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Resumo 

 

O trabalho apresentado neste relatório foi desenvolvido no âmbito da disciplina de projecto de 

fim de curso do 5º ano da Opção de Produção, Desenvolvimento e Engenharia Automóvel do 

Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica.  

O objecivo deste projecto é a redução das perdas de Alumínio no processo de fabrico de peças 

na Sonafi.  

Para se atingir esse objectivo teve que se apurar qual o valor das perdas na empresa, de modo 

a quantificar o valor da redução que poderia ser feita. Uma vez conhecidos esses dados procedeu-

se à identificação dos locais onde existiam maiores perdas. Constatou-se que as maiores perdas 

ocorriam nas áreas de Fundição e de Fusão e que essas se manifestavam na forma de Alumínio 

presente na escória. A solução encontrada para reduzir essas perdas concentrou-se na separação 

da escória do alumínio directamente nas áreas identificadas, por parte dos operários. Criaram-se 

todas as condições físicas para permitir que essa separação fosse bem executada. 

Realizou-se também um estudo acerca dos acessórios e fornos utilizados na empresa para se 

ter uma ideia mais alargada da sua realidade e da influência que têm na qualidade das peças 

fabricadas e também nas próprias perdas de alumínio. 

Conclui-se que o método de separação implementado teve um resultado positivo para a 

empresa pois não só se diminui a quantidade de alumínio que se encontrava juntamente com a 

escória como também se aumentaram as receitas da empresa com a venda desse mesmo alumínio 

a um preço bastante superior àquele a que era vendido antes da implementação deste projecto. 
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Reduction of Aluminium Losses in the Parts Fabrication Process 

 

Abstract 

 

The work presented in this report was developed for the final project subject in the 5th year of 

the Production, Development and Automobile Engineer of the Integrated Master in Mechanical 

Engineer. 

The goal of this project is the reduction of loss of aluminium in the parts fabrication process.   

In order to achieve that goal I had to establish what the loss value in the company was, to 

quantify the possible reduction value. Once those data was known I proceeded to the 

identification of the places where those losses were in great number. I confirmed that the biggest 

losses occurred in the Fusion and Foundry areas and they appeared in the form of aluminium in 

the slag. The solution found to reduce those losses focused on the separation of the slag and the 

aluminium directly in the identified areas, by the workers. There were created all the physical 

conditions to allow the good execution of the separation.   

There was also executed a study about the accessories and furnaces used in the company to 

have a larger idea of its reality and the influence they have on the quality of the fabricated parts 

and also in the aluminium loss.   

I concluded that the separation method implemented had a positive result for the company 

because not only the quantity of aluminium that was found with the slag was diminished as also 

the earnings of the company increased with the sales of that same aluminium  at a higher price 

that it was sold before the implementation of this project. 
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1. Introdução 

  

1.1.  A Empresa 

 

A Sonafi é uma empresa especializada na fundição injectada de ligas de alumínio, concepção e    

desenvolvimento de ferramentas (moldes e cortantes), com posterior acabamento das peças 

(granalhadas ou vibradas), conforme especificação dos clientes. Trabalha fundamentalmente para 

o sector automóvel e para o sector de aplicações eléctricas/electrónicas. [5] 

 

 

Figura 1: Logotipo da Sonafi 

 

A SONAFI é um fornecedor típico de 1ª Linha, recebendo dos seus clientes, construtores de 

automóveis, as especificações dos produtos a fabricar. A empresa tem de desenvolver a 

engenharia desses produtos e respectivos processos bem como um primeiro nível de 

especificações, pouco detalhadas, dos moldes necessários à produção e que são enviados aos seus 

fornecedores. Os fornecedores de moldes desenvolvem os detalhes do seu desenho, trabalho 

realizado de forma cooperativa muito interactiva com os técnicos da SONAFI.[5] 

  

Nº Trabalhadores:                 267 

Volume de facturação:         22 735 900 €  

Volume de facturação  

no sector Auto:                     99,9 %  

% Exportação:                       73%                                                                           

   Certificação de qualidade:      ISOTS 16949 

                                                   EAQF 94/A                                               

                                                   ISO 9002 
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                                                   QS 9000      

                         

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotografia da Empresa 

 

1.1.1.  Localização 

 

A empresa está localizada em S. Mamede de Infesta (concelho de Matosinhos) a uma distância 

de cerca de 5 km do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a cerca de 3 km da cidade do Porto e a 

aproximadamente 8 km do porto de mar de Leixões. Está também muito perto dos acessos às 

auto-estradas A1 (Porto / Lisboa), A3 (Porto / Braga) e A4 (Porto / Vila Real). De certa forma 

pode dizer-se que a sua localização é um ponto estratégico relativamente às vias de comunicação, 

facilitando o transporte de matérias-primas, assim como o envio dos produtos que fabrica, quer 

para o estrangeiro quer ao nível do território nacional. [6] 
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Figura 3: Localização da Empresa 

 

1.1.2.  História da Empresa 

 

A Sonafi foi fundada em 1951 pela Société Générale de Bélgique, tendo sido a primeira 

fábrica de fundição injectada no nosso país e fabricando produtos tão diversos como brinquedos 

ou ferragens para a indústria de construção civil. Por força da política industrial a Sonafi manteve 

o exclusivo do sector da fundição injectada, até 1971. [6] 

A empresa foi comprada em 1973 pelo grupo português EMINCO. No ano de 1974 a empresa 

sofre uma crise económica, devido ao aparecimento de concorrência na área de fundição 

injectada, algo que até à data não existia. [6] 

Em 1981 com a entrada em Portugal da Renault, e já antecipando o aumento da concorrência 

devido à eminente adesão do país ao Mercado Comum Europeu a Sonafi define o mercado 

automóvel como sua prioridade estratégica. Em 1986 a Sonafi é comprada pela direcção, na 

altura efectiva. [6] 

No ano de 1988 a empresa abandona o sector de produtos acabados e um ano depois vende a 

secção que se dedicava ao fabrico de ferragens, de modo a poder dedicar-se em exclusivo ao 

mercado automóvel, especializando-se e apurando o seu grau de qualidade nesse mercado. [6] 

Sonafi 
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Em 2001 a Sonafi foi comprada pelo grupo Euralcom. Essa aliança durou até Dezembro de 

2007, data em que a Euralcom dissolveu a sua aliança com o grupo Barbant, grupo ao qual a 

Sonafi pertence nos nossos dias. [6] 

 

1.1.3.  Orgânica da Empresa 

 

A Sonafi está organizada em departamentos e estes, por sua vez, em secções. [6] 

Cada departamento tem um responsável ao qual estão subordinados os diferentes chefes de 

secção. [6] 

Ao Conselho de Administração é atribuída a função de estabelecer os objectivos de 

organização da empresa e controlar a acção executiva da Direcção-Geral. [6] 

A Direcção-Geral implementa os objectivos definidos pelo Conselho de Administração, 

estabelecendo uma estratégia de actuação para os diferentes departamentos. [6] 

O Director de Departamento assegura, na área da sua responsabilidade, a implementação da 

estratégia definida pela Direcção-Geral. [6] 

Os Encarregados e Chefes de Secção são responsáveis pela coordenação dos meios produtivos 

e outros que lhe estão afectos sempre prevendo o cumprimento das estratégias do departamento. 

[6] 
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Figura 4: Organigrama da Empresa  

 

1.1.4. Matérias Primas 

 

A Sonafi trabalha com três ligas diferentes, embora uma delas seja consumida numa escala 

muito superior às outras. Na tabela 1 indicam-se as ligas consumidas, as suas normas, as 

designações internas que a Sonafi lhes atribui e as suas percentagens de consumo no ano de 2007 

(ano passado).  
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Tabela 1: Ligas Utilizadas 

Liga Norma DIN 
Designações 

internas 
% consumo (2007) 

AlSi9Cu3(Fe) 

NF EN 1706; DIN 

EN 1706 (EN 

AC46000) 

Liga Violeta 96,91 

AlSi10Mg 

NF EN 1706; DIN 

EN 1706 (EN 

AC43100) 

Liga Azul 2,9 

Zamak 5 

(ZnAl4Cu) 
NF EN 1774 Liga Verde 0,19 

 

1.1.5. Produtos 

 

Actualmente a Sonafi trabalha quase exclusivamente para o mercado automóvel 

(aproximadamente 99,9% do volume total de produção), para o qual fabrica diversas peças, tais 

como: [6] 

• Apoios de motor 

• Componentes de Airbag 

• Componentes  de Auto-Rádios 

• Componentes de Bombas de Água 

• Componentes de Bombas de Gasolina 

• Componentes de Bombas de Injecção 

• Componentes de Bombas de Óleo 

• Componentes de Porta Bagagens 

• Componentes de Filtros de Ar e Óleo 

• Componentes de Pedais e Conjuntos Pedaleiros 
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Figura 5: Exemplo de Peças Fabricadas na Sonafi 

 

1.1.6. Clientes 

 

A Sonafi possui diversos clientes, tanto no mercado nacional como internacional, sendo 

eles:[6]

• Bosh 

• Eugster-Frismag 

• Filtrauto 

• Ford 

• General Motors 

• Jac Products 

• LEAR corporation 

• Lucas 

• Mercedes 

• Opel 

• Renault 

• Vauxall 

• VDO 

• Vulcano 

• Delphi 

 
 

 

 

                                           

 

Figura 6: Logotipos de Alguns Clientes da Sonafi 
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1.1.7. Áreas de Produção 

 

A secção de produção encontra-se dividida em 6 secções, uma de fusão e transportes, 

duas de fundição e três de acabamentos. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

                

 

Figura 7: Layout da Empresa 

 

1.1.7.1.  Fusão e transporte 

 

Na zona de fusão e transporte existem três fornos de soleira seca a gás natural, um com 

capacidade para fundir X toneladas por hora, outro Y tonelada por hora e outro Z 

quilogramas por hora (X>Y>Z),  onde se fundem as três diferentes ligas que se consomem 

neste momento na Sonafi. Cada forno é utilizado só para uma liga de modo a não haver 

contaminação dos banhos. Os fornos são carregados com lingotes e com retornos de 

fundição (gitos , masselotes, peças não conformes, etc). 
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Figura 8: Forno de Fusão 

Figura 9: Lingotes de Alumínio na Fusão 

 

Nesta zona encontra-se também a máquina de desgaseificação, onde é introduzido Azoto 

e escorificante no alumínio, de modo a diminuir o grau de impurezas presentes no mesmo. 

 

 

 

 

 

 

                      

                        Figura 10:Fluxo Escorificante 

                                                                                                                      

                                                                Figura 11: Máquina de desgaseificação

 

1.1.7.2.  Fundição 

 

 Na área de fundição existem 22 máquinas de injecção. Junto de cada uma existe um 

forno de manutenção e uma prensa onde se montam os cortantes necessários para o corte de 

gitos. Existem duas secções de fundição, numa estão montadas 19 máquinas de injecção  e 

na outra estão as restantes 3 máquinas de injecção. A maior parte das máquinas de injecção, 
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são alimentadas por uma colher automatizada que transporta o Alumínio fundido para a 

camisa do pistão, no entanto algumas possuem um maior grau de automatização, no que diz 

respeito a outras acções, do que outras, podendo ser divididas em: 

• Máquinas sem automatização, onde têm que ser os operários a retirar as peças do 

molde e, após o seu arrefecimento, colocá-las no cortante; 

• Máquinas em que o robot retira as peças do molde e as coloca em tapetes de 

arrefecimento e o operário só tem que as colocar no cortante; 

• Máquinas em que todo o processo é efectuado pelo robot: 

− Extracção das peças do molde; 

− Quebra dos masselotes; 

− Imersão das peças nas tinas de arrefecimento; 

− Colocação no cortante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Fundição 

 

As restantes máquinas que não são alimentadas por uma colher automatizada, possuem 

umas calhas que encaminham o Alumínio fundido para as camisas dos pistões. 

Todos os operários da Fundição têm que fazer uma inspecção visual e dimensional, 

utilizando um conjunto de calibres, de uma peça no início, no meio e no fim do turno. 

 

 

 



Redução das Perdas de Alumínio no Processo de Fabrico de Peças 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Robot 

 

1.1.7.3.  Acabamentos 

 

Nos acabamentos existem diversos centros de maquinagem totalmente automatizados e 

alimentados por robots, máquinas de maquinagem convencionais onde as peças são 

colocadas por funcionários, máquinas de granalhar, vibradores e máquinas para controlo de 

qualidade. Nesta secção os operários têm que executar uma inspecção visual e dimensional 

de todas as peças, e em alguns casos efectuar ainda outros testes tais como o de 

estanquecidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Maquinagem e Controlo de Qualidade 
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Nas máquinas de controlo de estanquecidade utilizam-se sistemas anti-erro para se 

impedir que peças defeituosas passem para a operação seguinte. Com recurso a peças 

padrão, estes sistemas de detecção de erros são verificados periodicamente, garantindo o 

seu correcto funcionamento ao longo do tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Peça Padrão 

 

1.1.8. Processo de Producção 

 

A produção tem ínicio na área de fundição onde o fornos de fusão são carregados com 

lingotes e com retornos da fundição (gitos, masselotes, peças não conformes, etc) numa 

proporção de 40% de lingotes e  um máximo de 60% de retornos de fundição. Após a fusão 

do Alumínio este é vertido para as colheres de transporte. Seguidamente as colheres são 

transportadas até uma espécie de “batedeira gigante” onde é efectuada a desgaseificação do 

Alumínio através da introdução de Azoto, e adição de um material escorificante no 

Alumínio. No fim da desgaseificação o operário retira a escória (impurezas), presente à 

tona do material fundido, com uma escumadeira. 
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Figura 16: Desgaseificação do Alumínio 

                                                                          

As colheres são então transportadas por um empilhador até aos fornos de manutenção. 

 Uma vez vertido o Alumínio para os fornos de manutenção este é colocado na camisa 

dos pistões por meio de uma pequena colher automatizada,ou por calhas. Após esta 

operação o Alumínio empurrado pelo pistão é injectado e compactado no molde fechado. 

Uma vez concluído o arrefecimento da peça o molde abre e ela é extraída, manual ou 

automaticamente. 

Na fase seguinte as peças seguem para a granalhagem ou para a vibração, consoante o 

acabamento superficial que o cliente exigir. Após esta operação as peças são sujeitas a 

processos de maquinagem e controlo de qualidade, e em alguns casos são-lhes montados 

acessórios. Se todas as peças passarem no controlo de qualidade são embaladas e 

expedidas, se não, ficam suspensas até ser resolvida a razão pela qual a peça não estava 

conforme. 

Todos os gitos e peças não conformes voltam para a zona de fusão para serem 

refundidos (reciclados).  
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Figura 17:Processo de Produção 

 

1.2. Projecto de Redução das Perdas de Alumínio no Processo de Fabrico de Peças  

 

Desde sempre, e cada vez mais, para uma empresa ser eficiente na sua produção e gerar 

lucros não pode  focar todas as sua atenções só no fabrico de produtos, tem  também que ter 

em conta a  redução das perdas, sejam elas de que natureza forem; pois de nada vale ter 

muito lucro na produção se uma parte consideravel estiver a ser desperdiçado noutros locais 

e nada se fizer quanto a isso. 

Por estas razões a empresa propôs que se efectuasse um estudo de modo a avaliar, 

quantificar e solucionar essa problemática.   
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O projecto que é abordado neste relatório pretende solucionar de uma forma simples e 

económica o problema identificado pela empresa, sendo esse problema o de elevadas perdas 

de Alumínio durante o processo de fabrico.  

De uma forma muito simplificada e idealizada pode dizer-se que a indústria de fundição 

injectada de Alumínio tem como input lingotes de Alumínio e como output produto acabado. 

Infelizmente na realidade nem toda a matéria prima que entra na empresa é transformada em 

produto acabado e nem todos os produtos chegam à etapa final; durante o processo de  

fabrico existem perdas de alumínio e peças que apresentam defeitos. Deste modo pode 

definir-se que na empresa existe alumínio e seus derivados em diversas formas, sendo eles: 

• Lingotes de Alumínio: alumínio no estado sólido que é fundido nos fornos de 

fusão; 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 18: Lingotes de Alumíno 

 

• Alumínio fundido: presente nos fornos de fusão, nas colheres de transporte, e 

nos fornos de manutenção; 

• Escória: impurezas presentes no Alumínio líquido resultantes de reacções do 

metal com o meio ambiente, sendo normalmente constituídas 

fundamentalmente por óxidos ou por cloretos e fluocloretos de metais 

alcalinos, silicatos e nitretos; 

• Gitos e masselotes: alumínio no estado sólido que é separado das peças e que é 

refundido juntamente com os lingotes nos fornos de fusão; 
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Figura 19: Masselotes 

 

• Peças não conformes: peças que apresentam defeitos. Se os defeitos forem 

recuperáveis, é executada a sua recuperação, e as peças são depois vendidas, se 

não forem recuperáveis as peças são refundidas juntamente com os gitos, 

masselotes e lingotes, nos fornos de fusão; 

• Limalha: alumínio no estado sólido, misturado com óleos, proveniente da 

maquinação das peças; 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 20:Limalha 

 

• Peças conformes: peças isentas de defeitos, próprias para serem vendidas. 

 

.  

 

 

 

 

        
Figura 21: Peças Conformes 
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Os lingotes recepcionados na empresa trazem junto uma pequena amostra que é analisada 

no espectómetro de massa para garantir que a liga tem a composição química correcta, de 

modo a não contaminar os fornos de fusão. As ligas deverão ter a composição química que se 

pode observar na tabela 2. 

 

Tabela 2: Composição Química das Ligas Utilizadas na Empresa 

Cor Designação 
Composição química 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti Al 

Violeta 
Al 

Si9Cu3(Fe) 

8,0-

11,0 

0,6-

1,2 

2,0-

3,5 

0,1-

0,5 

0,1-

0,5 
0,1 0,3 1,2 0,1 0,25 0,15 Restante 

Azul AlSi10Mg(Fe) 
9,0-

11,0 
1,0 0,1 0,55 

0,2-

0,5 
0,1 0,15 0,15 0,1 0,05 0,2 Restante 

Verde ZnAl4Cu1 

Al Cu Mg Cr Ti Pb Cd Sn Fe Ni Si Zn 

3,8-

4,2 

0,7-

1,1 

0,035-

0,06 
0,1 - 0,003 0,003 0,001 0,02 0,001 0,02 Restante 

 

1.3. Separação das Diferentes Qualidades de Alumínio  

 

Na primeira etapa do projecto identificaram-se as maiores perdas de Alumínio na zona de 

fusão e na zona de fundição. 

 

 Perdas na fusão: 

• Na transferência do forno de fusão para o de manutenção (por derrame) 

• Na transferência do forno de manutenção para o de filtragem (por derrame) 

• Na operação de limpeza dos fornos 

• Na transferência do forno para os colherões de transporte 

• Na operação de desgaseificação/escorificação 

• Nos próprios colherões de transporte 
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Perdas na fundição: 

• Durante o transporte (por derrame) 

• Durante o vazamento do colherão de transporte para o forno de manutenção (por 

derrame) 

• Na limpeza do banho do forno de manutenção 

• Na limpeza das calhas que conduzem o alumínio dos fornos de manutenção para as 

máquinas de injecção  

• No transporte pelas colheres de pequena capacidade, dos fornos de manutenção para 

as máquinas de injecção 

• No verter da colher para a camisa 

• Nos encharcados, alumínio que sai do molde quando este, devido a alguma avaria,  

não fecha totalmente 

• Na queda de aluminio já injectado para a aparadeira (gitos, peças e masselotes) 

• Na queda de aluminio cortado para o chão (sobretudo peças e masselotes) 

•  Procedimento incorrecto por parte dos operadores 

 

Verificou-se que grande parte deste alumínio que se estava a perder poderia ser 

aproveitado se não fosse considerado como escória, por parte da empresa. Por essa razão 

constatou-se que de todas estas perdas as maiores e mais fáceis de minorar eram as perdas de 

alumínio que se encontra misturado com a  escória nos bidões que se encontarm junto das 

máquinas de injecção e na área da fusão. Concluiu-se que seria então necessário fazer uma 

separação entre esse alumínio e a escória, sempre com a noção de que nem todo o alumínio 

que resultasse dessa separação poderia ser refundido pois encontrava-se sujo, o que poderia 

ser prejudicial para os fundidos presentes nos fornos de fusão. 

Decidiu-se então executar a separação da seguinte forma: 

• Escória: material sem qualquer interesse para a empresa e que é vendido para 

sucatas; 

• Alumínio de 2ª: Alumínio sujo que não pode ser refundido mas que pode ser 

vendido a um preço superior ao da escória; 

• Alumínio de 1ª: alumínio que pode, e deve, ser refundido. 
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2. Fundição Injectada 

 

O processo de fundição injectada gera peças através da injecção de ligas leves sob pressão 

num molde especialmente projectado e com o formato negativo da peça que se deseja obter, a 

partir de um metal fundido. Para isso, uma determinada liga é fundida num forno e mantida a 

uma temperatura superior ao seu ponto de fusão, em estado líquido, e é transportada por um 

cadinho refratário até uma máquina responsável por eliminar as impurezas da liga, resultantes 

da reutilização e de impurezas da própria liga e do processo. A remoção das impurezas 

consiste em mergulhar o equipamento na liga a ser tratada, aplicar um produto aglomerante de 

impurezas e agitar a mistura para fazer com que as impurezas subam a superfície e entrem em 

contacto com o acumulante, unindo-se ao mesmo e formando uma borra na superfície do 

alumínio líquido. Seguidamente um operário retira as impurezas com a ajuda de uma 

escumadeira refratária tornando a liga própria para utilização. Após a liga estar com as 

características desejáveis ela é transportada até aos fornos de manutenção, localizados ao lado 

de cada máquina de injecção, estes fornos mantêm a liga à temperatura ideal para a injecção. 

Depois coloca-se a liga na camisa do pistão da máquina de injectar, e então ocorre o 

accionamento do pistão, como se pode ver esquematicamente na figura 22. [1] 

 

 

Figura 22: Colocação do Metal na Camisa do Pistão  

 

O pistão, actuado pela pressão fornecida por um complexo sistema hidráulico, começa a 

deslocar-se a uma velocidade baixa, empurrando a liga à sua frente. Esta é a designada “fase 

de aproximação” ou “fase 1” e nela pretende-se que o alumínio líquido seja levado até à 

entrada do molde o mais rapidamente possível - para evitar o arrefecimento da liga, mas em 
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regime de fluxo laminar, para evitar a incorporação de ar no metal líquido

observar na figura 23.[1] 

 

Os dados extraídos desta fase apresentam curvas que representam os sinais de pressão, 

deslocamento e velocidade, que 

processo.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Curvas Típicas do Deslocamento,

 

Quando a liga se encontra à entrada do 

rapidamente o enchimento do molde, razão pela

enchimento” ou “fase 2”. O enchimento do molde, que se encontra aproxim

(para uma liga de alumínio), deve ser efect

arrefecimento prematuro da liga, mas deve ser suficientemente lento para permitir a total 
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para evitar a incorporação de ar no metal líquido

Figura 23: Fase de Aproximação  

 

Os dados extraídos desta fase apresentam curvas que representam os sinais de pressão, 

deslocamento e velocidade, que são analisados e servem de base para possíveis alterações no 

eslocamento, Velocidade e Pressão Aplicada no Pistão Durante as 3 F

à entrada do molde, a velocidade do pistão aumenta

rapidamente o enchimento do molde, razão pela qual esta fase se designa de “fase de 

. O enchimento do molde, que se encontra aproximadamente a 25

nio), deve ser efectuado o mais rapidamente possível

arrefecimento prematuro da liga, mas deve ser suficientemente lento para permitir a total 
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para evitar a incorporação de ar no metal líquido, como se pode 

 

Os dados extraídos desta fase apresentam curvas que representam os sinais de pressão, 

são analisados e servem de base para possíveis alterações no 

Durante as 3 Fases de Injecção 

do pistão aumenta, provocando 

qual esta fase se designa de “fase de 

adamente a 250°C 

uado o mais rapidamente possível, para evitar o 

arrefecimento prematuro da liga, mas deve ser suficientemente lento para permitir a total 
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expulsão do ar do interior do molde através dos orifí

observar na figura 25. [1] 

 

Na figura 26 pode-se observar

de enchimento com a indicação de alguns dos parâmetros de injecção, 

A. velocidade na fase de enchimento

B. duração do enchimento

C. atraso do multiplicador

D. deslocamento no fim da fase de compa

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26
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expulsão do ar do interior do molde através dos orifícios de ventilação, como se pode

Figura 25: Fase de Enchimento  

 

se observar de maneira expandida as curvas típicas de injecção na fase 

de enchimento com a indicação de alguns dos parâmetros de injecção, tais como: 

velocidade na fase de enchimento 

enchimento 

atraso do multiplicador 

deslocamento no fim da fase de compactação 

26: Curvas Típicas deInjecção na Fase de Enchimento  
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cios de ventilação, como se pode 

 

de maneira expandida as curvas típicas de injecção na fase 

como: [1] 
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Quando a cavidade do molde está totalmente preenchida, a liga encontra-se  perto da sua 

temperatura de solidificação, e é aplicado ao pistão um súbito aumento de pressão com o 

objectivo de compactar a liga, que solidifica sujeita a essa pressão, conforme se observa na 

figura 27. Esta fase denomina-se por “fase de compactação” ou “fase 3”, nesta fase a pressão 

aplicada ao pistão é muito elevada, sendo um dos factores de escolha das máquinas, que são 

mesmo classificadas pela força que são capazes de aplicar nesta fase, ou seja, em termos de 

tonelagem. [1] 

 

 

Figura 27: Fase de Compactação  

 

As três fases de injecção acima descritas têm uma duração de 1 a 3 segundos, conforme as 

peças que se pretendem fabricar, e para garantir uma boa qualidade técnica da peça, deve-se 

sempre analisar a evolução dos sinais de pressão, deslocamento e velocidade do pistão com 

auxílio da figura 24.  A fase mais crítica da injecção é a segunda fase, a de enchimento, que 

dura entre 100 a 300 ms e cujas curvas PDV (Pressão, Deslocamento e Velocidade) para um 

determinado molde se podem ver na figura 26. [1] 

Para controlar as variáveis do processo de fundição por injecção, equipa-se cada máquina 

de injecção com transdutores que medem vários tipos de grandezas, desde a temperatura do 

forno da liga ou de vários pontos do molde, até à pressão de vários fluidos, como a pressão do 

fluido hidráulico, pressão do azoto, etc. A maioria destes transdutores medem grandezas que 

variam lentamente no tempo, se comparados com a duração de uma injecção. Essas grandezas 

são designadas parâmetros ou variáveis de funcionamento, e encontram-se enumeradas na 

tabela 3. [1] 
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Há três transdutores que são especialmente importantes para o processo de injecção e que 

medem as variações de posição e velocidade do pistão, assim como a pressão a ele aplicada 

durante a injecção, e são designado por sinais PDV (Pressão, Deslocamento e Velocidade), 

estes sinais são visualizados nas figuras 24 e 26. [1] 

 

              Tabela 3: Parâmetros de Funcionamento 

Temperatura do Forno Temperatura do Fluido Hidráulico 

Temperatura do Molde Fixo 1 Temperatura do Molde Fixo 2 

Temperatura do Molde Móvel 1 Temperatura do Molde Móvel 2 

Pressão do Fluido Hidráulico Pressão do óleo do Acumulador 

Pressão do Azoto do Acumulador Pressão do óleo do Multiplicador 

 

Geralmente um programa de computador extrai dos sinais PDV um conjunto de variáveis 

designadas parâmetros de injecção, que se encontram enumeradas na tabela 4 e que fornecem 

indicações vitais sobre as condições em que foi efectuada a injecção. A algumas destas 

variáveis correspondem parâmetros de afinação da máquina de injecção, sendo portanto 

controláveis. Os parâmetros de injecção que não têm correspondência com parâmetros de 

afinação da máquina são também muito importantes, já que constituem parâmetros 

importantes do processo de injecção e, não sendo directamente controláveis, contêm 

informação relevante para a  caracterização da injecção. [1] 
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Tabela 4: Parâmetros de Injecção 

Duração da fase 

1 

Pressão no início 

da fase 2

Desl. à entrada 

do multiplicador 

Vel. à entrada do 

multiplicador

Deslocamento 

no início da fase 

2 

Pressão à entrada 

do multiplicador

Velocidade no 

início da fase 2 

Tempo de 

compressão

Duração da 

aprox. na fase 2 

Pressão do 

multiplicador

 

Um molde utilizado para injec

constituído por duas metades, o molde fixo e o molde móvel. O molde móvel é 

hidraulicamente. O molde tem no seu interior uma ou mais

negativo da peça que se pretende fabricar. As cavidades encontram

canais por onde a liga fundida flui durante a fase de enchimento, como se pode ver 

esquematicamente na figura 28

cortado de modo a individualizar as peças fabricadas

 

Figura 28: Representação Simbólica de um Molde Constituído por 8 Cavidades e
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Pressão no início 

da fase 2 
Duração da fase 1 

Pressão no início 

da fase 2 

Vel. à entrada do 

multiplicador 

Desl. à entrada do 

multiplicador 

Vel. à entrada do 

multiplicador 

Pressão à entrada 

do multiplicador 

Deslocamento no 

início da fase 2 

Pressão à entrada 

do multiplicador 

de 

compressão 

Velocidade no 

início da fase 2 

Tempo de 

compressão 

Pressão do 

multiplicador 

Duração da aprox. 

na fase 2 

Pressão do 

multiplicador 

molde utilizado para injecção, pode pesar alguns milhares de quilos, é feito de aço, e é 

constituído por duas metades, o molde fixo e o molde móvel. O molde móvel é 

olde tem no seu interior uma ou mais cavidades que consti

negativo da peça que se pretende fabricar. As cavidades encontram-se ligadas entre si por 

canais por onde a liga fundida flui durante a fase de enchimento, como se pode ver 

28, e que após a liga solidificar constituem o “gito”

cortado de modo a individualizar as peças fabricadas. [1] 

 

Representação Simbólica de um Molde Constituído por 8 Cavidades e dos Canais que Irão Constituir o 

Gito  
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Duração da fase 1 

Desl. à entrada do 

multiplicador 

Deslocamento no 

início da fase 2 

Velocidade no 

início da fase 2 

Duração da aprox. 

na fase 2 

de quilos, é feito de aço, e é 

constituído por duas metades, o molde fixo e o molde móvel. O molde móvel é  movimentado 

cavidades que constituem o 

se ligadas entre si por 

canais por onde a liga fundida flui durante a fase de enchimento, como se pode ver 

iga solidificar constituem o “gito”, que deve ser 

s que Irão Constituir o 
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A qualidade dos produtos fabricados em fundição injectada é caracterizada pelo bom 

acabamento superficial pelo grau de porosidades neles existentes, sendo estas uma 

consequência inevitável no processo de fabrico, afectando a rigidez e a homogeneidade de 

acabamento das peças. [1] 

Este é um processo utilizado para produzir grandes quantidades de produtos complexos 

com tolerâncias exigentes, bom acabamento superficial e espessuras pouco elevadas com um 

custo e tempo de produção inferior à maquinagem. [1] 

As principais ligas utilizadas em fundição injectada são: [2] 

• Alumínio e suas ligas (AlSi,AlSiCu,AlMg); 

• Zinco e suas ligas (Zn+Al+ligas de Mg); 

• Cobre e sua ligas (Bronze e Latão); 

• Magnésio e suas ligas; 

• Estanho e suas ligas.  

 

2.1.  Tipos de Fundição Injectada 

 

O processo de fundição injectada pode ser separado em 2 tipos distintos, fundição injectada 

com câmara quente e fundição injectada com câmara fria, sendo que o último ainda pode ser 

dividido em mais dois tipos, a fundição injectada com câmara fria com movimento vertical e a 

fundição injectada com câmara fria com movimento horizontal.[3] 

 

2.1.1.  Fundição Injectada com Câmara Quente 

 

O processo de fundição injectada com câmara quente é muito pouco usual nos dias de hoje, 

embora tenha tido uma utilização significativa na década de 50. Chama-se fundição injectada 

com câmara quente porque juntamente com a máquina de injecção encontra-se um forno para 

gerar e manter o metal em estado líquido. A câmara de injecção fica imersa no líquido, onde o 

líquido pode ser injectado de duas formas como se pode ver na figura 29, com accionamento 

por ar comprimido ou por acção de um êmbolo, onde um pistão desce impulsionando o metal 

para o molde, preenchendo a cavidade do mesmo. [3] 
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Figura 29: Representação de uma Máquina de Injecção com Câmara Quente: 

a) por Ar Comprimido  

b) por Acção de um Êmbolo  

 

2.1.2.  Fundição Injectada com Câmara Fria 

 

É o processo de fundição injectada mais utilizado na actualidade, possui elevadas taxas de 

produção, as mais usuais  variam entre 150 a 250 ciclos por hora, sendo que as mais modernas 

podem chegar a 500 ciclos por hora. Diferencia-se do processo com câmara quente por não 

possuir um forno integrado no interior da máquina de injecção, o metal é mantido no estado 

líquido num forno de manutenção independente e é transportado manualmente ou por braços 

mecânicos que utilizam um cadinho refractário até à camisa de um um pistão que impulsiona 

o metal para a cavidade do molde.[3] 

As máquinas podem operar com o pistão em movimento vertical ou horizontal, sendo mais 

usual o posicionamento horizontal. 

As figuras 30 e 31 representam, respectivamente, o funcionamento em quatro passos de 

uma máquina de injecção de câmara fria com movimento horizontal e em dois passos com 

movimento vertical. 

 

Figura página 58

Injetora tipo câmara quente

Molde

Câmara do forno

Pistão

Molde

Câmara do forno

Metal

Metal

Ar

“Goose
neck”

“Goose neck”

Figura página 58

Injetora tipo câmara quente

Molde

Câmara do forno

Pistão

Molde

Câmara do forno

Metal

Metal

Ar

“Goose
neck”

“Goose neck”
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Figura 30: Máquina de Injecção com Câmara Fria com o Pistão em Movimento Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Máquina de Injecção com Câmara Fria com o Pistão em Movimento Vertical 

 

 

Figura página 61

Injetora tipo câmara fria com êmbolo 

Figura página 61

Injetora tipo câmara fria com êmbolo 

Figura página 62

Injetora tipo câmara fria com êmbolo vertical

Figura página 62

Injetora tipo câmara fria com êmbolo vertical
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2.2. Propriedades do Alumínio 

 

O Alumínio possui uma combinação de propriedades que o torna um material muito útil 

em engenharia. O Alumínio tem densidade baixa (2.70 g/cm3). O Alumínio tem, também, 

uma boa resistência à corrosão na maioria dos meios naturais, devido à estabilidade do filme 

de óxido que se forma na sua superfície. Muito embora o Alumínio puro apresente baixa 

resistência mecânica, as ligas de alumínio podem apresentar resistências até cerca de 690 

Mpa. O Alumínio não é tóxico, sendo extensivamente usado em recipientes e embalagens 

para alimentos. O Alumínio é muito usado na indústria eléctrica devido às suas boas 

propriedades eléctricas. O preço relativamente baixo do Alumínio, aliado às muitas 

propriedades úteis, fazem com que este metal tenha grande importância industrial.  [4] 

 

2.2.1  Ligas de Alumínio para Fundição  

 

2.2.1.1. Composição das Ligas  

 

As ligas de Alumínio para fundição têm vindo a ser desenvolvidas no sentido de melhorar 

quer as propriedades relacionadas com o vazamento, como a fluidez e a capacidade de 

alimentação do molde, quer propriedades como a resistência mecânica, a ductilidade e a 

resistência à corrosão. Por isso, as composições destas ligas são muito diferentes das 

composições das ligas de alumínio para trabalho mecânico. As ligas de Alumínio para 

fundição são classificadas nos Estados Unidos da América de acordo com a nomenclatura da 

Aluminum Assocation. Nesta classificação, as ligas de Alumínio para fundição estão 

agrupadas segundo os principais elementos de liga que contêm, usando-se um número de 

quatro dígitos com um ponto entre os últimos dois dígitos, tal como se indica na tabela 

seguinte: [4] 
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Tabela 5: Tipos de Ligas de Alumínio para Fundição 

ELEMENTOS DE LIGA 

FUNDAMENTAIS 

SÉRIE 

Alumínio, 99.00% mínimo 1xx.x 

Cobre 2xx.x 

Silício, com adições de cobre e/ou magnésio 3xx.x 

Silício  4xx.x 

Magnésio 5xx.x 

Zinco 7xx.x 

Estanho 8xx.x 

Outros elementos 9xx.x 

Série livre 6xx.x 

 

2.2.1.2.  Efeito dos Elementos de Liga 

 

• O Cálcio é um fraco modificador eutéctico de ligas Alumínio-Silício. Ele aumenta a 

solubilidade do Hidrogénio e é muitas vezes responsável pela porosidade dos 

fundidos. Para concentrações de Cálcio superiores a aproximadamente 0,005 %, a 

ductilidade das ligas Alumínio-Magnésio é bastante alterada.[4] 

 

• O Cobre, em teores entre 1 e 4%, é adicionado às ligas de Alumínio para fundição, 

para promover o aumento da resistência mecânica, particularmente a temperaturas 

elevadas. A primeira e mais usada liga de Alumínio é a que contém 4 a 10% Cobre. O 

Cobre melhora substancialmente a dureza nos fundidos de liga de Alumínio com e 

sem tratamento térmico. Ligas com 4 a 6% Cu são facilmente tratáveis termicamente. 

Em geral, o Cobre melhora a resistência à corrosão, mas também diminui a fluidez.[4] 

 

• O Chumbo é usado nas ligas de Alumínio para melhorar a maquinabilidade.[4] 
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• O Estanho  melhora as características anti-fricção, requisito extremamente necessário 

para o fabrico de chumaceiras. As ligas de Alumínio podem conter até 25% Sn. Este 

elemento pode ainda melhorar a maquinabilidade dos fundidos.[4] 

 

• O Ferro diminui a tendência para a liga se agarrar em moldes permanentes. Contudo o 

aumento do teor de Ferro diminui substancialmente a ductilidade. O ferro reage, e 

forma várias fases insolúveis nas ligas de Alumínio, estas fases são as responsáveis 

pelo endurecimento das ligas.[4] 

 

• O Magnésio em quantidades de 0.3 a 1 %, é adicionado para aumentar a resistência 

mecânica, principalmente através do tratamento térmico de endurecimento por 

precipitação. É o elemento chave para o aumento da dureza e da resistência mecânica 

nas ligas tratáveis termicamente de Al-Si. A fase de endurecimento Mg2Si apresenta 

uma solubilidade limite correspondente a aproximadamente 0,7% Mg, para além da 

qual não ocorre nem endurecimento nem amaciamento da matriz. Normalmente são 

empregues quantidades de Mg entre 0,07 a 0,4% nas ligas de Al-Si.[4] 

As ligas binárias de Al-Mg são largamente usadas em aplicações que requerem um 

aspecto superficial brilhante e boa resistência à corrosão, assim como uma boa relação 

entre resistência mecânica e ductilidade. As composições destas ligas varia entre 4 a 

10%, acima de 7% a liga é tratável termicamente.[4] 

 

• O Manganês é considerado normalmente uma impureza nas composições do fundido. 

O Manganês é um elemento de extrema importância em ligas brutas. Na ausência de 

endurecimento por deformação plástica, o Manganês não oferece nenhum efeito 

benéfico nas ligas de Alumínio. Contudo, existem evidências que, uma grande fracção 

volúmica de MnAl6 em ligas que contem mais de 0,5 % de Mn pode beneficiar a 

influência da sanidade interna do fundido. O Manganês pode também ser empregue de 

modo a alterar a resposta ao acabamento químico e anodização.[4] 

 

• O Níquel é usado com o Cobre de modo a melhorar as propriedades a altas 

temperaturas. O Níquel também reduz o coeficiente de expansão térmica.[4] 
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• O Silício em quantidades entre 5 e 12%, é o elemento de liga mais importante das 

ligas de Alumínio para fundição, porque aumenta a fluidez do metal líquido e a sua 

capacidade de alimentação do molde, ao mesmo tempo que aumenta a resistência 

mecânica das ligas. Para processos de fundição de arrefecimento lento (ex.: gesso, cera 

perdida e areia), o teor em Si é de 5 a 7%, para moldes permanentes 7 a 9%, e para 

fundição injectada 8 a 12%.[4] 

  

• O Sódio modifica o eutéctico das ligas Alumínio-Silício. A sua presença fragiliza as 

ligas Alumínio-Silício.[4] 

 

• O Titânio é extensamente usado para refinamento de grão das ligas de Alumínio, por 

vezes em combinação com pequenas quantidades de Boro. O Titânio é muitas vezes 

empregue em concentrações superiores ao necessário para o refinamento de grão de 

modo a reduzir a tendência para a fissuração.[4] 

 

• O Zinco, por si só, em adição às ligas de Alumínio não traz grandes benefícios, no 

entanto, quando acompanhado por adições de Cobre e/ou Magnésio permite que as 

ligas possam ser tratadas termicamente ou envelhecidas naturalmente.[4] 

 

2.3. Desgaseificação das Ligas de Alumínio 

 

De uma maneira geral, os metais no estado líquido tendem a absorver gases da 

atmosfera. As ligas de Alumínio apresentam grande solubilidade de Hidrogénio no 

estado líquido (acima de 660°C). Entretanto, na solidificação, a solubilidade de H 

diminui drasticamente, conforme mostrado no gráfico 1. 
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Gráfico 1: Variação da Solubilidade do Hidrogénio em Função da Temperatura 

 

Em decorrência deste facto, durante a solidificação, cerca de 95% do Hidrogênio 

é segregado para as últimas porções de líquido, atingindo teores elevados e 

promovendo a formação de porosidades em regiões interdendríticas. Tais porosidades têm um 

efeito nocivo sobre as propriedades mecânicas, principalmente sobre a ductilidade e a 

resistência á fadiga. 

A absorção de Hidrogênio pelo metal líquido ocorre através da redução do vapor 

de água, conforme a reacção: 

 

H2O (vapor) + 2/3 Al (líquido) → 1/3 Al2O3 (sólido) + 2 H (dissolvido) 

 

A eliminação de porosidades decorrentes da absorção de H pode ser obtida de 

três maneiras: 

• reduzir a absorção de Hidrogênio durante as etapas de fusão, manutenção e 

vazamento; 

• dificultar a nucleação das porosidades  

• promover a desgaseificação da liga antes do vazamento. 



Redução das Perdas de Alumínio no Processo de Fabrico de Peças 

33 

 

O processo de desgaseificação é o mais utilizado e pode ser realizado 

por três processos: 

1. desgaseificação a vácuo; 

 

2. borbulhamento de gás activo, normalmente Cloro, adicionado por meio de 

pastilhas de Hexacloretano ou por um tubo perfurado (Cloro gasoso); 

 

3. borbulhamento de gás neutro (Ar ou Azoto(Nitrogénio)) através de tubo perfurado ou 

ainda com tubo perfurado e rótor de grafite. 

 

Os dois primeiros processos apresentam alta eficiência na remoção do H 

dissolvido. No entanto, apresentam como desvantagem, respectivamente, o custo do 

equipamento e a toxidez associada à corrosividade do gás Cloro. O borbulhamento de gás 

neutro através de lanças de ponta porosa apresenta como vantagem o baixo custo mas exige 

um tempo de tratamento superior, conforme ilustra o gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2: Redução do Teor de Hidrogénio Dissolvido no Banho com o Tempo de Desgaseificação 

 

Mais recentemente, com o entendimento das condições termodinâmicas e cinéticas que 

governam o processo de desgaseificação, foi possível o desenvolvimento da injeção de gás 
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inerte por meio de rótor de grafite. Neste processo, o gás é “fragmentado” pelo movimento 

rotativo do rótor gerando um número elevado número de bolhas. Como a reação de 

desgaseificação depende, fundamentalmente, da área total das bolhas do gás, quanto maior a 

quantidade e menor o tamanho das bolhas, maior é a cinética de desgaseificação. 

 

Figura 32: Esquema de uma Unidade de Desgaseificação Contínua (Rotor) 
 

 

Figura 33: Esquema de uma Unidade Contínua de Desgaseificação (SNIF – Spinning Nozzle Inert Flotation) 
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Outra vantagem indireta dos processos de desgaseificação é a flutuação de 

óxidos (alumina) para a superfície do banho, que posteriormente são removidos 

mecanicamente (por meio de escumadeiras). 

Os controles realizados sobre o teor de Hidrogénio dissolvido nas ligas de 

Alumínio são: 

1. controle directo do teor de Hidrogénio no banho líquido através de sondas, 

como no caso do equipamento TELEGÁS; 

 

2. avaliação indireta por meio da medição de densidade ou exame visual de 

amostras solidificadas; 

 

3. avaliação indireta do hidrogénio dissolvido no banho pela observação do 

momento em que surge a primeira bolha em um corpo-de-prova solidificado 

sob vácuo. 

 

A figura 34 apresenta amostras solidificadas sob vácuo contendo diferentes 

teores de Hidrogénio dissolvidos. 
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Figura 34: Exemplos de Amostras de Alumínio Solidificadas em Vácuo com Diferentes Teores de Hidrogénio 

 

2.3.1. Estudo da Máquina de Desgaseificação Utilizada na Empresa 

 

A unidade desgaseificante de fundição – FDU, utilizada no tratamento de desgaseificação 

das ligas de Alumínio destina-se a promover a eliminação de gases dissolvidos no banho 

metálico, nomeadamente o Hidrogénio. A presença deste gás na liga é extremamente 

prejudicial já que é responsável pelo aparecimento de porosidade nas peças. 
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Figura 35: Máquina de Desgaseificação 

 

2.3.1.1. Funcionamento da Máquina de Desgaseificação 

 

A desgaseificação é conseguida através da acção conjunta de dois factores: 

1. Agitação mecânica do banho (rotação do veio e rotor). 

 

2. Libertação simultânea de um gás inerte – Azoto – na extremidade do rotor. As bolhas 

gasosas de Azoto que se formam no interior do banho “arrastam “ consigo óxidos e o 

Hidrogénio para a superfície, possibilitando a sua libertação. 

 

Um desenho ilustrativo do processo pode ser observado na figura 36: 
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Figura 36: Desenho Ilustrativo do Processo de Desgaseificação 

 

 O procedimento a seguir para um correcto funcionamento da máquina de desgaseificação é 

o seguinte: 

1. Verificar se: 

 

1.1. a garrafa de Azoto tem uma pressão superior aos 5 Bar. 

 

1.2. a pressão de saída do Azoto é a correcta (2,5 bar). 

 

1.3. o tempo de ciclo de desgaseificação seleccionado é o correcto – 1,20 minuto. 

 

O tempo de desgaseificação é determinado através de um gráfico (gráfico 3) presente no 

manual da máquina em que as variáveis de entrada são a constituição da liga, a porosidade e a 

quantidade de Hidrogénio que se pretende que a liga possua. 
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Gráfico 3: Gráfico para Calcular o Tempo de Desgaseificação em Função da Quantidade de Hidrogénio Pretendido 

na Liga 

 

1.4. o caudal de Azoto, aquando da descida do veio e do rotor, é de aproximadamente 

5 a 10 � ���� . 

 

1.5. o caudal de Azoto, quando o veio e o rotor atinjem o limite inferior é de 

aproximadamente 15 a 25  � ���� . 

O controlo destes parâmetros é efectuado semanalmente e anotado numa folha de registos. 

 

2. Após o vazamento da liga para a colher esta é colocada sob o rotor de injecção. O rotor 

deve ficar posicionado sensivelmente no centro da colher. 

 

Na superfície do banho, terminado o passo 2, deve ser efectuado o tratamento de 

desoxidação com o fluxo escorificante Coveral GR2410 (a quantidade necessária deverá ser 

0,05 a 0,1% do peso de metal fundido). Adiciona-se esse granulado escorificante para fazer 

com que a escória se aglomere e separe mais facilmente do alumínio fundido e seja retirada o 

mais seca possível.  
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3. Pressionando o botão start (ver figura 38

introduzidos no banho (durante 1

extremidade do rotor provocando o borbulhar do banho).

                           

                                                                                                                    

Figura 37: Botões de Start e de Stop da Máquina de D

 

4. Decorrido o tempo de desgaseificação a máquina desliga. O veio e o rotor imersos no 

banho elevam-se automaticamente. 

 

5. O veio, rotor e pá devem ser limpos para remover o aluminio que aderiu à superfície.

 

6. A escória que se acumulou na superfície do banho deverá ser retirada com o auxílio de 

uma escumadeira de aço (figura 42

O botão stop indicado na fi

anulação do processo, voltando o veio e rotor à sua posição inicial. O botão de emergência 

pemite a interrupção instantânea do processo, ficando o veio e rotor na posição em que se 

encontravam no momento em que o botão foi accionado.

 

Para se proceder à verificação da desgaseificação,  deveria vazar

tratado pelo gás, para um molde de F

deveria ser retirada do molde, 

Depois deveria ser lixada, com uma lixa de polir, lavada e seca. [7]

Redução das Perdas de Alumínio no Processo de Fabrico de 

botão start (ver figura 38) automaticamente o veio e rotor descem e são 

introduzidos no banho (durante 1,20 minuto ocorre a libertação de azoto na 

extremidade do rotor provocando o borbulhar do banho).          

                                                                                                                     

: Botões de Start e de Stop da Máquina de Desgaseificação 

                                                                                               

Decorrido o tempo de desgaseificação a máquina desliga. O veio e o rotor imersos no 

e automaticamente.  

O veio, rotor e pá devem ser limpos para remover o aluminio que aderiu à superfície.

A escória que se acumulou na superfície do banho deverá ser retirada com o auxílio de 

ma escumadeira de aço (figura 42). 

botão stop indicado na figura 37, permite durante o tratamento de desgaseificação a 

anulação do processo, voltando o veio e rotor à sua posição inicial. O botão de emergência 

pemite a interrupção instantânea do processo, ficando o veio e rotor na posição em que se 

omento em que o botão foi accionado. 

Para se proceder à verificação da desgaseificação,  deveria vazar-se uma amostra do metal 

ado pelo gás, para um molde de Ferro fundido. Após a solidificação da amostra, esta 

deveria ser retirada do molde, arrefecida em água e cortada a meio no sentido da altura. 

Depois deveria ser lixada, com uma lixa de polir, lavada e seca. [7] 
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) automaticamente o veio e rotor descem e são 

minuto ocorre a libertação de azoto na 

                                                                                               

Decorrido o tempo de desgaseificação a máquina desliga. O veio e o rotor imersos no 

O veio, rotor e pá devem ser limpos para remover o aluminio que aderiu à superfície. 

A escória que se acumulou na superfície do banho deverá ser retirada com o auxílio de 

, permite durante o tratamento de desgaseificação a 

anulação do processo, voltando o veio e rotor à sua posição inicial. O botão de emergência 

pemite a interrupção instantânea do processo, ficando o veio e rotor na posição em que se 

se uma amostra do metal 

erro fundido. Após a solidificação da amostra, esta 

arrefecida em água e cortada a meio no sentido da altura. 
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Figura

 

A observação da superfície superior do metal dentro do cadinho permite, numa

aproximação, ajuizar o estado de desgasificação do metal.

Assim, uma superfície empolada indica que o metal está fortemente gas

superfície plana indica que o metal contém algum gás; uma superfície abatida indica que o 

metal tem pouco gás ou está isento dele.

Nos dois primeiros casos não vale a pena serrar a amostra e deve proceder

desgaseificação. [7] 

No terceiro caso deve serrar

polida para se analisar se o metal fundido contém muito gás aprisionado no seu interior ou 

não. [7] 

Para um controle mais rigoroso da presença de gases

especiais que já se vendem no comércio da especialidade de produtos e equipamento para 

fundição e cujo principio se ind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura
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Figura 38: Amostras Cortadas Após Desgaseificação 

A observação da superfície superior do metal dentro do cadinho permite, numa

aproximação, ajuizar o estado de desgasificação do metal. [7] 

Assim, uma superfície empolada indica que o metal está fortemente gaseificado; uma 

superfície plana indica que o metal contém algum gás; uma superfície abatida indica que o 

ouco gás ou está isento dele. [7] 

Nos dois primeiros casos não vale a pena serrar a amostra e deve proceder-

No terceiro caso deve serrar-se a amostra depois de arrefecida e observar-se a superfície 

o metal fundido contém muito gás aprisionado no seu interior ou 

Para um controle mais rigoroso da presença de gases podiam utilizar

especiais que já se vendem no comércio da especialidade de produtos e equipamento para 

ujo principio se indica esquematicamente na figura 39. [7] 

Figura 39: Dispositivo de Solidificação em Vácuo 
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A observação da superfície superior do metal dentro do cadinho permite, numa primeira 

ificado; uma 

superfície plana indica que o metal contém algum gás; uma superfície abatida indica que o 

-se a nova 

se a superfície 

o metal fundido contém muito gás aprisionado no seu interior ou 

podiam utilizar-se dispositivos 

especiais que já se vendem no comércio da especialidade de produtos e equipamento para 
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A amostra é vazada num pequeno cadinho de Ferro fundido ou de aço que se introduz 

numa campânula com visor de vidro onde se faz um vácuo de 60 mm a 100 mm de mercúrio. 

[7] 

 

2.4. Tratamentos no Estado Líquido  

 

2.4.1.  Protecção dos Banhos Contra a Oxidação e Absorção de Gases  

 

Em fundição normalmente recorre-se à utilização de produtos conhecidos por Fluxos, os 

quais fundamentalmente são constituídos por misturas de sais halogenados de metais alcalinos 

e alcalino-terrosos. [8] 

Os fluxos usados para esta operação, (protecção) normalmente acumulam uma acção 

fundente, i.e, facilitadora da fusão. O efeito fundente, é conseguido à custa de produtos que 

fundindo antes das cargas, tenham alta fluidez e baixa tensão superficial no sentido de 

molharem totalmente as cargas na altura em que estas se liquefazem. [8] 

Se estiver assegurado o contacto fluxo óxidos, e, se os fluxos dissolverem esses óxidos, 

formar-se-ão ligas menos refractárias que os óxidos pré-existentes e será facilitada a 

aglutinação das cargas . [8] 

A acção protectora contra a oxidação e absorção gases é conseguida fundamentalmente por 

via mecânica, isto é, criando uma película de fluxos impermeáveis ao oxigénio e vapor de 

água, como se pretende representar na figura 40. [8] 

 

 

 

Figura 40: Efeito Fundente e Protector dos Fluxos 
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A maioria dos fluxos protectores, pela sua características intrínsecas, permite por vezes 

urna certa acção de purificação do banho. [8] 

Esta acção consegue-se misturando intimamente os fluxos no banho os quais dissolvem os 

óxidos em suspensão. [8] 

 

2.4.2.  Considerações Finais Sobre a Utilização de Fluxos  

 

a) Sobre as propriedades Mecânicas os fluxos funcionam por dois mecanismos: [8] 

− Eliminando da estrutura de solidificação defeitos originados por óxidos, gases e 

outras inclusões, o que basicamente se consegue com fluxos de protecção 

desgasificação, e lavagem; [8] 

− Alterando a estrutura de solidificação, isto é, promovendo a afinação ou modificação 

das ligas. [8] 

 

b) Sobre as propriedades de fundição, nomeadamente a colabilidade, os fluxos 

modificadores diminuem-na, mas todos os outros a aumentam, por diminuição de 

óxidos em suspensão e superficiais. [8] 

c) A utilização de fluxos protectores por acção fundamentalmente mecânica, obriga a 

uma elevada fluidez, o que favorece o ataque aos refractários. Por isso sempre que as 

condições o permitirem, deve optar-se por fluxos mais secos com acção 

fundamentalmente química, já que a molhagem do fluxo-refractário diminui. [8] 

 

d) Determinados fluxos, contendo cloretos (Mg, Cl, por exemplo) são altamente 

higroscópicos, pelo que a sua utilização se incorrecta (não perfeitamente secos), pode 

desencadear acções inversas às pretendidas. [8] 

  

e) Existem incompatibilidades de algumas ligas com alguns fluxos, que parcialmente 

podem ser previstas nos diagramas de Ellingham. [8] 
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2.4.3. Fluxo Escorificante Utilizado na Empresa 

 

O  fluxo utilizado na Sonafi é o Coveral 2410 pois este possui um ponto de fusão de 

650°C, o que corresponde, mais ou menos, à temperatura a que se encontra o alumínio 

aquando da desgaseificação, desta forma ele mistura-se totalmente com o alumínio criando 

uma película à sua superfície que promove a acumulação das escórias, facilitando a sua 

remoção. 

Além de ser utilizado durante a desgaseificação, o fluxo escorificante também deverá ser 

colocado nos fornos de fusão antes da sua limpeza, de modo a facilitar a remoção das escórias 

o mais secas possível. Não pode no entanto ser utilizado nos fornos de manutenção pois teria 

que se parar a alimentação das máquinas de injecção para a agitação dos banhos após a sua 

adição, o que seria muito prejudicial para a produção. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41: Fluxo Escorificante 

 

2.5. Materiais Refractários 
 

Este grupo compreende uma diversidade de produtos, que têm como finalidade suportar 

temperaturas elevadas nas condições específicas de processo e de operação dos equipamentos 

industriais, que em geral envolvem esforços mecânicos, ataques químicos, variações bruscas 

de temperatura e outras solicitações. Para suportar estas solicitações e em função da natureza 

das mesmas, foram desenvolvidos inúmeros tipos de produtos, a partir de diferentes matérias-

primas ou mistura destas. Dessa forma, podemos classificar os produtos refratários quanto a 

matéria-prima ou componente químico principal em: sílica, sílico-aluminoso, aluminoso, 

mulita, magnesianocromítico, cromítico-magnesiano, carbeto de silício, grafita, carbono, 

zircônia, zirconita, espinélio e outros. [8] 
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2.6. Estudo dos Equipamentos Auxiliares Utilizados na Empresa 

  

Nesta classe de equipamentos, englobam-se todas as ferramentas auxiliares necessárias à 

fusão das ligas de alumínio que entram em contacto directo com o metal líquido, sendo eles: 

• Escumadeiras  

• Calhas de transporte 

• Colheres de vazamento  

 

As escumadeiras são em aço.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Escumadeira de Aço 

 

As calhas de transporte, tal como o próprio nome indica, servem para transportar o 

alumínio fundido dos fornos de manutenção para as máquinas de injecção.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 43: Calha de Transporte de Alumínio 
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Para resistirem à acção corrosiva do alumínio fundido, as escumadeiras e as calhas, são 

pintadas com uma pasta refratária, Crisol Flow. Esta pasta não é a mais acertada para este fim 

pois é muito espessa o que resulta, a médio prazo, numa acumulação de alumínio, o que no 

caso das calhas pode levar à paragem da máquina de injecção, quando têm que ser limpas. 

 

Existem dois tipos de colheres de vazamento: 

• Colheres de grande capacidade que transportam o alumínio dos fornos de fusão 

para os fornos de manutenção cuja capacidade é de aproximadamente de 200 a 250 

kg. 

• Colheres de pequena capacidade que transportam o alumínio dos fornos de 

manutenção para as máquinas de injecção. 

As colheres de pequena capacidade são em ferro cinzento e não têm nenhum tipo de 

revestimento nem são pintadas com nenhuma pintura refratária o que resulta na sua 

deteriorização rápida e consequente substituição regular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44: Colheres dos Fornos de Manutenção 

 

 As colheres de grande capacidade são em ferro e possuem um cadinho interior constituído 

por dois revestimentos: 

• Um de 30 mm com um pó, Insural 10, com boas características mecânicas, 

resistente ao impacto, e óptimas propriedades isolantes, para garantir que o 

Alumínio se mantém a uma temperatura elevada. 

• Outro de 30 mm com um refractário silicioso com fibras isolantes que possui 

óptimas propriedades isolantes, para garantir a temperatura elevada do alumínio, 

mas más propriedades mecânicas, sendo pouco resistente ao choque. 
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Poderia ser utilizada uma pasta refractária, Insural 700-800, nas juntas de ligação entre o 

cadinho e as calhas, de modo a aumentar a sua resistência. Esta pasta também poderia ser 

utilizada para fazer reparações, visto que tem óptimas características mecânicas e um 

coeficiente de contracção e de condutividade térmica muito baixos. No entanto na Sonafi não 

se utiliza essa pasta pois as calhas não possuem revestimento refratário igual ao dos cadinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Sequência de Enchimento das Colheres de Grande Capacidade com Material Refractário e Cadinho 
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Figura 46: Colherão de Transporte de Alumínio 

 

O uso destes cadinhos, com um refratário de elevada qualidade, tem um impacto positivo 

na redução das perdas de alumínio na medida em que não há a sua deterioração e consequente 

contaminação do banho, o que poderia originar o aparecimento de mais impurezas, escória, 

que quando retirada arrasta consigo alumínio e também quando presente nos fornos de 

manutenção origina defeitos nas peças, o que se traduz num aumento do refugo. 

 

2.7. Fornos  

 

2.7.1.  Fornos de Revérbero ou de Soleira 

 

Os fornos de revérbero ou de soleira para fundição foram redesenhados aquando a falta de 

combustíveis durante a recessão dos anos 70. O aumento dos combustíveis desde essa época 

levou ao desenvolvimento de técnicas de fundição de ligas mais apuradas. Desde então que a 

tecnologia existente foi extensamente testada e substituída por nova tecnologia, melhor, mais 

eficiente e orientada para uma gama de produtos de qualidade superior. [9] 
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Os fornos de revérbero funcionam com injecção directa de fogo e podem ser distinguidos 

dois tipos, por soleira molhada ou por soleira seca. No forno de soleira molhada, os produtos 

de combustão estão em contacto directo com o topo do banho de metal, e a transferência de 

calor é conseguida através da combinação de convecção e radiação (figura 47). Num forno de 

soleira seca, a carga de metal sólido é posicionada numa soleira inclinada que está acima do 

nível do banho de modo a que a carga seja completamente envolvida pelos gases quentes 

(figura 48). O calor é rapidamente absorvido pela carga sólida, a qual funde e 

consequentemente escorrega pela soleira inclinada até ao compartimento de mantimento do 

banho. [9] 

 
 

 

Figura 47: Esquema de um Forno de Revérbero de Soleira Molhada 
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Figura 48: Esquema de um Forno de Revérbero de Soleira Seca 

 

2.7.2.  Fornos de Cadinho 
 

Os processos modernos de fusão por cadinho oferecem bastante flexibilidade e uma grande 

variedade de opções em relação aos metais, tamanhos de banho, combustíveis, afinamento e 

técnicas de processamento. A capacidade dos cadinhos pode variar desde os cadinhos usados 

em laboratórios para fins de investigação até cadinhos de 1.4 toneladas no caso da fusão de 

ligas de alumínio. De notar que graças à sua versatilidade, a escolha do combustível pode 

variar entre carvão, coque, electricidade e gás comercial. [9] 

São fornos mais utilizados para obter pequenas quantidades de metais líquidos de ponto 

de fusão não muito elevado, tais como as ligas de alumínio e cobre. [9] 

O cadinho é geralmente feito com uma mistura de argila-grafite ou com carboneto de 

silício. O material utilizado na construção do cadinho é escolhido tendo em conta a liga que se 

pretende preparar. O material que se pretende fundir não deve dissolver o material do 

cadinho. Por vezes, utilizam-se também cadinhos de ferro fundido ou de aço, 

convenientemente revestidos para evitar reacções entre o cadinho e o metal líquido. Para 

aquecimento dos cadinhos utilizam-se combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos. [9] 

Outros factores que influenciam na escolha do material do cadinho são: [9] 

� A temperatura de fusão do material que se vai preparar 

� O rendimento térmico que se pretende obter 
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Para evitar o contacto dos gases de combustão com o metal líquido e as consequentes 

absorções de gases e formação de óxidos, é conveniente cobrir este ou com substâncias 

protectoras que flutuem no metal ou com uma tampa a cobrir o cadinho. [9] 

Este tipo de forno pode classificar-se quanto ao tipo de construção como: [9] 

� Cadinho móvel 

� Cadinho fixo 

� Cadinho basculante 

� Cadinho rotativo 

 

 

Figura 49: Forno de Cadinho com Possibilidade de Rotação para Facilitar o Vazamento do Fundido 
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Figura 50: Forno de Cadinho para Ligas de Alumínio 

 

2.7.3. Estudo dos Fornos Utilizados na Empresa 
 

Na Sonafi existem três fornos de fusão de revérbero de soleira seca: 

 

• Um de soleira seca a gás natural, que possui duas partes distintas, uma zona de 

fusão do alumínio que possui um revestimento refractário com uma elevada 

resistência mecânica para resistir ao impacto da queda dos lingotes, e uma zona 

onde se armazena o alumínio, antes de ser vertido para as colheres de grande 

dimensão, que possui um revestimento refractário com boas propriedades isolantes 

para manter o alumínio a uma temperatura elevada, pois quanto mais uniforme for a 

temperatura do alumínio menor é a probabilidade do aparecimento de impurezas no 

banho.  
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Figura 51: Forno de Soleira Central 

 

• Dois fornos de soleira seca a gás natural onde se funde o alumínio, com um 

revestimento refractário com boas características mecânicas para resistir aos 

impactos provocados pelo impacto dos lingotes, que alimentam dois fornos de 

cadinho, que possuem um revestimento refractário com um coeficiente de 

condutibilidade térmica elevado para permitir que o calor libertado pelas 

resistências do forno mantenham o alumínio fundido à temperatura desejada, que 

por sua vez alimentam dois fornos de filtragem, cuja função é a de retirar certas 

impurezas que possam estar presentes no fundido. 

 

A qualidade dos refractários destes fornos é bastante importante na redução das perdas de 

alumínio pois quanto maior for a sua qualidade menor será a transferência de impurezas para 

o fundido, que podem aumentar a presença de escórias. 
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3. Redução das Perdas de Alumínio no Processo de Fabrico 

 

3.1. Análise da Situação 

 

 Conhecendo a realidade da empresa analisaram-se os dados relativamente às compras de 

lingotes, venda de peças, escória e limalha e quantidade de stocks inicial e final, no ano de 

2007, para podermos quantificar o valor da perda e posteriormente definirmos qual a redução 

possível desse valor. Fez-se também um levantamento dos preços de compra do Alumínio e 

do preço de venda da escória, da limalha e do Alumínio de 2ª. Com esses dados fez-se um 

cálculo aproximado do valor de Alumínio que se perde ao longo da produção, como se pode 

observar nas tabelas 6,7 e 8. 

 

Tabela 6: Stocks Iniciais e Finais de 2007 

Stock inicial 2007 (kg) Stock final 2007 (kg) 

Lingotes 
Produto 

acabado 

Produto em 

curso 
Lingotes 

Produto 

acabado 

Produto em 

curso 

763,75 1566,51 2129,94 639,48 1473,37 1957,28 

 

Tabela 7: Consumo e Vendas de 2007 

Consumo 2007 (kg) 
Vendas 2007 (kg) 

Produto acabado Escória Limalha 

35781,90 31802,87 2216,80 812,62 

 

Tabela 8: Tabela de Preços 

 Preços (€/kg) 

Escória 0,42  

Alumínio de 2ª 1 

Limalha 0,72 

Alumínio 2 
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���	
� � ���� ��������������� � ������� ������� � ������� �� �����
� ���� ������������� � ������� ������� � ������� �� �����
� ������ �  ������������ ������� � ��ó��� � �����!��
� 763,75 � 1566,51 � 2129,94 � 639,48 � 1473,37 � 1957,28
� 38690,29 � 31802,87 � 2216,80 � 812,62 � 4248,07 �� 

 

Este valor traduz as perdas ao fogo, perdas na fusão do Alumínio, e as perdas de 

transferência pois aqui a escória e a limalha não são consideradas como perdas mas sim como 

vendas. Este valor representa 9,84 % de perda 

(�4248,07 �763,75 � 1566,51 � 2129,94 � 38690,29�⁄ � . 100 � 9,84 %). Por essa razão 

não se tentou diminuir este valor mas sim aquele que obtemos quando calculamos a diferença 

entre produto comprado mais stock inicial e produto vendido, considerando-se a escória e 

limalha como perda, que é: 

 

���	
� � ���� ��������������� � ������� ������� � ������� �� �����
� ���� ������������� � ������� ������� � ������� �� �����
� ������ �  ���� ������� �������
� 763,75 � 1566,51 � 2129,94 � 639,48 � 1473,37 � 1957,28
� 38690,29 � 31802,87 � 7277,49 �� 

 

Este valor já representa 16,9 % de perda 

(�7277,49 �763,75 � 1566,51 � 2129,94 � 38690,29�⁄ � . 100 � 16,9 %). 

 

O valor das vendas de produto acabado presente na tabela 7 é calculado multiplicando o 

número de peças vendidas pelo peso de cada uma, peso esse que se encontra tabelado 

internamente. Para confirmar se o peso tabelado de cada peça não está muito longe da 

realidade pesou-se uma amostra de 5 peças de cada cavidade dos moldes que estavam a ser 

mais utilizados na empresa; esta experiência foi levada a cabo para se poder avaliar se o valor 

de vendas estava correcto. Os pesos obtidos podem ser observados na tabela 9. 
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Tabela 9: Tabela de Pesos de Algumas Peças 

Peças Peso calculado (g) ∆∆∆∆Peso Calculado (g) 

Peso 

Tabelado 

(g) 

10376 

 

Bomba de água 

 

Cavidade 1 Cavidade 2 

2,521 2,46 

2,533 

 

2,52 

 

2,51 

 

2,51 

 

2,511 

 

2,52 

 

2,541 

 

2,511 

 

2,533 2,52 

10398 

Bomba de água 

Cavidade 

1 

Cavidade 

2 
Cavidade 3 

Cavidade 

4 

2,625 2,58 

2,617 2,634 2,621 2,622 

2,618 2,638 2,627 2,621 

2,618 2,635 2,625 2,62 

2,621 2,632 2,624 2,62 

2,622 2,64 2,627 2,617 

10304 

Filtro 

Cavidade 1 

10,643 10,61 

10,663 

10,622 

10,639 

10,636 

10,657 
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10383 

 
 

 

 

 

 

Filtro 

Cavidade 

1 

 

Cavidade 2 

 

Cavidade 

3 

 

Cavidade 

4 

 

7,279 7,20 

7,25 

 

7,276 

 
7,32 7,275 

7,258 

 
7,261 7,344 7,256 

7,253 

 

7,26 

 
7,338 7,278 

7,244 
7,255 

 
7,306 7,269 

7,266 7,271 7,296 7,282 

10401 

 

 

 

Filtro 

 

 

 

 

 

 

Cavidade 1 Cavidade 2 

11,528 11,40 

11,46 11,617 

11,467 11,591 

11,462 11,59 

11,446 11,595 

11,457 11,597 

10247 

 

Cavidade 1 

 

Cavidade 2 

 

2,493 2,47 2,48 

 
2,512 

2,477 2,509 
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2,48 

 
2,507 

2,477 

 
2,506 

2,473 2,507 

10399 

 

Cavidade 

1 
  Cavidade 2 

Cavidade 

3 

Cavidade 

4 

0,975 0,92 

0,971 0,975 0,991 0,969 

0,974 0,975 0,987 0,968 

0,971 0,966 0,985 0,968 

0,974 0,974 0,992 0,968 

0,97 0,968 0,989 0,968 

Soma 38,064 37,64 

  

Observando os valores da tabela acima podemos constatar que os pesos reais das peças são 

superiores aos tabelados, por essa razão o valor das vendas  de produto acabado considerado é 

inferior ao valor real. A percentagem de diminuição é igual a        

0�38,064 � 37,64� 37,64� 1 . 100 � 1,13%. Analisando este valor pode-se concluir que o 

erro efectuado no cálculo das vendas é muito reduzido. 

 

Na segunda etapa do projecto decidiu-se fazer uma triagem de 2 bidões de escória que se 

encontram junto das máquinas de injecção. Os resultados dessa triagem podem ser observados 

na tabela 10. 

 

 

 

 

 

 
Figura 52: Bidão de Escória   
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Tabela 10: Triagem de Bidões      

Qualidade de 

alumínio  
Escória (kg) 

Alumínio de 2ª 

(kg) 

Alumínio de 1ª 

(kg) 

Bidão 415 (1º) 19,5 40 29,5 

Bidão 415 (2º) 14 50 24 

 

Verificou-se que alguns bidões continham, além de escória, alumínio de 2ª e alumínio de 

1ª, óleo. Por essa razão só se considerou alumínio de 1ª gitos, masselotes e peças não 

conformes, embora existissem outros pedaços espessos  e não oxidados que se não estivessem 

sujos com óleo seriam considerados alumínio de 1ª mas não foram pois poderiam contaminar 

o banho no forno de fusão. Consequentemente quase todo o volume de material presente 

nesses bidões foi considerado como sendo alumínio de 2ª.  

Depois de executada esta separação fez-se um cálculo aproximado das percentagens de 

escória, alumínio de 2ª e alumínio de 1ª contidas nos dois bidões, como se pode observar na 

tabela 11. Admitiu-se que as percentagens calculadas com base nos conteúdos destes dois 

bidões traduzem a situação de todos os outros bidões, supostamente de escória, presentes na 

fábrica. 

 

Tabela 11: Percentagens de Escória, Alumínio de 2ª e Alumínio de 1ª Contidas em 2 bidões 

Qualidade do 

alumínio 
1º Bidão  2º Bidão Total (kg) Percentagem 

Escória (kg) 19,5 14 33,5 ≅ 20% 

Alumínio de 2ª (kg) 40 50 90 ≅ 50% 

Alumínio de 1ª (kg) 29,5 24 53,5 ≅ 30% 

Total (kg) 89 88 177 100% 
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3.2. Implementação do Método de Separação das Diferentes Qualidades de Alumínio 

 

Após a observação dos resultados obtidos com a triagem inicial, presentes na tabela 10, 

tornou-se evidente que se a separação das diferentes qualidades de alumínio fosse bem 

efectuda, junto de cada unidade de injecção, o ganho para a empresa seria bastante elevado. 

Visto isto, decidiu-se começar a fazer essa separação numa máquina por cada secção da 

fundição, na máquina 520, na 210, na 404 e na 821. Mais tarde esta separação começou a ser 

executada nas outras máquinas existentes na fundição.  

De modo a sensibilizar os operários a efectuarem uma correcta separação das diferentes 

sobras de injecção fotografou-se escória, alumínio de 2ª e alumínio de 1ª. Com essas 

fotografias fizeram-se umas fichas ilustrativas do que são essas substâncias, de forma a 

puderem ser mais facilmente identificadas e colocadas nos locais correctos. 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                              

                  

  Figura 53: Escória                                                                                                 

                      

  

 

 

                                                                                                                              

Figura 54: Películas de Alumínio de 2ª                                                                                                                 
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Figura 55: Alumínio de 1ª 

 

Essas fotografias foram também co

de cada qualidade de alumínio. Esse cavalete

onde se iniciou a triagem de modo a treinar e formar
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Essas fotografias foram também colocadas num  cavalete, juntamente com umas amostras 

alidade de alumínio. Esse cavalete foi colocado na produção junto das máquinas 

a triagem de modo a treinar e formar os operários. 
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cavalete, juntamente com umas amostras 

foi colocado na produção junto das máquinas 
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Figura 56: Cavalete para Formação 

 

Todas as acções efectuadas nos diversos locais de fabrico da empresa têm que estar 

devidamente regulamentadas. Esse regulamento encontra-se explicitado no manual operativo. 

Por essa razão teve que ser executar um manual operativo para a separação dos diversos tipos 

de alumínio, ANEXO A, onde se indica quem, como e quando essas funções devem ser 

executadas de uma forma clara e sucinta de modo a não suscitar nenhuma dúvida por parte, 

tanto de quem executa como de quem coordenada a acção.    

Ainda antes da triagem começar a ser executada teve que se colocar, junto de cada 

máquina onde se ía executar a separação, dois bidões, um para escória, com uma peneira, e 

outro para alumínio de 2ª e um carro de gitos. Cada um dos bidões estava identificado com 

uma placa, placa essa que era retirada quando o bidão saía da beira da máquina e era colocada 

no bidão seguinte. 

 

 

 

 



Redução das Perdas de Alumínio no Processo de Fabrico de Peças 

63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57: Placas Metálicas para Identificação dos Bidões 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58: Peneira 

 

Quando os bidões estavam cheios seguiam, identificados com uma etiqueta de papel, para 
uma zona na área de fusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 59: Etiquetas de Papel para Identificação dos Bidões 
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Feito isto os operários já podiam colocar a escória no bidão da escória, o alumíno de 2ª no 

bidão do alumínio de 2ª e o alumínio de 1ª no carro de gitos, devendo colocar as varreduras na 

peneira que se encontra no bidão de escória e colocar as partículas que ficarem retidas no 

bidão de alumínio de 2ª. 

 

Como já se tinha verificado anteriormente  nas gavetas metálicas que existem debaixo das 

máquinas de injecção caem muitos masselotes, películas, peças e óleos lubrificante. De modo 

a retirar esse alumínio da gaveta limpo, para poder ser aproveitado sem ser necessária a sua 

limpeza, mediram-se as gavetas para se executarem umas redes para reterem o alumínio e 

deixarem passar o óleo. Essas redes possuem uns pés com a altura da gaveta só de um lado de 

maneira a se posicionarem na diagonal das gavetas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 60: Rede na Gaveta da Máquina de Injecção 

 

Depois da triagem ter começado a ser executada pelos operários, nas máquinas 

mencionadas anteriormente foi necessário executar uma auditoria diária aos diferentes bidões 

para garantir que a separação estava a ser bem realizada e se tal não fosse verdade chamar a 

atenção aos coordenadores para alertarem os operários dos erros que estariam a cometer e 

como os corrigir.  

 

Em paralelo com a triagem executada na fundição, também se começaram a separar as 

diferentes qualidades de alumínio na zona da fusão. Para esse efeito criaram-se duas áreas 
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separadas fisicamente por umas grades e identificadas com umas placas como sendo para 

escória e para alumínio de 2ª. Nessa área eram colocadas as escórias e alumínio de 2ª 

provenientes da fusão e da fundição, antes de serem transporadas para o armazém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 61: Área para Colocar o Alumínio de 2ª na Fusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Área para Colocar a Escória na Fusão 
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Na zona identificada como sendo para alumínio de 2ª deve ser colocado nos  bidões o 

alumínio proveniente dos derrames e transferências dos fornos de fusão para as colheres de 

transporte. 

Na zona identificada como sendo para escória deve-se colocar a escória proveniente da 

limpeza dos fornos de fusão e das colheres de transporte após desgaseificação. 

Para se apurar qual das áreas produz mais escória, fusão ou fundição, a escória proveniente 

da fusão começou a ser transferida dos bidões para “big-bags”. 

 

 

Figura 63: "Big-bag" para Colocação de Escória 

 

Esta informação é bastante importante na medida em que uma vez conhecido o local onde 

existe mais escória já sabemos que será aí que devemos insistir mais com os operários para a 

separação ser bem executada, visto que é onde iremos buscar a maior parte do lucro resultante 

da triagem. 

 

Uma vez chegados ao armazém os a escória e o alumínio de 2ª provenientes da fundição e 

da fusão teriam que ser pesados e expedidos.  
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A escória existente na zona de Fusão, proveniente da limpeza dos fornos e das colheres 

após desgaseificação, é colocada numa gamela como a que podemos observar na figura 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Gamela para Escória 

 

Como as dimensões das gamelas são elevadas, a escória delas retirada torna-se muito 

difícil de transportar e movimentar. Para tentar solucionar este problema decidiu-se dividir a 

gamela, soldando-se uma placa metálica. Deste modo os blocos de escória já caberiam dentro 

dos bidões e seriam expedidos com mais facilidade. 

 

 

Figura 65: Gamela com Placa Metálica Soldada 

 



Redução das Perdas de Alumínio no Processo de Fabrico de Peças 

68 

 

 

Figura 66: Separação Metálica das Gamelas 

 

3.3. Redução das Perdas de Alumínio devido a Derrames e Transportes 

 

De modo a diminuir as perdas de alumínio na transferência dos fornos de fusão para os 

colherões de transporte foi executada uma afinação  no sistema de fecho do forno central, o 

forno mais utilizado, e aquele onde se verificavam  as maiores perdas. 

Foram executadas algumas alterações às calhas dos colherões de transporte, para diminuir 

a quantidade de alumínio que ficava lá solidificado, e que se traduzia como uma perda. As 

calhas foram cobertas, com um material igual ao das calhas, até à extremidade de saída do 

alumínio, para evitar o seu rápido arrefecimento, quando em contacto com o meio ambiente, e 

consequente solidificação. 
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Figura 67: Colherão de Transporte com Calhas Cobertas 

 

Com o intuito de se aproveitar o alumínio que se perdia, por derrame, no transporte dos 

fornos de manutenção para as máquinas de injecção colocaram-se umas aparadeiras por baixo 

do seu percurso. O alumínio que caía nas aparadeiras foi aproveitado como sendo de alumínio 

de 1ª, pois é um alumínio limpo. 
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Figura 68: Aparadeira por Baixo do Percurso da Colher 

 

3.4. Testes de desgaseificação 

 

Numa fase final do projecto foram efectuados testes à máquina de desgaseificação de 

modo a determinar se esta estava a ser bem efectuada, e desta forma apurar se o alumínio 

líquido transportado para as máquinas de injecção possuía muita escória, o que resultaria 

numa maior perda.  

Os testes de desgaseificação foram realizados seguindo as instruções já anteriormente 

mencionadas no capítulo 2.3.1.1. na página 40 deste relatório.  

Foram retiradas 3 amostras de alumínio fundido de um colherão de transporte, após 

degaseificação, para 3 copinhos de ferro fundido, com o auxílio de uma colher em ferro, 

pintada com uma pasta refractária.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparadeira 

Colher 
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Figura 69: Copos de Ferro Fundido Utilizados para Colocar Amostras de Alumínio Fundido 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Amostras de Alumínio Após Desgaseificação 

 

Numa primeira observação das amostras de alumínio, após a sua solidificação e 

arrefecimento em água, constatou-se imediatamente que a desgaseificação estava a ser bem 

executada pois todas as amostras apresentavam uma superfície superior abatida, o que 

significa que o metal tem pouco ou nenhum gás. Seguidamente as amostras foram cortadas no 

sentido do comprimento e lixadas, para se  puder verificar se possuem, ou não, poros no seu 

interior. 
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Figura 71: Amostras de Alumínio Após Corte e Lixagem 

 

Obsevando a figura 71 constata-se o que já tinha sido verificado anteriormente, ao observar 

as amostras presentes na figura 70, ou seja, que a desgaseificação está a ser bem feita, uma 

vez que as amostras contêm poucas microporosidades e concentradas numa área específica. 

Se a desgaseificação estivesse a ser mal executada as amostras teriam que apresentar 

microporosidades em toda a área. 

 

4. Análise de Resultados 

 

4.1. Resultados da Separação das Diferentes Qualidades de Alumínio 

 

Uma vez realizadas todas as acções necessárias para a implementação e bom 

funcionamento da separação das diferentes qualidades de alumínio na fundição e na fusão, 

houve necessidade de se fazer um levantamento de dados relativamente à quantidade 

produzida de escória e de alumínio de 2ª para se apurar se o projecto estava a ter resultados 

positivos.  
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Tabela 12: Valores de Escória e de Alumínio de 2ª no 1º trimestre de 2008 

Qualidade de 

alumínio 
Janeiro  Fevereiro Março 

Escória (kg) 251,02 228,20 228,20 

Alumínio de 2ª (kg) - - 13,15 

 

Observando os dados da tabela 12 e tendo em conta as percentagens calculadas na tabela 

11 e os preços das diferentes qualidades de alumínio da tabela 8 foi possível avançar com um 

valor para o lucro que seria possíval obter com a separação que se implementou. No caso do 

mês de Janeiro os 251,02 kg de escória seriam na realidade 251,02×20%=50,20 kg de escória, 

251,02×50%=125,51 kg de alumínio de 2ª e 251,02×30%=75,31 kg de alumínio de 1ª o que 

se traduziria em (50,20×0,42€)+(125,51×1€)+(75,31×2€)=297,21€ de lucro para a empresa 

em vez dos 251,02×0,42€=105,43€ que obteve.  

Efectuando os cálculos anteriores para os meses seguintes e contabilizando também o lucro 

que se começou a obter com a venda do alumínio de 2ª a partir do mês de Março pode-se 

concluir que a empresa terá um ganho significativo, a longo prazo, com a implementação da 

separação das diferentes qualidades de alumínio em toda a área da fundição, tendo tido apenas 

gastos com alguns bidões, peneiras e placas de identificação, gasto esse de valor muito 

reduzido quando comparado com os lucros. 

Na tabela 13 apresentam-se os ganhos que a empresa poderia ter tido, em Março de 2008 

se a separação fosse realizada em todas as máquinas da área da fundição já tendo em conta o 

ganho obtido com a venda do alumínio de 2ª já separado.  
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Tabela 13: Ganhos Reais e Possíveis para o Mês de Março de 2008 

 

Na tabela 12 só existe valor de alumínio de 2ª no mês de Março pois foi a partir de meio 

desse mês que começou a ser executada a triagem em 4 máquinas na fundição e na fusão. 

Na tabela 14 e no gráfico 4 já se podem observar todos os valores vendidos de escória e de 

alumínio de 2ª, a partir do momento que se começou a executar a separação das diferentes 

qualidades de alumínio, até ao mês de Junho. Na tabela encontram-se calculados os lucros 

obtidos com a venda das escórias e do alumínio de 2ª, esse lucro foi calculado com base nas 

suas quantidades e nos seus preços de venda que se encontram na tabela 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Realidade Possibilidade 

 

Escória (kg) 
Alumínio de 2ª 

(kg) 
Escória (kg) 

Alumínio de 2ª 

(kg) 

Alumínio de 1ª 

(kg) 

 
228,20 13,15 228,20×20%=45,64 

(228,20××××50%)+13,15=114,1

0+13,15= 

=127,25€ 

228,20×30%=68,46 

Ganho 
228,20×0,42

=95,84€ 
13,15×1=13,15€ 45,64×0,42=19,17€ 127,25×1=127,25€ 68,46×2=136,92€ 

Total 

 

95,84+13,15=108,99€ 

 

19,17+127,25+136,92=283,34€ 
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Tabela 14: Valores de Escória, de Alumínio de 2ª e dos lucros obtidos com a sua venda a partir do 1º trimestre e até ao 

mês de Junho de 2008 

Data 
Início 02-04 04-04 22-04 22-04 07-05 13-05 21-05 29-05 03-06 

Fim 11-04 21-04 28-04 07-05 12-05 20-05 29-05 02-06 26-06 

Escória (kg) 44,8 35,84 29,08 - - - - - - 

Escória da 

Fusão (kg) 
- - - 40,6 37,45 55,11 37,59 33,05 128,51 

Escória da 

Fundição (kg) 
- - - 12,65 - - 4,21 3,85 33,22 

Alumínio de 2ª 

(kg) 
18,2 12,43 9,85 15,98 6,15 11,02 7,74 7,5 31,57 

Lucro (€) 37,02 27,48 22,06 38,35 21,88 34,17 25,3 23 99,5 

 

 

Gráfico 4: Gráfico das Vendas de Escória e de Alumínio de 2ª a partir de 1º trimestre e até ao Mês de Junho de 2008 
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5. Conclusões  

 

Tendo em atenção que o objectivo primário deste trabalho foi o de redução de perdas de 

alumínio no processo de fabrico, nesta fase final pode-se concluir que todas as acções 

executadas durante o estágio contribuíram positivamente para esse objectivo, como se pode 

verificar observando os valores dos lucros obtidos, na tabela 14 da página 75. 

Observando os dados de produção das diferentes qualidades de alumínio e tendo sempre 

em conta o lucro que representa para a empresa a sua venda pode-se concluir que o método de 

separação implementado teve um resultado positivo, pois não só conseguimos reduzir a 

quantidade de alumínio de 1ª e de 2ª que era vendido como escória como se conseguiram 

aumentar as receitas obtidas através da refusão do alumínio de 1ª e da venda do alumínio de 

2ª, a um preço substancialmente mais elevado do que aquele a que era vendido.  

O ganho que obtivemos com a venda das diferentes qualidades de alumínio foi 

aproximadamente de mais 26%, relativamente ao que teríamos se a empresa continuasse a 

vender tudo isso como sendo escória. 

Além das vantagens conseguidas para a empresa, este projecto teve também um impacto 

muito positivo na minha formação profissional, pois permitiu-me lidar directamente com 

diversas áreas de produção e com as pessoas que de alguma forma estão ligadas ao 

funcionamento da empresa e consolidar e expandir os conhecimentos que tinha adquirido ao 

longo de todo o curso. 
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ANEXO A: <Manual operativo de produção, Instruções operacionais para a separação 

das diferentes qualidades de alumínio> 

 

Nota: Constatado que os niveis de alumínio misturados com a escória eram 
muito elevados 

           

1.Objectivo 

 Melhorar a eficiência no consumo da matéria prima, 

“Alumínio”. 

 

2.Âmbito 

 Aplica-se às áreas de Fusão e Fundição 

 

3.Utilizadores 

 Supervisores, operadores da fusão e da fundição e responsável do armazém. 

 

4.Instrução 

 Em cada posto de trabalho devem existir dois bidões: 

• Bidão de escória com uma peneira; 

• Bidão de alumínio de 2ª. 

Ambos devem estar identificados com uma etiqueta magnética, conforme anexo 2.  

 Tomando como referência o documento em anexo 1 que caracteriza as 

diferentes qualidades de alumínio que existem na produção, cabe aos operadores 

das seguintes áreas a separação de acordo com o que se diz abaixo: 

• Fundição: 

 

 

 

 

 

Qualidade de alumínio Local a colocar Identificação 

Alumínio de 1ª Carro de gitos Refundir/tipo de liga 

Alumínio de 2ª Bidão de alumínio de 2ª Alumínio de 2ª 

Escória Bidão de escória Escória 
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− Colocar as varreduras na peneira do bidão de escória e 

seleccionar o alumínio que ficar na peneira de acordo com a sua 

qualidade 

 

• Fusão: 

− Colocar a escória retirada das colheres de transporte e durante 

a limpeza dos fornos em “big-bags” 

− Colocar o alumínio de 2ª em bidões que se encontrem na área  

identificada como sendo para alumínio de 2ª 

 

Nota: Na fusão existem áreas fisicamente separadas e identificadas para seram 
colocados os bidões de escória e alumínio de 2ª 

 

Quando os bidões de escória e de alumínio de 2ª saem do posto de trabalho 

as etiquetas magnéticas devem ser retiradas pelo operador e ser substituídas por 

etiquetas de papel, conforme anexo 3. 

As etiquetas magnéticas devem ser colocadas pelo operador no bidão 

seguinte. 

 

Cabe aos supervisores garantirem que as acções acima indicadas são 

correctamente compreendidas e posteriormente efectuadas palos operadores. 

 

Cabe ao responsável do armazém contabilizar as quantidade de escória e de 

alumínio de 2ª que recebe. 

 

 

5.Anexos 
 
 Anexo 1: Fotos de Alumínio de 1ª, de Alumínio de 2ª e de escória. 

 Anexo 2: Etiquetas magnéticas 

 Anexo 3: Etiquetas de papel 
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Anexo 1: 
 
Alumínio de 1ª 
 

 

- Alumínio com espessura                                               
                                                                                                               
- Alumínio limpo                                      
 

 

 - Peças defeituosas 
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Alumínio com espessura                                               - Masselotes      
                                                                                                                

Alumínio limpo                                                                

 

    

 

 

 

 

 

 

- gitos 
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Masselotes       
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Alumínio de 2ª 

 

- Alumínio oxidado; 

- Alumínio com lubrificante (cor preta) 

- Alumínio com sujidade agarrada (óleos, 

poeiras, etc) 

 

 

- Películas oxidadas e sujas que saiam 

do processo de fabrico 

 

 

 
 
Escória 

 

 

- poeiras  

- partículas finas que não ficam retidas nas peneiras 
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Anexo 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Placas metálicas 

 

 

Alumínio de 2ª 

    Escória 
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Anexo 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Etiquetas de papel 
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