédito: Glauco Arnt. Resultado Preliminar – Segunda Etapa
Chamada Pública de PD&I 02/2021
27 de abril de 2021

Encomenda Código 1ª 
etapa

Código 2ª 
etapa Título Classificação 

no Eixo ICT proponente Status da proposta

Eixo 1: Projetos de aperfeiçoamento e implementação

Projeto E1A 4E2Q 4E4A DEMPAF-Desenvolvimento de métodos para 
automação de tarefas no projeto de Ferramentais 1 Centro de Inovacao e 

Tecnologia SENAI Aprovada

Eixo 2: Projeto de um demonstrador de matriz de estampagem de alumínio

Projeto 
demonstrador

E2 4E2J 4E4C DESCAAL – Demonstrador de Estampagem de 
Superfícies Classe A em Alumínio 1 Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica Aprovada

E2 4E2H 4E4D
Matrizes para estampagem a frio de superfícies 
classe A em ligas de alumínio para o setor 
automotivo

2 Universidade Estadual 
de Campinas Não selecionada

Eixo 3: Projeto de um demonstrador de molde de areia para fundição de geometrias complexas.

Projeto 
demonstrador

E3 4E2R 4E46
Demonstrador do processo de manufatura aditiva 
em areia de fundição para geometrias complexas 
– DMA2F

1 Instituto SENAI de 
Inovação Aprovada

E3 4E2M 4E4B

Demonstrador de utilização de manufatura 
aditiva para produção de moldes de para 
fundição de geometrias complexa – aplicação a 
peças de grande porte em pequenas quantidades

2 SENAI OSASCO Não selecionada

LEGENDA
Aprovada: Proposta selecionada para financiamento no 
resultado preliminar da segunda etapa da chamada.
Não selecionada: Proposta não selecionada para 
financiamento no resultado preliminar da segunda etapa 
da chamada.

Planos para 2022
Em setembro, está prevista a inau-
guração do novo Centro de Distri-
buição (CD) da empresa, localiza-
do na cidade de Benevides (PA), 
que visa reduzir o tempo de entre-
ga dos produtos, aprimorando a 
qualidade da logística e otimizando 
custos. A estrutura atenderá as Re-
giões Norte e Nordeste do país.

Além disso, também haverá investi-
mentos em tecnologia e novas má-
quinas para aumento da capacidade 
produtiva da companhia em cerca 
de 30%. 

A empresa ainda finalizará no se-
gundo trimestre as obras dos no-
vos prédios da ferramentaria – que 

consolida a área como um centro 
de competência internacional em 
moldes para o Grupo.

Balanço 2021 
A Stihl Brasil registrou R$ 2,9 bilhões 
de faturamento em 2021, o que re-
presenta +24% de crescimento em 
relação ao ano anterior, “mesmo com 
desafios do mercado, tais como a falta 
de componentes e desabastecimento 
enfrentado por muitos setores”.

A exportação representa grande par-
te desse crescimento, reforçando a 
importância expressiva do comércio 
internacional com mais de 70 países 
nos negócios da Stihl Brasil. 

Em 2021, a produção da empresa 
aumentou +32%. g
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A FUNDEP – Fundação 
do Desenvolvimento da 
Pesquisa divulgou o resul-

tado preliminar da segunda eta-
pa da Chamada Pública de PD&I 
02.2021, da linha IV – Ferramenta-
rias Brasileiras Mais Competitivas, 
do programa Rota 2030. 

Serão aportados até R$ 18 milhões às 
propostas aprovadas para solucionar 
encomendas tecnológicas – ETECs.

De acordo com a Fundação, foram 
três as propostas pré-aprovadas, 
que se mostraram coerentes com 
as demandas da cadeia e devem 
contribuir para o desenvolvimento 
de novas tecnologias, para elevar o 
nível de maturidade tecnológica e a 
competitividade da cadeia de ferra-
mental brasileira.   

Os projetos devem gerar e/ou apli-
car tecnologias que impliquem em 

FUNDEP divulga resultado preliminar das propostas FUNDEP divulga resultado preliminar das propostas 
aprovadas no âmbito do Rota 2030, Linha IVaprovadas no âmbito do Rota 2030, Linha IV

Resultado Preliminar – Segunda Etapa
Chamada Pública de PD&I 02/2021
27 de abril de 2021

Encomenda Código 1ª 
etapa

Código 2ª 
etapa Título Classificação 

no Eixo ICT proponente Status da proposta

Eixo 1: Projetos de aperfeiçoamento e implementação

Projeto E1A 4E2Q 4E4A DEMPAF-Desenvolvimento de métodos para 
automação de tarefas no projeto de Ferramentais 1 Centro de Inovacao e 

Tecnologia SENAI Aprovada

Eixo 2: Projeto de um demonstrador de matriz de estampagem de alumínio

Projeto 
demonstrador

E2 4E2J 4E4C DESCAAL – Demonstrador de Estampagem de 
Superfícies Classe A em Alumínio 1 Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica Aprovada

E2 4E2H 4E4D
Matrizes para estampagem a frio de superfícies 
classe A em ligas de alumínio para o setor 
automotivo

2 Universidade Estadual 
de Campinas Não selecionada

Eixo 3: Projeto de um demonstrador de molde de areia para fundição de geometrias complexas.

Projeto 
demonstrador

E3 4E2R 4E46
Demonstrador do processo de manufatura aditiva 
em areia de fundição para geometrias complexas 
– DMA2F

1 Instituto SENAI de 
Inovação Aprovada

E3 4E2M 4E4B

Demonstrador de utilização de manufatura 
aditiva para produção de moldes de para 
fundição de geometrias complexa – aplicação a 
peças de grande porte em pequenas quantidades

2 SENAI OSASCO Não selecionada

LEGENDA
Aprovada: Proposta selecionada para financiamento no 
resultado preliminar da segunda etapa da chamada.
Não selecionada: Proposta não selecionada para 
financiamento no resultado preliminar da segunda etapa 
da chamada.

expressiva redução de custo e tem-
po de produção do ferramental, 
melhorando ainda a qualidade das 
peças.

As propostas foram divididas em 
três eixos.

Para informações adicionais, aces-
se: https://rota2030.fundep.ufmg.
br/linha-iv-resultado-preliminar-
-da-2a-etapa-da-chamada-publica-
-de-pdi-02-2021/ g
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Boas notícias vindas da AN-
FAVEA – Associação Na-
cional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores: Todos os ín-
dices apurados pelo balanço mensal 
da entidade melhoraram em março, 
sobretudo os de produção. 

No entanto, não foram suficientes 
para que o primeiro trimestre se 
aproximasse dos bons resultados 
do mesmo período do ano pas-
sado, quando ainda não havia 
efeitos da crise global dos semi-
condutores, hoje o maior gargalo 
da indústria automobilística e de 
outros setores que utilizam com-
ponentes eletrônicos. 

Produção
A produção de 184,8 mil unidades 
em março foi +11,4% superior à 
de fevereiro, porém -7,8% inferior 
à de março de 2021. 

No acumulado do trimestre, a que-
da foi de -17% na comparação com 
o volume produzido nos primeiros 
três meses do ano passado. 

Luiz Carlos Moraes, presidente da 
ANFAVEA, ressalta que “além da 
questão dos semicondutores, tivemos 
impactos negativos da onda Ômicron 
nos primeiros dois meses do ano e 

um volume de chuvas e alagamentos 
acima da média, o que afetou o des-
locamento dos clientes e o funciona-
mento de várias concessionárias”.

Licenciamentos
As 146,8 mil unidades de autoveí-
culos licenciadas em março repre-
sentaram alta de +10,9% sobre 
março e baixa de -22,5% sobre o 
mesmo mês de 2021, com queda de 
-23,2% no acumulado do trimestre. 

A exceção foi o segmento de cami-
nhões, que acumula crescimento de 
+3% sobre o primeiro trimestre do 
ano passado. 

Exportações
Já as exportações de 38,9 mil uni-
dades tiveram um leve recuo de 
-6,2% no mês. Porém, no trimes-
tre elas estão melhores que no ano 
passado, com 108,1 mil unidades 
embarcadas, elevação de +12,8%. 

Sobre o Programa Renovar
As informações abaixo comple-
mentam a matéria publicada na 
pág. 19, além de reiterar a posi-
ção da ANFAVEA em favor do 
Programa.

O Renovar é um programa volun-
tário, em que o caminhoneiro que 
tem veículo com mais de 30 anos 
de uso tem vantagens ao participar. 
O objetivo é ganhar produtividade 
e contribuir com a redução do Custo 
Brasil. 

Um caminhão de 30 anos, em com-
paração a um de 10 anos de uso, 
por exemplo, tem custo operacio-
nal 15% maior. Um benefício adi-
cional do programa é a retirada de 
circulação de veículos que poluem 
mais. Estes caminhões em desuso 
terão o tratamento adequado junto 
a parceiros que cuidarão do des-
monte sustentável e correto.

Por meio de um aplicativo que cen-
tralizará todo o Programa Renovar, 
o proprietário de um veículo pesa-
do com mais de 30 anos poderá en-
tregá-lo para reciclagem e receber o 
valor de mercado, mais o da suca-
ta. E se quiser adquirir um veículo 
mais novo, poderá ter benefícios 
de outros atores integrados ao apli-
cativo, como governos estaduais 
e municipais, além de fabricantes, 
concessionárias, bancos e frotistas.

Luiz Carlos Moraes, presidente da 
ANFAVEA, afirma que “esse de-
creto, mais que uma vitória para o 

MERCADOMERCADO

Indústria automotiva registra melhora em março e Indústria automotiva registra melhora em março e 
manifesta otimismo com Programa Renovarmanifesta otimismo com Programa Renovar
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setor automotivo, é uma conquista 
para os caminhoneiros e para toda 
a sociedade. Desde que o Proconve 
foi instituído, em meados dos anos 
80, esse tema da renovação de fro-
ta tem sido uma pauta histórica da 
ANFAVEA, no sentido de comple-
mentar os esforços dos fabricantes 
para a redução das emissões de po-

luentes e de gases de efeito estufa, 
sem falar da questão crucial da se-
gurança no trânsito”.

Marco Saltini, vice-presidente da 
ANFAVEA, completa: “Ainda 
estamos aguardando o decre-
to que regulamentará os valo-
res e toda a parte operacional 
e legal do Programa Renovar 

para avaliar os impactos, mas 
sem dúvida ele desempenhará 
um papel significativo no âmbito 
social, permitindo a caminhonei-
ros autônomos a oportunidade 
de trocar seu veículo com ganhos 
de produtividade. Será sem dúvi-
da um passo importante para o 
transporte de carga no país”. g

Indústria de implementos rodoviários registra trimestre Indústria de implementos rodoviários registra trimestre 
estável e se manifesta a favor do Renovarestável e se manifesta a favor do Renovar

Segundo dados divulgados 
pela ANFIR – Associação 
Nacional dos Fabricantes de 

Implementos Rodoviários, a indús-
tria de implementos rodoviários 
manteve-se estável no primeiro tri-
mestre de 2022, no comparativo com 
o mesmo período do ano passado. 

Nos três primeiros meses do 
ano, os fabricantes entregaram 
ao mercado 35.986 unidades. No 
primeiro trimestre de 2021, foram 
35.885 produtos.

Entre janeiro e março, 19.504 rebo-
ques e semirreboques foram empla-
cados. Já o segmento de carroceria 
sobre chassis teve 16.482 unidades 
comercializadas no período. 

José Carlos Spricigo, presidente 
da ANFIR, explica que se trata de 
uma situação de acomodação de 
mercado, quando a demanda dos 
clientes do agronegócio começa a 
aquecer o segmento de Reboques e 

Semirreboques. “No segmento de 
Carroceria sobre chassis, o resulta-
do positivo é reflexo da continuida-
de das obras urbanas, em especial 
do mercado imobiliário“.

Sobre o Programa Renovar*
Para a ANFIR, a criação progra-
ma é uma medida positiva. “Em 
um país onde 26% da frota tem 

Rodotrem Graneleiro AB Rodofort. Divulgação: ANFIR.

*Para entender o Programa Renovar, veja a matéria: “Governo federal edita Medida Provisória que cria 
o Programa Renovar”, na pág. 19 g

mais de 30 anos de idade, precisa-
mos muito de um programa como 
esse”, diz Spricigo.

Para o presidente da ANFIR, a re-
novação da frota deverá melhorar 
as condições de segurança nas es-
tradas brasileiras. “Todos ganharão 
com mais segurança no transporte 
rodoviário, que é a bandeira histó-
rica da ANFIR”.
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Consumo interno e externo
Na análise interanual (1T22/21), 
a queda da indústria de máquinas 
e equipamentos se deu principal-
mente nas vendas para o mercado 
doméstico (-7,8%). 

As exportações no mesmo período 
registraram crescimento de +5,9% 
em reais constantes ou +36,6% em 
dólares correntes.

Importações
As importações de máquinas e 
equipamentos, que voltaram a re-
gistrar crescimento no início de 
2021, tiveram novo incremento 
em março, tanto em comparação 
com o mês de fevereiro de 2022 

(+9,1%), quanto em relação ao 
mesmo mês de 2021 (+8,8%).
Com este resultado, no 1T22 as im-
portações de máquinas e equipamen-
tos acumularam alta de +15,9%.

Consumo aparente
O consumo aparente de máquinas 
e equipamentos, resultado da soma 
das máquinas importadas e produ-
zidas localmente e direcionadas ao 
mercado interno, registrou cresci-
mento de +10,9% na comparação 
com o mês de fevereiro.
Na comparação interanual, por ou-
tro lado, houve queda de -13,4%. 
De acordo com a ABIMAQ, no 
primeiro trimestre o país registrou 
queda de -7,7% nos investimentos 
em máquinas e equipamentos. g

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial 
(ICEI), da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), subiu 
de 55,4 pontos em março, para 56,8 
pontos, em abril. O avanço de 1,4 
ponto reverte a queda de 1,3 ponto 
no primeiro trimestre deste ano. 

Setor de máquinas e equipamentos registra Setor de máquinas e equipamentos registra 
2ª alta consecutiva em março2ª alta consecutiva em março

Em março, a indústria bra-
sileira de máquinas e equi-
pamentos registrou cresci-

mento de +14,3% em sua receita 
líquida de vendas, no comparati-
vo com fevereiro. De acordo com 
a ABIMAQ – Associação Bra-
sileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos, trata-se do se-
gundo crescimento consecutivo 
após uma série de quedas iniciada 
em setembro de 2021.

No comparativo interanual, a re-
ceita líquida de vedas do setor caiu 
-6,8%.

Com isso, no 1T22 o segmen-
to acumulou recuo de -5,3% em 
sua receita, após crescimento de 
+21,7% em 2021 (anual).

INDÚSTRIA BRASILEIRAINDÚSTRIA BRASILEIRA

Confiança da Indústria aumenta pela Confiança da Indústria aumenta pela 
primeira vez em 2022primeira vez em 2022

O ICEI varia de 0 a 100 e tem uma 
linha de corte em 50 pontos. Todo 
valor acima indica confiança e abaixo 
falta de confiança. 

Marcelo Azevedo, gerente de 
Análise Econômica da CNI, ex-
plica que é a primeira vez, neste 
ano, que o índice avança, após 

uma sequência de três recuos. 
Parte dessa melhora pode ser 
explicada pela visão dos empre-
sários em relação ao momento 
atual da economia. Neste mês, o 
Índice de Condições Atuais, que 
compõe o ICEI, subiu um ponto 
e ficou em 49,9 pontos.
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“Por estar muito próximo da li-
nha divisória dos 50 pontos, o 
indicador mostra uma percep-
ção neutra das condições atuais 
em relação aos seis meses passa-
dos, ao contrário do que vinha 
ocorrendo desde o início no ano, 
quando a visão era mais negati-
va”, explica Azevedo.

O Índice de Expectativas avan-
çou 1,6 ponto, para 60,2 pontos. 
Ao se mover para mais acima da 
linha divisória dos 50 pontos, o 
indicador sinaliza expectativas 
ainda mais otimistas da indústria 
para o futuro próximo.

Para a pesquisa foram entrevis-
tadas 1459 empresas, sendo 564 

pequenas, 577 médias e 318 gran-
des, entre 1º e 7 de abril de 2022. g

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO

Para indústria, Reforma Tributária é prioridade Para indústria, Reforma Tributária é prioridade 
da Agenda Legislativa em 2022da Agenda Legislativa em 2022

A CNI – Confederação Na-
cional da Indústria, em 
parceria com as federa-

ções de indústrias e associações 
setoriais de âmbito nacional, 
elaborou a chamada Agenda Le-
gislativa da Indústria 2022, que 
apresenta 151 projetos em trami-
tação no Congresso Nacional, os 
quais são prioritários para o de-
senvolvimento do país.

Sobre a Agenda Legislativa
Elaborada anualmente pela CNI 
desde 1996, a Agenda apresenta 
à sociedade as principais propo-

sições legislativas em tramitação 
na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, que afetam o de-
senvolvimento do país.

O documento é construído a partir 
do debate entre as 27 federações es-
taduais da indústria e mais de 80 as-
sociações setoriais. O trabalho reflete 
o compromisso da indústria brasilei-
ra com o futuro do Brasil e serve de 
instrumento para qualificar o diálogo 
com o Poder Legislativo em prol de 
mudanças nos marcos legais que po-
dem vir a impulsionar um novo ciclo 
de crescimento econômico e social.

O download completo da Agen-
da Legislativa 2022 pode ser 
feito em: https://static.portal-
daindustria.com.br/media/fi-
ler_publ ic/6b/21/6b217a1a-
-dfbe-4fe5-8012-9ed0128e0576/
agenda_legislat iva_da_indus-
tria_2022_interativo.pdf

Pauta mínima de 2022
São 12 os temas em debate no 
Congresso Nacional, considerados 
de maior impacto sobre o ambiente 
de negócios brasileiro:

■ Reforma tributária*
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Senador Eduardo Gomes (à esq) e o deputado federal Eduardo Bismarck (à dir) recebem a agenda 
legislativa das mãos do presidente da CNI, Robson Andrade.

■ Tributação em bases universais 
(TBU)

■ Prorrogação dos incentivos de 
IRPJ

■ Regulamentação do mercado de 
carbono

■ Alterações ao marco legal das 
startups

■ Desobrigação de adicional para 
aposentadoria especial

■ Regulamentação do “limbo pre-
videnciário”

■ Modernização do setor elétrico

■ Programa especial de regulariza-
ção tributária

■ Permissão para o trabalho mul-
tifunção 

■ Debêntures de infraestrutura

■ Marco legal do reempreendedo-
rismo

*Reforma Tributária – PEC 
110
A Reforma Tributária é conside-
rada imprescindível para dar mais 
competitividade às empresas na-
cionais e, consequentemente, in-
centivar o crescimento econômico 
sustentado.

O que a CNI defende, embasa-
da pelas entidades defensoras da 
indústria, a exemplo da ABIFA, 
é que o sistema tributário atual 

impõe uma clara desvantagem 
aos produtos nacionais, tanto na 
competição no mercado externo 
como na própria sobrevivência 
no âmbito interno, diante dos 
importados.

Essa desvantagem ocorre devido 
aos custos associados ao cálculo 
de quanto pagar ou à mera admi-
nistração das obrigações tributá-
rias pelas empresas, e à cumulati-
vidade, que ocorre pelo fato de o 
tributo incidir em uma etapa da 
circulação de mercadorias e ser-
viços, sem a possibilidade de ser 
completamente abatido na etapa 
posterior.

A indústria também espera uma 
melhor distribuição da carga tribu-
tária, uma vez que é hoje o setor da 
economia mais taxado.

Principais pontos defendidos 
na Reforma Tributária
■ Unificação de tributos

■ Alíquota uniforme do IVA

■ Não aumento da carga tributária

■ Direito a crédito amplo no IVA

■ Restituição ágil dos saldos credores

■ Desoneração de exportações e 
investimentos

■ Tributação no destino

■ Imposto Seletivo

■ Transparência

■ Simples Nacional

■ Desenvolvimento regional

■ Período de transição

#ReformaTributáriaJá g
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O Presidente da República 
editou a Medida Provi-
sória nº 1.112, que cria o 

Programa de Aumento da Produti-
vidade da Frota Rodoviária no País – 
Renovar, destinado ao fomento da 
retirada de circulação de veículos 
em condições técnicas e operacio-
nais que não atendam aos parâme-
tros mínimos preconizados pelas 
entidades especializadas e adotados 
pelo mercado internacional, com 
vistas à geração de impactos positi-
vos na redução do chamado “Cus-
to Brasil”.

De acordo com dados da Secretaria 
Nacional de Trânsito do Ministério 
da Infraestrutura, há mais de 3,5 
milhões de caminhões em circula-
ção no Brasil. Desse total, cerca de 
26% possuem mais de 30 anos de 
fabricação; considerada a idade em 
que o veículo já atingiu o fim de sua 
vida útil. 

O envelhecimento da frota tem 
relevantes implicações quanto à 
segurança no trânsito, ao meio am-
biente e contribui para o aumento 
dos custos logísticos que afetam 
a competividade dos produtos 
nacionais, resultando em repasse 
de custos ao consumidor e eleva-
ção da inflação no país.

O Programa Renovar se baseia na 
construção de redes de cooperação 
entre o setor público e o setor pri-
vado, sendo voltado para veículos 
de transporte rodoviário de merca-
dorias, ônibus, micro-ônibus e im-
plementos rodoviários. 

As ações do Renovar serão reali-
zadas por meio de iniciativas, que 
terão a adesão voluntária de bene-
ficiários, pessoas que encaminham 
para a desmontagem ou destrui-
ção como sucata, os veículos em 
fim de vida útil e de financiadores, 
parceiros públicos e privados, que 
ofertam benefícios e vantagens aos 
beneficiários.

A proposta prevê ainda uma inicia-
tiva de âmbito nacional coordena-
da pela ABDI - Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial, 

além da possibilidade de realização 
de chamadas para a seleção de ou-
tras iniciativas. 

Também é prevista a possibilidade 
de instituição, pelo poder executivo, 
de certificação, de caráter voluntário, 
aos veículos automotores em circu-
lação, seus fabricantes e operadores, 
em razão de suas condições de segu-
rança e controle de emissão de gases 
poluentes ou do efeito estufa.

Todas as iniciativas do Programa 
serão voltadas à retirada progressiva 
dos veículos em fim de vida útil e 
terão como objetivo promover a sua 
reciclagem e estimular a aquisição de 
substitutos mais eficientes, econô-
micos e seguros, gerando impactos 
positivos na frota circulante, contri-
buindo para o aumento da produti-
vidade, competitividade, qualidade e 
eficiência da logística no país. g

Governo federal edita Medida Provisória Governo federal edita Medida Provisória 
que cria o Programa Renovarque cria o Programa Renovar

Imagem: Pixabay.
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ABIFA EM FOCOABIFA EM FOCO

ÍNDICES DO SETORÍNDICES DO SETOR

Fundição acumula alta de 14,2% no 1T22Fundição acumula alta de 14,2% no 1T22

Em março, a indústria brasileira de fundição produziu 242.682 t de fundidos, o que equivale a uma alta de 
+6,4% em relação a fevereiro/22 e de +11,7% sobre março/21. No trimestre (janeiro/março22), o vo-
lume de peças fundidas no país totalizou 679.827 t. No comparativo com o mesmo período de 2021, o 

crescimento é de +14,2%. As informações são da ABIFA – Associação Brasileira de Fundição.

Tab. 1 – Comparação mensal (março/fevereiro 2022) e interanual (1T 22/21) da produção brasileira de fundidos.

Metal Mar./22
(t)

Fev./22
(t)

Mar./Fev. 22
(%)

1T22
(t)

1T21
(t)

1T22/21 
(%)

Ferro 197.613 187.570 5,4 556.359 477.856 16,4
Aço 26.290 23.596 11,4 71.335 64.009 11,4

Não ferrosos 18.779 16.863 11,4 52.133 53.530 (2,6)
        • Cobre 2.826 2.764 2,2 8.389 7.418 13,1
        • Zinco 98 98 - 294 294 -
        • Alumínio 15.435 13.581 13,7 42.190 44.558 (5,3)
        • Magnésio 420 420 - 1.260 1.260 -

Total 242.682 228.029 6,4 679.827 595.395 14,2
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição

A distribuição regional da produção de fundidos neste primeiro trimestre pode ser conferida na tabela abaixo.

Tab. 2 – Comparação da produção brasileira de fundidos por Região do país.

Região Mar./22
(t)

Fev./22
(t)

Mar./Fev. 22
(%)

1T22
(t)

1T21
(t)

1T22/21 
(%)

Centro/MG 53.019 48.180 10,0 151.740 138.703 9,4

Norte/NE 9.777 8.967 9,0 24.744 22.929 7,9

Rio de Janeiro 15.101 14.727 2,5 41.751 42.834 (2,5)

São Paulo 62.929 60.231 4,5 173.482 149.015 16,4

Sul 101.856 95.924 6,2 288.110 241.914 19,1

Total 242.682 228.029 6,4 679.827 595.395 14,2

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição
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Mercado interno
O mercado interno absorveu 87,85% da produção do setor (213.200 t) em março. 

Em relação a 2021, nessa mesma época, o consumo interno de fundidos aumentou +15,48%.

No trimestre, 594.895 t de fundidos no Brasil foram absorvidos no próprio país. Em relação ao primeiro tri-
mestre de 2021 (511.991 t), a alta é de +16,19%.

Mercado externo
Em março, o volume de peças fundidas exportadas pelo Brasil totalizou 29.482 t, o equivalente a uma alta de 
+6,2% em relação a fevereiro imediatamente anterior, mas queda de -9,7% sobre março de 2021. 

No trimestre, 84.932 t de fundidos brasileiros foram embarcados. No comparativo com o mesmo período de 
2021, o crescimento das exportações do setor é de +1,8%.

O detalhamento das quantidades embarcadas, em função do tipo de metal, está discriminado na tabela abaixo.

Tab. 3 – Comparação mensal (março/fevereiro 2022) e interanual (1T 22/21) das exportações brasileiras de fundidos, em 
peso (t).

Metal Mar./22
(t)

Fev./22
(t)

Mar./Fev. 22
(%)

1T22
(t)

1T21
(t)

1T22/21 
(%)

Ferro 25.965 25.097 3,5 76.219 75.571 0,9
Aço 3.030 2.229 35,9 7.337 6.947 5,6

Não ferrosos 487 443 9,9 1.376 886 55,3
Total 29.482 27.769 6,2 84.932 83.404 1,8

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição

Em valores, as exportações de peças fundidas aumentaram +12,7% em março, em relação a fevereiro.

No comparativo dos primeiros trimestres 22/21, o percentual de crescimento é de +12,5%.

Tab. 4 – Comparação mensal (março/fevereiro 2022) e interanual (1T 22/21) das exportações brasileiras de fundidos, 
em valores.

Metal Mar./22
(mil US$ - FOB

Fev./22
(mil US$ - FOB)

Mar./Fev. 22
(%)

1T22
 (mil US$ - FOB)

1T21
(mil US$ - FOB)

1T 22/21 
(%)

Ferro 64.000,0 57.729,1 10,9 147.043,9 137.500,9 6,9

Aço 12.176,4 9.950,7 22,4 30.512,0 22.421,6 36,1

Não ferrosos 1.845,6 1.561,3 18,2 4.808,0 2.175,7 121,0

Total 78.022 69.241,1 12,7 182.364 162.098 12,5

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição
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Emprego
Em março, a indústria brasileira de fundição contou com 61.949 colaboradores, conforme discriminado por 
Região do país, na tabela a seguir.

Tab. 6 – Número de colaboradores da indústria brasileira de fundição em março de 2022.

Região Março 2022

Centro/MG 17.933

Norte/NE 2.474

Rio de Janeiro 791

São Paulo 16.123

Sul 24.629

TOTAL 61.949

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição
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Em 19 de abril, a ABIFA – Associação Brasileira de Fundição lançou o projeto “Filhos do Fogo”, 
encerrando os eventos em comemoração aos 50 anos da entidade à frente da indústria de fundição, 
completados em 2019. 

“Filhos do Fogo” – Livro e Filme é um projeto de registro da fundição no Brasil, sua origem, desenvolvimento e rea-
lidade hoje, contada por meio das diversas histórias de homens e mulheres que fizeram e fazem parte dessa indústria. 

“Filhos do Fogo”, o Livro

Trata-se de um fotolivro com 60 páginas, que revelam a arte e a realidade 
de quem vive rente ao fogo das fundições. O objetivo deste registro é 
deixar um legado para as próximas gerações, a fim de desvelar o passado 
e registrar nosso presente para os tempos de amanhã.

Nas primeiras páginas do livro, Afonso Gonzaga, presidente da ABIFA, 
revela que para mostrar um pouco do vasto panorama que é a indústria 
de fundição, foram visitadas diversas cidades e empresas do Brasil. “Este 
livro retrata um pouco desse extenso mosaico, com imagens, opiniões e 
histórias contadas pelas diferentes pessoas que dão vida ao ciclo da fun-
dição no país”, completa.

“Filhos do Fogo” é dividido em quatro partes: 

■ Histórias – “Conta” a história da fundição no Brasil, com imagens da extinta Real Fábrica de Ferro São João 
de Ipanema, no município de Araçoiaba da Serra (SP), hoje Iperó. Nesta seção também há relatos da história 
de fundidores, e sua jornada no setor.

■ Família – A maioria das fundições no Brasil, aproximadamente 85%, é de constituição familiar, como 
contado em “Filhos do Fogo”. Georgeta Mitre Amorim, de Cláudio (MG), relata que o pai sonhava com 
a industrialização do Brasil e colocou todos os filhos como sócios de sua fundição. Ela mesma “entrou 
com o torno”, o que lhe custou 40 contos na época.

■ Escola – Um dos grandes desafios do setor tem sido atrair os jovens para o trabalho nas fundições. O 
incentivo ao ingresso nas escolas técnicas e universidades é de fundamental importância para a qualifica-
ção da mão de obra do segmento, impactando diretamente a produtividade e competitividade da indústria 
no Brasil e exterior.

ABIFA lança projeto “Filhos do Fogo” – Livro e FilmeABIFA lança projeto “Filhos do Fogo” – Livro e Filme
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Patrocinadores

Apoio

https://www.abifa.org.br/livro/> Clique e acesse 
a versão digital do livro “Filhos do Fogo”.
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■ Fascínio – Desde os primórdios da humanidade, o fogo exerce um fascínio sobre as pessoas, como contado 
aqui, em declarações e, principalmente, imagens.

“Filhos do Fogo”, o Filme
Com 16 minutos de duração, “Filhos do Fogo”, o Filme, segue a mesma segmentação do Livro, com relatos de 
profissionais da fundição e imagens que fascinam pela beleza do fogo que arde nos fornos, cadinhos e moldes 
que constroem as peças que dão vida às engrenagens que movem o país.

Uma homenagem aos Filhos do Fogo, a essa indústria mãe cujo primeiro relato no Brasil data de 1813 e ainda 
tem muita história para construir.

Assista em: https://www.youtube.com/watch?v=Dp79ntBLmlQ.

Patrocínios e apoios
“Filhos do Fogo” – Livro e Filme é uma iniciativa da ABIFA, desenvolvida em parceria com a Horizonte 
Filmes.

O projeto foi contemplado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e contou com o patrocínio das empresas: 
Siderúrgica Alterosa, MGL Mecânica de Precisão, Sinto Brasil e Lepe, além do apoio do SIFESP – Sindicato 
da Indústria de Fundição do Estado de São Paulo, SIFUMG – Sindicato da Indústria de Fundição de 
Minas Gerais e SEBRAE MG.

Afonso Gonzaga, presidente da ABIFA, entrega os primeiros exemplares do livro “Filhos do Fogo” aos patrocinadores do projeto. 
Da esquerda para a direita, representantes da Siderúrgica Alterosa, MGL Mecânica de Precisão, Sinto Brasil e Lepe.
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Lançamento

O lançamento do projeto “Filhos do Fogo” – Livro e Filme aconteceu em 19 de abril de 2022, no salão nobre da 
FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

Confira algumas imagens do evento.

g
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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 serão realizados no Centro de Eventos 

Pro Magno, em São Paulo (SP).

Realizado pela ABIFA – Associação Brasileira de Fundição, o evento conta com o apoio 
das principais entidades setoriais e federações do país, representantes tanto de fornece-
dores quanto de clientes da fundição. Confira em: http://www.fenaf.com.br/.

O credenciamento para visitantes da feira está disponível em:

https://regtronweb.com.br/credenciamentooficial/abifa/index/fenaf22/pt/tipo/E/paginicialsite/1.

FENAF 2022 - Setores presentes
■ 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

CONAF/FENAF 2022CONAF/FENAF 2022

CONAF/FENAF 2022 acontecem em junho – CONAF/FENAF 2022 acontecem em junho – 
Credenciamento para a Feira e programação do Credenciamento para a Feira e programação do 

Congresso já estão disponíveisCongresso já estão disponíveis

■ 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 pneumáticos

FENAF 2022 - Para expor
Mais de 80% do espaço da FENAF 2022 já está comercializado. Restam poucos estandes disponíveis.

Mônica Rios, responsável pela comercialização do evento, tem mais informações: monica@globalevents1959.com.



CONVITE
13 a 16 de Junho de 2022

Centro de Eventos Pro Magno • São Paulo • Brasil

“A FUNDIÇÃO E SEUS DESAFIOS”

Comercialização LocalRealização

fenaf.com.br

CREDENCIAMENTO
AQUI
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O Comitê Técnico do CONAF 2022 convida os profissionais do setor de 
fundição e demais representantes da cadeia produtiva a participarem do 
19º Congresso ABIFA de Fundição.

O tema desta edição será: “A Fundição e seus Desafios”.

O CONAF é realizado bienalmente, paralelamente à *FENAF – Feira 
Latino-Americana de Fundição, sob organização da ABIFA – Associação 

Brasileira de Fundição, em parceria com a ABM – Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração e 
a ABAL – Associação Brasileira do Alumínio.

CONAF 2022 - Programação
O CONAF 2022 contará com a participação de renomados profissionais do Brasil e do exterior, com vistas a 
apresentar e debater temas relacionados à indústria de fundição e como as novas tecnologias estão revolucio-
nando o setor, agregando competitividade aos fundidos nacionais.

A programação completa do 19º Congresso ABIFA de Fundição está disponível em: http://www.fenaf.com.
br/programacao/.

CONAF 2022 - Valores
O acesso às palestras do CONAF 2022 é limitado.

Os valores são diferenciados para sócios e não sócios da ABIFA, ABAL e ABM, professores, estudantes técni-
cos e universitários e autores de trabalhos.

Confira os valores em: http://www.fenaf.com.br/valores/.

*O acesso à FENAF é gratuito, mas os visitantes credenciados exclusivamente para a Feira não têm acesso às 
palestras ministradas no Congresso.

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: Centro de Eventos Pro Magno, localizado na Av. 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

Site oficial: www.fenaf.com.br g
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Confira abaixo a agenda de cursos promovidos pela ABIFA em 2022, em parceria com o SENAI – Serviço 
Nacional de Aprendizado Industrial e a Nova Era Soluções Ambientais. As aulas acontecem on-line, ao 
vivo e com interação total.

Datas Treinamentos ABIFA │ SENAI

17 a 20 de maio Principais Tipos de Defeitos Formados em Peças de Ferros Fundidos Cinzento e Nodular
(5 últimas vagas disponíveis)

17 de maio a 2 de junho
Curso para Fundição no Processo de Cera Perdida – Microfusão – Ainda há vagas! Detalhes em: 
https://www.abifa.org.br/inscricoes-abertas-para-o-curso-fundicao-no-processo-de-cera-perdida-
-promovido-pela-abifa/  

31/ de maio a 02 de junho Análise de Falha em Componentes Metálicos
(8 últimas vagas disponíveis)

07 a 10 de junho Metalurgia e Metalografia das Ligas de Alumínio Silício
(5 últimas vagas disponíveis)

04 a 07 de julho Tratamento Térmico dos Aços Fundidos e Ferros Fundidos Ligados
(5 últimas vagas disponíveis)

Datas Treinamentos ABIFA │ Nova Era Soluções Ambientais*

1 e 2 de junho Gestão Ambiental para Liderança – Detalhes em: https://www.abifa.org.br/gestao-ambiental-pa-
ra-fundicoes-treinamentos-via-plataforma-digital/ 

4 a 8 de julho Formação de Auditores Internos ISO 14001 – Detalhes em: https://www.abifa.org.br/gestao-
-ambiental-para-fundicoes-treinamentos-via-plataforma-digital/

*Investimento via consulta; possibilidade de pagamentos parcelados aos associados ABIFA. Inclusos: certificação e material 
didático.

Inscrições e informações

Grasiele Bendel
Tel.: (54) 3416-7327 | (54) 99694-5841  
E-mail: abifa-rs@abifa.org.br g

CURSOSCURSOS

ABIFA promove cursos em parceria com o SENAI e ABIFA promove cursos em parceria com o SENAI e 
Nova Era Soluções AmbientaisNova Era Soluções Ambientais
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FIQUEM ATENTOSFIQUEM ATENTOS

Venham nos visitar em nosso 
novo endereço, localizado 
no ISI – Instituto SENAI de 

Inovação, na Rua Arno Waldemar 
Döhler nº 538, em Joinville (SC).

Regional ABIFA PR/SC está em novo endereçoRegional ABIFA PR/SC está em novo endereço

A FEPAM – Fundação Esta-
dual de Proteção Ambiental 
Henrique Luis Roessler – RS, 

emitiu um comunicado para informar 
a descontinuidade do SIGECORS – 
Sistema de Gerenciamento de Resí-
duos Sólidos Industriais a partir do 
2° trimestre de 2022. 

Nova tabela de IPI já está em vigorNova tabela de IPI já está em vigor

O controle passará a ser realizado 
exclusivamente pela DMR – De-
claração de Movimentação de Re-
síduos trimestral. 

Os empreendimentos licencia-
dos no âmbito da FEPAM devem 
atualizar os seus dados no Siste-
ma MTR Online, com a inclusão 

do código do empreendimento 
presente na Licença Ambiental de 
Operação em vigor. 

A atualização deve ocorrer junto 
aos dados cadastrais no Sistema 
MTR Online (Menu > Configura-
ções > Meus Dados). g

Em 1 de Maio de 2022, passou 
a vigorar a nova TIPI - Tabela 
de Incidência do Imposto so-

bre Produtos Industrializados.

O Decreto nº 11.055/2022, que 
promove modificações na tabela de 
incidência do IPI aprovada pelo De-
creto nº 10.923/2021, foi publicado 

no Diário Oficial da União em 29 
de abril.

As alterações realizadas na TIPI 
consistem na majoração das redu-
ções das alíquotas do IPI realizada 
por seu predecessor (Decreto nº 
11.047/2022). 

A ABIFA – Associação Brasileira 

de Fundição, sugere que seus As-
sociados consultem o anexo do 
Decreto nº 11.055/2022*, a fim de 
verificar as alíquotas de IPI inci-
dentes sobre os seus produtos.

*https://www.in.gov.br/en/web/
dou/-/decreto-n-11.055-de-28-de-
-abril-de-2022-396475510 g

Atenção empreendimentos licenciados pela FEPAM – Atenção empreendimentos licenciados pela FEPAM – 
SIGECORS será descontinuado. Veja como procederSIGECORS será descontinuado. Veja como proceder

REGIONAL ABIFA PR/SCREGIONAL ABIFA PR/SC

Salvem os nossos contatos: 
■ Rangel Carlos Eisenhut, gerente 
Regional PR/SC
Tel.: (+55 47) 9 9181-7590
rangel@abifa.org.br

■ Sandra Dinis Quaresma, secretária 
Regional ABIFA PR/SC
Tel. (+55 47) 9 9972-4769
abifa-pr-sc@abifa.org.br.
Aguardamos a sua visita! g
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Comércio em Geral

Decoração

Embalagens

Ferramentas

Insumos

Linha Agrícola

Linha Automotiva

Linha Esportiva

Linha Gourmet

Macharia

Móveis Internos e Externos

Peças Mecânicas e por Encomenda

Prestadores de Serviços

Saneamento e Construção

Tratamento Térmico / Usinagem

Utilidades Domésticas

E muito mais...

www.asimec.com.br/associados

asimec@asimec.com.br

FIQUEM LIGADOS!!! 

EM CADA EDIÇÃO, UM POUCO MAIS DA NOSSA ASSOCIAÇÃO!

CONHEÇA A ASIMEC 

E SUAS ASSOCIADAS:

@asimec.mg@asimec.mg @asimec.mg

Rua São José, 550 - PIMC, Cláudio-MG - CP. 33 - 

Cep: 35530-000 - +55 (37) 3381-5070

O PILAR DE EMPRESAS QUE DESFRUTAM 

DA COOPERAÇÃO PARA POTENCIALIZAR 

AÇÕES, PROMOVER ATIVIDADES DA 

N O S S A  R E G I Ã O  E  E X PA N D I - L A S 

AO MUNDO INTEIRO.

21 DE ABRIL 
DIA DO METALÚRGICO
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Avaliação de risco sobre a utilização da areia Avaliação de risco sobre a utilização da areia 
descartada de fundição na construção civildescartada de fundição na construção civil

Raquel Luísa Pereira Carnin, Gisleiva Cristina dos Santos Ferreira, Marta Siviero Guilherme Pires

Este estudo de caso teve como objetivo avaliar os potenciais riscos à saúde humana 
relacionados ao uso da ADF em componente de peças de concreto em pavimentação, 

como agente das camadas de base e sub-base e na construção das camadas de 
recobrimento e assentamento de tubos para saneamento.

Introdução

A reciclagem de resíduos, 
além do estudo de viabili-
dade técnica e econômica 

da utilização e recuperação, deman-
da a avaliação dos potenciais riscos 
em relação à saúde humana e ao 
meio ambiente.

Hierarquicamente, o gerenciamento 
dos resíduos prioriza:

■ a redução da emissão na fonte e uso

■ a reciclagem e a compostagem

■ o aproveitamento energético

■ o tratamento e a disposição, sendo 
estas práticas consenso internacional

A Política Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS) Lei n° 12.305/2010, 
dispõe em seu capítulo II, artigo 3°:

“VII – Destinação final ambien-
talmente adequada: Destinação de 
resíduos que inclui a reutilização, 
a reciclagem, a compostagem, a 
recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações 
admitidas pelos órgãos competen-
tes do SISNAMA, do SNVS e do 
SUASA, entre elas a disposição fi-
nal, observando normas operacio-
nais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos”.

Neste contexto, a avaliação de risco 
torna-se essencial para a aplicação 
dos fundamentos de reaproveita-
mento no gerenciamento de resí-
duos, uma vez que viabiliza que re-
síduos (perigosos ou não perigosos, 
mediante classificação segundo crité-
rios normativos), sejam reciclados de 
maneira efetiva, adequada e segura.

O Brasil é um dos maiores produ-
tores mundiais de fundidos. Em 
termos de produção regionalizada, 
São Paulo detém 24,7%, Minas Ge-
rais 23,5%, Santa Catarina 29,8%, 
Rio de Janeiro 7,2% e Paraná e Rio 
Grande do Sul somam 10,8%.

A produção de fundidos aumen-
ta significativamente a cada ano e 
consome grandes quantidades de 
matérias-primas, gerando propor-
cionalmente grandes quantidades 
de resíduos que são principalmente 
aterrados e poucas vezes utilizados 
em outros processos.

Dentre os resíduos, pode-se des-
tacar: areias da macharia e molda-
gem, pós e refratários da fusão e 
pós do acabamento, além de mate-
riais auxiliares que trazem consigo 
papel, plástico, madeira etc. 

Ainda há outros resíduos prove-
nientes do processo de fundição, 
como escória de fundição, sucata 
de ferro e material particulado dos 
fornos, que podem ser identifi-
cados dentro dos seus processos. 
Destes, a Areia Descartada de Fun-
dição (ADF) compreende aproxi-
madamente 85% da geração, sendo 
constituídas basicamente de uma 
mistura contendo areia, argila, car-
vão e material fino.
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Segundo a NBR 15702 (ABNT, 
2009), a Areia Descartada de Fun-
dição (ADF) é considerada aquela 
proveniente do processo produtivo 
de fabricação de peças fundidas, 
tais como areias de macharia, de 
moldagem, areia verde, preta, des-
poeiramento e resíduo de processo 
após processo interno de recupera-
ção, entre outras areias que sejam 
classificadas conforme a ABNT 
NBR 10004 (2004) como classe 
II – não perigoso, livre de mistu-
ra com qualquer outro resíduo ou 
material estranho ao processo, que 
altere suas características.

Considerando os possíveis usos 
para a Areia Descartada de Fundi-
ção – ADF como agregado na fa-
bricação de artefatos de cimento em 
obras rodoviárias, preenchimento 
estrutural, aterramento, fabricação/
alteração/melhoria de solo e outros, 
as exigências regulatórias para a 
permissão do uso em outros países 
compartilham em comum a premissa 
do controle dos riscos em seus res-
pectivos contextos, através dos Pro-
gramas de Gerenciamento[20].

Nos Estados Unidos, a areia de 
fundição proveniente de processos 
de fundição de ferro, aço e alumí-
nio tem aplicação autorizada como 
base de estradas, cobertura de aterros 
e no uso agrícola, mediante avalia-
ção prévia nos Programas de Ge-
renciamento[25].

O Departamento de Transporte 
dos Estados Unidos (United States 
Department of  Transportation – 
Federal Highway Administration) 

publicou em 2012 um guia para 
reutilização do resíduo de areia de 
fundição em pavimentação, desta-
cando aspectos técnicos e de ava-
liação no uso[19].

Tendo como premissa básica de 
que o risco é uma função da peri-
culosidade do agente químico e do 
grau de exposição ao mesmo, faz-se 
necessário informações sobre a 
composição do resíduo, bem como 
características de comportamento 
ambiental, como por exemplo da-
dos de toxicidade, já que estas são 
determinantes para a disponibilida-
de química do(s) agente(s) no sítio 
de exposição e para a ocorrência 
de exposições efetivas e prolon-
gadas, sobretudo a mobilidade e a 
bioacumulação, que influenciam a 
meia-vida no ambiente.

Segundo documento divulgado 
em 2009 pela USEPA, em con-
junto com o departamento de 
agricultura americano USDA – 
Risk Assessment of  Spent Foundry 
Sands in Soil-Related Applications 
Peer Review Draft[22], quando se ava-
lia as possibilidades de reutilização 
das ADFs em aplicações agríco-
las, é necessário o estudo de três 
vias principais de contaminação: 
(1) a inalação de ADF emitida 
nas operações de mistura de solo; 
(2) a ingestão de água subterrânea 
contaminada pelos constituintes 
lixiviados das ADF; (3) ingestão 
acidental de solo e/ou ingestão de 
frutas e vegetais cultivados em so-
los manufaturados, ou seja, o solo 
preparado com misturas de ADF.

Neste documento, avaliando os 
riscos contidos nas três vias de 
contaminação e comparando as 
areias de fundição com os solos 
americanos, foi observado que as 
concentrações de quase todos os 
elementos traços foram menores 
para as areias verdes provenientes 
de fundições de ferro, alumínio e 
aço. Estas foram consideradas am-
bientalmente seguras para serem 
utilizadas até mesmo em misturas 
fabricadas de solo[22]. 

Essa abordagem pode ser aplicada 
em muitos subprodutos industriais, 
os quais são essencialmente limpos 
de contaminação e têm demons-
trado características de reaprovei-
tamento quando utilizados para 
substituir materiais virgens. Qual-
quer outro subproduto de interesse 
deve ser cuidadosamente analisado 
com apropriados limites de detec-
ção, e os resultados comparados 
com os solos de referência.

Este trabalho teve como objetivo 
avaliar os potenciais riscos à saúde 
humana, considerando os cenários 
de uso para a areia descartada de 
fundição em: componente de pe-
ças de concreto em pavimentação, 
como agente das camadas de base 
e sub-base em pavimentação asfál-
tica, e na construção das camadas 
de recobrimento e assentamento 
de tubos para saneamento.

Materiais e métodos
A utilização da amostra na forma 
de areia é considerada conservado-
ra, uma vez que é plausível o fato 
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de que nas aplicações propostas 
ocorra a redução da disponibili-
dade química dos componentes 
da ADF, em comparação com a 
areia, devido à agregação de par-
tículas e impedimento físico que 
interferem na cinética de percola-
ção, de dissolução e no rendimento 
da extração de constituintes das 
peças e camadas específicas[14].

A amostra de ADF proveniente de 
uma fundição da região de Joinville 
foi caracterizada de acordo com a 
Norma ABNT 10004:2004. 

Também foram utilizados resulta-
dos das análises de um estudo Ana-
lítico Ambiental de Qualidade das 
Águas Subterrâneas de um Trecho 
Experimental da Rede de Esgoto 
Sanitário de Joinville, referente ao 
ensaio piloto de aplicação da ADF 
(areia de moldagem) na construção 
das camadas de recobrimento e as-
sentamento de tubulação coletora 
de esgoto sanitário. Este trecho foi 
monitorado entre os anos de 2011 

e 2012, com a realização de cole-
tas da água subterrânea a cada seis 
meses. Durante este período, não 
foram detectados componentes 
químicos provenientes da ADF nas 
amostras de água. 

Considerando o potencial de peri-
culosidade da ADF e as informa-
ções sobre os limites toxicológicos 
propostos na Lei SC 17.479/2018, 
foram avaliados os potenciais ris-
cos dos cenários de uso propos-
tos. A referida Lei menciona que 
a ADF deve apresentar toxicidade 
(FT) maior que 8, no caso de utili-
zação diretamente em solo, e maior 
que 16, para demais utilizações.

Foram avaliados os potenciais ce-
nários de exposição, considerando 
as características da ADF e as vari-
áveis de utilização e limites ecoto-
xicológicos adotados por agências 
nacionais e internacionais[9,15,18,20].

O modelo conceitual considerado 
na avaliação é apresentado na repre-
sentação esquemática da Figura 1.

Resultados – Avaliação dos 
perigos à saúde humana

Composição e classificação 
de perigo
A ADF é composta por areia 
base, geralmente constituída de 
bentonita (de natureza argilosa 
multiconstituinte e multielemen-
tar) e pelo ligante pó de carvão 
mineral. 

A sua composição elementar é de 
76,91% de SiO2, 9,49% de Al2O3, 
3,43% Fe2O3, 0,80% de TiO2, de 
0,96% CaO, 0,97% de MgO, 1,06% 
de K2O, 0,02% de MnO, 72% de 
Na2O, 0,54% de P2O5, 1,51% de 
SO3, 0,36% de Cl, 0,16% de Sr, 
0,11 % de Ba, e 0,03% de Zr[11].

De acordo com os resultados ob-
tidos, a amostra de ADF avalia-
da foi classificada como Resíduo 
Classe II A – Resíduo Não Inerte, 
com parâmetros orgânicos e inor-
gânicos abaixo dos limites de con-
centração estabelecidos pela NBR 
ABNT 10004:2004. 

Os dados das análises indicam bai-
xa mobilidade e disponibilidade 
química dos constituintes do resí-
duo em lixiviado (tabela 1).

A concentração excedente de fenol 
(CAS 108-95-2), de 2,21 mg/L no 
extrato solubilizado, em relação 
ao Valor Máximo Permitido de 
0,01 mg/L, do Anexo G da NBR 
ABNT 10004:2004, não classifi-
ca o resíduo como perigoso, en-
quadrando-o na classe IIA – Não 
Inerte.

Fig. 1: Representação esquemática do modelo conceitual considerado no estudo. 
Fonte: As autoras, 2021.
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A preocupação dos órgãos ambien-
tais é geralmente quanto à migra-
ção de substâncias orgânicas e/ou 
inorgânicas, que podem migrar de 
processos específicos para a areia 
durante o uso ou podem estar pre-
sentes como constituintes do li-
gante utilizado. Em contrapartida, 
as areias provenientes do processo de 
fundição de aço, alumínio e ferro 
dificilmente são classificadas como 
perigosas[25].

Avaliação da concentração 
excedente de fenol
O fenol é um composto ampla-
mente distribuído no ambiente, 
podendo ter origem natural ou 

antropogênica pela emissão de 
veículos, uso de produtos de 
consumo, queima de carvão e re-
finarias de petróleo etc[7,28]. Ele 
pode ser absorvido pelas vias 
oral, dérmica e inalatória, poden-
do causar irritação em caso de 
altas concentrações e elevados 
níveis de exposição. 

Além das fontes já citadas, o fenol 
é utilizado em vários produtos de-
sinfetantes e antissépticos de uso 
médico. Geralmente há mais preo-
cupação no contexto ocupacional, 
devido à presença de concentra-
ções mais elevadas com absorção 
pelas vias dérmica e inalatória, o 
que pode causar efeitos agudos 
locais (irritação e inflamação) e 

sistêmicos (arritmias, toxicidade 
renal, hepatotoxicidade e efeitos 
neurológicos)[7].

No entanto, não há evidências 
conclusivas de que o fenol tenha 
potencial carcinogênico, sendo en-
quadrado como não classificável 
quanto à carcinogenicidade para 
humanos (Grupo 3 da IARC e 
Grupo D da USEPA)[16,28].

O fenol apresenta meia-vida curta, 
inferior a um dia na atmosfera (al-
terando reações com luz e radicais 
hidroxila), e entre dois a cinco dias 
no solo, modificando a degradação 
tanto em condições aeróbias, como 
anaeróbias. O fenol não apresenta 
potencial bioacumulativo para 
peixes, plantas e outras espécies[7].

Tab.1 - Ensaio de lixiviação/solubilizado da ADF (TASQA, 2011).

Parâmetros
Lixiviado (mg/L) Solubilizado (mg/L)

NBR 10005 NBR 10006
Resultado LQ VMP Resultado LQ VMP

Alumínio NE* 35,3 0,05 0,2
Arsênio < LQ 0,04 1 0,004 0,001 0,01
Bário 0,72 0,005 70 2,56 0,005 0,7
Cadmio < LQ 0,003 0,5 < LQ 0,003 0,005
Chumbo < LQ 0,03 1 0,002 0,002 0,01
Cloretos NE* 15,5 0,01 250
Cobre NE* 0,22 0,003 2
Cromo 0,004 0,002 5 0,03 0,002 0,05
Fenóis Totais NE* 2,21 0,05 0,01
Ferro NE* 13,9 0,002 0,3
Manganês NE* 0,13 0,002 0,1
Mercúrio < LQ 0,0005 0,1 < LQ 0,0005 0,001
Prata < LQ 0,003 5 < LQ 0,003 0,05
Selênio < LQ 0,05 1 < LQ 0,002 0,01
Sódio NE* 96,2 0,05 200
Zinco NE* 0,67 0,006 5
NE* = Não exigido no ensaio de lixiviação.
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Há limites ecotoxicológicos consi-
derados seguros para a exposição 
ao fenol, estabelecidos por diver-
sas agências internacionais, como 
a USEPA. Para exposição pela via 
inalatória no contexto ocupacional, 
são considerados seguros níveis de 
19 mg/m3 de fenol na atmosfera 
em exposição diária de 8 horas[5,17].

A USEPA estabeleceu uma Dose de 
Referência (DRf) de 0,3 mg/kg/dia 
para o fenol. A DRf  é definida 
como uma estimativa, conside-
rando a incerteza que pode atingir 
valores de mais de uma ordem de 
magnitude, para a exposição diária 
humana, incluindo os grupos mais 
sensíveis, que provavelmente não 
apresentará risco apreciável de efei-
tos adversos não carcinogênicos à 
saúde humana[26].

A DRf  pode ser obtida a partir do 
NOAEL (No observed adverse 
effect level), ou nível em que não 
se apresentam efeitos tóxicos ob-
serváveis, divido por Fatores de 
Incerteza da ordem de 1 a 10.000, 
e por Fator Modificador (FM), que 
consideram variações interespécies 

ou interindividuais e incertezas do 
estudo toxicológico.

A USEPA (2012) caracterizou limi-
tes de concentração (Drinking Water 
Advisories), considerados seguros 
para o fenol em água potável 
(tabela 2).

Drinking Water Advisory é uma 
concentração limite de caráter não 
regulatório, provavelmente sem 
potencial de causar efeitos adver-
sos ou efeitos estéticos na água no 
período para qual é derivada.

A USEPA definiu valores limites 
de concentração de agentes quí-
micos no solo, denominados Soil 
Screening Levels (SSL), que embo-
ra não classifiquem uma determi-
nada área como sendo contamina-
da, podem ser úteis para a avaliação 
de segurança e para a determinação 
da necessidade de avaliações mais 
detalhadas[12,13]. Tais limites são uti-
lizados pela CETESB na investiga-
ção confirmatória em estudos de 
avaliação de risco[12,13].

Estabelecido com base na ava-
liação de risco, o SSL pode servir 

para avaliação de cenários futuros, 
como no caso do uso residencial de 
determinada área contendo con-
centrações específicas de certos 
agentes no solo. Em caso de níveis 
abaixo dos valores limite, conside-
ra-se que não há necessidade de 
ações legais ou avaliação adicional. 

Discussão
Com base na análise, a utilização da 
amostra de ADF avaliada neste tra-
balho e classificada como Classe II 
A – Resíduo Não Perigoso, nos ce-
nários de uso como componente de 
peças de concreto em pavimentação, 
como agente das camadas de base e 
sub-base em pavimentação asfálti-
ca e na construção das camadas de 
recobrimento e assentamento de tu-
bulação coletora, não são esperados 
riscos para a saúde e ao meio am-
biente em curto e longo prazo.

Com base na análise específica so-
bre o fenol, considerando a con-
centração do composto na amostra 
de ADF do estudo, a curta meia-
-vida da substância no ambiente, 

Tab. 2 - Limites de concentração de fenol em água potável considerados seguros pela USEPA (2012).
Limite/ Valor orientador Concentração (mg/L)

One-day 6,0
Ten-day 6,0
DWEL 11

Life-time 2
One-day: Limite de concentração considerado para exposição durante um (um) dia (criança de 10kg)
Ten-Day: Limite de concentração considerado para exposição durante dez dias (criança de 10kg)
DWEL (Drinking Water Equivalent Level): Nível de exposição durante o período de vida, assumindo 100% de exposição a partir 
de um dado meio, no qual não são esperados efeitos adversos à saúde
Life-time: Limite de concentração considerado para exposição durante toda vida (indivíduo de 70kg)
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a disponibilidade reduzida nos ce-
nários de uso e o processo natural 
de atenuação e diluição no ambiente, 
não são esperadas concentrações aci-
ma dos limites considerados seguros, 
mesmo em projeções conservadoras.

Em conformidade com as normas 
e diretrizes do órgão ambiental de 
Santa Catarina, a partir do plano de 
amostragens e análises (Sampling 
and Analysis Plan- SAP) estabeleci-
do, temos aqui uma forma de utili-
zação segura, mitigando o risco de 
incertezas relacionadas à variabili-
dade da composição da ADF.

Conclusão
O gerenciamento correto dos re-
síduos industriais se tornou uma 
questão ambiental global. Devido às 
grandes áreas ocupadas e aos altos 
custos pagos para a disposição final, 
projetos para a utilização destes re-
síduos como matérias-primas alter-
nativas são cada vez mais urgentes.

A disposição da ADF em aterros 
industriais, além dos altos custos, 
concebe um desperdício de ma-
téria-prima que poderia estar sendo 
utilizada na construção civil, como 
por exemplo em componentes de 
peças de concreto em pavimenta-
ção, ou agente das camadas de base 
e sub-base em pavimentação asfálti-
ca e ou na construção das camadas 
de recobrimento e assentamento de 
tubos para saneamento. Isso geraria 
ganhos econômicos, tornando as 
fundições mais sustentáveis e pro-
porcionando a redução de emissões 
de gases do efeito estufa.

Contudo, o que se percebe atual-
mente é que as iniciativas para usar 
a ADF têm sido feitas de forma in-
dividual e na maioria das vezes não 
conseguem progredir, pois não são 
tomadas em conjunto com os ór-
gãos ambientais. 

A falta de informação técnica dis-
ponível para auxiliar na tomada de 
decisões por parte dos órgãos am-
bientais é um dos principais moti-
vos que entrava a aceleração da uti-
lização da ADF.

De maneira geral, a ADF é classi-
ficada como um resíduo não peri-
goso tanto no Brasil (Classe II-A 
pela ABNT NBR 10.004/2004) 
quanto nos Estados Unidos. To-
davia, mesmo a ADF apresentan-
do bons resultados para uso na 
construção civil, na maioria dos 
casos elas são dispostas em ater-
ros industriais, ao invés de apro-
veitadas.
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GUIA ABIFA DE FORNECEDORES PARA FUNDIÇÃO DE NÃO FERROSOSGUIA ABIFA DE FORNECEDORES PARA FUNDIÇÃO DE NÃO FERROSOS

LIGASLIGAS

Alumínio (ligas mãe)
CS Metais (R)
FBM (R)
Globemetal (RP)
Höganäs (R)
Metais Pequi (P, D, R)
Metalúrgica Dulong (P)
Núcleo Ligas (D, R)
Oxy Química (R)
Perfil Alumínio (D, R)
Schott Metals (D)
Sumesa (P)

Alumínio (ligas)
Comil Cover Sand (D)
CS Metais (R)
FBM (R)
Globemetal (RP)
Höganäs (P)
Metais Capixaba (P)
Metais Pequi (P, D, R)
Metalúrgica Dulong (P)
Oxy Química (R)
Perfil Alumínio (D, R)
Sumesa (P)
Tuiuti (P)

Alumínio (lingote)
CS Metais (R)
FBM (R)
Globemetal (RP)
Lusar (R)
Metais Capixaba (P)
Metais Pequi (P, D, R)
Núcleo Ligas (D, R)
Oxy Química (R)
Perfil Alumínio (D, R)
RM Máquinas Hidráulicas (RP)
Schott Metals (D)
Sumesa  (P)
Tuiuti (P)

Briquetes de metais não ferrosos 
(à exceção do alumínio)
Comercial Cometa (R)
CS Metais (R)
FBM (R)
Globemetal (RP)
Höganäs (P)
Oxy Química (R)
Schott Metals (D)

Chumbo (ligas)
FBM (R)
Globemetal (RP)
Metais Pequi (R)
Núcleo Ligas (D, R)
Oxy Química (R)
Schott Metals (D)
Sumesa (P)
Super Ligas Metais (R)

Cobre (ligas)
Bronze Metal (D, RP)
Comercial Cometa (R)
Comil Cover Sand (R)
CS Metais (R)
FBM (P, D, R)
Globemetal (RP)
Höganäs (R)
Metais Pequi (D, R)
Metalúrgica Dulong (P)
Núcleo Ligas (D, R)
Oxy Química (R)
RVaz (RP)
Schott Metals (D)

Levantamento reúne fornecedores de ligas e Levantamento reúne fornecedores de ligas e 
equipamentos para a fundição de metais não ferrososequipamentos para a fundição de metais não ferrosos

Confira a nova edição do Guia ABIFA de Fornecedores para Fundição de Não Ferrosos – Ligas & 
Equipamentos. Para esta pesquisa foram enviados questionários eletrônicos a 193 empresas. As 
respostas de 60 delas estão relacionadas a seguir, de acordo com o seu portfólio, respeitando a 

seguinte legenda: P (Produtor); D (Distribuidor); R (Revendedor) e RP (Representante). 
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sinto FOUNDRY INTEGRATIONEquipamentos de Fundição 

Máquina de Injeção de Alumínio por Baixa Pressão
LPD

Máquina de Moldar sem caixa e com sistema de AERAÇÃO
FDNX

Processo de fundição de alumínio por injeção em baixa pressão, 
onde o metal é conduzido desde um forno de espera até o molde 
(metálico ou em areia) com pressão controlada, resultando em:

Vazamento monitorado e não turbulento

Fundidos com baixa porosidade e pouca formação de óxidos

Dinâmica de solidificação controlada

Peças com excelentes propriedades mecânicas e ótima 

sanidade metalúrgica

Processo com elevado rendimento metalúrgico

Dispensando massalotes na maioria dos casos, com redução 

dos custos de usinagem

•

•

•

•

•

•

Tel +55 11 3321-9500

Substitui várias máquinas 
de moldagem manual

Atende a NR-12

Fabricada
no Brasil !• 90/100 moldes/hora, sem colocação de macho

• Para Fundições de Não Ferrosos em areia verde

• Tamanhos de molde  :
  - 500 x 400 x 180/180 mm
  - 450 x 350 x 150/150 mm

• Embarque montada. Requer apenas alimentação 
  elétrica, pneumática e de areia

• Não requer fundação

• Redução no prazo de entrega do equipamento e 
  das peças de reposição

Reduza custos ‘‘sem por 
a mão no bolso’’!!!
Entre em contato e faça a sua
simulação do financiamento.

Reduza custos ‘‘sem por 
a mão no bolso’’!!!
Entre em contato e faça a sua
simulação do financiamento.

Aguardamos sua 
presença em 

nosso estande!
Rua A - 22 / 2413 a 16 de Junho de 2022 – São Paulo – Brasil | Centro de Eventos Pro Magno
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Estanho (ligas)
Comercial Cometa (R)
CS Metais (R)
FBM (R)
Globemetal (RP)
Höganäs (R)
Metalúrgica Dulong (P)
Mirai Metals (R)
Núcleo Ligas (D, R)
Oxy Química (R)
RVaz (RP)
Schott Metals (D)
Sumesa  (R)
Super Ligas Metais (P)

Magnésio (ligas mãe)
FBM (R)
Globemetal (RP)
Núcleo Ligas (D, R)
Oxy Química (R)
Rima Industrial  (P, D)
Schott Metals (D)
Tecnosulfur (R)

Magnésio (ligas)
Comercial Cometa (R)
Elkem (P)

FBM (R)
Fertiligas (P)
Globemetal (RP)
Metalúrgica Dulong (P)
Núcleo Ligas (D, R)
Oxy Química (R)
Rima Industrial  (P, D)
Schott Metals (D)
Tecnosulfur (R)

Níquel (liga)
Comercial Cometa (R)
CS Metais (R)
FBM (R)
Globemetal (RP)
Höganäs (R)
Metalúrgica Dulong (P)
Mirai Metals (R)
Núcleo Ligas (D, R)
Oxy Química (R)
RVaz (RP)
Schott Metals (D)

Titânio (liga)
Comercial Cometa (R)
Comil Cover Sand (D)
CS Metais (D, R)

FBM (R)
Fertiligas (P)
Globemetal (RP)
Höganäs (P)
Metalúrgica Dulong (P)
Mirai Metals (P)
Núcleo Ligas (P)
Oxy Química (R)
Schott Metals (D)

Zamac
FBM (D, R)
Globemetal (RP)
Metais Pequi (R)
Oxy Química (R)
Schott Metals (D)

Zinco (ligas)
Comercial Cometa (R)
CS Metais (R)
FBM (R)
Globemetal (RP)
Metais Pequi (R)
Metalúrgica Dulong (P)
Núcleo Ligas (D, R)
Oxy Química (R)
RVaz (RP)
Schott Metals (D)

EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS && ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS

Desgaseificação de alumínio - 
Equipamento
Aperfund (R, RP)
Artintech (RP)
Corona Cadinhos (P)
DJ Fornos (P)
Foseco (P)

Jung-Hormesa (P)
Pyrotek (P)

Fundição a baixa pressão - 
Equipamento
Calende (P)
DJ Fornos (P)

Euromac (P)
Hikotech (RP)
Jung-Hormesa (P)
Maqpro (P)
Maquimport (RP)
Nofor (P)
Pyrotek (RP)



Comil Cover Sand

Rua do Cobre, 151 –  Distrito Industrial 
Itaquaquecetuba  –  SP  – Tel. (11) 2942-4022 
www.comilcoversand.com.br

Há 4 décadas fabricando produtos para 
fundição, atendendo aos clientes com 
excelência, respeitando e se preocupando com 
o meio ambiente e os impactos na sociedade.

LUVAS E CONES

TINTAS

FILTROS 
CERÂMICOS

FLUXOS

RESINAS E
CATALISADORES

AREIA SHELL

Há 4 décadas fabricando produtos 
para fundição, atendendo aos clientes 
com excelência, respeitando e se 
preocupando com o meio ambiente e 
os impactos na sociedade.

T O D A  T R A N S F O R M A Ç Ã O

E X I G E  O  M E L H O R

D E  S E U  M E I O

www.comilcoversand.com.br

luvas desmoldantes �uxos catalisadores resinas �ltrostintas areias machos

RM Máquinas Hidráulicas (P)
Servtherm (P)
Sinto Brasil (P, RP)

Fundição de alumínio por 
gravidade – Equipamento
Artintech (RP)
Euromac (P)
Grion Fornos (P)
Hikotech (RP)
Jung-Hormesa (P)
Metalúrgica Dulong (P)
Metalúrgica Eldorado (P)
RM Máquinas Hidráulicas (P)
Sauder (P)
Sinto Brasil (RP)

Injetora câmara fria
Agrati do Brasil (P)

Cerp (RP)
Euromac (RP)
Maquimport (RP)
RM Máquinas Hidráulicas (P)
Saucer Máquinas (D, RP)
Triquality (D)

Injetora câmara quente
Agrati do Brasil (P)
Euromac (RP)
Maquimport (RP)
Saucer Máquinas (D, RP)
Triquality (R)

Injetora, camisas e pistão para
Cerp (RP)
Euromac (RP)

Maquimport (RP)
RM Máquinas Hidráulicas (P)

Panela de vazamento/transporte 
de Al líquido
Artintech (RP)
Corona Cadinhos (P)
DJ Fornos (P)
Euromac (P)
Gazzola (P)
Insertec (P)
JF Machine (P, D)
Jung-Hormesa (P)
Metalúrgica Dulong (P)
Metalúrgica Eldorado (P)
Pyrotek (P)
RM Máquinas Hidráulicas (R)
Sauder (P)
Sinto Brasil (RP)
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PRESTADORES DE SERVIÇOSPRESTADORES DE SERVIÇOS

Injetoras

Reforma & Manutenção Modernização

Agrati do Brasil
Anluz
Euromac
Maquimport
RM Máquinas Hidráulicas
Sonarte

Agrati do Brasil
Anluz
Enilscar
Euromac
Holamaq
Maquimport
RM Máquinas Hidráulicas
Saucer Máquinas
Sonarte
Triquality

Equipamentos de fundição a baixa pressão

Reforma & Manutenção Modernização

Anluz
Calende
DJ Fornos
Euromac
Hikotech
Maqpro
Nofor 
Pyrotek
Servtherm

DJ Fornos
Enilscar
Euromac
Hikotech
Holamaq
Nofor 
Pyrotek
Saucer Máquinas
Servtherm
SMS Group

Equipamentos para fundição de Al por gravidade

Reforma & Manutenção Modernização

DJ Fornos
Euromac
Gazzola
Hikotech
Metalúrgica Eldorado
Pyrotek
RM Máquinas Hidráulicas

Artintech
DJ Fornos
Enilscar
Euromac
Grion Fornos
Hikotech
Holamaq
Metalúrgica Eldorado
RM Máquinas Hidráulicas
Saucer Máquinas 0

5

25

75

95

100



Agrati do Brasil 
Av. Doutor Gastão Vidigal, 1132

05314-000, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 3518-9198

http://www.agrati.it/it/index.asp

Anluz Aquecimento 
Rod. Fernão Dias km 87

02283-000, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 2206-9090

https://www.anluz.com.br/

Aperfund
Rua Duilio, 636

05043-020, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 3865-2280 

aperfund@ig.com.br

Artintech Equipamentos 
Rua Emboaçava, 195

03124-010, São Paulo (SP)

Tel. (+55 19) 98138-2274

http://www.artintech.com.br/

Bronze Metal 
Rua Canto e Melo, 59
04756-100, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 5641-4361
https://www.bronzemetal.com.br/

Calende Equipamentos 
Hidráulicos 
Rua Agenor Aguiar Sobrinho, 2035
13482852, Limeira (SP)
Tel. (+55 19) 2114-2550

https://www.calende.com.br/

ENDEREÇOSENDEREÇOS
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Cerp Representações e Serviços 
Técnicos
Rua Alvaro Rodrigues 182, 
cj. 95/96
04582-000, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 5543-5700
https://cerp.com.br/

CMV Construções Mecânicas 
Av. das Indústrias, 940
90520-540, Cachoeirinha (RS)
Tel. (+55 51) 3042-6633
https://www.cmv.com.br/

Combustherm 
Av. Marginal do Rio Jundiai, 1185
13221-800, Várzea Paulista (SP)
Tel. (+55 11) 4596-9080
https://www.combustherm.com.br/

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

Rua do Cobre, 151

08586-170, Itaquaquecetuba (SP)

Tel. (+55 11) 2942-4022

http://www.comilcoversand.

com.br/

Corona Cadinhos e Refratários

Av. Eldorado, 478

09961-470, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 4061-7789

https://www.coronacadinhos.

com.br/

CS Metais 

Rua José Silveira Mello Filho, 320

18132-265, São Roque (SP)

Tel. (+55 11) 4713-2227

http://csmetais.com.br/

DJ Fornos Industriais 

Rua Masato Sakai, 720 

08538-300, Ferraz de 

Vasconcelos (SP)

Tel. (+55 11) 2018-9100

https://www.djfornos.com.br/

Enilscar Serviços de 

Engenharia

Rua Capote Valente, 1423- I

05409-003, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 99607-1588

silvioensilcar@hotmail.com 

Euromac América Latina 

Equipamentos para Fundição 

Rod. SC-108, km 19.7, S/Nº

89270-000, Guaramirim (SC)

Tel. (+55 47) 4101-1800

https://www.euromac-srl.it/pt-br/

FBM Fundição Brasileira de 

Metais

Av. Presidente Wilson, 1707

03107-001, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 2065-7899

https://fbm.ind.br/

Fertiligas – Ligas Especiais

Rua Outro Preto, 655

30180-140, Sabará (MG)

Tel. (+55 31) 3675-2681

https://www.fertiligas.com.br/

Foseco

Rodovia Raposo Tavares km 15

05577-100, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 3719-9760

https://www.vesuvius.com/en/

our-solutions/pt-br/foundry.html

Gazzola Máquinas e 

Equipamentos

Rodovia MG 431, km 50,60

35680-590, Itaúna (MG)

Tel. (+55 37) 99934-8841

http://gazzola.ind.br/

Globemetal Representações

Rua Araguaia, 611

09291-230, Santo André (SP)

Tel. (+55 11) 4472-3040

http://www.globemetal.com.br/
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Grion Fornos Industriais 

Av. Belarmino P. Carvalho, 794

07611-380, Mairiporã (SP)

Tel. (+55 11) 99551-2474

http://www.grionfornos.com.br/

Hikotech Serviços e 

Representações 

Rua Dr. Camilo Marques 

de Paula, 376

13333-440, Indaiatuba (SP)

Tel. (+55 19) 98193-5056 

https://www.hikotech.com.br/

Höganäs Brasil 

Av. Ricieri José Marcatto, 110

08810-020, Mogi das Cruzes (SP)

Tel. (+55 11) 47937711

https://www.hoganas.com/

Holamaq Queimadores 

Industriais

Rua Vlieg, 127

13825-000, Holambra (SP)

Tel. (+55 19) 992949226

https://holamaq.com.br/

Inductotherm Group Brasil 

Rua Herminio de Mello, 526

13347-330, Indaiatuba (SP)

Tel. (+55 19) 3885-6800 

https://inductothermgroup.com.br/
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Insertec Fornos e Refratários

Rua Tambaú 280, galpão B1

13413-013, Piracicaba (SP)

Tel. (+55 19) 997489539

https://www.insertec.biz/

Italterm Sistemas e Controles 

Industriais 

Av. Adolpho Massaglia, 615

18116-175, Votorantim (SP)

Tel. (+55 15) 3243-3788

http://www.italterm.com/

JF Machine 

Rua Veneza, 315

07175-110, Guarulhos (SP)

Tel. (+55 11) 2436-2025 

https://www.jfmachine.com.br/

Jung-Hormesa

Rua Bahia, 3.465

89031-002, Blumenau (SC)

Tel. (+55 47) 99111-9677

https://www.jung.com.br/

https://hormesa-group.com/

Lusar

Rua Dr.Jose Estropio, 450

36045-480, Juiz de Fora (MG)

Tel. (+55 32) 2102-5060

https://www.lusar.com.br/

Maqpro

Rua Benedita Gonçalves 

Neves, 403

13498-232, Iracemápolis (SP)

Tel. (+55 19) 34563686 

https://www.maqpro.com.br/

Maquimport

Rua Silva Bueno 867, sala 10

04208-050, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 941701841

https://www.maquimport.com.br/

Metais Capixaba

Rua do Bronze, 125/155/195

08586-180, Itaquaquecetuba (SP)

Tel. (+55 11) 4648-6514

https://www.metaiscapixaba.com.br/

Metais Pequi
Rua do Cobre 380, 

Distrito Industrial

35667-000, Pequi (MG)

Tel. (+55 31) 99760-8298

http://www.pequimetais.com.br/

Metalúrgica Dulong 
Estrada Particular Sadae 

Takagi, 777 

09852-070, São Bernardo do 

Campo (SP)

Tel. (+55 11) 4343-2899

https://www.dulong.com.br/

Metalúrgica Eldorado 

Rua Graciosa, 1501

89207-101, Joinville (SC)

Tel. (+55 47) 9883-81311

https://www.eldorado.ind.br/

Mirai Metals Comercial 

Rua Cadmio, 485

08586-110, Itaquaquecetuba (SP)

Tel. (+55 11) 25005-171

http://www.miraicomercial.com.br/

Nofor Projetos e Equipamentos 

Industriais 

Rua Sousa Lopes,103

02436-000, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 29793422

https://www.nofor.com.br/

Núcleo Ligas

Rua Joaquina Teófilo do Espírito 

Santo, 4

07210-008, Guarulhos (SP)

Tel. (+55 11) 2412-8087

https://nucleoligas.com.br/

Oxy Química e Metalúrgica

Rua Gomes De Carvalho 1655, 

cj.63 

04547-006, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 3846-7899

https://oxyquimica.com.br/
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Perfil Alumínio do Brasil
Rua Fernando Coelho, 100 

29106-640, Vila Velha (ES)

Tel. (+55 27) 2104-5900

https://www.perfilaluminio.com.br/

PRB Combustão Industrial
Rua Mário Zampiere, 11 

09720-450, São Bernardo do 

Campo (SP)

Tel. (+55 11) 4127-5556

https://www.prbcombustao.

com.br/

Pyrotek Tecnologia 
Rua Antônio Ovídio Rodrigues, 

913, Parque Industrial Jundiaí III

13213-180, Jundiaí (SP)

Tel. (+55 11) 98448-5037 

https://www.pyrotek.com/

Rima Industrial

Anel Rodoviário km 4,5

30622-910, Belo Horizonte (MG)

Tel. (+55 31) 3329-4200

https://www.rima.com.br/

RM Máquinas Hidráulicas

Av. Senador Salgado Filho, 2.072

93120-000, São Leopoldo (RS)

Tel. (+55 51) 3587-9193 

http://www.rmmaquinashidraulicas.

com/

RVaz Representações de 
Produtos para Fundição
Av. Belo Horizonte, 518

13301-540, Itu (SP)

Tel. (+55 11) 4013-0101

https://www.rvaz.com.br/

Saucer Máquinas 
Rua Ipe Amarelo,150

13178-903, Sumaré (SP)

Tel. (+55 19) 991744242

http://www.saucermaquinas.com.

br/pt/paginas/

Sauder Equipamentos 
Industriais 
Rua Plinio Schimidt, 200 
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06906-150, Embu Guaçu (SP)

Tel. (+55 11) 46629910

http://www.sauder.com.br/

Schott Metals – Metalcorp

Av. Brigadeiro Faria Lima

01452-001, Sao Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 3819-2600

http://www.schottmetals.com.br/

Servtherm Fornos a Indução

Rua Mathilde Ferrari Marçon, 

1.130

09740-360, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 2176-8200

https://servtherm.com.br/

Rua Costa Barros, 3.021

03210-001, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 33219500

https://sinto.com.br/

SMS Group Metalurgia do Brasil
Alameda Ásia, 124
06543-312, Tamboré (SP)
Tel. (+55 11) 3185-0500
https://www.sms-group.com/

Sonarte 
Rua Utinga, 161
07241-410, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 2484-8498
http://sonarte.com.br/

Av. Fritz Beiser 850, Distrito 
Industrial Cachoeirinha
94935-220, Cachoeirinha (RS)
Tel. (+55 51) 999692705
sumesa@sumesa.com.br

Super Ligas Metais
Estrada Municipal Sargento 
Florêncio Ferreira, s/n
13405-971, Piracicaba (SP)
Tel. (+55 19) 3427-9100
https://www.superligasmetais.
com.br/

Teclago  

Estrada da Lagoinha, 175

06730-000, Vargem Grande 

Paulista (SP)

Tel. (+55 11) 4158-9225 

https://www.teclago.com.br/

Tecnosulfur Sistemas de 

Tratamento de Metais Líquidos 

Rua Primeiro de Junho, 2000

35700-820, Sete Lagoas (MG)

Tel. (+55 31) 99773-4371

http://www.tecnosulfur.com.br/

pt-br/

Triquality 

Rua Min. Mário Carneiro, 96 

03567-020, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 9965-94544

https://www.yizumi.com/pt/

Tuiuti Metais Nobres

Rua Tuiuti, 4909

89226-002, Joinville (SC)

Tel. (+55 47) 3467-1537

http://www.tuiutimetais.com.br/ g
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A nossa última conversa 
com Sergio Santos, dire-
tor-presidente e CEO da 

Fundimazza, foi em outubro de 
2018. Naquele ano, o crescimen-
to estimado da matriz de Cordei-
rópolis (SP) era de 12% a 18%. A 

Fundimazza completa 23 anos, superando metas deFundimazza completa 23 anos, superando metas de
crescimento nos mercados interno e externocrescimento nos mercados interno e externo

filial de Araras (SP) estava finaliza-
da, esperando o momento oportu-
no de começar a operar.

Em 2020 veio a pandemia, um novo 
cenário e o fechamento de algumas 
empresas do setor. Da dificuldade, 
Sergio Santos, diretor-presidente e 

CEO da empresa viu a oportuni-
dade de crescer e expandir os negó-
cios, sempre com foco no mercado 
de microfusão. 
Neste bate-papo, ele nos conta 
como a empresa dobrou de tama-
nho entre 2018 e 2021, e o que mu-
dou no mercado de lá para cá.

Reformas Trabalhista e Tributária

Primeiramente vamos voltar à nossa conversa em 2018, quando o questionei sobre a necessidade de uma 
Reforma Tributária no país e você afirmou que de fato “não somos competitivos quando falamos de mercado 
globalizado; nosso país tem que mudar a forma tributária que aplica no sistema produtivo”. Pouco mudou 
desde então...

Sergio: Na questão tributária, de fato nada mudou. Tivemos algumas alterações das Leis Trabalhistas, que aju-
daram o empresário, ou seja, trouxeram algum benefício. No entanto, as dificuldades no país são tão grandes, 
estamos vivendo um momento tão crítico, que a aprovação da PEC 110 é uma necessidade vital para o empre-
sário brasileiro lidar com todas as outras adversidades de se empreender no país. A corrupção é outra questão 
a ser combatida. Se a carga tributária fosse mais baixa e a fiscalização mais intensa, todos sairiam ganhando. A 
culpa não é exclusiva dos governantes. Claro, eles têm grande responsabilidade, mas também cabe ao empresá-
rio o senso de competitividade. Muitos deixam de investir em seu próprio negócio, esperando os benefícios do 
governo, quando poderiam aplicar esforços para tornarem-se mais competitivos.

Crescimento

Em 2018, os planos de expansão da Fundimazza contemplavam uma expansão das vendas de 10% ao ano, nos 
cinco anos seguintes. Como foi a evolução da empresa de 2018 para cá?

Sergio: Essas metas foram todas superadas. De 2018 a 2021, a empresa dobrou de tamanho. Em 2020, ano 1 
da pandemia, conseguimos manter o faturamento de 2019. Em 2021, a Fundimazza cresceu 75%, em relação a 
2020. Para este ano de 2022, a previsão é de um incremento da ordem de 50%, com a produção de 600 tonela-
das de peças limpas. Até 2025, estimamos crescer mais 50%.
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Sede e filial da Fundimazza, localizadas em Cordeirópolis (à esquerda) e Araras (à direita), ambas no Estado de SP, respectivamente.

Quais os mercados têm impulsionado o crescimento da empresa?

Sergio: Desde a sua fundação, a Fundimazza segue uma política de diversificação de mercados. Hoje fornece-
mos principalmente para as indústrias de máquinas e implementos agrícolas, alimentícia, ferroviária, de cons-
trução civil e próteses.

Como está a agenda de exportações da empresa?

Sergio: Atualmente exportamos 10% do nosso faturamento, para países como Argentina, Alemanha, Espanha 
e Estados Unidos. O objetivo é exportar 15% do faturamento da Fundimazza até 2025.

Investimentos

Para crescer, certamente foi preciso investir. 

Sergio: Sem dúvidas. Foram aproximadamente R$ 10 milhões investidos desde 2018, em diversas frentes. Por 
exemplo, a Fundimazza comprou 100% do parque fabril da Sulmaq/Marel - Unidade Casting, que encerrou 
atividades no ano passado. Com isso, aumentamos a capacidade produtiva tanto da matriz quanto da filial da 
empresa. Também compramos a linha de tratamento térmico da Açotécnica, com capacidade para tratar 300 t 
mensais. Para esse segmento está em construção uma nova unidade da Fundimazza, para atendimento cativo e 
para terceiros.

Em 2018, havia planos de investir em energias renováveis. Isso se concretizou?

Sergio: Sim. Hoje a matriz da Fundimazza conta com três projetos de energia solar. Cerca de 50% do consumo 
energético da empresa advém daí. Até o final deste ano, teremos implantado uma usina solar, que distribuirá 
energia tanto para a unidade de Cordeirópolis quanto de Araras. Assim, 100% do consumo energético da 
Fundimazza será solar.
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Filial Araras

Ainda na pauta investimentos, como estão os planos para a filial de Araras?

Sergio: A empresa está operando parcialmente desde outubro de 2021. Inicialmente, os planos contemplavam 
a produção de peças em ligas especiais, somente. Com a expansão da empresa, peças em ligas convencionais 
passaram a integrar o portfólio da filial também. Até o final do ano, a capacidade instalada desta unidade, de 
400 t/ano, deverá estar em operação.

Insumos & Matérias-primas

Nos últimos anos, a fundição sofre com o aumento de preços de insumos e matérias-primas. Primeiro foi a 
pandemia, agora a invasão russa à Ucrânia. Como a Fundimazza tem lidado com essa questão?

Sergio: Até agora, não tivemos grandes problemas de abastecimento, pois pagamos o preço que o fornecedor 
pede. Muitas fundições fecharam porque não conseguiram repassar os preços. No caso da Fundimazza, as 
melhorias implementadas no processo produtivo ajudaram a melhorar a competitividade das nossas peças, mas 
o repasse dos custos também foi necessário. É isso, ou fecha.

Palavras finais

Sergio: Em 2022, a Fundimazza completa 23 anos. Se me perguntarem se há 20 anos eu imaginava a empresa 
como está hoje, certamente eu diria que não. O meu sentimento é de gratidão aos nossos clientes, que acre-
ditam e apoiam a qualidade dos nossos fundidos, e aos nossos 220 funcionários, que tornam isso possível. 
Hoje a Fundimazza é referência em microfundidos no Brasil.

*As opiniões expressas pelos entrevistados não são necessariamente as adotadas pela ABIFA e pela revista 
Fundição & Matérias-Primas, que podem inclusive ser contrárias a estas. g
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Aguinaldo Pereira Gonsalez, Keli Vanessa Salvador Damin

Introdução

A literatura técnica relativa 
à elaboração de aços está 
voltada ao refino e deso-

xidação do metal nos processos 
de forno a arco e convertedores. 
Finardi[1], em seu estudo, mos-
trou o efeito dos diferentes pro-
cessos de fabricação no teor final 
de gases (tabela 1).

No forno a indução, as etapas de 
refino deixaram de existir. Desta 
forma, a hereditariedade das car-
gas, bem como variações no pro-
cesso de fusão, podem acarretar 
acúmulos de elementos nocivos ao 
aço, que irão prejudicar a qualida-
de do metal. Entre esses elementos 
nocivos, antes removidos pelo refi-
no, destacam-se o oxigênio, nitro-
gênio e hidrogênio.

A partir do início do derretimento 
até o final do vazamento, o metal 
está em contato com a atmosfera, 
que é constituída por nitrogênio, 
oxigênio e hidrogênio. A solubili-
dade do hidrogênio e do nitrogênio 
é mostrada na figura 1. 

Note a queda brusca do limite 
de solubilidade desses elementos 
quando o material passa da fase lí-
quida para a fase sólida. É ela que 
origina a formação de bolhas ou 
porosidades no metal.

A absorção do hidrogênio é afe-
tada pelas condições climáticas e 
pela carga metálica. Na figura 2, 
Herskovic[2] mostra o efeito da ab-
sorção desse elemento em função 
da umidade relativa do ar e do teor 
de oxigênio dissolvido no banho. 

Observa-se o efeito inibidor do 
oxigênio no teor de hidrogênio ab-
sorvido pelo aço.

Na bibliografia 1, o efeito do hi-
drogênio foi dividido conforme 
a tabela 2. A zona de incerteza se 
deve à sinergia com os demais ga-
ses dissolvidos no metal[1].

O nitrogênio possui uma solubili-
dade maior que o hidrogênio, e sua 
fonte principal é a atmosfera. Os 
elementos de liga contribuem para 
o aumento da sua solubilidade no 
metal, como pode ser observado 
na figura 3.

Concentrações de nitrogênio até 
120 ppm no aço carbono fundido 
não afetam a sanidade do material. 
Para concentrações entre 120 
e 150 ppm, o material começa 

Método prático para avaliação dos teores de gás Método prático para avaliação dos teores de gás 
dissolvido em aços médio manganês produzidos dissolvido em aços médio manganês produzidos 

em fornos a indução na Metalúrgica Spillereem fornos a indução na Metalúrgica Spillere

Este trabalho estabelece padrões internos para a elaboração de aços médio manganês 
produzidos em fornos a indução, aliando métodos práticos de análise com resultados 

obtidos por meio da análise química quantitativa. Para tanto, várias análises de hidrogênio, 
oxigênio e nitrogênio foram feitas em etapas de fusão, correção, bloqueio e vazamento. 

Os resultados foram comparados com cálculos teóricos e práticos.
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a apresentar tendência a trincas. 
Acima desse percentual, o material 
apresenta porosidades.

A tendência à trinca por nitrogênio 
está relacionada com a velocida-
de de resfriamento e a quantidade 
de alumínio na liga. Isso porque 
a combinação desses dois fatores 
leva à formação de nitretos no es-
tado sólido, que fragilizam a peça, 
causando, em casos mais graves, 
fraturas catastróficas em serviço. 

A figura 4 mostra as condições 
que podem levar à formação deste 
composto intermetálico.

A figura 5 mostra uma peça que 
apresentou falha em serviço devido 
à formação de nitretos. As regiões 
destacadas em vermelho indicam 
as regiões com nitretos.

Para amenizar esse tipo de falha, 
deve-se controlar o alumínio e a 
adição de elementos estabilizado-
res de nitrogênio, tais como zircô-
nio, titânio e vanádio.

Outro elemento que pode ser no-
civo é o oxigênio. Ele está contido 
na atmosfera e tem a sua solubi-
lidade aumentada com a elevação 
da temperatura[5]. O oxigênio tam-
bém é afetado pelo teor de carbo-
no da liga – quanto menor o teor 
de carbono, maior o grau de oxi-
dação do banho[2].

Na figura 6, Colpaert[4] mostra 
o aspecto dos aços acalmados, 
semi-acalmados e efervescentes. 
Fica evidente a expansão causa-
da no metal devido ao excesso de 
oxigênio dissolvido. 

Dependendo da quantidade de 
oxigênio dissolvido no metal, ele é 

Tab. 1 - Nível de contaminação por gases em aço carbono e baixa liga, de acordo com o processo de produção[1].

Processo H (ppm) O (ppm) N (ppm)

Conversor LD 1 a 4 300 a 600 25 a 50

Forno elétrico básico duas escórias 4 a 9 20 a 70 60 a 140

Forno elétrico básico uma escória 1 a 5 100 a 800 40 a 70

Forno elétrico ácido uma escória 1 a 5 100 a 800 50 a 110

Forno a indução aberto 3 a 5 60 a 100 50 a 120

Forno a indução a vácuo 1 a 3 20 a 50 80 a 130

Fig. 1: Limite de solubilidade do hidrogênio e nitrogênio no ferro, à pressão de 1 atm[2].
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classificado como acalmado (1) 
(máximo 50 ppm); semi-acalma-
do (2) (50 a 150 ppm) e eferves-
cente (3) (maior que 150 ppm de 
oxigênio).

Analogamente aos outros gases, a 
tabela 4 compara a relação do oxi-
gênio e as falhas internas no aço.

Para concentrações de oxigênio até 
50 ppm no aço carbono e baixa 
liga, não há influência sobre a sani-
dade do material. 

Para concentrações entre 50 e 
150 ppm, o material fica na zona 
de incerteza. Acima desse per-
centual, apresenta porosidades. 

Na zona de incerteza, o oxigênio 
contido no metal está na forma de 
FeO. Trata-se de um óxido termo-
dinamicamente menos estável, o 
que o torna mais susceptível a re-
agir com elementos formadores de 
óxidos mais estáveis contidos no 
molde, gerando porosidade locali-
zada nas peças.

Por outro lado, o oxigênio contido 
no metal restringe a absorção do 
nitrogênio e hidrogênio. Pode-se 

Tab. 2 - Efeito da concentração de hidrogênio (em ppm) no nível de porosidades das peças[1].

Tipo de aço Concentração de hidrogênio (ppm)

Aço carbono < 6 Entre 6 e 7,5 > 7,5

Aço baixa liga < 6,5 Entre 6,5 e 8 > 8

Aço inoxidável ferrítico/martensítico < 9 Entre 9 e 11 > 11

Aço inoxidável austenítico < 11 Entre 11 e 12,5 > 12,5

Peças sem porosidades Zona de incerteza Peças com porosidades

Fig. 2: Absorção do hidrogênio em função 
do teor de oxigênio dissolvido no banho, em 
diferentes condições[2].

 
Figura 3. Influencia dos elementos de liga na solubilidade do nitrogênio [3]. 
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trabalhar o banho de duas formas: 
a primeira em condições de derreti-
mento redutoras e a outra em con-
dições oxidantes.

A diferença básica entre esses 
dois processos é o teor de silício: 
quanto maior o teor de silício no 
banho, menos oxigênio dissolvi-
do haverá.

O oxigênio contido no metal 
pode ser controlado com a adi-
ção de desoxidantes, tais como o 
cálcio e o alumínio. Entretanto, 
há limites para a adição desses 
elementos, em especial do alu-
mínio, por causar a formação de 
nitretos.

A figura 7 mostra que a adição em 
conjunto do cálcio e do alumínio 
é mais efetiva no controle do oxi-
gênio, do que somente a adição do 
alumínio.

Materiais e métodos
Na prática, é complicado, demorado 
e de alto custo o monitoramento 
dos teores de O, N e H. 

Tab. 3 - Análise química das amostras estudadas [autor].

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 4

Etapa C Mn Si Al C Mn Si Al C Mn Si Al C Mn Si Al

Derretimento 0,18 0,68 0,24 - 0,25 0,91 0,41 - 0,18 0,74 0,28 - 0,19 0,95 0,32 -

Correção 0,29 1,62 0,48 - 0,30 1,59 0,38 - 0,30 1,63 0,32 - 0,26 1,60 0,43 -

Bloqueio 0,29 1,65 0,50 0,033 0,31 1,60 0,45 0,024 0,30 1,61 0,47 0,026 0,26 1,60 0,43 0,022

Vazamento 0,29 1,64 0,50 0,051 0,31 1,58 0,50 0,053 0,31 1,57 0,53 0,056 0,28 1,57 0,50 0,067

Fig. 5: Falha devido à formação de nitretos.
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2 Materiais e Métodos 
 
Na pratica é complicado, demorado e de alto custo o monitoramento dos teores 
de O, N e H. Com o intuito de resolver esse problema foi testada uma nova 
forma para fazer essas avaliações de forma a comparar com os controles 
práticos disponíveis na Metalúrgica Spillere. 
O forno a indução utilizado neste estudo tem capacidade para 2200 kg e 
potencia de 1200 Kw. Foi efetuado o derretimento de quatro cargas (corridas), 
apenas variando as condições iniciais de derretimento. A matéria prima das 
corridas foi composta de sucata de aço e retornos.  
Para evitar efeitos da atividade dos elementos na absorção de gás, o material 
das corridas era aço médio manganês. Amostras foram retiradas nas etapas de 
derretimento, correção, bloqueio e vazamento. O bloqueio foi feito utilizando 
alumínio na proporção de 0,5kg/ tonelada e no vazamento adicionado 
0,5kg/tonelada. 
A analise da composição química das amostras foi realizada por meio de um 
espectrômetro de emissão ótica da marca Spectro modelo SpectroCast. A 
análise dos teores de O, N e H foi realizada em um analisador de gases  na 
Labmat. 
Com o resultado das análises químicas de cada etapa foi calculado o teor de 
oxigênio dissolvido no banho, utilizando o silício como referência e 
considerando as reações metalúrgicas ocorrendo simultaneamente no forno. 
Conforme mostrado na Figura 9 

Com o intuito de resolver esse 
problema, foi testada uma nova 
forma para fazer essas avaliações, 
comparando os resultados com os 
controles práticos disponíveis na 
Metalúrgica Spillere.

O forno a indução utilizado nes-
te estudo tem capacidade para 
2.200 kg e potência de 1200 kW. 
Foi efetuado o derretimento de 
quatro cargas (corridas), varian-
do apenas as condições iniciais 
de derretimento. A matéria-pri-
ma das corridas foi composta de 
sucata de aço e retornos. 
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Para evitar efeitos da atividade dos 
elementos na absorção de gás, o 
material das corridas foi um aço 
médio manganês. Amostras foram 
retiradas nas etapas de derretimen-
to, correção, bloqueio e vazamento. 
O bloqueio foi feito utilizando alu-
mínio na proporção de 0,5kg/ to-
nelada e no vazamento adicionado 
0,5kg/tonelada.

A análise da composição química 
das amostras foi realizada por meio 
de um espectrômetro de emissão 
óptica da marca Spectro, modelo 
SpectroCast. A análise dos teores 
de O, N e H foi realizada em um 
analisador de gases, na Labmat.

Com o resultado das análises quí-
micas de cada etapa, foi calculado 

o teor de oxigênio dissolvido no 
banho, utilizando o silício como re-
ferência e considerando as reações 
metalúrgicas que ocorreram no 
forno (figura 8).

Junto com cada amostra foi retira-
do um corpo de prova, conforme o 
molde apresentado na figura 9. 

Cada corpo de prova foi produzi-
do coletando o metal líquido di-
retamente do forno e vazado em 
molde de areia. O material resfriou 
lentamente, simulando a condição 
de resfriamento do massalote.

Após solidificado, o corpo de pro-
va foi avaliado visualmente, para 
checar a ocorrência de rechupe ou 
inchamento.

Tab. 4 - Resultado da análise de gases [autor].

Etapa
Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 4

O H N O H N O H N O H N

Derretimento 160 0 80 70 0 100 120 7 100 40 1 110

Correção 90 1 80 50 0 100 60 0 100 60 1 120

Bloqueio 80 1 90 50 0 120 60 0 110 60 2 110

1ª panela 60 1 90 30 0 110 50 0 100 70 2 120

Resultados e discussão
A análise química das corridas é 
mostrada na tabela 3. Os resul-
tados finais das corridas estão 
bem próximos. Somente ocor-
rendo variação do silício no der-
retimento.

Os corpos de provas obtidos ao fi-
nal de cada etapa são mostrados na 
figura 10.

Os teores de gases encontrados nas 
análises laboratoriais estão mostra-
dos na tabela 4. Os valores estão 
em ppm.

Fig. 8: Equações utilizadas no estudo[5].
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Junto com cada amostra foi retirado um corpo de prova conforme o molde 
apresentado na Figura 10. Cada corpo de prova era produzido coletando o 
metal líquido diretamente do forno e vazado em molde de areia. O material 
resfriou lentamente simulando a condição de resfriamento de um massalote. 
Após solidificado o corpo de prova era avaliado visualmente para verificar se 
ocorreu rechupe ou inchamento do mesmo. 

 
Figura 9. Molde do corpo de prova [autor]. 
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A figura 11 mostra o comparativo 
entre o teor de gás e as corridas de 
produção. Observa-se que mesmo 
partindo de cargas metálicas simi-
lares, a variação do oxigênio no 
derretimento foi considerável, atin-
gindo valores entre 40 e 160 ppm.

O bloqueio auxiliou a estabilizar os 
resultados do oxigênio dissolvido 
no banho, facilitando a desoxida-
ção final do metal na panela, pa-
dronizando os valores finais de alu-
mínio e garantindo uma constância 
nos resultados das peças fundidas.

O nitrogênio teve a mesma varia-
ção inicial durante o derretimento 
e a tendência inversa à do oxigênio, 
de acordo com o prosseguimento 
das etapas. Ou seja, em condições 
redutoras há uma tendência em 
permitir o aumento da absorção 
de nitrogênio ao longo do derreti-
mento, e após o bloqueio este cres-
cimento é acentuado.

A figura 12 mostra os resultados 
encontrados para o nitrogênio e 
o alumínio, plotados na figura 4. 
É possível correlacionar que para 
o processo estudado, valores de 
resfriamento acima de 35°C/h 
podem promover a formação de 
nitretos de alumínio. Essa taxa 
de resfriamento para as condi-
ções operacionais da empresa 
equivale a uma peça com espes-
sura de 50 mm.

A figura 13 compara os valores de 
oxigênio calculados com base no 
silício contido no metal líquido e 
os encontrados nas 
análises.

Os valores calcu-
lados estão acima 
dos valores reais, 
mas apresentam 
a mesma tendên-
cia no grau de 
oxidação.

A figura 14 correlaciona a relação 
do teor de silício com o oxigênio. 
Para um teor de silício acima de 
0,35%, as condições de fusão da 
carga começam a alterar de oxi-
dante para redutora.

A figura 15 correlaciona o oxigênio 
e o nitrogênio contidos no metal 
e ressalta a contraposição entre os 
dois elementos. 

A figura 16 correlaciona os corpos 
de prova obtidos em cada etapa 
da desoxidação, com os resultados 
encontrados. Pode-se observar que 
há uma tendência de inchamento 

Fig. 10: Corpos de prova [autor].

 
Figura 10. Corpos de prova [autor]. 

 
Os teores de gases encontrados nas análises laboratoriais estão mostrados na 
Tabela3. Os valores são dados em ppm 
 

Tabela 4. Resultado da análise de gases [autor]. 
 

 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 4
O H N O H N O H N O H N

Derretimento 160 0 80 70 0 100 120 7 100 40 1 110
Correção 90 1 80 50 0 100 60 0 100 60 1 120
Bloqueio 80 1 90 50 0 120 60 0 110 60 2 110
1a panela 60 1 90 30 0 110 50 0 100 70 2 120

Corrida 1Etapa
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ou seja, em condições redutoras há uma tendência em permitir um aumento na 
absorção de nitrogênio ao longo do derretimento e após o bloqueio este 
crescimento é acentuado. 
 

Fig. 11: Evolução do oxigênio e nitrogênio durante as etapas de fusão [autor].
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A Figura 14 mostra os resultados encontrados para o nitrogênio e alumínio 
plotados na Figura 5, pode-se correlacionar que para o processo estudado 
valores de resfriamento acima de 35º C/hora pode promover a formação de 
nitretos de alumínio.Essa taxa de resfriamento para as condições operacionais 
da empresa equivale uma peça de espessura de 50 mm. 

 
Figura 12. Obtenção da velocidade crítica de resfriamento para evitar a formação de 

trincas [adaptado de 1] 
 
A Figura 15 compara os valores de oxigênio calculados com base no silício 
contido no metal líquido e os encontrados nas análises. 
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da amostra com teores de oxigênio acima de 
100 ppm, e o início de rechupe com valores 
abaixo de 80 ppm.

Desta forma, com este processo de visuali-
zação do inchamento ou do início de rechu-
pe do corpo de prova, é possível definir de 
maneira simples a condição do aço líquido 
processado, antes de seu vazamento. A apli-
cação deste teste pode minimizar problemas 
com o nitrogênio, por meio da adição de 
elementos formadores de nitretos ou carbo-
nitretos.

Conclusão
A condição de derretimento da carga metá-
lica influencia diretamente a absorção de gás 
por parte do metal líquido.

A manutenção das condições oxidantes no 
derretimento garante um metal com nitro-
gênio dentro dos valores aceitáveis, para 
que minimize a ocorrência de falhas por 
trincas.

O teor de silício de derretimento mostrou um 
controle aceitável para avaliar o teor de oxi-
gênio do metal. Para teores de silício acima 
de 0,35%, começa a ocorrer a alteração do 
metal líquido desoxidante para redutor. Este 
teor limita em torno de 50% a quantidade de 
retornos a serem utilizados.

A análise dos corpos de prova retirados do 
forno mostrou-se uma forma rápida e confi-
ável para avaliar a condição do metal líquido.

O nitrogênio apresentou comportamento si-
milar ao que ocorre em um forno a arco com 
duas escórias. Sendo assim, o tempo que o 
metal permanece em condições redutoras 
deve contemplar a dissolução da correção da 
carga e acerto da temperatura de vazamento.

Qualquer tempo acima disso acarretará acrés-
cimo de nitrogênio.
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A Figura 15 compara os valores de oxigênio calculados com base no silício 
contido no metal líquido e os encontrados nas análises. 

Fig. 12: Obtenção da velocidade crítica de resfriamento, para evitar a formação de 
trincas [adaptado de 1].

Fig. 13: Comparativo entre os valores de oxigênio: real x teórico [autor].

Os valores calculados encontram-se acima dos valores reais, entretanto 
apresentam a mesma tendência no grau de oxidação. 
 

 

 

 

 
Figura 13. Comparativo entre os valores de oxigênio: real x teórico [autor]. 

 
A Figura16 correlaciona a relação do teor de silício com o oxigênio.Para um 
teor de silício acima de 0,35% as condições de fusão da carga, começam a 
alterar de oxidante para redutora. 
 



63FMP, ABRIL 2022

CADERNO TÉCNICOCADERNO TÉCNICO

Para o teor de nitrogênio encon-
trado, é recomendado o uso de 
elementos formadores de car-
bonitretos, tais como o zircônio, 
titânio, vanádio e nióbio, para 
espessuras acima de 50 mm, vi-
sando minimizar problemas com 
fratura tipo rock candy.

O teor final de oxigênio mante-
ve-se constante, independente-
mente das condições de derre-
timento do forno.

Deste modo, desde que a etapa de 
bloqueio seja eficiente, o derreti-
mento em condições oxidantes traz 
mais vantagens para a qualidade fi-
nal do metal, pois evita ganhos de 
hidrogênio e nitrogênio, diminuin-
do os riscos de trincas. E o oxigênio 
é mantido em níveis que não acar-
retam problemas com porosidades.
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Figura 16. Corpos de prova obtidos na etapa de desoxidação do metal [autor]. 
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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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