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a parrr de € 2.400
* Parcelado no cartão de crédito em até até 5x sem juros

PASSAGEM AÉREA + HOSPEDAGEM

Passagem Aérea São Paulo/Düsseldorf/São Paulo, em classe 
econômica, nos voos previstos para o bloqueio aéreo

Traslados de Chegada e Saída privaavos, Aeroporto / Hotel / 
Aeroporto com assistência local em português

Hospedagem por 05 noites com café da manhã e taxas  
inclusas

TTraslado privaavo  - Hotel/Pavilhão de Feiras, por 04 dias. 
Retorno  Feira/Hotel por conta do paracipantes

Seguro de Viagem Internacional Assist Card – Covid-19 
válido por até  08 dias 

Assistência e Coordenação local em português durante todo 
o período do evento

O PROGRAMA DE VIAGEM INCLUI

Bebidas e Refeições não mencionadas e demais serviços e 
ou despesas de caráter pessoal

Gorjetas

Ingresso de visita a Gifa´2023. O ingresso poderá ser 
adquirido no site do evento, mediante  cadastro  

Taxas de Aeroportos e Excesso de Bagagens e marcação 
antecipada de assentos

RResponsabilidade desta Operadora por passaportes ou 
vistos  negados e ou vacinas não obadas a tempo para a 
viagem,  alterações de voos eventualmente impostas pela 
Cia Aérea, ou por moavo de força maior. 

O PROGRAMA DE VIAGEM EXCLUI

(11) 3016-1411 com Pedro
hilario@tristarturismo.com.br
www.tristarturismo.com.br

(11) 99468-5911 (Whatsapp com Hilário)

WhatsApp

(11) 99468-5911 
                           com Hilário 

Informações & Reservas

GIFA 2023 - Faça parte da feira líder mundial em tecnologia de fundição
Em uma área bruta de 84.000m2 profissionais e tomadores de decisão encontrarão 
novamente o que há de mais moderno nos setores de Fundição, Metalurgia e Processamento 
Térmico.
* Soluções modernas e inovadoras, inúmeras tendências e inovações orientadas para o futuro
* Conheça fornecedores de prestígio de tecnologia de ndição de todo o mundo
** Experimente um programa de informações de alta qualidade com vários destaques e 
exposições especiais
Todos os especialistas em busca de inovações, soluções criativas e novos mercados de 
atuação irão se encontrar na GIFA´2023!!

45.597

980

GIFA 2019 - DadosGIFA 2019 - Dados

45.597
Total de Visitantes

Internacional .............. 30.185
Alemanha ................... 15,412

980
Total de Expositores

Internacional .............. 643
Alemanha ................... 337
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Esta nova seção trará entrevistas de algumas protagonistas Esta nova seção trará entrevistas de algumas protagonistas 
do setor, suas histórias e vivências na fundição. Nessa do setor, suas histórias e vivências na fundição. Nessa 
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Reforma Tributária deve ser prioridade no Reforma Tributária deve ser prioridade no 
próximo governo - Sem uma Indústria forte, próximo governo - Sem uma Indústria forte, 

a roda da economia torna-se fracaa roda da economia torna-se fraca

Com alta acumulada de +10,8% no ano, 
a previsão da indústria brasileira de 
fundição é de crescimento de +14% em 

2022, frente a 2021, ultrapassando a marca de 
3,100 milhões de toneladas. 
A dúvida de alguns é: “Será que conseguiremos?”. 
Com base nos números dos principais mercados 
consumidores de fundidos e da própria 
economia, estamos convictos que “sim”. 

O PIB brasileiro cresceu 1,2% no 2T22, versus 1,1% no 1T22 e 0,8% 
no último trimestre de 2021, de modo que a economia brasileira vem 
conseguindo sustentar um crescimento acelerado este ano, mesmo com a 
economia global passando por uma forte freada.
Segundo pesquisa feita pela ABIMAQ, a intenção de investimentos do 
setor de máquinas e equipamentos está 68% acima do ano passado, 
atingindo R$ 15 bilhões. A notícia é boa!
No caso da indústria automotiva, a ANFAVEA divulgou novas projeções 
para o fechamento de 2022, com crescimento em todos os indicadores 
sobre 2021. Outra boa notícia.
No entanto, para a construção de uma Indústria nacional forte e 
competitiva de fato, precisamos de reformas estruturais sólidas, a exemplo 
da Reforma Trabalhista de 2017. 
A indústria brasileira clama por políticas de financiamento proativas ao 
desenvolvimento do setor, além de investimentos em infraestrutura. O 
Custo Brasil é proibitivo à competitividade do setor a nível internacional. 
A nossa tributação, extremamente complexa e burocrática, precisa ser 
revista. No atual governo, houve sim uma preocupação de redução da 
carga tributária, para conter a inflação, e os resultados foram positivos. 
Competimos diretamente com países cujos impostos são pagos sobre o 
que a empresa produz, enquanto no Brasil eles são replicados em toda a 
cadeia produtiva, tornando a produção industrial caríssima.
A Reforma Tributária é urgente e precisa ser prioridade na agenda do 
próximo governante do país, para que a Indústria brasileira se fortaleça. 
Essa é uma reivindicação de toda a Indústria que, ano após ano, perde 
participação no Produto Interno Bruto. Em 2021, a indústria foi 
responsável por somente 18,9% do PIB brasileiro. O que isso significa? 
Sem uma indústria forte, a roda da economia torna-se fraca.

Cacídio Girardi
Presidente



O aprimoramento técnico de nossas 
fundições deve ser prioridade. Nesta 
gestão, buscamos a Inovação como 
alavanca para o crescimento. Com a 
Inovação em produtos, processos, 
equipamentos e capital humano, 
teremos a fundição sustentável que 
o mundo globalizado requer

 Cacídio Girardi
 Presidente da ABIFA
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Divulgação: Stihl

A Stihl, fabricante de fer-
ramentas motorizadas, 
registrou números re-

cordes de faturamento no fe-
chamento do primeiro semestre, 
com crescimento de +18% no 
comparativo com o mesmo 
período do ano passado, e o 
montante de R$ 1,8 bilhão lí-
quido, maior valor já atingido 
nos primeiros seis meses da 
história da empresa no Brasil. 

De acordo com a companhia, as 
exportações possuem relevância 
neste resultado, pois representam 
48% do faturamento. Os principais 
equipamentos exportados foram 
motosserras, roçadeiras e sopra-
dores, com destaque para os mer-
cados dos Estados Unidos, China, 
Índia, México e Colômbia.

Stihl registra números recordes no 1S22Stihl registra números recordes no 1S22

Para o segundo semestre, a 
empresa anunciou investimentos 
na ampliação de duas estruturas 
do seu parque fabril: o prédio de 
Pesquisa e Desenvolvimento, para 
desenvolver e exportar ainda mais 
tecnologia para o Grupo, visto que 
até 2024 a estrutura irá duplicar e 
haverá cerca de 150 engenheiros 
trabalhando na planta brasileira 
(atualmente, são 60). 

Adicionalmente, o Centro de 
Distribuição da matriz, em 
São Leopoldo, contará com 
novo espaço de produção, 
para as novas linhas de 
montagem de produtos, o 
que aumentará os modelos 
de equipamentos produzidos 
no Brasil. Entre as novidades, 
está o início da produção de 
lavadoras. 

Em novembro, ainda está 
prevista a inauguração do novo 
Centro de Distribuição (CD) da 
empresa, localizado na cidade 
de Benevides (PA), que visa a 
reduzir o tempo de entrega dos 
produtos Stihl na Região Norte e 
parte do Nordeste do país, hoje 
atendidas pelo CD de Jundiaí. g

Empresas Randon crescem +30% e somam Empresas Randon crescem +30% e somam 
R$ 5,2 bilhões de receita líquida no 1S22R$ 5,2 bilhões de receita líquida no 1S22

No primeiro semestre de 
2022, as Empresas Randon 
alcançaram receita líquida 

consolidada de R$ 5,2 bilhões, com 
crescimento de +30% na compara-
ção com o mesmo período do ano 
passado. 

De acordo com a empresa, o 
avanço é impulsionado pelo de-
sempenho do mercado externo 
e recordes de faturamento em 
algumas de suas verticais de ne-
gócios, como Fras-le, Montadora 
e Autopeças. 

Para Paulo Prignolato, CFO das 
Empresas Randon, o resultado do 
ano até o momento apresenta nú-
meros positivos dentro de um con-
texto desafiador, o que comprova a 
eficiência da estratégia adotada, com 
base em um modelo diversificado 
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de negócios. “Mesmo em um ce-
nário de complexidade, a estratégia 
de diversificação nos permite con-
tinuar entregando um crescimento 
resiliente e sustentável”, ressalta.

Em relação ao segundo trimestre 
de 2022, foram R$ 2,8 bilhões de 
receita líquida consolidada, aumen-
to de +31% na comparação com o 
mesmo período de 2021. 

O EBITDA consolidado foi 
de R$ 362 milhões, avanço 
de +12%, com margem 
EBITDA de 13,1%. 

As receitas do mercado ex-
terno, que somam as expor-
tações a partir do Brasil com 
as vendas realizadas pelas 
unidades de negócio locali-
zadas em outros países, atin-
giram US$ 112,5 milhões, o 
que equivale a um aumen-
to de +58% em relação ao mesmo 
período do ano passado, e de +13% 
se comparado com o primeiro tri-
mestre deste ano.

Fras-le
Entre as verticais de negócio das 
Empresas Randon, o principal des-
taque do segundo trimestre de 2022 
foi o desempenho da controlada 
Fras-le. A receita líquida da empre-
sa no período alcançou R$ 782,6 
milhões, o que representa +31% de 
crescimento na comparação com o 
segundo trimestre de 2021. 

Entre os fatores que favoreceram 
o crescimento da Fras-le, desta-

cam-se o mercado de reposição 
aquecido, em função da baixa dis-
ponibilidade de veículos novos, a 
comercialização de lonas de freio 
para veículos comerciais, impul-
sionada pelo agronegócio, e a forte 
demanda na exportação de material 
de fricção para a linha comercial e de 
discos de freio para veículos leves. 

Montadora
Na vertical Montadora, que abran-
ge as unidades de negócios de fabri-
cação e montagem de implementos 
rodoviários e vagões ferroviários, o 
faturamento no mercado externo 
foi o principal destaque. 

Os volumes de unidades vendidas 
avançaram +36% no período, em 
razão do aumento da demanda nos 
países da América do Sul, especial-
mente do Chile. 

Autopeças
Também foi importante para as 
Empresas Randon o crescimento 

expressivo da vertical de Autope-
ças para veículos comerciais, que 
compreende as operações das em-
presas Castertech, Suspensys, Master 
e JOST Brasil. 

A receita líquida dessas unidades 
alcançou no segundo trimestre 
quase R$ 1 bilhão, principalmente 
impulsionada pelas receitas de em-
presas adquiridas recentemente e 

pela adição de capacidade. 

Investimentos
Segundo Sérgio L. Carva-
lho, CEO das Empresas 
Randon, “alcançamos mais 
um trimestre de receitas 
recordes e seguimos con-
duzindo movimentos es-
truturais de transformação 
da companhia, buscando 
construir hoje o futuro que 

almejamos. Faz parte da nossa es-
tratégia ampliar nossas receitas em 
geografias com grande potencial de 
mercado, que tragam um perfil mais 
resiliente para nossas empresas”.

Nesse sentido, em julho a com-
panhia anunciou a celebração do 
contrato de intenção de compra 
da fabricante norte-americana de 
semirreboques Hercules, o que au-
menta sua exposição ao mercado 
internacional. “Acessar mercados, 
como o dos Estados Unidos, abre 
grandes oportunidades de negó-
cios, não apenas no segmento de 
implementos rodoviários, mas para 
nossas soluções de autopeças”, 
complementa Carvalho. 

Crédito: Jefferson Bernardes.



8 FMP, AGOSTO 2022 

NOTÍCIASNOTÍCIAS

Investimentos em tecnologia e am-
pliação da capacidade industrial 
também marcaram o último tri-
mestre das Empresas Randon, com 
a inauguração da unidade fabril da 
JOST Brasil, em Campinas (SP), e 
novas áreas de estoques e forjaria 

da Master Sistemas Automotivos, 
em Caxias do Sul (RS), com proces-
sos automatizados e robotizados, 
desenvolvidos pela RTS Industry.

Além destes movimentos, as Em-
presas Randon anunciaram recen-
temente um robusto plano de in-

vestimentos de R$ 100 milhões em 
projetos de energias renováveis, 
conectado às Ambições ESG da 
companhia e ao compromisso de 
reduzir em 40% as emissões de ga-
ses de efeito estufa das suas opera-
ções até 2030. g

Randon Smart: Serviço de inteligência Randon Smart: Serviço de inteligência 
embarcada aumenta controle de frotaembarcada aumenta controle de frota

A Randon Implementos dis-
ponibilizou ao mercado 
uma nova solução para a 

gestão da frota de semirreboques. 
Entre as novidades da linha New R, 
lançada este ano, a Randon Smart é 
uma plataforma própria com siste-
mas de telemetria e sensoriamento, 
que geram dados para controle e 
gerenciamento, combinados com 
a contratação de serviço de ma-
nutenção preventiva por meio da 
Rede de Distribuidores Randon.

A solução contempla inúmeros 
controles e ações, que possibilitam 
o rastreamento do uso do imple-
mento rodoviário com mais eco-
nomia e segurança.

Com a Randon Smart, é possí-
vel fazer o acompanhamento em 

tempo real do semirreboque, com 
o compartilhamento de localiza-
ção, controles de quilometragem 
rodada, balança embarcada para 
controle de peso, e georreferen-

ciamento, para a delimitação de 
zonas de interesse entre pontos 
de carga e descarga. 
Saiba mais em: 
https://www.randonsmart.com.br/. g

Solução possibilita o monitoramento e potencializa a gestão de frotas de semirreboques
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Produção
De acordo com a ANFAVEA – 
Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automotores, em 
julho foi registrada a melhor pro-
dução do setor desde novembro de 
2020. Foram 218.950 autoveículos 
produzidos; alta de +7,5% sobre 
junho e de +33,4% sobre julho de 
2021, “quando a crise global dos 
semicondutores surpreendia a in-
dústria em geral”.

No acumulado do ano, as 1,3 mi-
lhão de unidades produzidas já 
estão no mesmo patamar dos sete 
primeiros meses do ano passado.

Márcio de Lima Leite, presidente 
da entidade, explica que ainda há 
muitos veículos incompletos nos 
pátios das montadoras, à espera 
de determinados itens eletrônicos. 
Esses modelos só entram na es-
tatística de produção quando são 
totalmente finalizados, o que vem 
ocorrendo com maior frequência, 
e isso explica essa melhora no flu-
xo de produção nos últimos três 
meses. “Ainda temos restrições de 
insumos e logística, mas estamos 
recebendo mais semicondutores 
do que no ano passado e do que no 
primeiro trimestre deste ano”. 

Vendas
As vendas do setor em julho foram 
de 181.994 unidades, segundo me-
lhor mês do ano, atrás apenas de 
maio. 

Mas se consideradas as vendas por 
dia útil, julho teve a maior média 
de 2022, com 8,7 mil unidades li-
cenciadas por dia, ante 8,5 mil de 
maio e junho. 

Na comparação do total de vendas 
internas em julho, houve avanço de 
+2,2% sobre o mês anterior e de 
+3,7% sobre julho de 2021. 

No acumulado do ano, a defasagem 
ainda é de 12%, com 1,1 milhão de 
emplacamentos. 

Exportações
Em julho, foram exportados 41,9 
mil autoveículos, (11,4%) a menos 
que em junho e +76,3% a mais que 
em julho de 2021. 

No total do ano, o volume de 288 
mil unidades embarcadas supera 
em +28,7% o resultado de igual 
período do ano passado. 

Segundo a ANFAVEA, as exporta-
ções se mantêm num bom patamar, 
mas tiveram um pequeno recuo em 

julho, após três meses seguidos de 
crescimento. O resultado é credita-
do à crise financeira na Argentina, 
cujo governo vem limitando a saída 
de dólares do país. 

Embora o Brasil tenha aumentado 
sua presença em importantes mer-
cados da América Latina, a Argen-
tina ainda responde por 30% dos 
embarques de veículos nacionais. 

Redução no IPI de 
automóveis 
A ANFAVEA comemora a inclu-
são dos automóveis de passageiros 
na nova etapa de redução do Im-
posto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI).

Com isso, a redução do IPI para 
essa categoria de veículos subiu de 
18,5% para 24,75% sobre as alí-
quotas praticadas antes da primeira 
redução, do dia 1º de março. 

Ao contrário de picapes, furgões 
e vans, os automóveis e SUVs 
haviam ficado de fora da segun-
da redução, para 35%, praticada 
no dia 29 de abril, e que também 
contemplou vários outros seto-
res industriais. g

MERCADOMERCADO

Em julho, setor automotivo tem o melhor Em julho, setor automotivo tem o melhor 
mês desde novembro de 2020mês desde novembro de 2020



NOTÍCIASNOTÍCIAS

Em julho foi registrado o me-
lhor desempenho de empla-
camentos de implementos 

rodoviários em 2022. 

De acordo com a ANFIR – Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de 
Implementos Rodoviários, no mês 
foram entregues 13.911 produtos. “A 
recuperação de mercado é um pro-
cesso lento e os resultados de 2022 
indicam que estamos no caminho 
para repor as perdas do passado“, 

explica José Carlos Spricigo, presi-
dente da entidade.

Em sete meses, somente três apre-
sentaram resultado abaixo das 13 
mil unidades comercializadas: Abril 
(12.238), fevereiro (11.303) e janeiro 
(11.661). Em junho, a indústria en-
tregou ao mercado 13.133 produtos, 
em maio 13.695 e em março 13.022.

Com o total comercializado em 
julho, a média mensal ficou em 
12.709 unidades. “Os negócios estão 

em ritmo lento de recuperação, mas 
formando uma espiral positiva mês a 
mês, o que dá confiança ao empresá-
rio do setor”, conclui Spricigo. g

Setor de implementos rodoviários tem Setor de implementos rodoviários tem 
em julho o melhor mês de 2022em julho o melhor mês de 2022

Rodotrem graneleiro. Divulgação: Rodofort/Guerra.

A ABIFA parabeniza a CNI - Confederação
Nacional da Indústria pelos seus 84 anos.   
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O BNDES – Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Econômico e Social rea-

tivou o Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito (FGI PEAC), 
incluindo, pela primeira vez, Mi-
croempreendedores Individuais 
(MEI) e microempresas. A previ-
são é que o novo FGI PEAC vi-
gore até dezembro de 2023, com 
foco em operações de R$ 1 mil a 
R$ 10 milhões.

Em 2022, o PEAC atenderá mi-
croempreendedores individuais 
e micros, pequenas e médias em-
presas com receita anual bruta 
inferior a R$ 300 milhões. Será 
possível financiar as seguintes mo-
dalidades: capital de giro isolado e 
de financiamento ao investimento 
em ativos fixos; inovação; aquisi-
ção de máquinas, equipamentos 
e outros bens; e projetos, inclusi-
ve contemplando capital de giro 
complementar.

Segundo o BNDES, até o mo-
mento 40 instituições financeiras 
já se habilitaram para operar com 

a linha. Para que uma operação de 
crédito seja elegível à garantia pelo 
FGI PEAC, ela deve ter prazo de 
pagamento de até 60 meses e ca-
rência entre 6 e 12 meses. A cober-
tura estabelecida pelo programa é 
de 80% do valor do contrato.

Histórico
A primeira fase do PEAC foi lança-
da em agosto de 2020 e encerrada 
em dezembro do mesmo ano. O 
programa fazia parte do pacote de 
medidas emergenciais do governo 
federal para combater os impactos 
econômicos causados pela pande-
mia da Covid-19. 

Na época, a proposta era apoiar 
primordialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), associa-
ções, fundações de direito privado 
e cooperativas, excetuadas as coo-
perativas de crédito. 

Em sua primeira fase, o progra-
ma permitiu o financiamento de 
R$ 92,1 bilhões, quando foram 
realizadas 135.720 operações por 

114.355 empresas, sendo, des-
sas, 83.151 empresas de pequeno 
porte, com R$ 14,2 bilhões em 
crédito.

Novo FGI PEAC
Às empresas com interesse em 
contratar o PEAC-FGI, o Sebrae 
faz as seguintes recomendações:

■ Avaliar as condições de contrata-
ção da linha

■ Contatar o agente financeiro de 
sua escolha e manifestar o interesse

■ Solicitar a documentação ne-
cessária para a contratação da 
operação

■ Manter o cadastro atualizado 
junto às instituições financeiras

■ Acompanhar com o banco quan-
do as operações serão iniciadas

Para informações adicionais, aces-
se: https://www.bndes.gov.br/
wps/portal/site/home/financia-
mento/garantias/peac. g

CRÉDITOCRÉDITO

BNDES reativa Programa Emergencial BNDES reativa Programa Emergencial 
de Acesso a Crédito, com inclusão de de Acesso a Crédito, com inclusão de 

MEI e microempresaMEI e microempresa

A ABIFA parabeniza a CNI - Confederação
Nacional da Indústria pelos seus 84 anos.   
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O Sebrae e a CNI – Confe-
deração Nacional da In-
dústria firmaram um acor-

do de cooperação técnica visando 
ao aumento da competitividade dos 
pequenos negócios industriais, com 

foco nos pilares de produtividade e 
inovação, encadeamento produtivo, 
internacionalização, economia de bai-
xo carbono e ESG. 

Por meio da parceria, as institui-
ções vão unir esforços para atender 

às micro e pequenas empresas, pro-
movendo ações de relacionamento 
e articulação. 

Segundo Carlos Melles, presidente 
do Sebrae, “Esse acordo abraça o 
sistema indústria como um todo, 

INOVAÇÃOINOVAÇÃO

Sebrae e CNI alavancarão startups no Sebrae e CNI alavancarão startups no 
ecossistema global de inovaçãoecossistema global de inovação

Redução do Imposto de Importação para Redução do Imposto de Importação para 
Produtos Automotivos em Ex-TarifárioProdutos Automotivos em Ex-Tarifário

Também foi alterado, por 
meio da Resolução nº 370, o 
Imposto de Importação para 

Produtos Automotivos em Ex-ta-
rifário. No caso, o imposto passou 
para 0%. 

A medida encontra-se no âmbito 

do Acordo de Complementação 
Econômica nº 14, na condição de 
Ex-tarifário. A medida excluiu três 
Ex-tarifários de dois NCMs, além 
de incluir produtos como escava-
deiras e manipuladores hidráulicos, 
perfuratrizes, máquinas varredeiras, 

dumpers, entre outros. 
O documento na íntegra, com a 
lista de bens contemplados e mais 
informações, estão em: https://
in.gov.br/en/web/dou/-/resolu-
cao-gecex-n-370-de-20-de-julho-
-de-2022-417056661. g

COMÉRCIO INTERNACIONALCOMÉRCIO INTERNACIONAL

Redução do Imposto de Importação para Redução do Imposto de Importação para 
Autopeças em Ex-TarifárioAutopeças em Ex-Tarifário

Já está em vigor a redução da 
alíquota do Imposto de Im-
portação na condição de 

Ex-tarifário para autopeças sem 
produção nacional equivalente, no 
âmbito do Regime de Autopeças 
Não Produzidas. 

A nova determinação dispõe que 
a alíquota do Imposto de Impor-
tação ficará fixada em 2%. Den-
tre os produtos contemplados, 
estão produtos automotivos, au-
topeças, peças, subconjuntos e 
conjuntos. 

A publicação na íntegra está 
disponível em: https://in.gov.
br/en/web/dou/-/resolucao-
-gecex-n-368-de-20-de-julho-
-de-2022-417056499. g



A ABIFA parabeniza a ABIMAQ - Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e

Equipamentos pelos seus 85 anos   

a partir das verticais da inovação, 
da competitividade industrial, da 
ESG e da internacionalização dos 
pequenos negócios”. 

O primeiro plano de ação do acor-
do terá a atuação conjunta com o 
Sosa, instituto que integra e fo-
menta startups em Israel, com es-
critórios nas principais capitais do 
mundo. A iniciativa prevê a apro-
ximação de grandes empresas com 
startups brasileiras, a partir de gran-
des desafios e demandas tecnológi-
cas. Outra frente prevê a capacita-
ção virtual para 900 participantes e 

a residência para um grupo de 21 
empresas até 2025.

O mapeamento de tecnologias 
também está entre as iniciativas 
englobadas pela cooperação 
entre o Sebrae e a CNI. As metas 
incluem a criação de um mapa das 
tecnologias inovadoras das startups 
brasileiras e dos Institutos de 
Científicos e Tecnológicos (ICTs); 
o cadastramento das tecnologias 
inovadoras mapeadas em uma 
plataforma internacional de gestão 
da inovação; e o aprimoramento 
de software para inserção 

das informações das startups 
brasileiras na plataforma de gestão 
da inovação internacional. 

Também está na mira do acordo o 
posicionamento do Sebrae em mer-
cados internacionais, com a abertu-
ra de um escritório para os times do 
Sebrae e da CNI em Nova Iorque 
(EUA). Além do suporte para en-
tidades do ecossistema mapearem 
as tecnologias com a sua inserção 
na plataforma de gestão da inova-
ção internacional. Para tal, espera-se 
capacitar 30 startups nas metodolo-
gias utilizadas no projeto até 2025. g
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EVENTOSEVENTOS

O SEBRAE, em parceria 
com a FIERGS – Federa-
ção da Indústria do Estado 

do Rio Grande do Sul, promove-
rá a Rodada de Negócios Interna-
cional Digital Mercopar 2022, que 
acontece dias 15 e 16 de setembro, 
das 10 às 19h, em ambiente digital, 
já no âmbito da Mercopar – Feira 
de Inovação Digital.

A 31ª edição da Feira acontece dias 
18 a 21 de outubro de 2022, em Ca-
xias do Sul (RS).

A Rodada de Negócios Internacio-
nal Digital Mercopar é uma inicia-
tiva do Projeto Comprador Digital, 
com o objetivo de promover trocas 
de conhecimentos sobre melhores 
práticas, estruturas de documentos 
de governança, atuação em conse-
lho, aspectos ESG e transformação 
digital. O evento contará com pa-
lestras ministradas por profissio-
nais renomados de diferentes per-
fis, atividades práticas, exposição e 
discussão de cases.

Rodada de Negócios Internacional Digital MercoparRodada de Negócios Internacional Digital Mercopar

O encontro contemplará empresas 
de diferentes setores, como meta-
lomecânico, automação industrial, 
borracha, plástico, eletroeletrônica, 
energia e tecnologia da informação, 
entre outros segmentos relaciona-
dos, que terão a oportunidade de 
apresentar seus produtos para po-
tenciais clientes de América Latina.

Para informações adicionais, acesse: 
https://portaldenegociosebrae.
com.br/#/eventos/13. g

O 12º Congresso Brasilei-
ro de Engenharia de Fa-
bricação acontece dias 

10 a 12 de maio de 2023, em 
Brasília. O evento é promovido 
pela ABCM – Associação Brasi-
leira de Engenharia e Ciências 
Mecânicas.

Tradicionalmente o COBEF é rea-
lizado em sessões presenciais, orga-
nizadas na forma de apresentações 
orais, pôsteres, debates e visitas 
técnicas. A 12ª edição do evento 
será híbrida.

Os temas a serem abordados são:

■ Manufatura Aditiva 

■ Planejamento, Controle e Moni-
toramento de Processos 

■ Manufatura Sustentável, Manu-
fatura Virtual

■ Projeto para Manufatura 

■ Usinagem 

■ Indústria 4.0 

■ Caracterização e proc. de materiais 

■ Metrologia e Instrumentação 

■ Engenharia de Superfícies e 
Tribologia 

■ Soldagem 

■ Conformação, Fundição e Meta-
lurgia do Pó

As informações para inscrições 
podem ser conferidas em: https://
eventos.abcm.org.br/cobef2023/
inscricoes/inscricoes/.

Ainda com dúvidas? Acesse: ht-
tps://eventos.abcm.org.br/co-
bef2023/contato/. g

COBEF 2023COBEF 2023



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

30 de agosto de 1911

CLÁUDIO – 111 ANOS
Polo de Fundições e Metalúrgicas

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 P A N D I - L A S 
AO MUNDO INTEIRO.

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...

A & R FUNDIDOS EM GERAL

AFER INDUSTRIAL LTDA

ALUMAX MÓVEIS LTDA MEALUMIL

ALUMINAS MÓVEIS EIRELI

ANTARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

ARAMIG - ARAMEFÍCIO MINAS GERAIS LTDA

CLASSIC MÓVEIS LTDA

COMERCIAL CLAUFER EIRELI

COMÉRCIO DE FUNDIDOS RIO VERDE LTDA

CTC FUNDIDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

ISOAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FUNDIDOS LTDA

KERLI FABRÍCIO FILHO EIRELI - METAL POLO

LIDERANÇA ALUMÍNIOS LTDA ME

LUIS AUGUSTO R. CARVALHO DESIGN DE MÓVEIS 

LUMINÁRIAS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA

LUX MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

METALFORMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

FUNDIÇÃO UNICLÁUDIO LTDA

FUNDIDOS DE FERRO NACIONAL LTDA ME

FUNDIDOS IRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

FUSARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

GDA INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO MANÁ MÓVEIS LTDA

INOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME

FUNDIÇÃO LIBANEZA LTDA

FUNDIÇÃO MAFRA LTDA

FUNDIÇÃO METALTEK LTDA

FUNDIÇÃO REALEZAS DO LAR LTDA

FUNDIÇÃO SANTA BÁRBARA LTDA

FUNDIÇÃO SANTA CLARA LTDA

FUNDIÇÃO SANTANA LTDA

FUNDIÇÃO SANTO EXPEDITO LTDA

FUNDIÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA

FUNDIÇÃO SÃO GERALDO LTDA

MINASMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

DANILO E SANCHES MÓVEIS LTDA - MADERMINAS

DONIFER IND. E COM. LTDA

EBF - EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDIDOS LTDA

FÁBRICA DE TELAS BARONESA LTDA 

FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

FM FUNDIDOS EIRELI

FRANCCINO MÓVEIS LTDA

FUNDIÇÃO ALFA LTDA

FUNDIÇÃO ÁLEA LTDA

FUNDIÇÃO ALUMI'ART LTDA

METALÚRGICA OURO DE MINAS LTDA

METALÚRGICA SANTA EDWIRGES LTDA

METALÚRGICA SAVEIRO IND. E COM. LTDA

METALÚRGICA METALMIG LTDA

METALÚRGICA MINAS CAR LTDA

FUNDIMIG EIRELI

FUNDVISA LTDA

MERIDA MÓVEIS LTDA

METALÚRGICA JSA LTDA

SARAH MÓVEIS LTDA

REPFOR COMÉRCIO DE FUNDIDOS EIRELI

RIG FUNDIDOS EM GERAL LTDA

TEKFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FUNDIDOS LTDA

SORRAG DO BRASIL METALÚRGICA LTDA

TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ZAR PINTURAS E COMÉRCIO LTDA 

SALOMÉ E PRADO IND. COM. LTDA ME 

FUNDIÇÃO FERBRALIG LTDA

FUNDIÇÃO FUNDMINAS LTDA

FUNDIÇÃO JODOAL LTDA

FUNDIÇÃO LASSAL LTDA ME

FUNDIÇÃO AMPLA LTDA

FUNDIÇÃO ARAGUAIA LTDA

FUNDIÇÃO ATLANTA LTDA

FUNDIÇÃO CALIFÓRNIA EIRELI

FUNDIÇÃO CONFIANÇA EIRELI

FUNDIÇÃO UNIBRÁS LTDA

METALÚRGICA SOUZA E MARTINS LTDA 

OLIVEIRA PRADO FUNDIÇÃO LTDA

FUNDIÇÃO UNIÃO LTDA

METALÚRGICA AMAPÁ LTDA

METALÚRGICA ATHUAL LTDA

METALÚRGICA BRAS SOL LTDA

METALÚRGICA DRAGÃO LTDA

FUNDIBAN LTDA
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ÍNDICES DO SETORÍNDICES DO SETOR

Indústria brasileira de fundição acumula Indústria brasileira de fundição acumula 
altas consecutivas em 2022altas consecutivas em 2022

Em julho, a indústria brasileira de fundição produziu 240.543 t de fundidos, o que equivale a uma alta de 
+2,0% em relação a junho/22 e de +8,3% sobre julho/21. 

No acumulado do ano, janeiro a julho, o setor produziu 1,625 milhão t. O volume corresponde a um cres-
cimento de +10,8% no comparativo com o mesmo período de 2021. 

As informações aqui apresentadas foram compiladas pela ABIFA – Associação Brasileira de Fundição.

Tab. 1 – Comparação mensal (Julho/Junho 2022) e anual (janeiro a julho) da produção brasileira de fundidos.

Metal Julho/22
(t)

Junho/22
(t)

Julho/Junho 22
(%)

Jan-Jul 22
(t)

Jan-Jul 21
(t)

Jan-Jul 22/21 
(%)

Ferro 196.948 192.136 2,5 1.328.304 1.185.535 12,0
Aço 25.298 25.792 (1,9) 172.452 156.516 10,2

Não ferrosos 18.297 17.996 1,7 125.002 125.825 (0,7)
• Cobre 2.929 2.929 - 19.958 18.789 6,2
• Zinco 98 98 - 686 686 (0,1)
• Alumínio 14.850 14.549 2,1 101.418 103.412 (1,9)
• Magnésio 420 420 - 2.940 2.940 -

Total 240.543 235.924 2,0 1.625.758 1.467.876 10,8
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição

A distribuição regional da produção de fundidos nos primeiros sete meses do ano pode ser conferida na tabela 
abaixo.

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

Região Julho/22
(t)

Junho/22
(t)

Julho/Junho 22
(%)

Jan-Jul 22
(t)

Jan-Jul 21
(t)

Jan-Jul 22/21 
(%)

Centro/MG 53.219 52.206 1,9 361.413 345.476 4,6
Norte/NE 9.121 9.122 - 60.799 57.715 5,3

Rio de Janeiro 13.816 12.424 11,2 98.362 107.269 (8,3)
São Paulo 61.573 60.614 1,6 416.923 362.730 14,9

Sul 102.814 101.558 1,2 688.261 594.686 15,7
Total 240.543 235.924 2,0 1.625.758 1.467.876 10,8

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição



17FMP, AGOSTO 2022

Mercado interno
O mercado interno absorveu 87,5% da produção brasileira de fundidos no acumulado de 2022 (1,423 milhão t). 

No mesmo período de 2021, a demanda interna de fundidos produzidos no país foi de 1,265 milhão t.

No comparativo interanual (janeiro a julho 22/21), o setor fechou com alta de +12,5% do consumo interno de 
fundidos produzidos localmente.

Mercado externo
Os embarques de fundidos a partir do Brasil somaram 202.381 t entre janeiro e julho. Em relação ao mesmo 
período de 2021, a queda foi de (0,2%).

No comparativo julho22/junho22, a baixa foi expressiva: (14,5%), conforme discriminado na tabela abaixo.

Tab. 5 – Número de colaboradores da indústria brasileira de fundição em Julho de 2022.
Região Julho 2022

Centro/MG 18.062
Norte/NE 2.526

Rio de Janeiro 808
São Paulo 16.260

Sul 24.923
TOTAL 62.579

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição

Tab. 3 – Comparação mensal (Julho/Junho 2022) e anual (janeiro a julho) das exportações brasileiras de fundidos, em peso (t).

Metal Julho/22
(t)

Junho/22
(t)

Julho/Junho 22
(%)

Jan-Jul 22
(t)

Jan-Jul 21
(t) Jan-Jul 22/21 (%)

Ferro 20.580 25.526 (19,4) 177.009 181.402 (2,4)
Aço 4.611 4.106 12,3 22.120 18.341 20,6

Não ferrosos 479 405 18,3 3.252 3.028 7,4
Total 25.670 30.037 (14,5) 202.381 202.771 (0,2)

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição

Em valores, as exportações de peças fundidas aumentaram +19,6% no ano, em relação ao mesmo período de 2021.
Na base de comparação julho22/junho22, foi registrada uma queda de (15,7%).

Tab. 4 – Comparação mensal (Julho/Junho 2022) e anual (janeiro a julho)das exportações brasileiras de fundidos, em valores.

Metal Julho/22
(mil US$ - FOB)

Junho/22
(mil US$ - FOB)

Julho/Junho 22
(%)

Jan-Jul 22
(mil US$ - FOB)

Jan-Jul 21
(mil US$ - FOB)

Jan-Jul 22/21 
(%)

Ferro 56.432,6 67.907,8 (16,9) 409.888,6 352.896,2 16,1
Aço 16.167,3 18.397,9 (12,1) 90.013,0 65.885,0 36,6

Não ferrosos 1.385,8 1.495,4 (7,3) 11.367,8 8.558,0 32,8
Total 73.985,7 87.801,1 (15,7) 511.269,4 427.339,2 19,6

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição

Emprego
Em julho, a indústria brasileira de fundição empregou 62.579 colaboradores, conforme discriminado por Região 
do país, na tabela a seguir.
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Em agosto, a Reunião Plenária da ABIFA aconteceu em Nova Veneza (SC), reunindo profissionais do setor 
e fundições de todo o Estado. 

REUNIÃO PLENÁRIAREUNIÃO PLENÁRIA

ABIFA reúne profissionais do setor em Nova Veneza (SC)ABIFA reúne profissionais do setor em Nova Veneza (SC)

Além dos números de mercado da indústria brasileira de fundição (ver matéria “Indústria brasileira de fundição acu-
mula altas consecutivas em 2022”), também foram ministradas palestras técnicas, cujo conteúdo é compilado a seguir.

Origitec - Processo cold-box, alta produtividade com automação
A Origitec apresentou um novo con-
ceito de fundição com processo 100% 
cold-box, alta produtividade, baixo custo 
de investimento e rápido retorno.

No projeto MDS apresentado, foram 
obtidos resultados como: redução de 
-30% da mão de obra direta; diminui-
ção do refugo de areia misturada (-8%); 
redução de -9% do consumo de resina 
por quilo de molde; melhora de 12,5% 
do aproveitamento do forno; diminuição 
do consumo de catalizador (-9,5%) e re-
dução de -9,4% do refugo de peças.



Tecnobriq – Vantagens econômicas e ambientais na utilização de cavaco briquetado nas fundições
Fabricante de briquetadeiras, a Tecnobrig 
discorreu a respeito das vantagens da utilização 
do cavaco briquetado, uma “matéria-prima 
nobre” em suas palavras, que deve reunir as 
seguintes características: alta densidade, baixa 
umidade e elevada resistência.

De acordo com a empresa, as vantagens do 
seu uso compreendem: boa incorporação ao 
banho; redução da emissão de gases e escórias 
(em 90%); não há queima; menor consumo 
de energia elétrica e tempo de fusão (entre 5% 
e 10%); recuperação do óleo de corte (99%) e 
redução da compra de ferroligas.

Entre os chamados “resultados secundá-
rios”, foram abordados: dispensa de caçambas para decantação; redução do volume de cavacos (de 3,5 a 
6 vezes); aumento da vida útil de filtros de manga e refratários; uso de panela de vazamento para manter 
o briquete aquecido; mistura dos finos de rebarbação com o cavaco e eliminação da centrífuga.

Esta máquina é capaz de compactar briquetes com alta densidade, sendo totalmente 
automatizada.

• PRODUTO FABRICAÇÃO NACIONAL

• CAPAZ DE COMPACTAR BRIQUETES
COM ALTA DENSIDADE

• TOTALMENTE AUTOMATIZADA

• NÃO NECESSITA DE OPERADOR

• BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

ABIFER
45anos

A ABIFA parabeniza a ABIFER
Associação Brasileira da Indústria 
Ferroviária pelos seus 45 anos.

A ABIFA parabeniza a 
ABIMAQ - Asssociação 
Brasileira da Indústria 
de Máquinas e 
Equipamentos pelos 
seus 85 anos.

A ABIFA parabeniza a ABIMAQ - Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e

Equipamentos pelos seus 85 anos.   

ABIFE45 A ABIFA parabeniza a 
ABIFER - Associação 
Brasileira da Indústria 
Ferroviária pelos 
seus 45 anos. 

anos

A ABIFA parabeniza a ABIFER - Associação 
Brasileira da Indústria Ferroviária 

pelos seus 45 anos   

A ABIFA parabeniza a CNI - Confederação
Nacional da Indústria pelos seus 84 anos.   
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Inductotherm Group - Novas tecnologias nos sistemas de fusão 

A empresa apresentou soluções em sis-
temas de proteção para fornos a indu-
ção, oferecidas pela sua Divisão Melting. 
Entre elas, destacam-se o sistema de-
tector de fuga à terra (Aranha); detec-
tor terra portátil; sistema de proteção 
e monitoramento de aterramento do 
banho (GLD); sistema de proteção de 
penetração de metal (EMMLD); e a so-
lução em gerenciamento de fornos de 
fusão iSense Lte.

A tecnologia iSense Lte consiste em uma combinação de topologia de rede, protocolos de comunicação, 
banco de dados e sensores conectados por meio de uma interface gráfica do usuário, permitindo acesso 
remoto a qualquer hora, em qualquer lugar. O sistema é composto por um acesso via Internet, para mo-
nitoramento dos dados de operação e alarmes, com acesso via celular.

Tecnitri - Importância da gestão financeira, linhas de crédito, linhas de fomento e tratamentos 
tributários diferenciados

A empresa discorreu sobre a importância 
da gestão financeira, linhas de crédito e de 
fomento, além da revisão administrativa tri-
butária e alteração da lei sobre o crédito de 
ICMS sobre uso de material reciclado nos 
produtos.

A Tecnitri acompanha e elabora diagnós-
ticos, mentoria, consultoria, treinamento, 
assessoria e apoio empresarial, realizando 
a interface entre os clientes que necessitam 
de recursos e o mercado, buscando as mais 
diversas alternativas de crédito.

Também desenvolve e implanta diagnósticos e mentoria empresariais, visando à reestruturação da em-
presa com foco em resultados e na geração de caixa.

Layout sequencial dos trabalhos de diagnóstico, mentoria, consultoria, treinamento, 
assessoria e apoio empresarial oferecidos pela Tecnitri

A tecnologia iSense Lte reúne recursos baseados em Ethernet, proporcionando a gestão 
remota de fornos de fusão.

Recursos baseados em Ethernet                        
(Acesso remoto baseado em aplicativo)

O sistema é composto de um acesso via internet , 
para o monitoramento dos dados de operação e 

alarmes com acesso via celular.



Sucata de aço-carbono oferecida pela Tecnova

Por meio dos processos de
reciclagem do aço carbono,
conseguimos separar e oferecer
três tipos de sucata de aço
carbono: baixo, médio e alto
manganês.

AÇO CARBONO

Produtos tecnovaTecnova - Sucatas, do beneficiamento ao 
benefício para as fundições

Segundo estimativa apresentada pela empresa, mais de 
6 milhões de toneladas de sucata de ferro são proces-
sadas e recicladas no Brasil anualmente, o que representa 
algo em torno de 30% do que é utilizado pelas indústrias 
em materiais novos, que são colocados no mercado.

As vantagens econômicas e ambientais do emprego da 
sucata também foram apresentadas, como a redução 
das emissões de CO2 em 58%, o que contribui significa-
tivamente para o processo de descarbonização.

Entre os produtos oferecidos pela Tecnova, destacam-se 
sucatas de aço-carbono (baixo, médio e alto Mn), de aço 
galvanizado, inox 304, inox 430 e oxicorte.

AMB - História e serviço do jateamento – 
Soluções no mundo de jateamento e 
acabamento de superfície
A Alju Metal Blasting apresentou as soluções que ofere-
ce em equipamentos para jateamento, as quais compre-
endem jateadoras de prato simples/duplex, jateadoras 
de tamboreamento, jateadoras de cargas suspensas e ja-
teadoras contínuas de esteira, além de projetos especiais 
de jateamento.
A empresa também desenvolve equipamentos para o 
acabamento de superfícies.

A próxima Reunião Plenária da ABIFA acontece em 29 
de setembro, em Caxias do Sul (RS).
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CURSOSCURSOS

Gestão de Custos Industriais e Gestão de Custos Industriais e 
Formação do Preço de VendasFormação do Preço de Vendas

Em 21 de setembro, a ABIFA – Associação Brasileira 
de Fundição, em parceria com a Albuquerque Paulo & 
Associados, realizará, via web, o curso Gestão de Custos 

Industriais e Formação do Preço de Vendas, voltado ao setor 
de fundição. 

Objetivo
Aperfeiçoar as competências dos profissionais da Indústria 
Metalúrgica (fundição e usinagem), com vistas a apurar e ge-
renciar os custos do processo produtivo com eficiência e for-
mar o preço de venda corretamente.

Conteúdo programático
1) Conceitos e Elementos de Custos
■ O que é e qual sua importância
■ Classificação dos custos
■ Objetivos gerais, sistema de custos e 
métodos mais utilizados

2) Métodos de Custeio
■ Aplicabilidade
■ Lógica dos sistemas de custeio
■ Custeio por absorção (RKW)
■ Custeio ABC (por atividade)

Gestão de Custos Industriais e Formação do Preço de Vendas
Data: 21/09/2022
Carga horária: 4 horas
Horário: 14 h às 18h
Local: via web 
Investimento Associado ABIFA: R$ 300,00
Investimento não associado ABIFA: R$ 500,00
Inscrições: Até 06/09/2022
Link de inscrição: https://forms.gle/tjnYk4aBy8xwUxDW7

3) Bases Estruturais
■ Fluxo do sistema de 
custos
■ Taxa horária
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ABIFA promove cursos em parceria ABIFA promove cursos em parceria 
com o SENAI – Agenda 2S22com o SENAI – Agenda 2S22

Confira, abaixo, a agenda de cursos promovidos pela ABIFA no segundo semestre de 2022, em parceria 
com o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizado Industrial. As aulas acontecem on-line, ao vivo e com 
interação total.

Datas Treinamentos ABIFA │ SENAI

12 a 15/09
Metalurgia e metalografia das ligas de alumínio silício
Carga horária: 16h │ 4h/dia – Turno: das 8h às 12h
Investimento associado ABIFA*: R$ 350,00

26 a 30/09
Dimensionamento de canais e massalotes para peças fundidas vazadas em moldes de areia
Carga horária: 20h │ 4h/dia – Turno: das 18h às 22h
Investimento associado ABIFA*: R$ 400,00

18 a 21/10
Custos de fundição
Carga horária: 16h │ 4h/dia – Turno: das 8h às 12h
Investimento associado ABIFA*: R$ 350,00

25 a 28/10
Análise térmica de solidificação na produção dos ferros fundidos cinzentos e nodulares
Carga horária: 16h │ 4h/dia – Turno: das 8h às 12h
Investimento associado ABIFA*: R$ 400,00

8 e 9/11
Fabricação de moldes e machos pelo processo cura a frio
Carga horária: 8h │ 4h/dia – Turno: das 8h às 12h
Investimento associado ABIFA*: R$ 200,00

22 a 25/11
Principais tipos de defeitos formatos em peças de ferro fundido cinzento e nodular
Carga horária: 16h │ 4h/dia – Turno: das 8h às 12h
Investimento associado ABIFA*: R$ 350,00

6 a 8/12
Análise de falha em componentes metálicos
Carga horária: 12h │ 4h/dia – Turno: das 8h às 12h
Investimento associado ABIFA*: R$ 570,00

*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
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MULHERES NA FUNDIÇÃOMULHERES NA FUNDIÇÃO

A inserção da mulher no 
mercado de trabalho se 
deu com as I e II Guerras 

Mundiais (1914/1918 e 1939/1945), 
quando os homens foram para as 
batalhas e elas passaram a assumir 
os negócios da família e a posição 
deles no mercado de trabalho. De 
lá para cá, a batalha feminina inclui 
duplas jornadas e lutas por seu 
reconhecimento na sociedade.

Segundo dados da PNAD Contínua 
(Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua) 2019, o 
número de mulheres no Brasil é 

Mulheres ganham espaço na fundiçãoMulheres ganham espaço na fundição

Por Maria Carolina Garcia

superior ao de homens. A população 
brasileira é composta por 48,2% de 
homens e 51,8% de mulheres. 

Quanto à educação, há uma tendên-
cia geral de aumento da escolaridade 
das mulheres em relação aos homens, 
sendo que elas atingem, em média, 
um nível de instrução superior à de-
les. Segundo levantamento realizado 
pelo IBGE, 57% dos estudantes de 
ensino superior são mulheres; elas 
ocupam cerca de 71,3% das vagas 
nos cursos de Licenciatura, e 54,9% 
no Bacharelado (https://educa.ibge.
gov.br/).

Na fundição, tida tradicionalmente 
como um “ambiente masculino”, 
aos poucos a mulher se faz pre-
sente. Eu, que acompanho o setor 
há 24 anos, noto claramente o au-
mento do número de mulheres em 
cargos de liderança na fundição, e 
também na linha de produção.

A partir dessa edição da RFMP, 
renuiremos algumas dessas histó-
rias. Uma singela homenagem à 
“Mulher na Fundição”.

A seguir, confira o bate-papo com 
Laís Brichesi, diretora-presidente 
da Deluma.

O que a levou a atuar na fundição?

Laís Brichesi: Nasci no mundo da fundição e desde criança acompanhava meu pai (Devanir Brichesi, in memorian) 
na fábrica aos finais de semana. Sempre gostei muito desse universo e foi tão natural seguir esse caminho, que 
nem me lembro o marco exato. Cursei Administração, já com a intenção de trabalhar na Deluma. Inclusive tive 
outras experiências profissionais, que impulsionaram o meu desenvolvimento, mas sempre soube que esse era 
meu lugar.

A fundição sempre foi tida como um “ambiente hostil, masculino”. Qual a sua experiência em relação 
a esse estigma do setor?

Laís Brichesi: Os ambientes são majoritariamente masculinos e, por muitas vezes, sou a única mulher em reu-
niões e encontros. Isso intimida, porém cada vez mais tenho encontrado meu espaço para dialogar de forma 
equilibrada. Tenho poucas referências femininas na indústria, mas venho de uma família de mulheres incríveis 
e fortes, o que me impulsiona a deixar o meu legado. Espero servir de inspiração, de alguma forma, para as 
próximas que virão.
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Você acredita ter sofrido algum tipo de resistência 
quando assumiu a fundição?

Laís Brichesi: O meu processo de sucessão foi um pou-
co diferente. Perdi meu pai (Devanir Brichesi, presidente 
da ABIFA de 2007 a 2013) de forma repentina e, apesar 
de já trabalhar na empresa e estar sendo preparada, aca-
bei assumindo a companhia de um dia para o outro. O 
time da Deluma juntou forças para me suportar nesse 
desafio e o mercado foi extremamente amigável, clien-
tes, fornecedores, concorrentes. Estamos vivendo essa 
nova fase há oito meses e, sinceramente, ainda não en-
contrei resistência.

Qual a representatividade de mulheres no quadro 
de colaboradores da Deluma?

Laís Brichesi: Atualmente, 12% do nosso quadro de funcionários é composto por mulheres. Temos mulheres 
atuando em diversas áreas da empresa, inclusive na fundição e usinagem. Em cargos de liderança, o percentual 
de mulheres é maior do que a média geral. Hoje, 18% da nossa liderança é do gênero feminino. 

Você identifica vantagens em empregar mulheres na fundição?

Laís Brichesi: Eu vejo vantagem em manter a Deluma uma empresa inclusiva e diversa. Acredito que a diver-
sidade gera diferentes perspectivas, propiciando criatividade e inovação; ingredientes necessários para manter 
qualquer empresa competitiva. As mulheres são extremamente qualificadas e dedicadas, possuem habilidade 
para tratar diversos assuntos ao mesmo tempo e equilíbrio para tomada de decisão.

Quais as suas diretrizes enquanto gestora da empresa?

Laís Brichesi: Direciono o time com entusiasmo, através dos valores da empresa, sempre em busca de compe-
titividade. Trabalhamos diariamente para atender às expectativas de nossos parceiros e construir essa Deluma 
que é referência e preferência em fundição de alumínio.

Em uma frase, como é ser “Mulher na fundição”?

Laís Brichesi: Ser mulher na fundição é como a própria fundição: Exige temperatura, força, flexibilidade e pressão. 
Tudo ao mesmo tempo! g

Laís Brichesi, diretora-presidente da Deluma
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AAREIREIASAS

Areia cerâmica

Bentopack (RP)

Globemetal (RP)

Mineração Curimbaba (P)

Refratek (P)

Thermo (RP)

Areia coberta shell
Bentomar (P)

Bentopack (RP)

Comil Cover Sand (P)

Kaldron (RP)

Mineração Jundu (P)

Tec Sand (P)

Thermo (RP)

Areia de cromita

Bentopack (RP)

Comercial Cometa (D)

Comil Cover Sand (D)

Extrativa Metalurgia (P)

Globemetal (RP)

Kaldron (RP)

MQB Chemical (P)

Ribe Sid (D)

Síderos (RP)

Thermo (RP)

VAR Insumos (R)

Areia de sílica

Bentomar (P)

Bentopack (RP)

Comil Cover Sand (R)

Fast Bras (R)

Kaldron  (R, RP)

Mineração Darcy (P)

Mineração Jundu (P)

Raw Material (D)

Ribe Sid (D)

Tec Sand (R)

Thermo (RP)

Areia de zicornita

Bentopack (RP)

Comil Cover Sand (R)

Globemetal (RP)

Kaldron (RP)

MQB Chemical (D)

Raw Material (D)

Ribe Sid (D)

Thermo (RP)

VAR Insumos (R)

Zircontec (D)

Levantamento reúne fornecedores de areias, Levantamento reúne fornecedores de areias, 
resinas e aditivos para processos de fundiçãoresinas e aditivos para processos de fundição

Nesta edição da revista FMP, é veiculada uma nova versão do Guia ABIFA de Areias, 
Resinas & Aditivos. Para esta pesquisa foram enviados questionários eletrônicos a 

123 empresas. A tabulação abaixo inclui 37 delas. Os seus nomes estão relacionados de 
acordo com o seu portfólio, respeitando a seguinte legenda: P (Produtor); D (Distribuidor); 

R (Revendedor) e RP (Representante).



www.jundu.com.br /mjundu

DESENVOLVA COM NOSSA ENGENHARIA
DE APLICAÇÕES PROJETOS EM COAUTORIA.

SOLUÇÕES
FUNDIÇÃO

AREIA BASE PARA FUNDIÇÃO,
AREIA COBERTA PARA SHELL

MOLDING E SÍLICA MOÍDA.

SUPERANDO DESAFIOS
E INOVANDO EM SOLUÇÕES

PARA FUNDIÇÕES
HÁ MAIS DE 60 ANOS
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Areia padrão
Bentopack (RP)
Comil Cover Sand (R)
Ribe Sid (D)
Thermo (RP)

Areia para jateamento 
Bentopack (RP)

Brasibras (D)

Comil Cover Sand (R)

Fast Bras (R)

Mineração Curimbaba (P)

Ribe Sid (D)

Tec Sand (R)

Thermo (RP)

Areia shell reciclada
Bentomar (P)
Kaldron (RP)
Thermo (RP)

RESINAS RESINAS && ADITIVOS ADITIVOS

Aditivos (de areia) inorgânicos
ASK Chemicals (P, D)
Bentopack (RP)
Comil Cover Sand (P)
Kaldron (RP)
MQB Chemical (P)
Ribe Sid (P)
Thermo (RP)

Aditivos (de areia) mistos
Bentopack (RP)
Kaldron (RP)
MQB Chemical (P)
Ribe Sid (P)
Thermo (RP)

Aditivos (de areia) orgânicos
Kaldron (RP)
MQB Chemical (P)
Ribe Sid (P)
Thermo (RP)

Aglomerantes especiais 

(areia verde)

Bentomar (P)

Bentonit União Nordeste (P)

Bentopack (RP)

Buntech (P)

Comil Cover Sand (P)

Foseco (P)

Kaldron (P)

Refratil (R)

Ribe Sid (D)

Tec Sand (P)

Thermo (RP)

Aglomerantes especiais 

(processo CO2)

Bentomar (D, R)

Bentopack (RP)

Foseco (P)

MQB Chemical (P)

Refratil (R)

Ribe Sid (P, D)

Thermo (RP)

Amido / dextrina

Bentomar (D, R)

Comil Cover Sand (R)

Fast Bras (R)

Ferramaq (R)

Kaldron (R)

MQB Chemical (D)

Ribe Sid (D)

Tec Sand (R)

Thermo (RP)

Bentonita cálcica

Bentonisa (P)

Bentonit União Nordeste (P)

Buntech (P)

Comil Cover Sand (R)
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Ferramaq (R)

Kaldron (D)

Refratil (R)

Ribe Sid (D)

Tec Sand (R)

Thermo (RP)

VAR Insumos (R)

Bentonita sódica ativada e 

natural

Bentomar (D, R)

Bentonisa (P)

Bentonit União Nordeste (P)

Bentopack (RP)

Buntech (P)

Buschle e Lepper (D)

Comil Cover Sand (R)

Ferramaq (R)

Kaldron (D)

Refratil (R)

Ribe Sid (D)

Tec Sand (R)

Thermo (RP)

Tolsa (P)

VAR Insumos (R)

Catalisadores cold-box 

ASK Chemicals (D)

Bentopack (RP)

Buntech (D)

Comil Cover Sand (D)

Foseco (P)

Kaldron (RP)

Marbow Resinas (P)

Ribe Sid (P)

SI Group (P)

Thermo (RP)

Catalisadores no-bake 

ASK Chemicals (P)

Bentopack (RP)

Buntech (D)

Kaldron (RP)

Ribe Sid (P)

SI Group (P)

Thermo (RP)

Catalisadores para resinas

ASK Chemicals (P)

Bandeirante Brazmo (D)

Bentopack (RP)

Buntech (D)

Comil Cover Sand (P)

Corel (R)

Fast Bras (R)

Foseco (P)

Kaldron (RP)
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Marbow Resinas (P)

Maxepoxi (D)

MQB Chemical (P)

Ribe Sid (P)

SI Group (P)

Thermo (RP)

Pó de carvão mineral

Buntech (D)

Buschle e Lepper (D)

Comil Cover Sand (R)

Kaldron (D)

Ribe Sid (D)

Thermo (RP)

VAR Insumos (R)

Resina epóxi e/ou poliuretano

Bandeirante Brazmo (D)

Corel (P, R)

Hard (P, D)

Kaldron (RP)

Maxepoxi (D)

Raw Material (D)

Thermo (RP)

Resina epóxi para modelos e 
moldes

Corel (P)

Hard (P)

Kaldron (RP)

Maxepoxi (D)

Ribe Sid (P)

Thermo (RP)

Resina fenólica de 
caixa quente
Buntech (P)
Comil Cover Sand (P)
Fast Bras (R)
Foseco (P)
Kaldron (RP)
Marbow Resinas (P)
Ribe Sid (P)
SI Group (P)
Thermo (RP)

Resina fenólica de 
cura em estufa
ASK Chemicals (D)
Comil Cover Sand (P)
Foseco (P)
Kaldron (RP)
Maxepoxi (D)
Ribe Sid (P)
Thermo (RP)

Resina fenólica de cura éster
ASK Chemicals (P)
Bentopack (RP)
Kaldron (RP)
Marbow Resinas (P)
Ribe Sid (P)
SI Group (P)
Thermo (RP)

Resina fenólica em pó, para 
shell molding
Comil Cover Sand (P)
Kaldron (RP)

Marbow Resinas (P)

Ribe Sid (D)

Thermo (RP)

Resina fenólica líquida, para 
shell molding
Bentopack (RP)

Comil Cover Sand (P)

Foseco (P)

Kaldron (RP)

Marbow Resinas (P)

Ribe Sid (P)

SI Group (P)

Thermo (RP)

Resina fenólica uretânica de 
caixa fria

ASK Chemicals (P)

Bentopack (RP)

Buntech (P)

Comil Cover Sand (P)

Foseco (P)

Kaldron (RP)

Marbow Resinas (P)

Ribe Sid (P)

SI Group (P)

Thermo (RP)

Resina fenólica uretânica de 
cura a frio

ASK Chemicals (P)

Bentopack (RP)

Buntech (P)

GUIA ABIFA DE AREIAS, RESINAS GUIA ABIFA DE AREIAS, RESINAS && ADITIVOS ADITIVOS
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Comil Cover Sand (P)

Foseco (P)

Kaldron (RP)

Marbow Resinas (P)

Ribe Sid (P)

SI Group (P)

Thermo (RP)

Resina furânica de 

caixa quente

ASK Chemicals (D)

Buntech (P)

Comil Cover Sand (P)

Foseco (P)

Kaldron (RP)

Ribe Sid (D)

SI Group (P)

Thermo (RP)

Resina furânica de 

cura a frio

ASK Chemicals (P)

Bentopack (RP)

Buntech (P)

Comil Cover Sand (P)

Foseco (P)

Kaldron (RP)

Ribe Sid (D)

SI Group (P)

Thermo (RP)

Resina inorgânica para metais 
ferrosos / caixa fria

Comil Cover Sand (P)

Kaldron (RP)

Ribe Sid (P)

Thermo (RP)

Resina inorgânica para metais 
ferrosos / no-bake
Comil Cover Sand (P)
Kaldron (RP)
Ribe Sid (P)
Thermo (RP)

Resina inorgânica para 
não ferrosos / caixa fria
ASK Chemicals (P)
Comil Cover Sand (P)
Kaldron (RP)
Ribe Sid (P)
Thermo (RP)

Resina inorgânica para 
não ferrosos / no-bake
Kaldron (RP)
Ribe Sid (P)

Thermo (RP)
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Resina para o processo CO2

Bentopack (RP)

Foseco (P)

Kaldron (RP)

MQB Chemical (P)

Ribe Sid (P)

SI Group (P)

Thermo (RP)

Resina poliuretano para modelos
Hard (D)
Kaldron (RP)
Maxepoxi (D)
Ribe Sid (D)
Thermo (RP)

C O V E R  S A N D

GUIA ABIFA DE AREIAS, RESINAS GUIA ABIFA DE AREIAS, RESINAS && ADITIVOS ADITIVOS

ENDEREÇOSENDEREÇOS

ASK Chemicals
Via Anhanguera km 103

13068-616, Campinas (SP)

Tel. (+55 19) 3781-1310

https://www.ask-chemicals.com/
pt/inicio

Bentomar
Rua Doutor Edgard Magalhaes 

de Noronha, 165

03480-000, Rio Claro (SP)

Tel. (+55 19) 2721-2719

https://bentomar.com.br/site/

Bentonisa Bentonita do 
Nordeste 
BR 412 km 19

58123-000, Boa Vista (PB)

Tel. (+55 11) 99507-3841

https://www.bentonisa.com.br/

Bentonit União Nordeste 
Av. Queiroz Filho 1700, 

Torre A, sala 402

05319-000, São Paulo (SP)

Tel, (+55 11) 2112-6600

https://www.bentonit.com.br/

Bentopack

Rua Marques do Herval 894, sala 4

93010-200, São Leopoldo (RS)

Tel. (+55 51) 3035-1005

http://bentopack.com.br/

Brasibras

Av. Presidente Wilson, 2425 

03107-002, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 2914-1840

https://www.brasibras.com.br/

Buntech Tecnologia em 

Insumos 

Rua dos Estados, 150

06516-310, Barueri (SP)

Tel. (+55 11) 4151-3737

https://www.buntech.com/

Buschle & Lepper

Rua Inácio Bastos, 984 

89202-310, Joinville (SC)

Tel. (+55 47) 99964-5291

https://www.buschle.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

08586-180, Itaquaquecetuba (SP)

Tel. (+55 11) 2942-4022 

http://comilcoversand.com.br/
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RECUPERAÇÃO TÉRMICA 

Recuperação de Areia - OMEGA SINTO

Leito fluidizado de alta intensidade projetado para
excelente separação de finos, com barras agitadoras
para retirar finos dos grãos de areia.

Aro do tambor variável para controle da retenção da 
areia, cilindros de pressão variável conectados aos 
rolos cerâmicos e permite fricção elevada ou leve 
totalmente controlável.

Leito inerte, protege o revestimento cerâmico 
da abrasão, proporciona isolamento térmico 
adicional e 3 anos de garantia no revestimento 
do forno e dos queimadores ‘ ‘bubble cap’’.

Isolamento térmico por manta cerâmica, placa 
cerâmica e ‘‘leito inerte’’ de areia e redução de 
consumo energético.

Queimadores ‘‘Bubble Cap’’ em aço inoxidável, 
introduz mistura de gás/ar no forno, proporciona 
a fluidificação da areia e construção em aço inox 
para grande durabilidade.

Trocador de calor standard, retira energia térmica 
da areia quente e aquece o ar de fluidificação, 
reduz o consumo de gás e não requer mantenção.

Rolos cerâmicos e tambor com revestimento cerâmico
de grande durabilidade, manutenção mínima e auto 
lubrificação.

Entrada da Areia

Área de 
limpeza da Areia
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GUIA ABIFA DE AREIAS, RESINAS GUIA ABIFA DE AREIAS, RESINAS && ADITIVOS ADITIVOS

Corel Comércio de Resinas

Rua Beirute, 230

90240-080, Porto Alegre (RS)

Tel. (+55 51) 3058-1948

https://www.corelrs.com.br/

Extrativa Metalurgia 

Rodovia Br 265, km 266, s/n, 

galpões 115 e 125

36315-000, São João Del Rei (MG)

Tel. (+55 31) 99205-5523  

http://www.extrativametalurgia.
com.br/

Fast-Bras Abrasivos e 

Equipamentos Vibratórios

Rua Silvio Tali,130

13344-241, Indaiatuba (SP)

Tel. (+55 19) 3894-4975 

https://www.fastbrasonline.com.br/

Ferramaq Insumos para 

Fundição

Rua Antonio Ruvolo, 1171

08540-215, Ferraz de 

Vasconcelos (SP)

Tel. (+55 11) 9340-1955 

https://ferramaq.net/

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

Globemetal Representações

Rua Araguaia, 611

09192-230, Santo André (SP)

Tel. (+55 11) 4472-3040

globemetal@uol.com.br 

Hard Polímeros

Rua dr. Humberto Pinheiro Vieira, 
150 lote 1A

89219-570, Joinville (SC)

Tel. (+55 47) 99221-4151

https://hard.com.br/

Kaldron Comércio e Insumos 
Minerais 

Rua José de Alcântara, 574 

04324-000, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 96355-7301

medeiros@kaldron.com.br

Marbow Resinas

Rua Antonio Belizzia, 527

18147-000, Araçariguama (SP)

Tel. (+55 11) 2626-5980

https://www.marbowresinas.com.br/

Maxepoxi 

Rua Placido Vieira, 420 

04754-080, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 5645-1900 

https://www.maxepoxi.com.br/

Av. João Pinheiro, 3.665

37701-387, Poços de Caldas (MG)

Tel. (+55 35) 98696-0894

https://www.curimbaba.com.br/
pt/home

Mineração Darcy

Fazenda Luciana s/n, Zona Rural

14200-000, São Simão (SP)

Tel. (+55 16) 3984-1401

https://www.mineracaodarcy.
com.br/

Rodovia SP 215, km 116

13690-000, Descalvado (SP)

Tel. (+55 19) 3583-9200

https://www.mjundu.com.br/

Mirai Metals & Minerals 

Rua Cadmio, 485

08586-110, Itaquaquecetuba (SP)

Tel. (+55 11) 2500-5171

comercial@miraicomercial.com.br
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MQB Chemical

Rodovia Pedro Manoel Pereira, 255

88813-820, Criciúma (SC)

Tel. (+55 48) 3431-3333 

https://www.mqbchemical.com.br/

Raw Material 

Rua José Garcia Sobrinho, 130A

09371-316, Mauá (SP)

Tel. (+55 11) 4513-9844

https://www.raw.com.br/

Refratek 

Rua Des. Tavares sobrinho, 775

89206-500, Joinville (SC)

Tel. (+55 47) 9991-4659

https://www.refratek.com.br/

Refratil Refratários

Rua Monte Alto, 59 

03332-070, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 2605-6050

https://www.refratil.com.br/

Riber Sid Insumos para 

Fundição

Av. Marechal Costa e Silva, 4048

14075-600, Ribeirão Preto (SP)

Tel. (+55 16) 3969-8787

https://www.ribersid.com.br/

SI Group 

Av. Brasil, 4.500

13505-600, Rio Claro (SP)

Tel. (+55 19) 99258-1916

https://siigroup.com/

Síderos 

Rua Estevão Baião, 855

04624-002, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 3474-4300 

https://www.sideros.com.br/

Tec Sand 

Av. Marginal, 380/390 

06550-000, Pirapora do 

Bom Jesus (SP)

Tel. (+55 11) 4131-9100

http://www.tecsand.com.br/

Togni

Rua Antonio Togni, 2.439

37704-356, Poços de Caldas (MG)

Tel. (+55 35) 2101-2211 

http://www.togni.com.br/2011/
index.php

Thermo 

Rua XV de Abril

89160-000, Rio do Sul (SC)

Tel. (+55 47) 99977-1642

http://www.thermoconsultlatina.
com/

Tolsa

Rua Paula Jacob, 222

89245-000, Araquari (SC)

Tel. (+55 11) 3654 0784

https://www.tolsa.com/

VAR Insumos  

Rua Egberto da Silva Mafra, 23

05368-150, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 3733-7879

var.insumos@terra.com.br

Zircontec

Rua Antonia Regagnin 

Fumachi, 46

13254-238, Itatiba (SP)

Tel. (+55 11) 4534-0121

https://www.zircontec.com.br/ g
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Leonardo Pereira, Regis Fabiano do Amaral, Vinicius Karlinski de Barcellos

Introdução

O ADI – Austempered Ductile 
Iron possui propriedades 
únicas, resultado do ciclo 

de tratamento térmico de austêmpera 
aplicado ao ferro fundido nodular. 

A aplicação da austêmpera propor-
ciona melhoria das propriedades 
mecânicas do ferro fundido nodu-
lar de maneira combinada ou indi-
vidual. As propriedades mecânicas 
do ADI dependem da composição 
química do ferro fundido nodular e 
dos parâmetros utilizados no ciclo 
de tratamento térmico. 

A alteração das propriedades me-
cânicas do ferro fundido nodular 
após a realização de um ciclo de 
austêmpera deve-se à modificação 
da sua microestrutura, que passa 
de ferrítica ou perlítica, para ferrita 
acicular e austenita estabilizada de 
alto carbono, que recebe a denomi-
nação de ausferrita[1,3].

A reação de austêmpera ocorre 
com a nucleação e crescimen-
to da ferrita acicular, a partir de 
defeitos na estrutura cristalina e 
difusão simultânea de carbono 
para a austenita. 

A nucleação e o crescimento das 
agulhas de ferrita possibilita a ele-
vação do teor de carbono na auste-
nita remanescente. 

Essa etapa, exemplificada na reação 
(1) é o primeiro estágio da transfor-
mação, que é a razão do tratamento 
isotérmico de austêmpera e, quando 
completa, confere a melhor combi-
nação de propriedades ao ADI.

1º estágio: γ → αac + γHC        (1)

2º estágio: γHC → Fe3C + α    (2)

O maior teor de austenita de alto 
carbono, com elevado índice de 

estabilidade térmica e mecânica, é 
obtido ao final do primeiro estágio. 
Essa estabilização da austenita de-
corre do alto teor de carbono pre-
sente em solução sólida. 

Esse teor de carbono é menor 
quando a austêmpera é realizada 
em baixas temperaturas (260°C e 
268°C), em comparação a quando 
é realizada em altas temperaturas, 
como 371°C, 385°C e 399°C[4]. 

A austenita, por possuir maior nú-
mero de planos de escorregamento 
preferenciais, proporciona maior 
ductilidade. 

O tempo compreendido entre o fi-
nal do primeiro estágio e o início 
do segundo estágio da reação de 
austêmpera é denominado de jane-
la de processo. Nesse momento, se 
tem a maior porcentagem de auste-
nita de alto carbono. 

Permanecendo-se com o tratamento 
isotérmico de austêmpera, ocorrerá 

Determinação da janela de processo de um ADI, utilizando Determinação da janela de processo de um ADI, utilizando 
a simulação computacional com validação experimentala simulação computacional com validação experimental

Esse trabalho teve por objetivo determinar a janela de processo do tratamento térmico 
de austêmpera para a obtenção de um ferro fundido nodular austemperado. Para tanto, 
foram utilizadas três ferramentas: Programa de computador baseado em redes neurais 

para a estimativa da austenita; mensuração da dureza e análise da microestrutura. 
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Fig. 1 – Moldes de CPy e cápsulas de análise térmica após o vazamento.

a precipitação de carbonetos e for-
mação de ferrita a partir da austeni-
ta de alto carbono. 

Este é o segundo estágio da reação 
de austêmpera, que no ADI é in-
desejado, pois leva à diminuição da 
tenacidade e ductilidade do mate-
rial. A janela de processo sofre im-
portante influência da composição 
química da austenita após a etapa 
de austenitização, bem como da 
temperatura de austêmpera.

A temperatura e o tempo de auste-
nitização é uma etapa crítica para 
determinação do teor de carbono 
em solução sólida na austenita[5]. 
Quanto maior a temperatura de 
austenitização, maior será a quan-
tidade de carbono dissolvido na 
austenita em equilíbrio com os nó-
dulos de grafita. 

O maior teor de carbono na aus-
tenita reduz a taxa de nucleação da 
ferrita acicular, diminuindo a ve-
locidade com que ocorre a reação 
1. Isso resultará em uma estrutura 
mais grosseira do ADI e atrasará a 
abertura da janela de processo[6].

Um conjunto de programas permi-
te calcular a estimativa de austenita 
retida em função da liga e parâme-
tros do ciclo de austêmpera[7,8]. 

O modelo desenvolvido por Yescas 
e Bladeshia, e implementado no 

software de simulação por David 
Mackay, leva em consideração os 
teores de C, Si, Mn, Cu, Ni e Mo 
presentes na liga do ferro fundido 
nodular e parâmetros do ciclo de 
austêmpera, como temperatura e 
tempo de austenitização e tempe-
ratura e tempo de austêmpera. 

O modelo e o programa de simu-
lação trabalham com um enorme 
banco de dados composto por re-
sultados experimentais reportados 
na literatura[9].

O objetivo desse trabalho é comparar 
os resultados obtidos por meio da si-
mulação, com resultados experimen-
tais. A variação da porcentagem de 
austenita da simulação será compara-
da com os resultados de medição da 
dureza e imagens da microestrutura. 

Materiais e métodos
A produção do ferro fundido no-
dular foi realizada em ambiente la-
boratorial.

Para tanto, foi utilizado um forno 
a indução Inductotherm de média 
frequência, com capacidade para 
9 kg de ferro. A carga foi adiciona-
da nas quantidades apresentadas na 
tabela 1.

A temperatura foi elevada até 
1510°C. Após atingir essa tempe-
ratura, o metal foi basculado em 
uma panela de nodularização do 
tipo sanduiche, para o tratamento 
de nodularização com 100 g de 
Fe46Si8Mg, e de inoculação com 
80 g de Fe-75Si. 

Tab. 1 - Carga adicionada no forno de indução (gramas).
Aço 1013 Nodular Gusa Fe75Si Fe80Mn Fe58Mo

4000 3600 1000 72 5 20
Ni Cu C (94%) SiC Escorificante Ca-S
54 44 167 6 10 2
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Ao atingir a temperatura de 1350°C, 
a amostra coquilhada foi retirada 
utilizando amostrador Italsamp F, 
da Italterm, para análise química 
em espectrômetro de emissão óp-
tica Q2 ION, da Bruker. 

O ferro fundido foi vazado em 
cápsulas para análise térmica, mo-
delo Italcarb K, com e sem adição 
de telúrio e enxofre. Elas foram 
conectadas, por meio de um pe-
destal, ao sistema de aquisição de 
dados (National Instruments). Isso 
possibilitou a obtenção da curva de 
resfriamento. 

Utilizou-se taxa de aquisição de da-
dos de 10 Hz. Para a obtenção dos 
corpos de prova em Y (CPy), o me-
tal foi vazado em moldes de areia 
ligada com silicato de sódio, como 
se observa na figura 1. 

A desmoldagem e limpeza dos 
CPy ocorreu 16 horas após o 
vazamento. Para a realização deste 

estudo, cortou-se corpos de prova 
(CP) com aproximadamente 
10 mm de lado por 50 mm de 
comprimento, a partir de CPy 
ASTM A897/A897M-16 de 13 mm 
ou ½ polegada.

Para a austenitização dos CPs de 
ferro fundido nodular, foi utilizado 
um forno laboratorial do tipo mu-
fla, resistivo, com atmosfera rica 
em CO/CO2, de modo a reduzir a 
oxidação e descarburação superfi-
cial dos corpos de prova. A etapa 
de austenitização foi realizada por 
120 minutos, a 900°C. 

Ao serem retirados do forno de 
austenitização, os corpos de prova 
foram conduzidos imediatamente 
para o banho de austêmpera. 

O banho de austêmpera consiste em 
uma liga de estanho e zinco fundida 
a 340°C, o que promoveu o rápido 
resfriamento dos CPs até a tempera-
tura objetivada de austêmpera. 

Foram utilizados tempos de aus-
têmpera de 10, 20, 40, 80, 160, 
320 e 640 min. Após a realização 
da austêmpera, os CPs foram 
resfriados ao ar até a temperatura 
ambiente. 

Após limpeza, os corpos de prova 
tiveram a superfície lixada. A men-
suração da dureza foi utilizada pelo 
método Brinell, em um durômetro 
Mitutoyo. Foram utilizadas esfera 
de 2,5 mm e carga de 187 Kgf. 

Para a análise da microestrutura 
utilizando o disco abrasivo refri-
gerado, os corpos de prova foram 
cortados transversalmente. Foram 
retiradas amostras com aproxima-
damente 1 cm de altura. 

As amostras foram lixadas, polidas 
e atacadas com uma solução de 
Nital 3% e metabissulfito de sódio 
10%, permitindo a identificação da 
ausferrita e presença de martensita.  

Fig. 2 – Curva de resfriamento do ferro fundido nodular (A) e detalhe da reação eutética (B).
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Para a captura das imagens, foi uti-
lizado um microscópio Olympus 
BX60M, equipado com câmera 
e software de análise de imagens 
OmniMet 9.8.

O arquivo de parâmetros do 
software foi configurado com os 
teores em peso de carbono, silício, 
manganês, molibdênio, níquel e 
cobre do ferro fundido nodular. 

No arquivo de configuração, tam-
bém foi informada a temperatura 
de austenitização (°C), o tempo de 
austenitização (min) e a temperatu-
ra de austêmpera (°C). 

As simulações foram realizadas 
para diferentes tempos de austêm-
pera, de 5 min a 700 min, com in-
crementos de 5 min. 

O programa fornece o valor esti-
mado de austenita e o erro associa-
do à estimativa.

Resultados e discussão
O ferro fundido nodular
O resultado da análise química da 
amostra coquilhada é apresentado 
na tabela 2. 

Os traços presentes de Cr, P, Sn e 
S encontram-se acima dos valores 

considerados recomendados pela 
ASTM 897[10], que para o ADI são 
de 0,02% para o enxofre, 0,02% 
para o estanho, 0,04% para o fós-
foro e 0,1% para o cromo. 

A principal fonte de cromo é a su-
cata de aço. Já a entrada do fósfo-
ro ocorreu com o carburante e o 
retorno de ferro fundido nodular, 
sendo este também o responsável 
pelo estanho. O enxofre foi adi-
cionado intencionalmente na for-
ma de CaS, garantindo uma boa 
nodularização.

Apesar de não ser objeto de estudo 
e avaliação nesse trabalho, técnicas 
de análise térmica permitem deter-
minar, com relativa precisão, o teor 
de carbono e silício do banho, bem 
como permitem racionar a utiliza-
ção de inoculantes. Já existem no 

mercado equipamentos capazes de 
realizar tais análises. 

A observação da curva de resfria-
mento (figura 2) possibilita estimar 
que os tratamentos de nodularização 
e inoculação ocorreram com efetivi-
dade, pois isso se traduz em um pe-
queno super-resfriamento e modera-
da recalescência (ΔT = 4°C)[11,12]. 

Essa estimativa é confirmada com 
a análise da microestrutura. A 
curva de resfriamento da amostra 
coquilhada não corresponde à 
tradicionalmente obtida, sendo 
adequado suspeitar que isso se 
deva ao não preenchimento total 
da cápsula com enxofre e telúrio. 

Na figura 3, observa-se a presença 
da grafita de morfologia nodular, 
enquanto a matriz é predominante-
mente perlítica. 

Fig. 3 – Microestrutura do ferro fundido nodular na condição bruto de fusão. Esquerda: ampliação 100 
vezes; direita: ampliação de 1.000 vezes.

Tab. 2 - Composição química do ferro fundido nodular (% mássica).
C Si Cu Ni Mn Mo

3,26 2,65 1,03 0,75 0,28 0,20
Mg Cr Al P S W

0,071 0,102 0,01 0,070 0,032 <0,100
Co Nb Ti V Fe

0,0069 0,0050 <0,0030 <0,0050 Bal.
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A tabela 3 apresenta o resultado 
da análise quantitativa do número 
de nódulos por milímetro quadra-
do, distribuição dos nódulos e grau 
de modularização, de acordo com 
ASTM 247[13]. 

O software empregado na análise 
identifica e descarta os nódulos com 
diâmetro inferior a 10 µm (classe 8). 
Não foi detectada a ocorrência de 
nódulos de classe de tamanho 5, 4, 
3, 2 e 1 (maiores que 80 µm).

A baixa contagem de nódulos ou 
baixa nodularização ocasionará a 
redução da ductilidade no ADI. 

Em estudo anterior[14], essa relação fi-
cou bem evidenciada, pois a redução 
da contagem de nódulos ocasionou a 
diminuição da ductilidade do ADI. 

Cooper et al[15] observaram que o 
aumento da contagem de nódulos 
proporciona uma ausferrita mais 
homogênea, o que resulta em maior 
resistência e ductilidade. Ainda con-
forme a bibliografia 15, o aumento da 
contagem de nódulos acelera a reação 
de formação da ausferrita, possibili-
tando a obtenção de ADI em menor 
tempo de austêmpera. 

A contagem média de 193 
nódulos/mm², com grau 
de nodularização de 89%, 
é adequado e atenderia 
facilmente aos requisitos 
normalmente utilizados 
pelas montadoras. 

Simulação: Quantidade 
de austenita
Os resultados da simula-
ção mostraram-se coeren-
tes, sendo apresentados na figura 4. 

A fração máxima de austenita 
ocorreu aos 60 min de austêmpe-
ra, com 38,2%; valor que reduziu 
para 37,2%, com 140 min de aus-
têmpera. 

Para uma liga similar (3,5% C, 2,6% 
Si, 0,48% Cu, 0,96% Ni, 0,27% Mo 
e 0,25% Mn), Bahmani, Elliott e 
Varahram[16] encontraram valores 
máximos de austenita no ADI em 
tempos de austêmpera próximos a 
100 min, com a austêmpera realiza-
da a 315°C e 370°C.

Os elementos Si, Cu, Ni, Mn e Mo 

presentes no ferro fundido nodular 
utilizado nos ensaios segregaram 
durante a solidificação[17]. 

Elementos formadores de carbo-
netos, como o Cr, Mo e Mn, se-
gregam-se para os contornos das 
células eutéticas. Já o Si, Cu e Ni, 
para regiões próximas aos nódulos 
de grafita. 

Essa segregação modifica a ciné-
tica de formação da ausferrita. O 
manganês é o elemento mais crí-
tico, pois segrega com severidade, 
atrasa a cinética de formação de 
ausferrita e acelera a formação de 
carbonetos.

Fig. 4 – Resultado da simulação do teor de austenita no ADI.

Tab. 3 - Tamanho dos nódulos, nº de nódulos e grau de nodularização do ferro fundido nodular bruto de fusão. Classe de 
tamanho (CT), Média (M) e Desvio Padrão (DP)

Imagem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M DP
CT 8 (<10) 271 265 415 575 569 287 434 387 397 428 403 110

CT 7 (10 a <20) 52 37 56 47 41 45 35 65 49 63 49 10
CT 6 (20 a <40) 141 86 94 92 118 137 90 90 84 157 109 27
CT 5 (40 a <80) 5 28 25 26 9 6 25 20 27 1 17 11
Nódulos/mm² 219 171 189 180 190 207 162 198 178 236 193 23
Nodularização 92 90 87 88 86 90 89 90 83 91 89 3
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Fig. 5 – Microestrutura do ADI obtido nos diferentes ciclos. Da esquerda para direita, aumento de 100, 
200 e 1000 vezes. De cima para baixo os ciclos de 10, 20, 40, 80, 160, 320 e 640 min de austêmpera.

Propriedades mecânicas: 
Dureza
A tabela 4 apresenta os resultados 
das medidas de dureza e microdu-
reza do material bruto de fusão e 
dos diferentes ciclos.

Os valores de dureza são coerentes. 
Em tempos de austêmpera curtos, 
a austenita não atinge a estabilida-
de, ocorrendo a formação de mar-
tensita ao resfriar o ADI até a tem-
peratura ambiente. 

Em tempos demasiadamente lon-
gos de austêmpera, há a precipi-
tação de carbonetos, que não são 
visíveis via microscopia óptica. A 
precipitação destes carbonetos ele-
va a resistência mecânica do ADI 
e, por consequência, a sua dureza, 
provocando a redução acentuada 
da ductilidade e da tenacidade[16,18].

Microestrutura do ADI
Nos tempos de austêmpera de 10 e 
20 min, foram observadas grandes 
quantidades de martensita no ADI. 

A presença de martensita, apesar de 
elevar a resistência máxima e a du-
reza, ocasiona a redução acentuada 
do alongamento e da tenacidade do 
ADI, sendo admitida a presença 
desta fase em pequenas quantida-
des apenas nas classes de ADI mais 
elevadas, que possuem resistência 
máxima de 1400 ou 1600 MPa. 

A figura 5 apresenta as imagens da 
microestrutura do ADI de todos os 
ciclos, com aumentos de 100, 200 e 
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1000 vezes. Conforme observado, 
não há uma mudança perceptível 
na morfologia da ausferrita a partir 
de 40 min de austêmpera. 

Para verificar a decomposição da 
austenita de alto carbono, se faz 
necessária a realização de ensaios 
de difração de raio X, que possibi-
lita quantificar as fases presentes. 

Utilizando microscopia eletrônica 
de transmissão, é possível realizar a 
identificação de carbonetos forma-
dos na decomposição da austenita e 
a quantificação das fases presentes.

Kutsov et al[19] estudaram a cinéti-
ca de transformação de um ferro 
fundido nodular (3,2% C, 2,4% Si, 
0,21% Mn, 0,59% Ni, 0,62% Cu e 
0,13% Mo) previamente austeniti-
zado a 950°C, por 45 min. 

Os autores observaram que na tem-
peratura de austêmpera de 350°C, 
eram necessários 5 min de incuba-
ção para o início da formação da 
ausferrita. O final dessa transforma-
ção ocorreria aos 20 min, não tendo 
sido observada a decomposição da 

ausferrita até os 166 min de aus-
têmpera; tempo máximo do ensaio 
por eles conduzido.

Conclusões
O estudo permitiu concluir que 
para a liga estudada, com a austeni-
tização sendo realizada a 900ºC por 
2 h, e austêmpera realizada a 340°C, 
a janela de processo deve se situar 
entre 80 e 160 min. Visando econo-
mia e produtividade, o tempo de 80 
min de austêmpera é suficiente. 

Ainda é adequado concluir que o 
software constitui uma boa ferra-
menta para definir a janela de pro-
cesso do tratamento de austêmpera 
para obtenção de ADI.
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Introdução

Vários resíduos industriais 
já são usados em materiais 
para construção civil e di-

versos outros têm tido a sua viabili-
dade analisada. 
A utilização da ADF – Areia Des-
cartada de Fundição como agrega-
do na construção civil é atraente 
do ponto de vista econômico e 
proteção ao meio ambiente, justifi-
cando investimentos em alterações 
de processos e substituições de 
matérias-primas. 
No Brasil existem regulamentações 
que permitem o uso da ADF na 
construção civil, como Decisão de 
Diretoria CETESB nº 152/2007, 
NBR 15702/2009, Diretriz Técni-
ca FEPAM nº 01/2010, Delibera-
ção Normativa COPAM/2014 nº 
196 e Lei SC nº 17.479/2018.
De acordo com a NBR 15.702, a 
ADF é definida como areia pro-
veniente do processo produtivo 
da fabricação de peças fundidas, 
como areias de macharia, molda-
gem, “areia a verde”, preta, des-
poeiramento, de varrição, entre 
outras areias que sejam classifi-
cadas conforme a ABNT NBR 
10.004 como Classe II – Não 

Estudo da ecotoxicidade aguda e Estudo da ecotoxicidade aguda e 
crônica da areia descartada de fundiçãocrônica da areia descartada de fundição

Raquel Luísa Pereira Carnin, Marc F. Richter, Gianluca Coldebella

Perigoso e livre de mistura com 
qualquer outro resíduo ou ma-
terial estranho ao processo que 
altere suas características. Sendo 
que a ADF compreende aproxi-
madamente 85% da geração e é 
constituída basicamente de uma 
mistura contendo areia, argila, 
carvão e material fino.
As areias de fundição representam 
um dos resíduos sólidos industriais 
com maior volume de produção. So-
mente no Brasil são gerados cerca de 
3 milhões de toneladas por ano. A 
maior parte destes resíduos é dispos-
ta em aterros industriais, com custos 
para os geradores e impactos para o 
meio ambiente (Carnin, 2008).
Nas atividades industriais, o núme-
ro crescente de resíduos gerados 
em quantidades cada vez maiores 
tem exigido, tanto de seus gerado-
res quanto da sociedade, soluções e 
investimentos mais eficientes e que 
satisfaçam de forma ampla a de-
manda competitiva da atividade no 
mercado e a sua responsabilidade 
social e ambiental. 
Em complemento, hoje há um au-
mento da industrialização em paí-
ses ainda em estágio de desenvolvi-
mento, alocada em regiões sem um 

preparo específico seja para pro-
cessar o resíduo gerado ou mesmo 
para utilizá-lo adequadamente. 
Nessa óptica surgem as alternativas 
para minimizar desde a quantidade 
gerada até seus possíveis efeitos 
decorrentes de uma disposição no 
ambiente. Encontram-se aí mu-
danças adequadas no processo de 
produção, redefinição do próprio 
produto a ser obtido, ou mesmo 
estudos que envolvam a análise 
dos possíveis efeitos da utilização 
e aplicação desse resíduo tanto no 
solo como sobre as fontes de água.
Avaliações ecotoxicológicas, que en-
volvem a caracterização da toxicida-
de da ADF sobre organismos vivos 
presentes no ambiente podem ser 
considerados uma ferramenta capaz 
de trazer informações relevantes no 
que diz respeito ao seu uso em so-
los, como por exemplo no reforço 
de subleito e base de rodovias.
O objetivo desse estudo é apresen-
tar os resultados das análises dos 
ensaios de ecotoxicidade aguda e 
crônica com ADF. Para isso, foram 
utilizados como organismos-alvo 
espécies de diferentes níveis trófi-
cos dos ambientes aquático (micro-
crustáceos, algas e peixes) e terres-
tre (microorganismos e anelídeos).
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Revisão bibliográfica
De acordo com Resolução Conama 
nº 313/2002, resíduos sólidos in-
dustriais são definidos como “todo 
resíduo que resulte de atividades 
industriais e que se encontre nos 
estados sólido, semi-sólido, gasoso – 
quando contido, e líquido – cujas 
particularidades tornem inviável 
o seu lançamento na rede pública 
de esgoto ou em corpos d’água, ou 
exijam para isso soluções técnicas 
ou economicamente inviáveis, em 
face da melhor tecnologia disponí-
vel. Ficam incluídos nesta definição 
os lodos provenientes de sistemas 
de tratamento de água e aqueles 
gerados em equipamentos e insta-
lações de controle da poluição”.
No que diz respeito à classificação 
dos resíduos sólidos quanto à sua 
periculosidade à saúde humana 

ou a organismos vivos e ao meio 
ambiente, uma série de conheci-
mentos prévios, associados à sua 
produção, surgem como requisitos 
indispensáveis. Nesse sentido, des-
tacam-se o conhecimento do pro-
cesso ou atividade que o gerou e 
suas próprias características e cons-
tituintes, que são comparados com 
substâncias já conhecidas por seu 
impacto, fornecendo orientação na 
identificação dos resíduos nocivos, 
para que possam ser manuseados 
corretamente e tenham uma des-
tinação final apropriada, descritos 
pela NBR 10.004 (ABNT, 2004a).
Assim, de acordo com esta Norma, 
os resíduos são classificados em:
■ Resíduo classe I – perigosos: 
São aqueles que apresentam carac-
terísticas em sua composição como 
inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patoge-
nicidade, podendo ocasionar ris-
cos à saúde pública, contribuindo 
para um aumento da letalidade ou 
surgimento de doenças e danos ao 
meio ambiente (ABNT, 2004a).
■ Resíduo classe II A – não perigoso, 
não-inerte
■ Resíduo classe II B – não perigoso, 
inerte
Toxicidade é a propriedade ineren-
te ao elemento ou substância que 
provoca lesão ou danos nos orga-
nismos. 
A realização das análises ecotoxi-
cológicas tem como objetivo iden-
tificar qual a grandeza das subs-
tâncias químicas nocivas, quando 
isoladas ou misturadas, para co-
nhecer os condicionantes e locais 
de seus efeitos (Knie et al, 2004).

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

Parâmetros
Lixiviado (mg/L) - NBR 10005 Solubilizado (mg/L) - 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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Os testes de toxicidade (bioensaios) 
para avaliar os efeitos causados às 
espécies consistem na exposição 
dos organismos aquáticos, repre-
sentativos do ambiente, em várias 
concentrações de uma ou mais 
substâncias ou fatores ambientais, 
durante um determinado tempo de 
exposição.
Na Ecotoxicidade Aguda, a subs-
tância causa dano ou morte em 
curto espaço de tempo após conta-
to com os organismos acompanha-
dos. O efeito agudo é um estímulo 
do agente tóxico, suficientemente 
capaz de induzir uma resposta em 
organismos vivos, após um curto 
período de exposição a esse mesmo 
agente. O estímulo se manifesta em 
um intervalo de 0 a 96 h. Normal-
mente o efeito é letal, representado 
por uma interrupção no desenvol-
vimento do organismo.
Uma avaliação completa exige que 
os testes sejam realizados com três 
organismos: produtores primários, 
consumidores primários e consu-
midores secundários. Por exemplo: 
as bactérias e algas (produtores pri-
mários), microcrustáceos (consu-
midores primários) e peixes (con-
sumidores secundários). 
Conforme Rodrigues (2005), as 
normas, como CETESB, ABNT, 
EPA, DIN e ISSO, possuem de-
terminados métodos padronizados 
para avaliar a toxicidade.
A União Europeia possui o mais 

avançado conjunto de testes de 
lixiviação, que visa à proteção 
ambiental no caso de resíduos in-
dustriais em materiais de constru-
ção, incluindo misturas asfálticas 
(Leaching-Net). 
Os testes desenvolvidos avaliam a 
taxa de lixiviação de espécies quí-
micas, a quantidade total lixiviada 
em um dado tempo, a influência do 
pH e do estado de agregação, bem 
como o tipo de uso do material de 
construção.
Dungan e Dees, (2006) pesquisa-
ram a ecotoxicidade de algumas 
amostras de ADF utilizando mi-
nhocas como organismo teste. As 
amostras de ADF foram coleta-
das de seis fundições e misturadas 
com solo artificial em três propor-
ções: 10%, 30% e 50% (p/p ou 
peso seco). 
As amostras de ADF eram prove-
nientes dos processos de molda-
gem e macharia, assim como de 
duas fundições de alumínio, latão 
e ferro. Para cinco das amostras 
de ADF, não houve nenhuma dife-
rença significativa entre a sobrevi-
vência das minhocas para a mistura 
ADF-solo e para o controle.
Todavia, para a mistura de solo ar-
tificial com ADF proveniente da 
fundição de latão, observou-se uma 
diferença expressiva da mortalida-
de das minhocas. 
Segundo os autores, o aumento da 
ecotoxicidade esteve associado ao 

aumento significativo da absorção 
de Cd, Cu, Pb e Zn. O latão é uma 
liga de Cu e Zn. E dependendo 
do tipo de latão utilizado, ele pode 
conter também quantidades meno-
res de Ni e Pb. 
Os autores também concluíram 
que as amostras de ADF prove-
nientes de fundições de alumínio, 
ferro e aço não demonstraram uma 
ameaça ecotoxicológica, enquanto 
as amostras de ADF da fundição 
de latão demonstraram que não são 
adequadas para utilização (Dungan 
e Dees, 2006).
Bactérias e microcrustáceos podem 
ser utilizados como organismos 
teste para a avaliação da ecotoxici-
dade ambiental. 
O organismo-teste Vibrio fischeri é 
uma bactéria marinha não patogêni-
ca, que emite luz naturalmente em 
condições favoráveis. O metabolis-
mo deste microorganismo é afetado 
por baixas concentrações de subs-
tâncias tóxicas, afetando a intensi-
dade de luz emitida. Quanto mais 
elevada for a toxicidade, maior é o 
grau de inibição da produção de luz. 

Fig. 1: Microorganismo Vibrio fischeri.

Tab. 2: Resultados do ensaio de ecotoxicidade aguda com Vibrio fischeri.

Resultados
Valor Máximo 
Permitido  FT Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6

8 1 1 1 1 1 1
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O microcrustáceo Daphnia magna é 
um organismo que habita águas do-
ces, se reproduz assexuadamente em 
condições favoráveis, é móvel, conhe-
cido pelos seus “pulos”, e quando em 
condições adversas, pode dar origem 
a efípios (ovos pretos resultantes de 
reprodução sexuada), podem perder 
a mobilidade ou até mesmo morrer 
(Correa et al, 2014).
No ano de 2013, foi realizado um 
trabalho junto ao Conselho Esta-
dual de Meio Ambiente de Santa 
Catarina, para o desenvolvimen-
to de uma metodologia específica 
para analisar a ecotoxicidade aguda 
em amostras de ADF. 
Os desenvolvimentos dos estudos 
foram realizados no Laboratório 
da Umwelt Biotecnologia Ambien-
tal, localizado em Blumenau (SC).
Os procedimentos adotados 
neste trabalho produziram re-
sultados satisfatórios quanto à 
comparação dos resultados e à 
diminuição da turbidez, que é um 
dos interferentes na análise com 
o organismo-teste Vibrio fischeri. 
O procedimento mais adequado 
para o preparo de amostras de areia 
de fundição, o qual foi adotado na 

Resolução Consema nº 26/2013, 
utiliza somente água deionizada 
para eluição e NaCl, após a centri-
fugação. Desta forma, esta amostra 
pode ser utilizada tanto para en-
saios com Vibrio fischeri quanto para 
Daphia magna. 
Os baixos valores de FT obtidos (o 
maior foi FT=16) indicam a viabi-
lidade de se utilizar areias de fun-
dição como aditivo de asfalto, por 
exemplo, conforme estabelecido na 
Resolução Consema nº 26/2013. A 
areia de fundição não deve apre-
sentar toxicidade maior que FT 8, 
para aplicações de assentamento e 
recobrimento de tubulações, e FT 
16, para demais aplicações.
A Resolução Consema nº 26/2013 
foi revogada a partir da aprovação 
da Lei SC 17.479/2018, que dispõe 
sobre a utilização das Areias Des-
cartadas de Fundição. No entanto, a 
exigência da análise de ecotoxicidade 
aguda em amostras de ADF perma-
necem em vigor na referida lei.

Materiais e métodos
Foi selecionada a amostra na forma 
de ADF, proveniente do processo 
de desmoldagem de uma fundição 

da região de Joinville, considerada 
representativa para a avaliação da 
ecotoxicidade.
Foi realizada a identificação de pe-
rigos, com base nas informações e 
laudos de análise de classificação 
ABNT 10004:2004, do resíduo 
de ADF.
Considerando-se o potencial de 
periculosidade do resíduo e as in-
formações sobre os limites eco-
toxicológicos, foram avaliados os 
potenciais riscos para as seguintes 
aplicações: Artefatos de concre-
to, base, sub-base e reforço de 
subleito, além de assentamento e 
recobrimento de tubos da rede de 
esgoto.

Fig. 2: Microorganismo Daphnia similis.

Tab. 3: Concentrações teste e efeitos observados durante o ensaio com microcrustáceos.

Identificação
Concentração de 
substância teste

(% FS)

Efeitos Observados Mortalidade
48 h (%)

24h
Imóveis/Móveis

48h
Imóveis/Móveis

A Controle 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0
B 6,25 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0
C 12,5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0
D 25 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0
E 50 2/3 0/5 0/5 0/5 2/3 0/5 0/5 0/5 10
F 100 1/4 1/4 1/4 1/4 5/0 1/4 1/4 2/3 45
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Procedimentos para análise 
da ecotoxicidade
Foram realizados ensaios de ecoto-
xicidade da ADF, tendo como or-
ganismos-alvo espécies de diferen-
tes níveis tróficos dos ambientes 
aquático (microcrustáceos, algas e 
peixes) e terrestre (microorganis-
mos e anelídeos), considerando a 
representatividade em relação aos 
cenários de uso propostos. 
A avaliação de efeitos agudos e crôni-
cos foi feita segundo protocolos na-
cional e internacionalmente aceitos:
■ Test Method 201: Freshwater 
Alga and Cyanobacteria Growth 
Inhibition
■ Test Method 202– Daphnia sp. 
Acute Immobilisation Test
■ Test Method 203 – Fish, Acute 
Toxicity Test
■ Test Method 207: Earthworm 
Acute Toxicity Test
■ Test Method 217: Soil Microorga-
nisms: Carbon Transformation Test
Por meio da determinação da eco-
toxicidade aquática para micro-
crustáceos, foi derivado o valor 
crônico, por meio da abordagem 
de Avaliação de Risco Ecológico 
“Acute-Chronic Ratios (ACRs)” 
do Office of  Pesticide Programs 
(OPP) da USEPA (2010). 
De acordo com as características 

da amostra de ADF que possui 
baixa solubilidade, foi escolhido 
pela utilização da fração da subs-
tância solubilizada em água (fra-
ção solúvel) através da obtenção 
de elutriato.
A análise de toda fração solúvel 
da amostra obtida por extração 
mecânica (solução mantida sob 
agitação constante durante 24 h, 
com temperatura controlada em 20 
±2ºC e no escuro) teve resultados 
conservadores, uma vez que é 
improvável o alcance destas con-
centrações nas condições am-
bientais normais.

Procedimento de análise de 
ecotoxicidade aguda com 
bactéria (Vibrio fischeri) e 
microcrustáceo (Daphnia 
magna)
A análise de ecotoxicidade aguda 
seguiu a metodologia da Lei SC 
17.479/2018. Esse tipo de análise 
foi realizado em seis amostras de 
ADF; todas do mesmo ponto de 
descarte.
O procedimento para preparo de 
eluição de amostras da ADF para 
testes de ecotoxicidade aguda deve 
ser feito da seguinte forma:
1) Homogeneizar bem a amostra 
da ADF.
2) Pesar 100 g de amostra e transfe-

rir para um frasco de material ató-
xico com capacidade de 1000 ml, e 
adicionar 400 ml de água deioniza-
da ou destilada. Sempre manter a 
proporção de 1:4 entre a amostra 
e a água.
3) Tampar, vedar e agitar manualmen-
te, para desfazer possíveis torrões.
4) Promover a agitação por 24 h, 
à temperatura ambiente. A velo-
cidade deve ser escolhida visando 
a garantir que todos os sólidos se 
mantenham em suspensão durante 
a agitação.
5) Após a agitação, deixar os fras-
cos em repouso, à temperatura am-
biente, por 1 h, para separação das 
fases (sólido/líquido).
6) Transferir o sobrenadante res-
tante para outro frasco atóxico 
(tubos tipo Falcon) e adicionar 
NaCl, para atingir uma concen-
tração final de 20 g/l (obtendo-se 
uma solução salina para ensaios 
com Vibrio fischeri).
7) Homogeneizar em agitador de 
tubos por 5 min e centrifugar em 
uma velocidade de 5000 g durante 
10 min.
8) Após a centrifugação, filtrar o 
sobrenadante com membrana de 
fibra de vidro (0,8 μ) e, em seguida, 
com membrana de acetato de celu-
lose (0,45 μ).

Fig. 3: Microorganismo Pimephales promelas.

Tab. 4 - Dados da relação concentração X resposta obtidos no ensaio com peixes.

Tempo Efeitos subletais CL50 de substância teste (%FS)

24 h Não observados > 100%
48 h Não observados > 100%
72 h Não observados > 100%
96 h Não observados > 100%
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9) Realizar o ensaio ecotoxicológi-
co agudo do eluato filtrado com o 
organismo Vibrio fischeri, segundo a 
ABNT NBR 15411-3.

Nota 1: No caso de realização do 
ensaio com o organismo Daphnia 
magna, a eluição das amostras deve 
ser realizada sem a adição de solu-
ção salina, e o eluato testado segun-
do a ABNT NBR 12713.

Nota 2: Algumas amostras neces-
sitam de um tempo de decantação, 
para que seja possível observar a 
separação de fases do sobrenadan-
te após a centrifugação. Por isso, 
podem permanecer decantando 
por até 16 h em refrigeração.

Procedimento de análise de 
ecotoxicidade crônica com 
microcrustáceos (Daphnia 
similis)
O ensaio de ecotoxicidade aguda 
foi realizado com microcrustáceos 
(Daphnia Similis), seguindo o pro-
tocolo da OECD “Guideline for 
Testing of  Chemicals – Method 
202: Daphnia sp. Acute Immo-
bilisation Test”.
O ensaio foi realizado a partir de cin-
co concentrações preparadas com o 
elutriato, juntamente com mais um 
grupo controle. Cada tratamento foi 

composto de quatro réplicas, com 
cinco organismos em cada. 
O estudo foi mantido no escuro 
a 18,5 a 22,0°C. O resultado final 
foi baseado na imobilidade dos 
organismos.
Com a determinação da CE(I) 50 – 
48h (concentração capaz de provo-
car a imobilização de 50% dos or-
ganismos expostos por 48h), foram 
procedidos os valores crônicos, por 
meio da Avaliação de Risco Ecoló-
gico “Acute- Chronic Ratios (ACRs)” 
do Office of  Pesticide Programs 
(OPP) da USEPA (2010).

Procedimento de análise de 
ecotoxicidade com peixes 
(Pimephales promelas)
A análise da ecotoxicidade aguda 
em peixes (Pimephales promelas) foi 
realizada conforme o protocolo 
da OECD “Guideline for Testing 
of  Chemicals – Method 203: Fish, 
Acute Toxicity Test”.
O teste definitivo foi realizado por 
meio de um sistema semi-estático, 
com preparo diário das soluções 
testes e intervalo de troca de 24 h. 
Foram usadas cinco concentrações 
teste e mais um grupo controle, 
cada qual com duas réplicas, com 
oito organismos por concentração. 
O estudo foi mantido em sala cli-
matizada com temperatura de 21°C 

a 25 ºC, e fotoperíodo de 16 h em 
claro, e 8 h no escuro.
O resultado final baseou-se nos 
efeitos sobre a mortalidade dos or-
ganismos teste.

Procedimento de análise 
de  ecotox ic idade  para 
algas (Pseudokirchneriella 
subcapitata)
Para a avaliação da ecotoxicida-
de aguda e de longo prazo para a 
alga Pseudokirchneriella subcapitata, 
realizou-se o ensaio de ecotoxici-
dade de acordo com o protocolo 
da OECD “Guideline for Tes-
ting of  Chemicals – Method 201: 
Freshwater Alga and Cyanobacteria, 
Growth Inhibition Test”.
O ensaio de ecotoxicidade foi reali-
zado com uma série de cinco con-
centrações do produto, cada qual 
com três replicações, preparadas a 
partir do elutriato da amostra, mais 
um grupo controle. A densidade 
inicial de células da pré-cultura foi 
de 5 x 103 a 1 x 104 cel/mL. 
A exposição foi realizada em uma 
câmara ambiente sob iluminação 
contínua do tipo fluorescente bran-
ca-fria, e agitação constante a 110 ± 
10 rpm, em agitador mecânico. 
A resposta da população foi medida 
em termos de mudança na densida-
de celular estimada a partir da ab-
sorbância do meio teste a 750 nm.

Tab. 5 - Dados da relação concentração X resposta obtidos no ensaio com algas.

Parâmetro Concentração ADF (Fração solúvel) Endpoint
CrE(I)50-72h 38,63 % Taxa específica de crescimento
CyE(I)50-72h 15,86 % Rendimento da biomassa

CENO-72h 6,25% Densidade de células
CEO-72 h 12,5% Densidade de células
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Procedimento de análise da 
ecotoxicidade com organismos 
do solo (Eisenia foetida)
O estudo para determinação da 
ecotoxicidade aguda para orga-
nismos do solo (Eisenia foetida) 
foi realizado conforme o proto-
colo da OECD “Guideline for 
Testing of  Chemicals – Method 207: 
Earthworm, Acute Toxicity Test”.
A análise foi feita com cinco con-
centrações, mais um grupo contro-
le, cada um com quatro replicações 
contendo dez organismos, totali-
zando quarenta organismos por 
concentração. O meio utilizado foi 
um solo artificial preparado com 
areia, caulim e turfa.
No estudo preliminar, as concen-
trações teste foram realizadas com 
a mistura de ADF e solo artificial, 
nas devidas proporções. Já no en-
saio definitivo, as concentrações 
teste foram preparadas da mesma 
forma, mas a Capacidade Máxima 
de Retenção da Água (CMRA) e a 
umidade foram determinadas pre-
viamente para o solo e para a amos-
tra, de forma que a umidade, em 
ambos, fosse corrigida para 60% da 
CMRA, antes de serem preparadas 
as concentrações teste.
Cada concentração teste foi feita 
pesando-se uma massa da amos-
tra e do solo artificial, de forma a 
obter uma mistura proporcional e 
com umidade adequada e constan-
te entre as réplicas e concentrações.
O ensaio foi conduzido sob ilumi-
nação contínua e atenuada em sala 
climatizada, para temperatura de 
20,9°C a 21,8°C. O resultado foi 
baseado na mortalidade dos orga-
nismos após 14 dias.

Procedimento de análise 
de  ecotox ic idade  para 
microorganismos do solo
O ensaio para avaliação foi realizado 
para verificar os efeitos da ADF so-
bre a atividade microbiana de solos. 
O ensaio foi desenvolvido de acor-
do protocolo da OECD “Guideline 
for Testing of  Chemicals. Method 
217 – Soil Microorganisms: Carbon 
Transformation Test”.
O solo foi coletado com a textura 
argilo-arenosa contendo 0,8% a 
2,6% de matéria orgânica, 50% a 
75% de areia e pH de 5,5 a 7,5, em 
campo de cultivo de pastagem para 
gado de uma fazenda no município 
de Eldorado do Sul (RS), com pos-
terior tratamento e preparação das 
concentrações teste.

Resultados      
Composição e classificação 
ambiental
A ADF usada nesse estudo era 
composta por areia base, geral-
mente constituída de bentonita (de 
natureza argilosa multiconstituinte 
e multielementar) e ligante pó de 
carvão mineral. 
A composição elementar era 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), 

(CARNIN, 2008).
De acordo com os resultados obti-
dos, a amostra de ADF avaliada foi 
classificada como Resíduo Classe 

II A – Resíduo Não Inerte e Não 
Perigoso, com parâmetros orgâni-
cos e inorgânicos abaixo dos limi-
tes de concentração 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).

Ensaio de ecotoxicidade com 
Vibrio fischeri
A tabela 2 mostra os resultados 
do ensaio de ecotoxicidade agu-
da com Vibrio fischeri, realizados 
em seis amostras de ADF, todas 
do mesmo ponto de descarte do 
processo de moldagem.
Com base nos resultados, é possí-
vel verificar que todas as amostras 
estão dentro dos limites estabeleci-
dos na Lei SC 17.479/2018.

Ensaio de ecotoxicidade com 
microcrustáceos (Daphnia 
similis)
Na tabela 3, é possível verificar a 
relação concentração X resposta 
obtida no teste com a fração solú-
vel da amostra. 
A CE(I)50-48h caracterizada foi de 
100% da Fração Solúvel de ADF, 
obtida a partir de um elutriato de 

Fig. 4: Microorganismo Pseudokirchneriella 
subcapitata.
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200.000 mg/L. Na faixa de con-
centração de 6,25% a 25%, não foi 
observada resposta durante o perí-
odo de exposição.
O valor crônico foi calculado por 
meio da abordagem de Avaliação 
de Risco Ecológico “Acute-Chronic 
Ratios (ACRs)” do Office of  Pesticide 
Programs (OPP) da USEPA (2010). 
Com base nos valores da CrE(I)50-72h 
(38,63 %) e CENO-72h (6,25%) ob-
tidos no teste com algas, foi derivado 
o fator ACR de 6,1810. 
Assumindo a sensibilidade da 
espécie-teste para Daphnia similis 
(CE(I)50-48h/ACR), obteve-se um 
valor preditivo de CENO-48h de 
16,18% da Fração Solúvel de ADF.

Ensaio de ecotoxicidade com 
peixes (Pimephales promelas)
A tabela 4 apresenta os dados da 
relação concentração X resposta 
obtidos no ensaio de ecotoxicidade 
com peixe, realizado com a fração 
solúvel da amostra. 
Não foi observada mortalidade ou 
resposta subletal em nenhuma das 
concentrações teste.
Neste caso, a CL(I)50-96h caracte-
rizada no estudo é correspondente 
a um valor superior à concentração 
de 100% da fração solúvel de ADF.

Ensaio de ecotoxicidade para 
algas (Pseudokirchneriella 
subcapitata)
Os resultados da relação concen-
tração X resposta na exposição à 
fração solúvel, obtidos no ensaio 
de ecotoxicidade expressos em 
taxa específica de crescimento 

(CrE50-72h) e no rendimento da 
biomassa (CyE50-72h), foram:
■ CrE(I)50-72h = 38,63 % Fração 
Solúvel de ADF [Intervalo de con-
fiança a 95%: 34,17; 43,68]
■ CyE(I)50-72h = 15,86 % Fração 
Solúvel de ADF[Intervalo de con-
fiança a 95%: 14,08; 17,86]
A concentração de efeito não ob-
servado (CENO) e a concentração 
de efeito observado (CEO) em ex-
posição de 72 h, com base na den-
sidade de células, foram de 6,25% 
e 12,5% de ADF (fração solúvel), 
respectivamente, não sendo ob-
servadas alterações morfológicas 
ou morfométricas nas células ex-
postas. Os dados são apresentados 
na tabela 5.
Existe a preocupação com a clássi-
ca interferência na disponibilidade 
de luz provocada por alguns tipos 
de amostra no teste de ecotoxicida-
de com algas (OECD, 2006).
No procedimento de extração da 
fração solúvel (preparo do elu-
triato), a mistura da amostra com 
o meio de cultura é centrifugada 
após o período de contato pré-de-
terminado. Isso, para que as partí-
culas em suspensão sejam precipi-
tadas e apenas o sobrenadante seja 
empregado no teste, não havendo 
interferência da turbidez.
Todavia, observa-se que a fração 
solúvel obtida a partir da ADF 
apresentou cor muito escura. Essa 
coloração pode ter prejudicado a 
incidência de luz nas algas, sendo o 
motivo da diminuição do seu cres-
cimento nas amostras mais escuras.

Ensaio de ecotoxicidade para 
microorganismos do solo
Não foram observados efeitos eco-
toxicológicos no ensaio com as di-
ferentes concentrações. 
Com base nos resultados obtidos nes-
te estudo, conclui-se que a substância 
teste ADF não apresentou ecotoxici-
dade a longo prazo para microrganis-
mos de solo do ciclo do carbono.

Ensaio de ecotoxicidade com 
organismos do solo
No teste de ecotoxicidade para 
anelídeos do solo (Eisenia foetida), 
não foi observada mortalidade na 
maior concentração teste. 
O resultado do estudo indica uma 
CL(I)50-14 dias > 50 %p/p de 
ADF/ solo.
A maior concentração, que não cau-
sa mortalidade aos organismos tes-
te corresponde a 50% p/p (maior 
concentração-teste), e a menor 
concentração, que causa mortalida-
de em 100% dos organismos, não 
foi identificada neste estudo.

Comentários finais
No caso das espécies aquáticas testa-
das, os resultados do estudo de ecoto-
xicidade indicam que são necessárias 
concentrações solubilizadas conside-

Fig. 5: Microorganismo Eisenia foetida.
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ráveis, disponíveis quimicamente para 
absorção, para que sejam observadas 
respostas biológicas nas espécies alvo 
(valores de 100% da fração solúvel, 
exceto no teste com algas em que fo-
ram observados efeitos em níveis in-
feriores da fração solúvel do resíduo 
de ADF (abaixo daqueles esperados 
nos cenários de uso, conforme os lau-
dos de lixiviação).
Não foram observados efeitos ad-
versos nos organismos e micror-
ganismos de solo do estudo na 
exposição à ADF, havendo ainda a 
provável redução da disponibilida-
de química dos componentes nas 
condições de uso previstas.
Os resultados dos ensaios ecotoxi-
cológicos indicaram baixo potencial 
de toxicidade para espécies aquáticas 
expostas à fração solúvel da ADF, 
mesmo nas concentrações mais al-
tas, as quais dificilmente ocorreriam 
nas condições ambientais, já que se 
espera a redução considerável da 
disponibilidade química dos ingre-
dientes nos artefatos de concreto, 
base, sub base e reforço de subleito, 
bem como assentamento e recobri-
mento de tubos da rede de esgoto 
em relação à ADF, e, portanto, que 
o potencial de migração dos com-
ponentes seja inferior àqueles ob-
servados no ensaio de lixiviação e 
na obtenção da fração solúvel. 

Não foram observadas respostas 
ecotóxicas nos organismos e micror-
ganismos do solo na exposição direta 
às concentrações teste de ADF.
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GUIA ABIFA DE EPIGUIA ABIFA DE EPI

Avental resistente a altas 

temperaturas

Afer (P)

Benetherm (P)

Bunzl EPI (D)

JGB (P)

Protenge EPI (P)

Sogima EPI (P)

Ville Equipamentos (P)

Avental tipo barbeiro

Afer (P)

Benetherm (P)

Bunzl EPI (P, D)

Plastcor do Brasil (P)

Protenge EPI (P)

Sogima EPI (P)

Ville Equipamentos (P)

Calçados de segurança com 
biqueira reforçada

Afer (P)

Pesquisa traz fornecedores de equipamentos de Pesquisa traz fornecedores de equipamentos de 
proteção individual para o ambiente de fundiçãoproteção individual para o ambiente de fundição

Nesta edição da revista FMP, é veiculada uma nova versão do Guia ABIFA de EPI. Para esta 
pesquisa foram enviados questionários eletrônicos a 42 empresas. A tabulação abaixo inclui 16 
delas. Os seus nomes estão relacionados de acordo com o seu portfólio, respeitando a seguinte 

legenda: P (Produtor); D (Distribuidor); R (Revendedor) e RP (Representante).

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

Marluvas (P)

Sogima EPI (R)

Vonder (P, D)

Capacetes

Afer (R)

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

Dystray (P)

JGB (D)

Plastcor do Brasil (P)

Protenge EPI (P)

Sogima EPI (R)

Vonder (P, D)

Capas

Benetherm (P)

Bunzl EPI (P, D)

Delta Plus (D)

Plastcor do Brasil (P)

Protenge EPI (P)

Sogima EPI (P)

Ville Equipamentos (P)

Vonder (P, D)

Coletes

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

Dystray (P)

JGB (P)

Plastcor do Brasil (P)

Protenge EPI (P)

Sogima EPI (P)

Vonder (P, D)

Luvas em malha de aço

Bunzl EPI (D)

Sogima EPI (R)

Volk do Brasil (P, D)

Vonder (P, D)



Luvas térmicas para altas 

temperaturas

Benetherm (P)

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

JGB (P)

Protenge EPI (P)

Sogima EPI (P)

Ville Equipamentos (P)

Volk do Brasil (P, D)

Macacão resistente a altas 

temperaturas

Benetherm (P)

Bunzl EPI (D)

JGB (P)

Protenge EPI (P)

Sogima EPI (P)

Ville Equipamentos (P)

Máscara descartável

Afer (R)

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

JGB (P)

Plastcor do Brasil (P)

Sogima EPI (R)

Ville Equipamentos (P)

Volk do Brasil (P, D)

Vonder (P, D)

Máscara facial articulada 

(Face shield)

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

Dystray (P)

Dystray (P)

JGB (P)

Plastcor do Brasil (P)

Protenge EPI (P)

Sogima EPI (P)

Ville Equipamentos (P)

Vonder (P, D)

Máscara para soldagem
Afer (R)

Binzel do Brasil (D)

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

Energyarc Industrial (R)

Plastcor do Brasil (P)

Protenge EPI (P)

Sogima EPI (P)

Vonder (P, D)
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Óculos de proteção 

(para sobrepor)

Afer (R)

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

Energyarc Industrial (R)

ID Safety (P)

Plastcor do Brasil (P)

Protenge EPI  (R)

Sogima EPI (R)

Volk do Brasil (P, D)

Óculos de segurança 

Afer (R)

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

Dystray (P)

Dystray (P)

ID Safety (P)

Plastcor do Brasil (P)

Protenge EPI (R)

Sogima EPI (R)

Volk do Brasil (P, D)

Vonder (P, D)

Perneiras resistentes a altas 
temperaturas

Afer (P)

Benetherm (P)

Bunzl EPI (D)

JGB (P)

Protenge EPI  (P)

Sogima EPI (P)

Ville Equipamentos (P)

Protetores auriculares 

(tipo plugs de ouvido)

Afer (R)

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

Dystray (P)

Dystray (P)

Plastcor do Brasil (P)

Sogima EPI (R)

Vonder (P, D)

Protetores auriculares / 

Abafadores de ruído

Afer (R)

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

Dystray (P)

Dystray (P)

Plastcor do Brasil (P)

Protenge EPI  (R)

Sogima EPI (R)

Vonder (P, D)

Protetores faciais 

Afer (R)

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

Dystray (P)

Dystray (P)

JGB (P)

Plastcor do Brasil (P)

Protenge EPI (P)

Sogima EPI (P)

Ville Equipamentos (P)

Vonder (P, D)

Respiradores descartáveis

Afer (R)

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

JGB (P)

Plastcor do Brasil (P)

Ville Equipamentos (P)

Vonder (P, D)

Respiradores reutilizáveis

Bunzl EPI (D)

Delta Plus (P)

Plastcor do Brasil (P)

Touca descartável

Bunzl EPI (D)

Sogima EPI (R)

Ville Equipamentos (P)

Volk do Brasil (P, D)



ENDEREÇOSENDEREÇOS

Afer Industrial
Rodovia BR 494, 50
35547-000, Carmo da Mata (MG)
Tel. (+55 37)99824-6884
https://www.aferindustrial.com.br/

Benetherm EPIs e Produtos 
Térmicos
Av. Pedro Borguetti 265
17700-000, Oswaldo Cruz (SP)
Tel. (+55 18) 3529-1856
https://benetherm.com.br/

Binzel do Brasil 
Estrada União e Indústria, km 
15,5-Lt 17

25750-226, Petrópolis (RJ)

Tel. (+55 24) 2222-9750 

www.binzel-abicor.com/BR/por/

Bunzl EPI 

Estrada Velha Guarulhos São Mi-
guel, 5135 

07210-250, Guarulhos (SP)

Tel. (+55 11) 99550-7247 

https://www.protcap.com.br/
sobre-nos

Delta Plus

Rua Barão do Piraí, 111

03145-010, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 3103-1000

https://www.deltaplusbrasil.com.br/

Dystray 

Rua Periperi, 318

04760-060, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 5510-5050

https://www.dystray.com.br/

Energyarc Industrial  

Av. Regente Feijó, 813 

03342-000, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 2028-5333

https://www.energyarc.com.br/
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ID Safety 

Rua Anuar Dequech 555, galpão 6

18087-157, Sorocaba (SP)

Tel. (+55 11) 3042-4969

https://www.idsafety.com.br/

JGB Equipamentos de 

Segurança 

Rua JGB, 113 - RS 401, km 23

96700-000, São Jerônimo (RS)

Tel. (+55 51) 3651-8888

https://www.jgb.com.br/

Marluvas Equipamentos 

Profissionais

Rodovia Dores de Campos - 

Barroso, km 2

36213-000, Dores de Campos 
(MG)

Tel. (+55 32) 3693-4000 
https://www.marluvas.com.br/

Plastcor do Brasil
Rua Cristiano Greve, 281
13482-380, Limeira (SP)
Tel. (+55 19) 3404-4152 
http://www.plastcor.com.br/en/

Protenge EPI
Av. Ultramarino, 490 
02441-000, Lauzane Paulista (SP)
Tel. (+55 11) 2234-8000 
https://protenge.com.br/

Sogima EPI 
Av. Ultramarino, 480 
02441-000, Lauzane Paulista (SP)
Tel. (+55 11) 2231-8135
www.sogimaepi.com.br

Ville Equipamentos 

Rua Araújo Gondim, 173

04252-040, São Paulo (SP)

Tel. (+55 11) 2914-8121 

http://villeprotecao.com.br/

Volk do Brasil

Rua dos Eucaliptos, 147, galpão 4

83705-320, Araucária (PR)

Tel. (+55 41) 2105-0055

https://volkdobrasil.com.br/

Vonder

Av. Juscelino Kubitschek de Oli-
veira, 3900, cj. 01

81260-000, Curitiba (PR)

Tel. (+55 41) 2101-0550

https://www.vonder.com.br/ g



ABNT/CB - 059

Comitê Brasileiro 
de Fundição

Fundição de Aço 59:002

Resíduos de Fundição 59:001

Fundição de Ferro 59:003

SUBCOMITÊS

Matérias-Primas 59:005

Entre em contato com o ABNT/CB-59

E-mail: wgutierres@abifa.org.br

Telefone: (11) 3549-3344

Chefe de Secretaria: Weber Gutierres
Secretária Técnica: Yasmim Ding 

PARA PARTICIPAR

Fundição de Não Ferrosos 59:004
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ANUNCIANTESANUNCIANTES

Próximos eventos do setorPróximos eventos do setor
Feiras, Congressos e SimpósiosFeiras, Congressos e Simpósios

20222022
DATA/LOCAL EVENTO ORGANIZAÇÃO

13 a 16 de setembro
(Joinville – SC) Intermach Messe Brasil

(www.intermach.com.br)
14 a 17 de setembro

(Buenos Aires – Argentina) Automechanika Messe Frankfurt
(www.automechanika.ar.messefrankfurt.com)

18 a 21 de setembro
(Caxias do Sul – RS)

Mercopar
Feira de Inovação Digital (https://mercopar.com.br/)

20 a 22 de setembro
(Guangzhou – China)

China International Die-casting, Foundry & 
Industrial Furnace Exhibition

Julang Exhibition Co. Ltd.
(www.julang.com.cn)

20 a 22 de setembro
(Kielce – Polônia)

Metal Kielce
Trade fair for foundry technology

Targi Kielce S.A.
(www.targikielce.pl)

20 a 22 de setembro
(Kielce – Polônia)

Heat Treatment
3 Metals Heat Treatment Expo

Targi Kielce S.A.
(www.targikielce.pl)

20 a 22 de setembro
(Kielce – Polônia)

Aluminium & Nonfermet
17th International Fair of Aluminium & 

Technology, Materials and Non-Ferrous 
Metal Products 

Targi Kielce S.A.
(www.targikielce.pl)

26 a 29 de setembro
(Rio de Janeiro – RJ) Rio Oil & Gas IBP

(www.riooilgas.com.br)

28 a 30 de setembro
(Monterrey – México)

FUNDI EXPO 2022
22nd International Congress and Exhibition 

of the Foundry Industry

SMF Region Norte
(www.fundiexpo2022.com)

4 a 7 de outubro
(Brno – República Tcheca)

Fond-Ex
International Foundry Fair

Messe Brünn
(www.bvv.cz/fond-ex)

6 a 8 de outubro
(Istambul – Turquia)

Turkcast
International Trade Fair for Foundry Products

Hannover-Messe Ankiros Fuarcilik
(www.turkcast.com.tr)

6 a 8 de outubro
(Istambul – Turquia)

Annofer
Non-Ferrous Technology, Machinery and 

Products Special Section

Hannover-Messe Ankiros Fuarcilik
(www.turkcast.com.tr)

6 a 8 de outubro
(Istambul – Turquia)

Ankiros
International Iron – Steel, Foundry, 

Non Ferrous Metallurgy Technologies, 
Machinery and Products Trade Fair

Hannover-Messe Ankiros Fuarcilik
(www.turkcast.com.tr)

ABIFA – Publicações Técnicas  .....37

ABNT/CB 059 – Comitê Brasileiro 

de Fundição  .............................59

Asimec  .....................................15

Caliendo  ...................................57

Comil Cover Sand  ....................31

CONAF/FENAF 2024  ........4ª capa

Doutor Fundição  ......................44

Fundição Santa Clara  ...............55

Grupo Curimbaba  ....................29

Küttner  .....................................21

Mineração Jundu  .....................27

Sinto Brasil  ...............................33

Tristar  ...............................3ª capa



a parrr de € 2.400
* Parcelado no cartão de crédito em até até 5x sem juros

PASSAGEM AÉREA + HOSPEDAGEM

Passagem Aérea São Paulo/Düsseldorf/São Paulo, em classe 
econômica, nos voos previstos para o bloqueio aéreo

Traslados de Chegada e Saída privaavos, Aeroporto / Hotel / 
Aeroporto com assistência local em português

Hospedagem por 05 noites com café da manhã e taxas  
inclusas

TTraslado privaavo  - Hotel/Pavilhão de Feiras, por 04 dias. 
Retorno  Feira/Hotel por conta do paracipantes

Seguro de Viagem Internacional Assist Card – Covid-19 
válido por até  08 dias 

Assistência e Coordenação local em português durante todo 
o período do evento

O PROGRAMA DE VIAGEM INCLUI

Bebidas e Refeições não mencionadas e demais serviços e 
ou despesas de caráter pessoal

Gorjetas

Ingresso de visita a Gifa´2023. O ingresso poderá ser 
adquirido no site do evento, mediante  cadastro  

Taxas de Aeroportos e Excesso de Bagagens e marcação 
antecipada de assentos

RResponsabilidade desta Operadora por passaportes ou 
vistos  negados e ou vacinas não obadas a tempo para a 
viagem,  alterações de voos eventualmente impostas pela 
Cia Aérea, ou por moavo de força maior. 

O PROGRAMA DE VIAGEM EXCLUI

(11) 3016-1411 com Pedro
hilario@tristarturismo.com.br
www.tristarturismo.com.br

(11) 99468-5911 (Whatsapp com Hilário)

WhatsApp

(11) 99468-5911 
                           com Hilário 

Informações & Reservas

GIFA 2023 - Faça parte da feira líder mundial em tecnologia de fundição
Em uma área bruta de 84.000m2 profissionais e tomadores de decisão encontrarão 
novamente o que há de mais moderno nos setores de Fundição, Metalurgia e Processamento 
Térmico.
* Soluções modernas e inovadoras, inúmeras tendências e inovações orientadas para o futuro
* Conheça fornecedores de prestígio de tecnologia de ndição de todo o mundo
** Experimente um programa de informações de alta qualidade com vários destaques e 
exposições especiais
Todos os especialistas em busca de inovações, soluções criativas e novos mercados de 
atuação irão se encontrar na GIFA´2023!!

45.597

980

GIFA 2019 - DadosGIFA 2019 - Dados

45.597
Total de Visitantes

Internacional .............. 30.185
Alemanha ................... 15,412

980
Total de Expositores

Internacional .............. 643
Alemanha ................... 337
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COBERTURA COMPLETACOBERTURA COMPLETA

Realização

fenaf.com.br
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