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Resumo 

O processo de fundição em coquilha por baixa pressão foi criado por E. H. Lake em 

Inglaterra no início do século XX como uma alternativa ao processo de fundição em coquilha 

por gravidade. Trata-se de um método de fundição em moldação permanente, onde a moldação 

é utilizada repetidamente para o fabrico sucessivo de um grande número de peças idênticas. A 

elevada capacidade de controlo do enchimento, aliada à grande qualidade das peças obtidas, 

elevada produtividade e boa relação entre a qualidade e o custo das peças produzidas, permitiu 

à fundição em coquilha por baixa pressão conquistar um lugar de relevo no panorama industrial, 

principalmente no setor automóvel dadas as inúmeras vantagens que apresenta quando utilizado 

com ligas de alumínio. 

O INEGI (Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial), 

em parceria com a STA (Sociedade Transformadora de Alumínios, SA), pretende desenvolver 

a referida tecnologia para a produção de puxadores para portas de melhor qualidade em ligas 

de alumínio, como alternativa aos atuais processos de fundição existentes na STA. 

O principal objetivo desta dissertação é o projeto de um sistema de gitagem e alimentação 

com destino à produção da peça 82005 (referente à asa/puxador 82005) na liga AlMg4Zn e pelo 

processo de fundição em coquilha por baixa pressão. Como tal, após um estudo prévio do 

método atualmente utilizado pela STA na produção da referida peça (processo de fundição em 

coquilha por gravidade), definiram-se seis configurações (layouts) possíveis para a cavidade da 

moldação, sendo que a escolha recaiu no conceito que permitia obter, ainda que teoricamente, 

as peças isentas de defeitos e com o maior rendimento metalúrgico. Posteriormente, procedeu-

se ao dimensionamento (segundo regras utilizadas nos processos de fundição em coquilha por 

gravidade) e modelação do layout escolhido. Este estudo foi realizado de forma iterativa 

(sobredimensionamento do sistema de gitagem e alimentação na fase inicial, com posterior 

ajuste da dimensão e configuração até alcançar-se as condições teoricamente ótimas) e com 

recurso ao software de modelação SolidWorks. 

Através da aplicação desta metodologia conseguiu-se projetar com sucesso o sistema de 

gitagem e alimentação para a peça 82005, uma vez que todos os requisitos teóricos que definem 

a correta configuração dos sistemas de gitagem e alimentação foram cumpridos. Desta forma, 

resta apenas validar o estudo realizado por intermedio da simulação numérica e de ensaios de 

vazamento, sendo que se prevê a obtenção de peças de maior qualidade, com menor 

percentagem de defeitos relevantes, com menores taxas de rejeição e com maior rendimento 

metalúrgico, comparativamente com as peças obtidas pelo processo de fundição em coquilha 

por gravidade praticado pela STA. 

Face à escassez de informação acerca do tema, foi também criado um modelo com regras 

para o dimensionamento de sistemas de gitagem e alimentação para a produção da peça 82005 

pelo processo de fundição em coquilha por baixa pressão, com o propósito de ser utilizado pela 

empresa STA. 
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Low Pressure Die Casting of aluminum alloys 

Abstract 

Low Pressure Die Casting process was created by E. H. Lake in England in the beginning of 

the twentieth century as an alternative to the Gravity Die Casting process. It is a permanent 

mould casting method, where the mould is used repeatedly for the successive production of a 

large number of identical parts. The excellent ability to control the fillings, coupled with the 

high quality of castings, high productivity and good relationship between quality and cost of 

castings, allowed the Low Pressure Die Casting conquer an important place in the industrial 

landscape, particularly in the automotive sector given the many advantages it offers when used 

with aluminum alloys.  

INEGI (Institute of Science and Innovation in Mechanical and Industrial Engineering), in a 

partnership with STA (Sociedade Transformadora de Alumínios, SA), aims to develop the 

referred technology for the production of aluminum doors handles with better quality, as an 

alternative to the current STA existing foundry processes. 

The main objective of this thesis is the gating and risering system design for Low Pressure 

Die Casting of the handle 82005 in AlMg4Zn aluminum alloy. For such purpose, after a 

preliminary study of the method currently used by the STA in the production of the handle 

82005 (Gravity Die Casting process), were defined six layouts for the cavity, where the choice 

fell on the concept allowing to obtain, even theoretically, the handles without defects with the 

largest metallurgical yield. Posteriorly, it proceeded to design (according to the rules used in 

Gravity Die Casting processes), and modeling of the chosen layout. This study was performed 

iteratively (oversizing the gating and risering system in the initial phase, with subsequent 

adjustment of the size and configuration until reaching the theoretically optimal conditions) and 

using the modeling software SolidWorks. 

By applying this methodology, we were able to successfully create a model of the gating and 

risering system design for Low Pressure Die Casting of the handle 82005, since all theoretical 

requirements that define the correct configuration of the gating and risering systems have been 

achieved. Thus, it remains only validate the study through the numerical simulation and leak 

testing, where it is expected the output of handles with better quality, less defects, lower 

rejection rates and with largest metallurgical yield, compared with the handles obtained by 

Gravity Die Casting processes practiced by STA. 

Given the lack of information about the subject, it was also created a model with rules for 

the dimensioning of gating and risering systems for Low Pressure Die Casting of the handle 

82005 to be used by the STA Company. 
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1. Introdução  

O trabalho a seguir apresentado faz parte da unidade curricular de Dissertação (projeto final 

de conclusão de mestrado) do 5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.  

Foi elaborada no INEGI, com a colaboração da empresa STA, e tem como principal foco de 

estudo o processo de fundição em coquilha por baixa pressão de ligas de alumínio e alguns 

assuntos inerentes a este tema. 

 

1.1 Apresentação das empresas 

Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial 

(INEGI): 

O INEGI é uma instituição sem fins lucrativos, que promove a interface entre a Universidade 

e a Indústria através da realização de projetos de inovação e transferência de tecnologia 

orientada para o meio empresarial. Nasceu em 1986 no seio do Departamento de Engenharia 

Mecânica e Gestão Industrial (DEMEGI) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

(FEUP), mantendo ainda hoje essa ligação insubstituível à FEUP, que constitui uma das 

principais fontes de conhecimento e competências científicas e tecnológicas. Ao longo dos seus 

31 anos de existência desenvolveu e consolidou uma posição de parceiro industrial em projetos 

de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), sendo que como instituição de inovação e 

transferência de tenologia, está vocacionado para a prestação de serviços às empresas que se 

estendem a diversos setores industriais, tais como: energia, metalomecânica, bens de 

equipamento, automóvel e transportes, aeronáutica e espacial, economia do mar, ambiente, 

setor publico, saúde, entre outros. 

Com a figura jurídica de Associação Privada Sem Fins Lucrativos e com o estatuto de 

“Utilidade Pública”, assume-se como um agente ativo no desenvolvimento e consolidação de 

um modelo competitivo para o tecido empresarial Português, baseado na inovação tecnológica 

dos produtos e dos processos. 

O INEGI detém um conjunto de competências científicas e tecnológicas que a tornam numa 

instituição de referência a nível nacional e um elemento relevante do Sistema Científico e 

Tecnológico Europeu. A instituição possui um conjunto muito completo de meios para suportar 

a sua atividade, nomeadamente, laboratórios destinados à realização de trabalho experimental, 

oficinas para desenvolvimento de componentes e pré-séries e um vasto conjunto de ferramentas 

informáticas para suportar o trabalho de engenharia, tais como:  
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CAD 3D (Computer Aided Design), CAE (Computer Aided Engineering), ferramentas de 

simulação estrutural, IDEAS, COSMOS e ABAQUS, simulação de processos de fundição, 

conformação plástica, injeção de polímeros, CAM (Computer Aided Manufacturing) e 

ferramentas de suporte ao trabalho do Instituto na área da energia eólica, simulação de 

escoamentos atmosféricos (WAsP e WindFarmer) e sistemas de informação geográfica 

(ArcGIS).  

A política de qualidade adotada pelo INEGI consiste em promover a melhoria contínua do 

desempenho da instituição na concretização dos objetivos operacionais e estratégicos, de forma 

a elevar sucessivamente o nível de satisfação de todas as partes envolvidas. 

 

Sociedade Transformadora de Alumínios (STA): 

A Sociedade Transformadora de Alumínios, SA, formada em 1989 em parceria com o grupo 

belga Sobinco, é uma empresa especializada no desenvolvimento e produção de sistemas para 

portas e janelas, em particular para caixilharias de alumínio, estabelecendo-se como referência 

de Tecnologia, Inovação, Design, Qualidade e Durabilidade. 

É desde 2006 uma empresa certificada segundo a norma ISO 9001 pela TÜV Rheinland 

Portugal, e tem como principal objetivo e visão serem líderes de mercado, primando pelo 

profissionalismo, qualidade, inovação e respetiva satisfação dos clientes. Para isso, conta com 

uma equipa de cerca de 155 funcionários qualificados. 

Por sua vez, a Sobinco, constituída em 1961, desempenha uma atividade análoga à da STA, 

com a singularidade de desenvolver soluções direcionadas para as necessidades das empresas 

extrusoras. Esta empresa possui um grande prestígio internacional, sendo líder europeia na sua 

área de intervenção. Como reflexo disso, emprega cerca de 350 profissionais, está presente em 

5 continentes, exporta para 60 países e nos últimos anos tem vindo a apostar intensamente numa 

cooperação ao nível da investigação e desenvolvimento de novos produtos.  

A unidade fabril da STA localiza-se a norte de Portugal, na cidade da Maia, e está equipada 

com tecnologia que permite a produção de ferragens por fundição injetada de alumínio e 

ZAMAK, fundição por gravidade, fundição em coquilhas rotativas, conformação de aço 

inoxidável, polimento, termolacagem em pó, anodização, pintura líquida, montagem e 

expedição. 
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1.2 Enquadramento e Objetivos 

As especificações técnicas exigidas pelos fabricantes são cada vez mais intoleráveis à 

presença de defeitos. Nesse sentido, esta dissertação surge devido ao interesse da STA na 

procura de novas alternativas aos processos de fundição praticados na empresa (fundição em 

coquilha rotativa, fundição por gravidade e fundição injetada), com o intuito de melhorar 

continuamente o processo de fundição e a qualidade dos fundidos produzidos.  

Este trabalho insere-se na sequência de um extenso percurso de colaboração entre o INEGI 

e a STA, que conta com inúmeros projetos realizados ao longo dos últimos anos. Através desta 

forte ligação entre as empresas, foi possível adquirir um importante know-how que servirá de 

apoio a algumas das decisões tomadas nesta dissertação. 

O problema em estudo na dissertação foi apresentado pela STA ao INEGI e consiste no 

projeto de um sistema de gitagem e alimentação para a produção da peça 82005 (referente à 

asa/puxador 82005) de melhor qualidade, na liga de alumínio EN AlMg4Zn, através do 

processo de fundição em coquilha por baixa pressão. Atualmente a peça é produzida pela STA 

pelo método de fundição em coquilha por gravidade, sendo que a qualidade dos fundidos está 

aquém dos padrões exigidos pela empresa. 
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1.3 Estrutura da Dissertação  

A dissertação está dividida em quatro capítulos, em seguida apresentados, que descrevem de 

forma detalhada o trabalho teórico e experimental desenvolvido. 

Capítulo 1: Introdução  

Na primeira parte desta dissertação foi realizada uma introdução do tema a tratar, a 

apresentação das empresas participantes, e uma contextualização das motivações e principais 

objetivos do trabalho realizado. 

Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo é efetuado um estudo aprofundado do processo de fundição em coquilha por 

baixa pressão através da descrição pormenorizada dos principais conteúdos relacionados com 

este método de fabrico de fundidos, onde se destaca: descrição do processo, vantagens e 

desvantagens, parâmetros de controlo, configurações alternativas, tipos de fornos, 

revestimentos e coquilhas utilizadas, sendo que neste último parâmetro está incluído um estudo 

relativo ao material que constitui a coquilha que é utilizada no fabrico do puxador 82005, o aço 

AISI H13.    

Uma vez que o puxador 82005 vai ser fabricado na liga de alumínio AlMg4Zn, foi realizado 

um estudo referente as ligas de alumínio, com especial incidência nas ligas de alumínio da série 

5XX.X (Al-Mg), e em particular na liga AlMg4Zn. Assim sendo, foi descrita a classificação 

das ligas de alumínio, as principais características de cada série, e o efeito dos elementos de 

liga, dos afinadores de grão, da modificação do eutéctico e dos fluxos no comportamento final 

dos fundidos. Abordaram-se também os principais defeitos provenientes da fusão, vazamento 

e solidificação de ligas de alumínio no processo de fundição em coquilha por baixa pressão, 

nomeadamente a falta de enchimento, rechupes, inclusões e porosidades com origem no 

hidrogénio, bem como o método de acabamento superficial utilizado pela STA na peça em 

estudo – anodização. 

A parte final do capítulo é dedicada à temática do dimensionamento de sistemas de gitagem 

e alimentação e engloba a descrição de métodos e regras de dimensionamento, juntamente com 

a explicação do funcionamento do gito de enchimento, dos canais de distribuição, dos ataques 

e dos alimentadores. Por fim, destacou-se a elevada importância da simulação numérica 

computacional na indústria da fundição, especialmente no apoio à tomada de decisão, através 

da referência ao software de modelação SolidWorks e ao software de simulação ProCAST. 
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Capítulo 3: Trabalho Experimental  

Neste capítulo descreve-se todo o trabalho experimental desenvolvido ao longo desta 

dissertação e que culminou com o projeto de um sistema de gitagem e alimentação para a 

produção do puxador 82005 pelo processo de fundição em coquilha por baixa pressão. Esta fase 

do trabalho teve início com o estudo prévio do método atualmente utilizado pela STA na 

produção da asa (processo de fundição em coquilha por gravidade), seguindo-se a escolha do 

layout para a cavidade da moldação. Posteriormente, procedeu-se ao dimensionamento e 

modelação do sistema de gitagem e alimentação (projetado de acordo com o layout escolhido) 

até alcançar-se a solução teoricamente ótima, sendo que esta última etapa foi realizada com 

recurso ao software de modelação SolidWorks.  

Capítulo 4: Conclusões e trabalhos futuros  

Apresentam-se as conclusões do trabalho desenvolvido bem como diversas propostas para 

trabalhos futuros. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Introdução 

“Fundição é o processo tecnológico que consiste em obter peças com a forma final 

pretendida (prontas a utilizar imediatamente para o fim desejado) ou com forma próxima da 

final (que será corrigida por operações de maquinagem posteriores), por vazamento de uma liga 

metálica fundida numa cavidade com uma forma adequada, próxima da forma fêmea da que se 

pretende obter” (Magalhães 2006a, 3). 

Segundo (Ferreira 1999; Fredriksson e Akerlind 2006), a fundição tem sido utilizada pelo 

Homem há mais de 4 milénios A.C. No entanto, só por volta do final do século XIX é que 

começaram a surgir evoluções significativas e importantes no processo. A descoberta de novos 

métodos de fundição, aliada ao aperfeiçoamento das técnicas existentes, fez com que a obtenção 

de peças por fundição crescesse ao ponto de, atualmente, ser um dos processos tecnológicos 

mais utilizados na produção de componentes metálicos, estimando-se que 90% de todos os 

equipamentos, utensílios e ferramentas existentes incorporem peças fundidas. Tal facto pode 

ser comprovado através da análise dos dados presentes na tabela 1 e na tabela 2, onde se 

encontra descrita a produção total, em milhares de toneladas, de fundidos ferrosos e não-

ferrosos, respetivamente, que diversos países registaram entre 2010 e 2014. 

Tabela 1 - Produção total, em milhares de toneladas, de fundidos em aço, ferro e ferro fundido maleável 

(Association 2014a) 
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Tabela 2 - Produção total, em milhares de toneladas, de fundidos não-ferrosos (Association 2014b) 

 

A forma, espessura e dimensão das peças, a série a produzir e o material das mesmas são 

fatores a ter em conta na escolha do processo tecnológico de produção, já que por vezes o 

forjamento, a embutidura, a maquinagem, a soldadura e outras tecnologias podem ser mais 

baratas ou dar origem a peças de maior qualidade (Neto 2014). 

De acordo com (Ferreira 1999), é possível enumerar uma série de fatores responsáveis pela 

utilização generalizada das diferentes variantes do processo de fundição: 

 Utilização de matérias-primas e subsidiárias relativamente abundantes na superfície 

terrestre; 

 Baixos custos de fabrico quando comparados com outros processos industriais; 

 Possibilidade de obtenção de peças de volumes e pesos muitos diferentes, desde poucos 

gramas a mais de cem toneladas; 

 Possibilidade de obtenção de peças com grande complexidade geométrica, 

nomeadamente com cavidades interiores; 

 Possibilidade de fundição de praticamente qualquer tipo de liga metálica; 

 Viabilidade económica, na maioria dos casos, para qualquer quantidade de peças a 

fabricar. 
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A existência de diversos e distintos processos de obtenção de um fundido levou a que fosse 

necessário classificar-se a fundição de uma forma mais detalhada, de acordo com o tipo de 

moldação utilizada – cavidade onde vai ser vazado metal no estado líquido o qual, após 

solidificação, constitui a peça fundida pretendida. Assim, segundo (Magalhães 2006a; Neto 

2014), podemos subdividir o método em dois principais grupos: 

 Fundição em moldação não permanente: moldação utilizada apenas para um único 

vazamento, pois necessita de ser destruída para se retirar a peça; 

 Fundição em moldação permanente: Moldação é utilizada repetidamente para o fabrico 

sucessivo de um grande número de peças idênticas. 

A dissertação centra-se num dos processos de fundição em moldação permanente, mais 

precisamente, na fundição em coquilha por baixa pressão (FCBP), também designada por Low 

Pressure Die Casting (LPDC). Trata-se de um processo que tem vindo a ganhar cada vez mais 

importância no panorama industrial, principalmente no sector automóvel, dado as inúmeras 

vantagens que apresenta quando utilizado com ligas de alumínio e pelo facto de nas últimas 

décadas ter-se registado um aumento exponencial da quantidade de peças fundidas em alumínio 

que são empregues no fabrico de componentes para automóveis. Segundo (Worldwide 2014a), 

estima-se que em 2015 o consumo de alumínio em veículos na América do Norte supere todos 

os recordes estabelecidos em décadas anteriores e que na próxima década os automóveis 

ligeiros se tornem o principal mercado mundial de consumo de alumínio. Na figura 1 

encontram-se os valores do peso líquido de alumínio utilizado entre 1975 e 2015 em cada 

automóvel ligeiro da América do Norte, bem como uma projeção dos valores a atingir até 2025.  

 

 

Figura 1 - Evolução do peso líquido de alumínio no automóvel ligeiro da América do Norte (Worldwide 2014b) 
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2.2 Fundição em coquilha por baixa pressão 

2.2.1 Introdução 

O processo de fundição em coquilha por baixa pressão foi criado por E. H. Lake em 

Inglaterra no início do século XX (Freitas e da Mota Magalhães 2003; Lessiter e Kotzin 2002). 

Segundo (Beeley 2001; Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004), neste processo a 

moldação permanente (coquilha) é montada sobre um forno hermeticamente selado e que possui 

no seu interior um cadinho com metal fundido, estando este ligado à cavidade da moldação 

através de um tubo (gito). Ao pressurizar-se o forno através da entrada de um fluído 

(normalmente ar), o metal fundido é forçado a subir pelo gito diretamente até à cavidade da 

moldação, acabando por preenchê-la. Após o metal solidificar, a pressão é aliviada, a coquilha 

é aberta e a peça é retirada, dando início a um novo ciclo. Atribui-se o significado de baixa 

pressão a este método pois, apesar de o metal ser vazado sobre pressão, esta é muito inferior à 

utilizada no processo de fundição injetada. Na figura 2 está representado um esquema 

simplificado de uma máquina de FCBP. 

 

Figura 2 - Representação simplificada de uma máquina de FCBP (Materials 2002) 

A utilização de um regime de pressões baixo e facilmente regulável permite que o 

preenchimento da cavidade da coquilha ocorra de forma suave e sem efeitos de turbulência, 

garantindo fundidos de elevada qualidade, com excelentes propriedades mecânicas, boa 

precisão dimensional e bom acabamento superficial.  

Além disso, uma vez que a pressão utilizada na cavidade da moldação é baixa, a solidificação 

das peças ocorre mais rapidamente o que, aliado ao facto de habitualmente ser feito apenas um 

ataque, faz com que o rendimento e a produtividade do processo sejam elevados, melhorando 

desta forma os custos de produção. 
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A junção de todos estes fatores permite justificar o porquê de a FCBP ser atualmente um dos 

processos de maior relevo industrial. Por exemplo, segundo (Farnsworth 1997; Guofa et al. 

2009), a FCBP é considerado o método principal na produção de jantes em ligas de alumínio. 

 

2.2.2 Descrição do processo 

A produção de fundidos por baixa pressão requer a execução de diversos procedimentos de 

forma sequencial, com o intuito de se obter um produto final em consonância com as exigências 

previamente estabelecidas. 

De acordo com (Brown 1999b), a sequência de operações começa com o aquecimento do 

forno até uma temperatura ligeiramente superior à temperatura de fusão da liga a ser utilizada. 

Em seguida, a liga é vazada no estado líquido para o interior do forno, mais precisamente para 

um cadinho. Com o forno já devidamente selado e após a temperatura da liga estabilizar perto 

do valor pretendido, a coquilha é pré-aquecida, na posição aberta, até ao valor de 

funcionamento. Importa referir que a moldação é aberta pelo plano de apartação que divide a 

moldação em duas partes, sendo que uma das partes se encontra fixa enquanto a outra é móvel. 

Quando o ciclo começa, a máquina de fundição fecha a moldação através do deslocamento da 

parte móvel e, em seguida, abre a válvula que permite a entrada do fluído a uma pressão 

controlada, fazendo com que este entre no forno obrigando o metal a fluir pelo gito até à 

cavidade da moldação. O movimento ascendente do metal ocorre devido ao diferencial de 

pressões gerado (de 0.15 a 1bar, por norma) entre a superfície do banho e a coquilha e que vai 

de encontro com os valores previamente definidos para o perfil de enchimento. A fase de 

solidificação do metal na cavidade decorre com o forno ainda sob pressão, proporcionando 

assim uma melhor transferência de calor entre o fundido e a parede da moldação e, 

consequentemente, uma rápida solidificação. A direção de arrefecimento segue uma trajetória 

descendente, sendo que a secção de entrada do gito é a última a solidificar. Por fim, após a 

solidificação da peça, a pressão é aliviada, a coquilha é aberta e o fundido é retirado, ficando a 

coquilha pronta para um novo ciclo. Caso ainda exista metal fundido no gito aquando da 

diminuição da pressão, este retorna novamente para o cadinho. De salientar que a duração de 

cada ciclo de produção é ditada pela solidificação do metal na intersecção do tubo de 

alimentação com a cavidade da moldação, visto ser a última zona do fundido a solidificar. 

Uma vez que a sequência está determinada e estabilizada, o processo pode ser automatizado 

através de controladores de temperatura e pressão. Desta forma, é apenas necessário um 

operador a monitorizar todo o ciclo, reduzindo os custos de produção e aumentando o 

rendimento e lucro final. No seguimento do que foi descrito, ilustra-se na figura 3 um exemplo 

de uma máquina de FCBP. 
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Figura 3 - Maquina FCBP: Principais constituintes (Marques 2010) 

Esta máquina apresenta certas particularidades, de entre as quais se destacam: 

 Forno aquecido através de resistências: forno elétrico; 

 Meia moldação inferior fixa, enquanto a meia moldação superior é móvel; 

 Meia moldação inferior acoplada à placa fixa da máquina, enquanto a meia moldação 

superior está acoplada à placa móvel; 

 Abertura e fecho da moldação com recurso a um atuador hidráulico; 

 Correto posicionamento das meias moldações efetuado através de barras de guiamento. 

Como foi referido anteriormente, quando a moldação é aberta e a peça é retirada, o metal 

líquido que ainda permanece no gito retorna novamente ao banho. Este fluxo repetido de metal 

no canal de alimentação pode resultar na formação de óxidos nas faces internas do tubo, 

independentemente se este é cerâmico ou metálico (aço ou ferro fundido).  

Para minimizar o problema, uma contrapressão pode ser mantida de forma a impedir a descida 

do metal para o cadinho. Processos alternativos, como a filtragem do metal através de filtros de 

rede de aço, utilização de coadores cerâmicos ou cerâmicos esponjosos, podem também atuar 

como complementos à solução. 
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 Se a moldação for bem projetada, a direção de solidificação ficará bem definida, deixando 

de ser necessário recorrer-se a alimentadores para compensar possíveis contrações do fundido 

o que, aliado ao facto de normalmente existir apenas um ataque e de existir a possibilidade de 

retorno de metal fundido ao cadinho, faz com que o rendimento metalúrgico atingido seja 

bastante elevado (geralmente acima dos 90%), o peso bruto da moldação seja diminuído e as 

operações de acabamento sejam minimizadas. Além disso, como a pressão dentro da moldação 

é superior à pressão verificada noutros processos, a solidificação das peças é mais rápida, o que 

permite não só a obtenção de fundidos com melhores características mecânicas (fundidos com 

microestrutura fina), como um aumento da cadência de produção. 

Durante o processo de FCBP existem vários parâmetros que determinam a qualidade das 

peças obtidas. Fatores como a pressão, velocidade e tempo de enchimento, temperatura e 

gradientes de temperatura da moldação e da liga requerem especial controlo, pois vão definir a 

validade do ciclo.  

Segundo (Farnsworth 1997), o fator fundamental da FCBP é a pressão utilizada no 

enchimento da moldação. Na verdade, foi a necessidade de vazar metal líquido para o interior 

da moldação com a menor turbulência possível que deu origem ao desenvolvimento deste 

método de controlo de pressões. Assim, dada a sua relevância, aborda-se em seguida esta 

temática de forma mais detalhada.  

A pressão de enchimento que é aplicada ao banho metálico pode ser descrita através de uma 

expressão matemática: 

Onde: 

 𝑝: pressão; 

 𝜌: massa volúmica; 

 𝑔: constante gravitacional; 

 ℎ: altura; 

 𝐹𝑎: força de atrito. 

Como a velocidade empregue ao banho é baixa, a força de atrito resultante do movimento 

do metal é mínima, podendo deste modo assumir um valor nulo. Por sua vez, dado o ambiente 

no forno ser de baixa pressão, a massa volúmica do metal líquido vai assumir valores 

constantes. Por fim, o valor da força da gravidade também vai ser constante.  

 

 𝑝 =  𝜌𝑔ℎ + 𝐹𝑎 (1)  
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Assim, a equação (1) pode ser reescrita: 

Onde: 

 𝑐: constante. 

A equação (2) pode ser utilizada para estabelecer as pressões apropriadas para a fundição de 

qualquer produto, desde que se tenha sempre em consideração as diferenças de alturas 

verificadas entre a superfície do banho e a cavidade da coquilha. 

De acordo com (Farnsworth 1997; Fu et al. 2008) a evolução da pressão de enchimento ao 

longo do ciclo é caracterizada por diversos estágios: 

1º Estágio: Enchimento do gito – Enchimento do canal de alimentação de forma lenta e 

controlada com o intuito de gerar-se a menor turbulência possível. Neste período, a pressão 

evolui quase linearmente, sendo que a pressão mínima a aplicar pode ser calculada pela equação 

(2). Como o valor desta pressão depende da altura do banho no cadinho, é necessário 

compensar, antes de cada ciclo, a variação ocorrida no nível.  

2º Estágio: Enchimento da moldação – Verifica-se um aumento mais acentuado da pressão 

de forma a permitir o total enchimento da cavidade. Este enchimento deve ser realizado sem 

ocorrência de turbulência ou aprisionamento de gás. Os valores atingidos pela pressão estão 

relacionados com a complexidade geométrica da peça a fundir, sendo por isso mais difíceis de 

pré-definir. 

3º Estágio: Aumento da pressão (etapa opcional) – Após a cavidade estar totalmente 

preenchida, por vezes é vantajoso aumentar a pressão do metal na moldação o mais rapidamente 

possível. Este intensificar da pressão ajuda na alimentação do metal e, consequentemente, 

minimiza a possibilidade de aparecer defeitos aquando a solidificação. 

4º Estágio: Solidificação da peça – Nesta fase, estabelece-se a manutenção da pressão 

durante o processo de solidificação do fundido. A conservação da pressão neste nível promove 

o contacto íntimo entre o fundido e a parede da moldação, facilitando a transferência de calor e 

a rápida solidificação.  

5º Estágio: Diminuição da pressão – Após a peça ter solidificado totalmente, a pressão é 

relaxada, permitindo o retorno do metal para o cadinho. Este retorno é feito o mais lentamente 

possível de forma a evitar a ocorrência de turbulência. Esta etapa coincide com a abertura da 

moldação e extração da peça.  

 𝑝 =  𝜌𝑔ℎ = 𝑐ℎ (2) 
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Na figura 4 é possível ver a evolução típica da pressão na produção de uma peça por FCBP. 

 

Figura 4 - Evolução típica da pressão durante a produção de uma peça por FCBP (Farnsworth 1997) 

A duração de cada estágio deve ser definida criteriosamente, pois tem uma influência direta 

na qualidade dos fundidos obtidos. A velocidade de enchimento da moldação é imposta pela 

taxa a que a pressão é exercida. A determinação da duração desta fase não é simples pois, por 

um lado, a velocidade não deve ser muito elevada de modo a evitar escoamentos turbulentos, 

no entanto, também não deve ser demasiado baixa ao ponto de diminuir consideravelmente a 

rentabilidade do processo. A duração da fase de solidificação depende de diversos fatores, como 

a moldação e o revestimento que estão a ser utilizados e a existência ou não de mecanismos de 

arrefecimento. A determinação da duração deste período pode ser feita através de medições 

adequadas do tempo que demora as últimas zonas da peça a solidificar. Para tal, podem-se 

colocar sensores de temperatura nesses locais. Outro tipo de solução engloba o uso de software 

que possibilita a simulação da solidificação. 

Em suma, a obtenção de fundidos por baixa pressão é um processo complexo que engloba 

diversas etapas. Durante o ciclo de produção, existem vários parâmetros que determinam a 

qualidade das peças obtidas. Fatores como a pressão, velocidade e tempo de enchimento, 

temperatura da moldação e da liga requerem especial controlo. Devido à grande qualidade das 

peças obtidas, elevada produtividade, complexidade geométrica e uma boa relação entre a 

qualidade e o custo da peça produzida, a FCBP conquistou um lugar de relevo no panorama 

industrial, mais precisamente no sector automóvel, dadas as inúmeras vantagens que apresenta 

quando utilizado com ligas de alumínio. 
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2.2.3 Vantagens e desvantagens 

A FCBP é um processo que reúne diversas qualidades que o tornam um método preferencial 

no fabrico de diversos fundidos. No entanto, apesar das inúmeras vantagens que regista, 

também possui inúmeras limitações.  

Segundo (Bonollo et al. 2005; Brown 1999b; FOUNDRY-LEXICON 2013b; Magalhães 

1993; Neto 2014), a FCBP apresenta as seguintes vantagens e desvantagens: 

Vantagens: 

 Peças com boa precisão dimensional e bom acabamento superficial; 

 Peças com microestrutura fina, compacta e, consequentemente, boas propriedades 

mecânicas; 

 Peças com boa qualidade metalúrgica e integridade estrutural: enchimento homogéneo 

e dinâmica de solidificação controlada;  

 Peças com poucas impurezas decantadas ou flutuantes: gito posicionado na zona central 

do banho; 

 Peças de secções finas e geometricamente complexas: uso de machos; 

 Requer poucas operações de limpeza: reduzida areia utilizada no processo; 

 Possibilidade de utilizar a mesma moldação várias vezes; 

 Versatilidade no tipo de ligas que podem ser utilizadas; 

 Reduzida suscetibilidade de aparecimento de inclusões de gases e de óxidos; 

 Redução do custo de maquinagem e das operações de acabamento final devido à 

diminuição/eliminação dos alimentadores: solidificação direcionada; 

 Possibilidade de tratar as peças termicamente: melhoria das propriedades mecânicas; 

 Elevada flexibilidade produtiva: peças de grande ou pequena dimensão, em grandes ou 

pequenas quantidades; 

 Processo com elevada taxa de produção: pode ser automatizado. Alem disso, os 

fundidos requerem poucas operações de limpeza e de acabamento final; 

 Processo com elevado rendimento na utilização de metal fundido: superior a 90%. 
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Desvantagens: 

 Processo indicado apenas para a produção de grandes séries: custo da moldação; 

 Processo limitado ao vazamento de ligas de baixo ponto de fusão; 

 Dimensão dos fundidos limitada pelo tamanho das coquilhadoras onde as moldações 

são acopladas; 

 Complexidade geométrica restringida pelos planos de apartação e contra saídas; 

 Demora no arrefecimento da moldação para início de novo ciclo; 

 Necessidade de um sistema eficiente de arrefecimento e de controlo da temperatura das 

moldações; 

 Distorção da coquilha ao longo do tempo; 

 Aparecimento de inclusões de óxidos nas peças: contaminação do banho devido ao 

arrasto de óxidos e impurezas provenientes do gito; 

 Dificuldade e elevado custo de eventuais modificações do sistema de alimentação e 

gitagem;  

 Dificuldade de acesso ao metal armazenado no cadinho; 

 Necessidade de interromper o processo para reabastecimento; 

 Influência de tensões residuais, quer de origem térmica quer relacionadas com a rigidez 

da moldação, na diminuição da resistência mecânica das peças; 

 Custos de manutenção associados ao gito. 

Resumindo, a escolha do processo de fundição por baixa pressão para a produção de um 

fundido tem que ter em consideração vários parâmetros de forma a poder retirar-se o máximo 

proveito de todas as qualidades que oferece. Fatores como grau de complexidade e dimensão 

da peça, função que vai desempenhar, quantidade a produzir e tipo de liga a usar, revelam-se 

cruciais na tomada de decisão. 
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2.2.4 Configurações alternativas  

A FCBP surgiu no início do século XX como uma alternativa ao processo de fundição por 

gravidade. As crescentes exigências colocadas as peças fundidas despoletaram a necessidade 

de melhorar este método de fabrico de fundidos por contra gravidade. O aparecimento de novas 

variantes da fundição por baixa pressão teve início nos anos setenta e desde então tem-se 

registado diversas melhorias na qualidade dos fundidos obtidos. Nesse sentido, descreve-se em 

seguida algumas variantes do processo de FCBP. 

Fundição por baixa pressão - Método Griffin: 

A designação dada a este processo advém do facto de ter sido desenvolvido pela “Griffin 

Wheel Company of Chicago”, empresa de produção de rodas de comboios. A elevada 

temperatura de fusão do aço, material em que as rodas eram constituídas, tornava as moldações 

metálicas permanentes pouco apropriadas. Os técnicos daquela empresa experimentaram então 

a utilização de moldações em grafite, dadas as características de condutividade térmica, rigidez 

e dilatação/contração deste material. Após verificarem que as moldações eram erodidas muito 

rapidamente pelo escoamento do aço líquido, decidiram utilizar o vazamento sob baixa pressão, 

chegando-se àquilo que é hoje o método Griffin: essencialmente um método de vazamento em 

moldações permanentes de grafite por baixa pressão (Marques 2010). 

Fundição por baixa pressão em moldações de areia – O processo Cosworth: 

De acordo com (Beeley 2001; Brown 1999c), a subida do metal líquido para a cavidade da 

moldação é feita com recurso a uma bomba eletromagnética que bombeia o metal a baixa 

velocidade de uma zona abaixo da superfície do banho de fusão. Deste modo, evita-se a 

captação de escórias presentes na superfície e em regiões mais fundas. A baixa turbulência 

associada ao processo proporciona o fabrico de fundidos de alta qualidade: filmes de óxidos, 

inclusões e porosidades são em grande parte eliminadas. Este método foi desenvolvido 

inicialmente para fundição de ligas de alumínio e o princípio de funcionamento encontra-se 

descrito na figura 5. 

 

Figura 5 - Processo Cosworth (Brown 1999c) 
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Uma outra característica que diferencia este método deriva do uso de moldações em areia de 

zircão. A escolha deste material está relacionada com o seu baixo coeficiente de expansão 

térmica que possibilita uma previsão mais precisa do comportamento dimensional.  

A possibilidade de obter-se peças de secções finas, com elevada qualidade metalúrgica e 

precisão dimensional levou a que o processo Cosworth fosse bastante utilizado na indústria 

automóvel.  

 

Fundição de baixa pressão por contra gravidade de metais fundidos ao ar (CLA): 

Segundo (Beeley 2001; Hitchiner 2002), foi desenvolvido em meados dos anos 1970 pela 

empresa Hitchiner e é conhecido pela sigla “CLA” que significa “Countergravity Low Pressure 

Air Melt”. 

Neste método, uma moldação cerâmica é selada numa câmara de vácuo, a extremidade 

aberta do gito é introduzida no banho metálico que se encontra no interior do forno e, em 

seguida, o metal fundido é deslocado para dentro da cavidade da moldação pela ação do vácuo, 

que origina um diferencial de pressões entre o cadinho e a cavidade. Após a completa 

solidificação do fundido, o vácuo é libertado e o excesso de metal líquido, acomodado no gito 

e nos canais de alimentação, retorna ao banho, permitindo assim um elevado rendimento. Uma 

das vantagens deste processo está relacionada com o facto de o enchimento ocorrer rapidamente 

e de forma progressiva nos diferentes níveis das cavidades da moldação. Além disso, a 

utilização de vácuo permite que o vazamento ocorra a temperaturas mais baixas, produzindo 

fundidos com microestruturas refinadas, com secções finas e boas propriedades mecânicas. O 

processo CLA pode ser utilizado para a obtenção de peças em aço, superligas, alumínio e outras 

ligas de baixo ponto de fusão. A figura 6 ilustra, de forma simplificada, a sequência de fases 

deste método que emprega ar convencional na obtenção dos fundidos, daí a sua designação. 

 

 

Figura 6 - Sequência de fases do processo CLA (Hitchiner 2002) 
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Fundição de baixa pressão por contra gravidade de ligas reativas (CLV): 

Desenvolvido pela empresa Hitchiner, o acrónimo CLV significa “Countergravity Low 

Pressure Vacuum Process” e traduz a essência do processo, que passa pela aplicação de uma 

técnica de fundição por contra gravidade de ligas reativas que devem ser fundidas numa 

atmosfera inerte ou em vácuo. Assim, a unidade de fusão e a moldação são seladas em câmaras 

de pressão separadas, estando elas em vácuo e ligadas entre si através de uma válvula que é 

mantida fechada durante a fusão. Antes de a fundição iniciar, ambas as câmaras são preenchidas 

com árgon. Em seguida, após o início do ciclo, é aplicado um vácuo adicional à câmara da 

moldação. Desta forma, cria-se um diferencial de pressões que permite o deslocamento do metal 

líquido, da unidade de fusão para a cavidade da moldação, aquando da abertura da válvula. Este 

método é adequado para a produção de peças com secções muito finas e em ligas com metais 

reativos, especialmente superligas de níquel que possam conter alumínio, titânio, zircónio e 

háfnio (Beeley 2001; Hitchiner 2002; Srinivasan e Seetharamuv 2012). Na figura 7 podem ser 

visualizadas as principais etapas do processo CLV. 

 

 

Figura 7 - Principais etapas do processo CLV (Srinivasan e Seetharamuv 2012) 

 

Fundição por contra gravidade positiva sob vácuo (CPV):  

De acordo com (Hitchiner 2002), a sigla “CPV” significa “Countergravity Positive Pressure 

Vacuum Casting” e é o mais recente processo de fundição criado pela empresa Hichiner. Neste 

método, o metal fundido e a moldação passam mais tempo sob vácuo (em vez de sob um gás 

inerte) com o intuito de minimizar o oxigénio disponível para a formação de óxidos durante as 

fases de fusão e de fundição. Inicialmente, o metal desloca-se para a cavidade da coquilha 

através da aplicação de pressão. Esta pressão é exercida pelo árgon e atua apenas na zona 

interior do cadinho que está diretamente acima da superfície do banho e somente após a entrada 

do gito estar dentro do banho metálico. Entretanto, toda a câmara da coquilha e a parte restante 

do forno encontram-se sob vácuo. 
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Como não existe gás na cavidade da moldação, não se verifica resistência na entrada de metal 

líquido por efeitos de contra pressão. Como tal, a velocidade de enchimento da coquilha é 

controlada pela pressão exercida pelo árgon na superfície do banho metálico. Este processo 

permite obter peças geometricamente complexas, com microestrutura fina e uniforme. 

 

Fundição por contra pressão: 

Este método utiliza uma combinação de pressões diferenciais para controlar o enchimento 

das moldações de forma a reduzir ainda mais a turbulência, ao ponto de quase a eliminar. O 

controlo do enchimento é feito através da aplicação de contra pressão na cavidade da moldação 

que ainda está por preencher. Assim, tanto o forno como a moldação encontram-se 

pressurizados, sendo que o vazamento depende do diferencial de pressões gerado (Foundry-

Lexicon 2013a). 

Finalizada a descrição das diferentes variantes do processo de fundição por baixa pressão é 

possível concluir que, apesar de apresentarem diferentes características e potencialidades, todas 

as configurações evidenciam o mesmo princípio de funcionamento: vazamento de metal 

fundido através de um diferencial de pressões gerado entre o forno e a moldação. 

 

2.2.5 Automatização e parâmetros de controlo 

Segundo (Committee 2008; Ferreira 1999; Totten e MacKenzie 2003), o processo de FCBP 

pode ser controlado automaticamente, sendo apenas necessário um operador qualificado a 

monitorizar todo o ciclo. Para tal, recorre-se a máquinas especializadas no fabrico de fundidos 

por baixa pressão. Estas máquinas possuem um PLC (Programmable logic controller) que 

permite ao operador gerir diversos parâmetros relacionados com o processo e que vão desde o 

controlo de todos os movimentos da máquina, até ao controlo de fatores relacionados com o 

ciclo de fundição, como a temperatura do metal e da moldação. 

O facto de o PLC utilizar uma memória programável, para armazenar internamente 

instruções e para implementar funções específicas, possibilita uma adaptação mais eficaz e 

rápida da máquina ao tipo de peça a produzir. Na figura 8 é possível ver um exemplo de uma 

máquina para FCBP com controlo por PLC. 
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Figura 8 - Máquina para fundição em coquilha por baixa pressão (Calende 2015) 

Destaca-se, em seguida, os principais parâmetros que necessitam de ser controlados durante 

o processo de FCBP e que determinam a qualidade das peças obtidas. 

 

Qualidade do banho: 

“Quando estão no estado líquido os metais contactam, geralmente, com o oxigénio, o azoto 

e a humidade do ar, por vezes também com gases de combustão e ainda com o vapor de água e 

outros gases libertados pelas moldações aquando do vazamento. Desse contacto resulta a 

formação de óxidos. Quer o metal líquido quer, sobretudo, os seus óxidos e fundentes podem 

reagir com os refratários do forno, atacando-os por um lado, e alterando, por outro lado, a 

própria composição do banho. Alguns dos constituintes do metal perdem-se, oxidados e 

arrastados pelos gases de combustão, ou pura e simplesmente vaporizados ou volatilizados. 

Além disso, alguns gases, nomeadamente oxigénio, hidrogénio e azoto, provenientes da 

atmosfera do forno, podem entrar para o metal líquido, dissolvendo-se neste. Durante a 

solidificação e posterior arrefecimento, parte destes gases podem originar porosidades ou fazer 

aparecer fissuras, por vezes de consequências desastrosas. Todos os fatores referidos devem ser 

tidos em conta e devidamente controlados a fim de se poder obter um material de composição 

e características predeterminadas” (Magalhães 2006b, 31). 
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De acordo com (Castro 2013), uma possível solução passa pela limpeza do banho, de forma 

a eliminar óxidos, carbonetos, nitretos e reduzir o teor de hidrogénio. A escolha dos métodos 

de limpeza a utilizar deve ser feita tendo em consideração o tipo de metal a vazar e as condições 

em que se desenvolve o processo de fundição. 

 

Velocidade de vazamento: 

Se o vazamento ocorrer de forma lenta, o tempo necessário para encher a coquilha torna-se 

demasiado longo, o que pode originar o início da solidificação do metal antes da cavidade da 

moldação estar completamente cheia. Por outro lado, se o vazamento ocorrer de forma rápida, 

o metal líquido embate violentamente na cavidade da moldação, o que pode originar o seu 

desgaste. Além disso, velocidades de vazamento elevadas podem originar escoamentos 

turbulentos com consequências prejudiciais para a qualidade dos fundidos. Assim sendo, é 

necessário estabelecer uma solução de compromisso para a escolha da velocidade de vazamento 

(Farnsworth 1997). 

 

Temperatura de vazamento: 

A utilização de uma temperatura de vazamento mais baixa que a ideal faz com que a cavidade 

da moldação não encha totalmente. De facto, o sistema de alimentação vai solidificar antes que 

a moldação esteja totalmente preenchida, bloqueando o fornecimento de mais metal. O mesmo 

acontece nas secções finas da peça que, ao solidificarem demasiado rápido, interrompem a 

solidificação direcional e a passagem de metal para as zonas da coquilha por preencher. Deste 

modo, o processo de fundição vai sofrer muitas paragens e as peças produzidas vão ser pouco 

detalhadas e muito porosas. Por sua vez, a utilização de uma temperatura de vazamento elevada 

causa contrações excessivas no fundido e empeno da moldação, o que leva à perda de tolerância 

dimensional. Podem ainda verificar-se variações na composição do metal caso este seja 

constituído por componentes que se tornem voláteis a altas temperaturas. 

A gama de temperaturas deve ser estabelecida tendo em consideração a composição do metal 

a ser vazado, a espessura das paredes do fundido, o tamanho e peso do fundido, o tipo de 

revestimento e sistemas de alimentação usados e a existência ou não de mecanismos de 

arrefecimento da moldação (Freitas e da Mota Magalhães 2003). 
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Temperatura da moldação: 

Se a temperatura da moldação é muito alta, os fundidos tornam-se insuficientemente sólidos 

para serem extraídos sem serem danificados. Verifica-se também um decréscimo das 

propriedades mecânicas, visto que a solidificação ocorre mais lentamente. Por outro lado, se a 

temperatura da moldação é muito baixa, a alimentação é inibida, o que geralmente resulta em 

contração, fissuras e colagem do fundido às moldações e aos machos, podendo levar, 

inclusivamente, à paragem do ciclo de produção. Assim, o controlo da temperatura da coquilha 

deve ser feito tendo sempre em conta que a temperatura ótima é aquela que permite produzir 

fundidos de boa qualidade, no menor tempo possível (Freitas e da Mota Magalhães 2003). 

 

Gradientes térmicos: 

O correto estabelecimento dos gradientes térmicos revela-se de extrema importância, pois 

são eles que determinam a direção de solidificação. Como em todas as moldações permanentes, 

estes gradientes são definidos de acordo com a espessura das paredes das peças e pelo modo de 

arrefecimento seletivo das mesmas (Marques 2010). 

Dada a forma como ocorre o enchimento da moldação, o controlo adequado dos gradientes 

térmicos pode proporcionar diversas vantagens ao processo: tornar desnecessário o uso de 

alimentadores e evitar o aparecimento de defeitos nos fundidos, como por exemplo os rechupes 

(Marques 2010). 

 

Intervalo de solidificação: 

Segundo (Freitas e da Mota Magalhães 2003), a duração da fase de solidificação depende de 

diversos fatores, como o tipo de liga, de moldação e de revestimento que estão a ser utilizados, 

a temperatura de vazamento e da coquilha e a existência ou não de mecanismos de 

arrefecimento. De facto, o estabelecimento de um intervalo de solidificação demasiado curto 

pode levar à deformação ou rutura da peça, bem como ao escoamento de metal no estado líquido 

aquando da extração da moldação. Por outro lado, a projeção de um intervalo de solidificação 

demasiado lento pode levar ao aparecimento de fissuras na peça e a um desgaste acentuado da 

moldação nas zonas que ficam envolvidas pelo metal do fundido. 

Uma possível solução para a correta determinação da duração deste período passa pela 

medição adequada do tempo que demoram as últimas zonas da peça a solidificar. 
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Pressão: 

Os valores atingidos pela pressão ao longo do processo de fundição estão relacionados com 

a fase em que o ciclo se encontra, sendo que tem uma influência direta na velocidade de 

vazamento alcançada. Assim, a pressão de enchimento não deve ser demasiado alta ao ponto 

de gerar escoamentos turbulentos, nem deve ser demasiado baixa ao ponto de possibilitar a 

ocorrência de solidificações prematuras antes de a moldação estar totalmente cheia, ou de 

diminuir considerável a cadência de produção. Após o enchimento da moldação torna-se 

benéfico utilizar valores de pressão mais elevados, pois permitem não só evitar o aparecimento 

de defeitos, como tornam o processo de solidificação mais rápido. Por fim, a pressão exercida 

na fase de retorno do metal líquido ao cadinho deve assumir valores moderadamente baixos de 

forma a evitar a ocorrência de turbulência. Fatores como o grau de complexidade geométrica 

da peça a produzir revelam-se cruciais na escolha dos valores das pressões a utilizar 

(Farnsworth 1997; Fu et al. 2008). 

 

Sistemas de arrefecimento: 

Segundo (Magalhães 1993), a utilização de sistemas de arrefecimento no processo de 

fundição por baixa pressão tem como finalidade manter constante a temperatura mínima das 

coquilhas imediatamente antes de cada vazamento. Este aspeto é de enorme importância, pois 

vai ter influência direta no tempo de vida útil da coquilha, na velocidade de arrefecimento do 

metal vazado, na eficiência do enchimento da moldação, na estrutura e propriedades das peças 

obtidas, na duração do ciclo de vazamento e na temperatura máxima atingida pela moldação.  

Os sistemas clássicos mais utilizados no arrefecimento das coquilhas são (Magalhães 1993): 

 Arrefecimento natural: utilizado apenas em coquilhas estáticas, em coquilhas só com 

uma face de forma e assentes em chumaceiras, ou em coquilhas de charneira, e quando 

o tempo de arrefecimento seja irrelevante para efeitos de produção; 

 Arrefecimento natural acelerado: a forma nervurada, ou com protuberâncias cilíndricas 

ou cónicas, da face exterior da coquilha permite aumentar, no mínimo, em 25% a 

velocidade de arrefecimento; 

 Arrefecimento por ar forçado: consiste no aumento da velocidade de arrefecimento 

através da circulação forçada de ar, que entra por um orifício (normalmente na parte 

superior das coquilhas) e sai no extremo oposto. Para tal, é necessário acoplar-se uma 

caixa-de-ar na face posterior das coquilhas. Nestes casos, a variação do débito de ar 

permite alterar a velocidade de arrefecimento; 
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 Arrefecimento por escorrimento de água: consiste em fazer-se escorrer água sobre a face 

posterior das coquilhas, eliminando-a pela parte inferior. A colocação de nervuras ou 

protuberâncias nas coquilhas aumenta a velocidade de arrefecimento e torna possível 

uma certa adaptação desta à espessura local das peças vazadas e, portanto, ao calor 

absorvido localmente durante o vazamento e solidificação. Desta forma, consegue-se 

um arrefecimento muito mais intenso;  

 Arrefecimento por canais incorporados nas coquilhas: é um sistema que encarece muito 

as coquilhas. Além disso, não pode ser utilizado em moldações permanentes de ferro 

fundido, porque uma eventual fissuração, por onde a água sob pressão penetrasse até á 

face de trabalho, poderia dar origem a violentas explosões aquando do vazamento. Este 

sistema tem, no entanto, a vantagem de permitir um arrefecimento controlado da 

coquilha, em função da espessura local das peças vazadas. Verifica-se também que, 

desde que os circuitos de água estejam bem desenhados e disponham de um conjunto 

de termopares, este processo torna possível a adaptação dos caudais de água de 

arrefecimento às condições reais da coquilha no final de cada vazamento; 

 Arrefecimento líquido posterior direto: nestes casos, a face posterior da coquilha 

funciona como uma tampa de uma caixa cheia de um líquido de arrefecimento. Assim, 

o líquido arrefecedor (água, óleo ou uma emulsão) é bombeado para essa caixa, 

dependendo da velocidade de arrefecimento do caudal circulante. De forma a tornar o 

arrefecimento mais eficaz, a coquilha deverá ter uma espessura reduzida e ser feita num 

material bom condutor. 

Um outro processo de arrefecimento da temperatura das coquilhas consiste na utilização de 

tubos de refrigeração no interior das moldações. Estes tubos contêm no seu interior um fluído 

de trabalho com elevada condutividade térmica e que vai ser o responsável pela transferência 

do calor das zonas mais quentes. Assim, quando o fluído alcança secções da coquilha onde a 

temperatura é elevada, entra em ebulição e transforma-se em vapor. Ao deslocar-se para secções 

onde a temperatura é mais baixa, volta novamente ao estado líquido e liberta o calor latente que 

adquiriu anteriormente. Este processo ocorre ciclicamente e permite estabilizar a temperatura 

da coquilha (Elalem 2004). 
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2.2.6 Defeitos 

Segundo (Beeley 2001), os fundidos contêm, à imagem do que acontece com todos os 

produtos metalúrgicos, porosidades, inclusões e outras imperfeições que influenciam a sua 

qualidade final. Estas imperfeições apenas são consideradas como verdadeiros defeitos quando 

a satisfação dos requisitos funcionais ou estéticos são postos em causa. Nessas situações, uma 

análise deve ser feita no sentido de determinar se existe a possibilidade de recuperar a peça, ou 

se deve, em casos mais graves, ser rejeitada. Este tipo de decisão depende não só do defeito em 

si, mas do seu efeito na funcionalidade da peça e dos padrões de qualidade e inspeção impostos. 

 A origem dos defeitos está associada a três tipos de causas: 

 Projeto da peça; 

 Método de produção utilizado; 

 Aplicação do método: erros humanos. 

De facto, o defeito pode estar relacionado apenas com um dos fatores, sendo deste modo 

mais fácil de solucionar, como pode também resultar de uma combinação dos três. A aplicação 

de um controlo rigoroso e a padronização de todos os aspetos relacionados com o método de 

produção do fundido revela ser a melhor forma de evitar o aparecimento de defeitos, sendo que 

a minimização passa, sobretudo, pela total compreensão das suas causas fundamentais. 

Embora exista uma grande variedade de defeitos associados ao processo de fundição, nas 

secções seguintes apenas serão analisados aqueles que estão relacionados com o tema da 

dissertação. Nesse sentido, o estudo vai incidir nos principais defeitos presentes nas peças 

fabricadas em ligas de alumínio pelo processo de FCBP, de entre os quais se destaca: 

 Falta de enchimento; 

 Rechupes; 

 Inclusões; 

 Porosidades provenientes do hidrogénio. 
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2.2.6.1 Falta de enchimento  

De acordo com (Beeley 2001; Ferreira 1999; Rajkolhe e Khan 2014), o enchimento 

incompleto da moldação ocorre devido à solidificação prematura do metal que impossibilita o 

preenchimento de certas zonas da moldação. Um primeiro sinal da presença deste defeito na 

peça revela-se na existência de cantos e arestas arredondadas, no preenchimento incompleto de 

secções mais finas e geometricamente complexas e na falta de forma generalizada do fundido, 

conforme pode ser comprovado pelo exemplo na figura 9. 

 

 

Figura 9 - Peça obtida com enchimento incompleto (Rajkolhe e Khan 2014) 

 

A falta de enchimento pode ser causada por fatores como: 

 Baixa temperatura da moldação; 

 Baixa temperatura da liga; 

 Existência de aprisionamento de ar; 

 Libertação de vapores; 

 Excesso de humidade; 

 Baixa colabilidade da liga; 

 Vazamento demasiado lento; 

 Incorreto dimensionamento do sistema de gitagem. 
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Diferentes medidas podem ser adotadas no sentido de evitar o aparecimento destes defeitos. 

A alteração da composição da liga e o aumento das dimensões do gito, da velocidade de 

vazamento, da temperatura da liga e da moldação são algumas das ações corretivas que podem 

ser aplicas e que vão ter um impacto direto na minimização da falta de enchimento. Importa 

referir que o aumento inadequado da temperatura da liga ou da moldação pode dar origem a 

outros defeitos, como porosidades ou rechupes. Uma forma comum de contornar esta limitação 

passa pelo aumento da temperatura da moldação em locais críticos através de fontes exteriores, ou 

pela aplicação de isolamentos térmicos em locais específicos, impedindo que arrefeçam 

rapidamente e bloqueiem o fluxo de metal. 

 

2.2.6.2 Rechupes 

Os rechupes são espaços vazios que surgem na peça devido à ausência de fornecimento de 

metal líquido durante a contração do fundido ao solidificar (Beeley 2001; Magalhães 2006c). 

Segundo (Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004; Magalhães 2006a), para a maioria 

dos metais e ligas metálicas, a transformação do estado líquido para o estado sólido é 

acompanhada por uma diminuição do volume. Esta contração deve-se à passagem dos átomos 

de uma situação de desordem (característica do estado líquido) para uma situação ordenada 

(característica do estado sólido). Em ligas de alumínio a redução volumétrica que ocorre durante 

a solidificação é da ordem dos 3,5 a 8%. 

De acordo com (Fiorese et al. 2015), os rechupes podem ser de dois tipos: 

 Micro rechupe: pequenos vazios dispersos que surgem nos intervalos entre cristais e que 

se formam quando a alimentação interdendrítica é insuficiente (figura 10); 

 Macro rechupe ou rechupe: vazios visíveis a olho nu e que surgem devido ao 

aprisionamento de metal líquido no centro de metal circundante já solidificado (figura 

11). 
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Figura 10 - a) Vista esquemática do fluxo de metal em torno das dendrites e b) micrografia de uma região com 

micro rechupes (Fiorese et al. 2015) 

 

Figura 11 - a) Macrografia de um macro rechupe e b) respetiva micrografia (Fiorese et al. 2015) 

Apesar de a existência de micro rechupes não afetar muito as propriedades mecânicas da 

peça, pode, no entanto, diminuir a sua estanquicidade. Com efeito, os micro rechupes ao 

localizarem-se nas últimas zonas a solidificar formam, por vezes, uma rede de finas passagens 

interdendríticas através das quais pode passar o fluido de trabalho sob pressão. Por outro lado, 

a existência de macro rechupes pode afetar significativamente as propriedades mecânicas do 

fundido. Um exemplo disso é a diminuição da ductilidade da peça, em termos da tensão de 

limite elástico, e respetiva resistência ao corte (Magalhães 2006a; Teng et al. 2009).  

Relativamente ao posicionamento que ocupam na peça, os rechupes podem ser classificados 

da seguinte forma (Fiorese et al. 2015; Magalhães 2006c): 

 Rechupe interno: espaços vazios criados quando a solidificação do metal em toda a 

superfície da peça ocorre antes da solidificação no interior. Nestes casos, o último 

líquido a precipitar, ao contrair, deixa necessariamente espaços vazios. Como 

necessitam de um ponto de nucleação para se formarem, a existência de impurezas e de 

gases dissolvidos pode induzir o seu aparecimento; 
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 Rechupe externo: ocorre quando alguma superfície do metal permanecer líquida ou 

pastosa depois das restantes terem já solidificado e endurecido. Nestes casos, o metal 

líquido da zona superficial alimenta as zonas subjacentes, para onde é chupado por 

sucção ou por pressão metalostática, originando uma concavidade nessa superfície. 

 

Figura 12 - Peça com rechupe exterior e interior (Reis et al. 2012) 

Os rechupes podem assumir diferentes formas, sendo que a forma que adquirem depende do 

projeto dos gitos, dos alimentadores e dos mecanismos de arrefecimento impostos ao processo. 

Na figura 13 encontra-se um esquema representativo das diferentes configurações que este 

defeito pode assumir. 

 

Figura 13 - Diferentes formas do rechupe (Beeley 2001) 
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Segundo (Magalhães 2006a), uma possível solução para evitar o aparecimento de rechupes 

passa pela utilização de alimentadores próximos dos locais onde o vazio tende a formar-se. Os 

alimentadores têm como função fornecer metal líquido para essa zona à medida que vai 

solidificando e contraindo, de forma a transferir o rechupe da peça para o alimentador. Na FCBP 

o sistema de gitagem pode funcionar como alimentador, no entanto, para que o enchimento da 

moldação ocorra a uma velocidade adequada de modo a não provocar turbulência, erosão e 

arrasto de gases ou de escórias, os gitos são, normalmente, de pequena dimensão e por isso 

solidificam depressa. Assim, nos casos em que o sistema de gitagem solidifica antes da peça, 

torna-se conveniente utilizar alimentadores. Nas figuras 14 e 15 mostra-se, esquematicamente, 

a influência da utilização de alimentadores no aparecimento de rechupes. 

 

 

Figura 14 - Solidificação de um cubo fundido sem a utilização de alimentador (Magalhães 2006a) 

 

 

Figura 15 - Solidificação de um cubo fundido com a utilização de um alimentador (Magalhães 2006a) 
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De acordo com (Fiorese et al. 2015; Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004; Magalhães 

2006a; Rajkolhe e Khan 2014), o aparecimento de rechupes deve-se, em grande parte, à forma 

inadequada como o sistema de gitagem e os alimentadores foram projetados e à ocorrência de 

um mau enchimento da moldação. Não obstante esses fatores, a gravidade do rechupe é 

aumentada pela complexidade geométrica da peça, pela existência de secções maciças e 

isoladas, por limitações no dimensionamento e posicionamento do gito que não fornece os 

gradientes necessários para a solidificação direcional, pela existência de gases em solução 

sobressaturada no metal, pela temperatura de vazamento e pela velocidade de solidificação. 

Assim sendo, diferentes medidas podem ser tomadas com o intuito de evitar o surgimento de 

vazios, das quais se destacam: 

 Refinamento da liga; 

 Redução do teor de óxidos; 

 Aplicação de arrefecimento dirigido; 

 Utilização de arrefecedores; 

 Utilização de alimentadores específicos para as secções maciças; 

 Utilização de alimentadores com revestimentos isolantes ou exotérmicos: permitem que 

o metal permaneça no estado líquido durante mais tempo, conforme pode ser 

comprovado pela análise da figura 16. 

 

 

Figura 16 - Influência do uso de revestimentos nos alimentadores (Magalhães 2006a) 
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2.2.6.3 Inclusões  

As inclusões são, quase sempre, partículas de óxidos muito duras, sendo que, em alguns 

casos, ao serem segregadas para os intervalos interdendríticos, formam filmes de óxidos. A 

existência de inclusões nos fundidos requer uma preocupação especial, pois têm uma enorme 

influência na maquinabilidade, comportamento mecânico e acabamento superficial. De facto, 

quando as inclusões têm formas alongadas e bicudas, é habitual as fraturas iniciarem-se nas 

suas extremidades. Isto acontece devido à desconexão entre a inclusão e a matriz, ou por rutura 

das próprias inclusões (Magalhães 2006c). A figura 17 ilustra um exemplo da influência destes 

defeitos na resistência à tração de uma barra na liga Al-12Si. 

 

Figura 17 - Influência das inclusões na resistência à tração de uma barra de Al-12Si (Kaufman, Rooy, e 

American Foundry 2004) 

Pela análise da curva é possível constatar que a resistência à tração da peça diminui com o 

aumento da quantidade de inclusões existentes.  

Segundo (Beeley 2001), as inclusões podem dividir-se em dois grupos: endógenas e 

exógenas. 

Inclusões endógenas:  

São partículas relativamente pequenas, normalmente inerentes à liga e ao processo de fusão, 

que permanecem em suspensão no banho metálico durante o vazamento, ou que podem 

precipitar, devido a alterações de solubilidade, durante o arrefecimento.  
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As reações responsáveis pela formação de inclusões endógenas ocorrem entre elementos 

presentes no banho de fusão. Assim, impurezas como o oxigénio e o azoto interagem com os 

constituintes mais reativos da liga. No caso especifico das ligas de alumínio, a reação mais 

comum é a de oxidação. De facto, devido à sua reatividade, o alumínio oxida-se muito 

facilmente, sendo que a taxa de oxidação aumenta com a temperatura do banho e com o tempo 

de exposição aos contaminantes. À medida que as inclusões endógenas se formam, elas 

começam a ser eliminadas por separação gravítica. Este fenómeno pode ser descrito pela lei de 

Stoke através de uma expressão matemática: 

Onde: 

 𝑉: Velocidade de separação das partículas [m/s]; 

 𝑟: Raio da partícula [m]; 

 𝑔: Constante gravitacional [m/𝑠2]; 

 𝜌1: Massa volúmica do líquido [Kg/𝑚3]; 

 𝜌2: Massa volúmica da partícula [Kg/𝑚3]; 

 µ: Viscosidade do líquido [Pa. s]. 

 

Da análise da equação (3) é possível constatar que a velocidade de separação depende da 

dimensão e massa volúmica da partícula, da aceleração da gravidade e da massa volúmica e 

viscosidade da liga, sendo que a dimensão da partícula é o fator predominante na eficácia da 

separação: velocidade de separação é superior para as partículas de maiores dimensões. Assim 

sendo, é necessário que o líquido permaneça no forno durante um certo intervalo de tempo antes 

de se proceder ao vazamento, de forma a viabilizar este método de redução de inclusões. 

Importa referir que as partículas de menores dimensões não vão ser eliminadas visto que o 

tempo disponível para o fazer é insuficiente. 

A separação por ação gravítica revela-se um método pouco eficaz quando utilizado com ligas 

leves, como as de alumínio, uma vez que a diferença entre a densidade da liga e a densidade 

das partículas não é significativa. Deste modo, torna-se fundamental não perturbar a superfície 

do banho durante o processo de fusão.  

Apesar das inclusões endógenas serem sintomáticas do estado geral da liga e não de um 

processo de fundição em particular, o seu controlo reside, em grande parte, no domínio da 

técnica de fusão. 

 
𝑉 =  

2𝑟2𝑔(𝜌1 − 𝜌2)

9𝜇
 

(3) 
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Inclusões exógenas:  

Resultam do arrasto de componentes, que não tem origem na liga, durante o processo de 

fusão e vazamento. Estes materiais variam muito de tamanho e de tipo e podem ter origem na 

desagregação do forno, coquilha, cadinho ou quaisquer outras ferramentas em contacto com a 

liga. Assim, escórias e fluxos de resíduos que são formados e separados durante a fusão, 

transitam com a liga para a cavidade da moldação durante o vazamento.  

As inclusões exógenas podem ser consideradas como defeitos específicos e tendem a 

concentrar-se em certas regiões do fundido, como por exemplo nas superfícies superiores e 

adjacentes aos gitos. 

O uso de filtros proporciona um contributo importante para a supressão destes defeitos, 

nomeadamente na filtragem de filmes de óxidos formados em estágios antes de o metal fundido 

entrar na cavidade da moldação e na diminuição da turbulência causada pela entrada do metal 

líquido na moldação. De facto, a turbulência contribui para o aparecimento de inclusões não só 

porque facilita a erosão da coquilha, mas também porque conduz ao aprisionamento de ar dentro 

da cavidade – um outro tipo de inclusões exógenas. Assim, utilizam-se, por vezes, filtros com 

unidades incorporadas que usam gases inertes, como o árgon, ou quase inertes, como o azoto, 

em contra corrente e que possibilitam a desgaseificação da liga em simultâneo com a filtragem. 

Segundo (Beeley 2001; Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004; Moreira 2014; Neto 

2007), diferentes medidas de prevenção podem ser aplicadas no sentido de minimizar o 

aparecimento de inclusões endógenas e exógenas, de entre as quais se destacam: 

 Utilização de sistemas de gitagem com transições suaves; 

 Utilização de filtros na entrada da moldação; 

 Utilização de fluxos que absorvem e dissolvem as suspensões; 

 Utilização do processo de fusão em vácuo e/ou atmosferas inertes; 

 Perturbação mínima da superfície do banho durante a fusão;  

 Aplicação da técnica de decantação durante a fase de vazamento; 

 Utilização de velocidades de vazamento baixas; 

 Limpeza do forno, cadinho e moldação. 

Na figura 18 é possível ver uma superfície que apresenta inclusões, juntamente com grandes 

e pequenas partículas intermetálicas de FeAl3, enquanto na figura 19 é possível ver, de forma 

mais pormenorizada, a morfologia de uma dessas inclusões. 
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Figura 18 - Superfície com inclusões e partículas intermetálicas de FeAl3 (Walkington 2003) 

 

 

Figura 19 - Aspeto morfológico de uma inclusão (Walkington 2003) 

Em suma, a prevenção das inclusões resulta da utilização de equipamento e de práticas que 

minimizem a oxidação, evitando o arrasto e removendo efetivamente partículas através de 

reações com fluxos ou através de filtração (Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004). 
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2.2.6.4 Porosidades provenientes do hidrogénio 

De acordo com (Magalhães 2006b; Samuel e Samuel 1992), o alumínio quando é fundido 

em atmosfera húmida e, sobretudo, quando está em contacto com gases de combustão que 

contém vapor de água, reage com estes formando alumina e hidrogénio livre, conforme 

comprova a seguinte equação química: 

O hidrogénio, por sua vez, acaba por se dissolver no banho, sintetizando sob a forma de gás, 

o que trará repercussões na formação de porosidades durante a solidificação. 

Segundo (Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004; Mirzaei 2011; Samuel e Samuel 

1992), o hidrogénio é o único gás que é consideravelmente solúvel no alumínio e nas suas ligas. 

A solubilidade varia diretamente com a raiz quadrada da pressão e com a temperatura, 

verificando-se um aumento acentuado para temperaturas acima do estado líquido. De facto, a 

solubilidade do hidrogénio é substancialmente superior no estado líquido do que no estado 

sólido, conforme pode ser comprovado pela análise da figura 20.   

 

Figura 20 - Variação da solubilidade do hidrogénio, na fase líquida e sólida do alumínio, com a temperatura, 

estando o hidrogénio à pressão de 1atm (Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004) 

 4Al + 6H2O → 2Al2O3 + 6H2 (4) 
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A queda da solubilidade do hidrogénio entre a fase líquida e a fase sólida do alumínio pode 

ser demonstrada, por exemplo, pelos valores que a solubilidade adquire imediatamente antes e 

depois do estado sólido: 0.69 ml/100g e 0.04 ml/100g, respetivamente. A curva de solubilidade 

do hidrogénio no alumínio descreve, tipicamente, as condições de equilíbrio, sendo que 

nenhuma quantidade acima da indicada pode ser dissolvida em qualquer temperatura.  

Durante o processo de solidificação a temperatura decresce e solubilidade do hidrogénio no 

alumínio diminui, não conseguindo manter na sua composição a mesma quantidade de gás que 

existia quando estava na fase líquida. Como tal, o hidrogénio dissolvido em excesso pode 

precipitar na forma molecular, resultando na formação de dois tipos de vazios: 

 Porosidade primária ou interdendrítica: forma-se no metal líquido durante o processo de 

solidificação e quando a quantidade de hidrogénio dissolvido é baixa. Nestes casos, a 

formação de vazios ocorre, geralmente, nas zonas onde existem concentrações 

subcríticas de hidrogénio; 

 Porosidade secundária: forma-se quando a quantidade de hidrogénio é suficientemente 

alta que permite que seja rejeitado na frente da solidificação, resultando numa saturação 

supercrítica e na formação de bolhas. 

A precipitação do hidrogénio ocorre segundo as leis da nucleação e crescimento e consiste 

nas seguintes fases (Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004; Samuel e Samuel 1992): 

1ª- Difusão dos átomos de hidrogénio no interior do banho de fusão; 

2ª- Formação de núcleos subcríticos em função do tempo e do arrefecimento; 

3ª- Aparecimento aleatório de precipitados estáveis que excedem o tamanho crítico 

necessário para um crescimento sustentado; 

4ª- Continuação do crescimento enquanto os átomos de hidrogénio dissolvidos 

permanecerem livres para se difundirem na bolha precipitada. 

O resultado deste processo é uma distribuição generalizada dos vazios ao longo da estrutura 

solidificada do fundido. Na figura 21 pode ver-se um exemplo de um poro de hidrogénio 

difundido na microestrutura de uma peça. 
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Figura 21 - Poro de hidrogénio difundido na microestrutura (Fiorese et al. 2015) 

Segundo (Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004; Mirzaei 2011; Samuel e Samuel 

1992), o impacto das porosidades internas nas propriedades mecânicas do fundido é causado 

pela redução da área efetiva resistente e pela concentração de tensões nos vazios e revela-se na 

falha prematura da peça. Uma forma de reduzir substancialmente os níveis de hidrogénio 

dissolvidos passa pelo controlo das condições de fusão e do tratamento do banho. De facto, a 

formação de bolhas de hidrogénio é fortemente rejeitada pelas forças de tensão superficial, pela 

diminuição da turbulência, pelo aumento da pressão (solubilidade do hidrogénio no alumínio 

varia diretamente com a raiz quadrada da pressão), pelo aumento das taxas de arrefecimento e 

de solidificação e pela ausência de locais de nucleação para a precipitação do hidrogénio.  

Não obstante todos estes fatores, a presença de hidrogénio na liga nem sempre é um 

fenómeno desfavorável. Em alguns casos, a existência de hidrogénio permite alterar a forma e 

distribuição de algumas porosidades relacionadas com as contrações do metal em zonas de fraca 

alimentação, podendo até, em casos especiais, ser introduzido de forma intencional com o 

intuito de eliminar a contração superficial das peças ou o abatimento. Na figura 22 é possível 

ver o efeito das porosidades de hidrogénio na tensão limite elástico e na tensão de rotura da liga 

de alumínio 360.0-T6, enquanto a figura 23 demonstra a relação entre a dimensão dos poros, o 

teor de hidrogénio e a velocidade de arrefecimento da liga Al-4Mg. 
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Figura 22 - Efeito da porosidade do hidrogénio na tensão limite elástico e na tensão de rotura da liga de 

alumínio 360.0-T6 (Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004) 

 

Figura 23 - Relação entre a dimensão dos poros, o teor de hidrogénio e a velocidade de arrefecimento para a 

liga Al-4Mg (Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004) 

Da análise das figuras anteriores fica patente que a presença de vazios provenientes do 

hidrogénio provoca uma diminuição das propriedades mecânicas do fundido, nomeadamente 

na tensão limite elástico e na tensão de rotura, e que a dimensão dos poros aumenta com a 

quantidade de hidrogénio presente na liga e com a diminuição da velocidade de arrefecimento.  
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De acordo com (Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004; Marques 2010; Mirzaei 2011; 

Samuel e Samuel 1992), o hidrogénio que é introduzido no banho pode surgir de várias fontes 

de contaminação, de entre as quais se destacam: 

 Atmosfera: dissociação na atmosfera do vapor de água em oxigénio e hidrogénio; 

 Refratários, ferramentas, gitos, alimentadores, cadinhos: componentes húmidos ou 

incorretamente limpos contendo óxidos, óleos e outros elementos que constituem fontes 

de hidrogénio; 

 Ligas: presença de elementos de liga, como o magnésio, pode influenciar a quantidade 

de hidrogénio que é absorvido. Neste caso particular, forma-se um óxido amorfo de 

magnésio que é mais permeável (ou menos protetor) à difusão de hidrogénio 

proveniente da atmosfera; 

 Fluxos: fluxos húmidos podem provocar a captação de hidrogénio através da 

decomposição do vapor de água; 

 Produtos de combustão derivados de fornos a gás ou atmosféricos: permitem a difusão 

atómica do hidrogénio no banho. 

Uma forma de reduzir a concentração de hidrogénio e, consequentemente, evitar o 

aparecimento de porosidades nas peças, passa pela aplicação de um processo de desgaseificação 

da liga antes do vazamento. Este método consiste na remoção do hidrogénio através da sua 

difusão em bolhas de gases (geralmente o azoto ou o árgon) que são introduzidas no banho. 

Assim, o hidrogénio adere às bolhas do gás e é removido da liga. Uma melhoria desta técnica 

foi feita com a introdução das bolhas de gás através de um desgaseificador rotativo, composto 

por um eixo e um rotor. O princípio de funcionamento encontra-se representado na figura 24 e 

consiste na ação de um fluxo de gás insolúvel no alumínio que captura e arrasta, por ação 

mecânica, os gases e inclusões de óxidos para a superfície do banho. Este processo possibilita 

uma mistura mais íntima entre o gás e a liga, reações mais eficientes e tempos mais curtos para 

atingir baixos níveis de hidrogénio (El-Sayed e Griffiths 2014; Marques 2010; Warke 2003). 

 

Figura 24 - Princípio de funcionamento de um desgaseificador rotativo (Alves 2015) 
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Apesar de o método mais utilizado para a desgaseificação de ligas de alumínio ser o que 

utiliza o desgaseificador rotativo, existem outros processos que permitem obter melhores 

resultados na diminuição da quantidade de hidrogénio, como por exemplo a desgaseificação 

por vibração ultrassónica. Segundo (Xu et al. 2004; Xu, Meek, e Han 2007), trata-se de uma 

técnica pouco dispendiosa e não poluente que utiliza vibrações ultrassónicas de alta intensidade 

para gerar pressões oscilantes no alumínio fundido. Esta pressão alternada cria um número 

elevado de pequenas bolhas no líquido, sendo que algumas dessas bolhas crescem rapidamente 

sob a influência da pressão alternada e da difusão unidirecional do hidrogénio dissolvido para 

o seu interior. Posteriormente, estas grandes bolhas coagulam e flutuam para a superfície 

através da gravidade e dos fluxos que foram induzidos acusticamente no banho. O dispositivo 

de desgaseificação ultrassónico é constituído essencialmente por um gerador de ultrassons, um 

transdutor e um radiador para transmitir a vibração ultrassónica para o banho, conforme pode 

ser visto na figura 25. 

 

Figura 25 - Mecanismo para a desgaseificação de alumínio por vibração ultrassónica (Xu, Meek, e Han 2007) 

Verifica-se assim que o uso de técnicas de desgaseificação permite o fabrico de fundidos 

com qualidade aceitável, mesmo que sejam obtidos através de ligas com elevadas concentrações 

de hidrogénio. 
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2.2.7 Fornos de fusão 

Existe uma grande variedade de fornos que são utilizados na fusão do alumínio e das suas 

ligas. Os principais aspetos diferenciadores estão relacionados com o tipo de construção, com 

o processo de aquecimento da liga e com o tipo de refratário que usam. A escolha do forno deve 

ser feita tendo em consideração diversos fatores, como os custos de operação, capacidade de 

produção, processo de fundição e liga a utilizar. No caso particular da FCBP, a escolha do forno 

é limitada pela sua dimensão, uma vez que é necessário um forno com tamanho suficiente para 

fornecer material capaz de produzir uma elevada quantidade de peças (aumento da cadência de 

produção), mas pequeno o suficiente para poder ser acoplado debaixo da estrutura da máquina 

de fundição. Segundo (Russo 2012), qualquer que seja o forno usado, este deve obedecer, entre 

outras, às seguintes especificações: 

 Fornecer um ambiente controlado para o desenvolvimento do processo: controlo do 

perfil de temperaturas e da temperatura no interior do forno, impondo taxas de 

aquecimento e arrefecimento constantes, bem como da sua atmosfera; 

 Ter a melhor geometria possível para haver uma transferência de calor eficaz e 

uniforme; 

 Minimizar perdas de calor por condução, convecção e radiação, maximizando o 

rendimento; 

 Minimizar a corrosão devido às altas temperaturas; 

 Evitar contaminações nas peças. 

Apresenta-se, em seguida, os principais fornos utilizados na fusão do alumínio e das suas 

ligas e que podem ser implementados na FCBP. 

 

Forno elétrico de indução de cadinho: 

De acordo com (Marques 2010; Ribeiro 2008), estes fornos são constituídos por uma bobina 

primária percorrida por corrente e refrigerada através da circulação de um fluído. A bobina 

funciona como o primário de um transformador ao gerar correntes que são induzidas no 

secundário, que é o metal ou liga que vai ser fundido. Desta forma, evita-se alterações da 

composição da liga que resultam, geralmente, do contacto com os gases de combustão quando 

o aquecimento é produzido pela chama de qualquer combustível.  
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Na figura 26 é possível ver um exemplo de um forno de indução de cadinho, com destaque 

para os principais componentes. 

 

Figura 26 - Forno de indução de cadinho (Barbosa 2008) 

Os fornos de indução de cadinho podem ser classificados consoante a intensidade da 

frequência que utilizam na fusão:  

 Fornos de indução de baixa frequência: 50 Hz (frequência da rede elétrica); 

 Fornos de indução de média frequência: até 500 Hz; 

 Fornos de indução de alta frequência: superior a 500 Hz. 

Os fornos elétricos de indução de cadinho destacam-se por serem eficientes, limpos e por 

conseguirem fundir o alumínio e as suas ligas rapidamente. No entanto, apesar de serem 

excelentes unidades de fusão, apresentam como limitações o facto de não conseguirem manter 

eficazmente a temperatura e de serem mais dispendiosos comparativamente com os fornos que 

utilizam gás natural, pois, embora o consumo de energia seja baixo, os custos relacionados com 

a fusão são mais elevados, decorrente da eletricidade ser mais cara. Um fator a ter em atenção 

ao longo do processo de fusão prende-se com o efeito de agitação eletromagnética provocado 

pela indução. Apesar de este fenómeno ser vantajoso, uma vez que a carga é bem misturada, 

expõe, no entanto, o alumínio fundido à oxidação, visto que os óxidos podem ser arrastados 

para o interior do banho com consequentes efeitos nas perdas de material e na qualidade das 

peças. Assim sendo, é usual desligar-se a corrente antes de se adicionar os fluxos que vão ajudar 

na limpeza do banho (Brown 1999a). 
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Forno de resistências elétricas: 

Segundo (Russo 2012), estes fornos são constituídos por uma ou mais resistências elétricas 

que aquecem por efeito de Joule e transmitem o calor gerado, por condução e radiação, ao metal 

a fundir. De acordo com tipo de aquecimento, o forno de resistências elétricas pode assumir 

duas configurações: 

 Forno de resistências elétricas de aquecimento direto: as resistências estão dentro da 

câmara de fusão. Assim, o calor é transmitido diretamente ao material a fundir; 

 Forno de resistências elétricas de aquecimento indireto: as resistências elétricas estão 

acopladas às paredes do forno. Desta forma, o calor é transmitido ao material a fundir 

de forma indireta (figura 3). 

Os fornos de resistências elétricas são comumente utilizados no aquecimento de cadinhos 

para a produção de pequenas quantidades de metal líquido de baixo ponto de fusão, como é o 

caso do alumínio e das suas ligas. No entanto, apesar de poderem operar como fornos de fusão, 

são geralmente utilizados como fornos de manutenção, mantendo o metal fundido à temperatura 

de vazamento (Marques 2010). 

 

Forno de revérbero: 

Os fornos de revérbero (ou de soleira) pode ser distinguidos em dois tipos (Campos 2008; 

Oliveira 2010):  

 Forno revérbero de soleira molhada: o metal sólido é carregado diretamente para o 

banho metálico, sendo que os produtos da combustão estão em contacto direto com a 

superfície do banho de metal. Desta forma, a transferência de calor ocorre através de 

fenómenos de convecção e radiação; 

 Forno de revérbero de soleira seca/inclinada: o metal sólido é posicionado acima do 

banho, numa soleira inclinada, de forma a ser completamente envolvido pelos gases 

quentes daí provenientes. Assim, o calor é rapidamente absorvido pelo metal sólido, 

que funde e escorrega pela soleira inclinada até ao banho, deixando para trás camadas 

superficiais de óxidos e outras impurezas. 

Nas figuras 27 e 28 é possível ver um exemplo de um forno revérbero de soleira molhada e 

de soleira seca/inclinada, respetivamente. 
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Figura 27 - Forno de revérbero de soleira molhada (Campos 2008) 

 

 

Figura 28 - Forno de revérbero de soleira seca/inclinada (Campos 2008) 

Este tipo de fornos utiliza queimadores a gás, a óleo, ou até a carvão pulverizado, que 

queimam dentro de uma câmara refratária. O contacto direto entre os produtos da combustão e 

a carga pode levar a grandes perdas de material devido à contaminação do banho pelos gases e 

óxidos. Além disso, o controlo da temperatura de fusão pode ser difícil. O facto de serem 

simples e de utilizarem combustíveis baratos torna-os atrativos para a fusão de grandes 

quantidades de material. No entanto, face à forma como o calor é transferido, apresentam baixa 

eficiência térmica pelo que são cada vez menos utilizados (Brown 1999a; Marques 2010). 
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Forno de cadinho: 

Segundo (Brown 1999a; Campos 2008; Marques 2010; Russo 2012), este tipo de fornos 

contêm no seu interior um recipiente feito em material refratário (cadinho) onde é colocado o 

metal a fundir e são utilizados preferencialmente com ligas de baixo ponto de fusão, como as 

de alumínio. Os fornos de cadinho caracterizam-se por serem simples, robustos e por 

permitirem que o banho seja tratado facilmente. Dada a variedade de formas e tamanhos que 

adquirem podem classificar-se, quanto ao tipo de construção, em quatro géneros: 

 Forno de cadinho fixo: cadinho encontra-se numa posição fixa dentro do forno; 

 Forno de cadinho móvel: cadinho pode ser removido do forno para o vazamento da 

liga;  

 Forno de cadinho basculante: o metal fundido é vazado para fora; 

 Forno de cadinho rotativo: o corpo do forno que contém o cadinho é inclinado para 

possibilitar o vazamento do metal. 

 Relativamente ao tipo de energia utilizada no aquecimento, existem fornos de cadinho a 

gás, a óleo e elétricos, conforme pode ser visto na figura 29. Nos fornos a óleo, o cadinho é 

posicionado numa base feita de material refratário e o calor é fornecido através de um 

queimador de óleo. O mesmo acontece com os fornos a gás, onde a única diferença prende-se 

com o tipo de queimador, que neste caso é a gás natural. Nos fornos de cadinho elétricos, o 

calor é gerado por efeito Joule, sendo posteriormente dissipado para o cadinho. Nestes casos, a 

inexistência de produtos de combustão no forno reduz a possibilidade de difusão de hidrogénio 

no banho e evita a habitual perda de calor que acontece nos fornos a gás e a óleo aquando da 

libertação dos gases de combustão (Russo 2012). 

 

Figura 29 - a) Forno de cadinho aquecido a óleo ou a gás e b) Forno de cadinho elétrico (Brown 1999a) 
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A seleção dos materiais usados no fabrico dos cadinhos deve ser feita tendo em consideração 

a temperatura de fusão da liga que se pretende vazar. De facto, a temperatura de fusão da liga 

deve ser consideravelmente inferior à do cadinho de forma a não provocar dissolução. 

Independentemente dos materiais utilizados, o cadinho deve ser sempre pré-aquecido antes de 

ser carregado e deve ser frequentemente limpo com o objetivo de remover a escória ou os 

óxidos. Importa também referir que o mesmo cadinho não dever ser utilizado para a fusão de 

diferentes ligas, pois existe sempre o risco de contaminação da liga que está a ser usada por 

elementos provenientes de operações anteriores (Campos 2008; Marques 2010; Russo 2012) 

Os cadinhos são geralmente feitos com uma mistura de argila-grafite (argila ligada) ou com 

carboneto de silício (carvão ou resina ligada). Os cadinhos de argila-grafite consistem em 

grafites especiais que usam a argila como agente ligante. Desta forma, a argila cria uma ligação 

cerâmica, sendo que alguns carbonetos de silício podem ser adicionados para melhorar a 

resistência ao choque térmico. Por sua vez, a grafite fornece condutividade térmica, elétrica e 

resistência ao humedecimento provocado pelo metal fundido. Normalmente, este tipo de 

cadinhos é revestido com o intuito de impedir a oxidação da grafite. Já os cadinhos de carboneto 

de silício são ligados pelo carbono através de uma resina e, tal como os cadinhos de argila-

grafite, são revestidos para assegurar resistência à oxidação (Brown 1999a). 

 

2.2.8 Coquilhas 

A FCBP utiliza moldações permanentes no processo de fundição, pois permitem obter 

grandes séries de peças, com bom acabamento superficial e grande rigor dimensional, sem 

necessitarem de serem substituídas ou destruídas. 

Geralmente, a FCBP utiliza dois tipos de coquilhas permanentes (Alves 2015): 

 Coquilhas amovíveis: a coquilha é fechada num local próximo do forno, sendo 

posteriormente posicionada por cima da coluna de enchimento. Finalizado o ciclo de 

fundição, a coquilha é retirada e a peça é removida do seu interior, deixando a coluna 

de enchimento exposta ao ar atmosférico. Como tal, é habitual vedar-se o gito durante 

o processo de enchimento através de um assento axial cónico, de forma a impedir a 

oxidação do metal.  

 Coquilhas fixas: a coquilha encontra-se fixa à máquina de fundição. Deste modo, um 

cilindro hidráulico realiza a abertura e fecho da moldação (pelo plano de apartação) 

através de um movimento vertical de subida e descida, sendo que a peça é retirada da 

moldação através de extratores (ver figura 3). 
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Independentemente do tipo de coquilha utilizada, elas estão sujeitas a condições de trabalho 

bastante severas e que propiciam a sua rápida degradação ao longo do tempo. Segundo (Alves 

2015; Ribeiro 2012), as moldações são afetadas pelos seguintes fatores: 

 Temperatura de vazamento: o aumento da temperatura de vazamento origina o 

aumento da temperatura de trabalho da moldação que, por sua vez, provoca o aumento 

do nível de deterioração; 

 Cadência do ciclo de produção: a temperatura e o nível de fadiga térmica da coquilha 

aumentam com o aumento da cadência de produção; 

 Velocidade de vazamento: o impacto do metal fundido ao entrar na cavidade provoca 

o desgaste da moldação, sendo que esse impacto é tanto maior quanto maior for a 

velocidade de vazamento;  

 Peso da peça fundida: a integridade estrutural da moldação diminui com o aumento do 

peso da peça; 

 Estrutura geométrica da peça: o aumento do diferencial de temperaturas ao longo da 

moldação, provocado pela variação da espessura das secções da peça, origina o 

aumento da fadiga térmica; 

 Método de arrefecimento: o nível de degradação da moldação aumenta com o acentuar 

do arrefecimento térmico a que está sujeita; 

 Ciclos térmicos: a variação cíclica da temperatura da moldação origina constantes 

contrações e expansões estruturais que têm efeitos diretos na sua integridade;  

 Pré-aquecimento: o aquecimento da moldação antes do início do vazamento evita a 

ocorrência de fissuração causada pelo choque térmico durante o enchimento; 

 Revestimentos: evitam que o metal fundido adira à moldação e permitem controlar o 

gradiente de temperaturas de extração da peça; 

 Materiais da moldação: materiais com alto ponto de fusão evitam reações com o metal 

fundido; 

 Limpeza: a limpeza regular da moldação previne possíveis contaminações por parte de 

substâncias que se encontrem depositadas aquando o vazamento; 

 Sistemas de alimentação: o incorreto dimensionamento ou posicionamento dos gitos 

ou alimentadores pode provocar escoamentos turbulentos e, consequentemente, a 

erosão da moldação. 
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Efetivamente, de acordo com (Magalhães 1993), as coquilhas sofrem constantes e 

acentuadas flutuações de temperatura, fenómenos de oxidação, dissolução, erosão, corrosão e 

contaminação, sendo que revelam-se mais incisivos com o aumento das temperaturas de fusão 

das ligas vazadas. Por este motivo, as moldações permanentes são preferencialmente utilizadas 

com ligas de baixo ponto de fusão, como as de alumínio. A escolha dos materiais que vão 

formar a coquilha deve ser feita tendo em consideração todos estes fatores de forma a assegurar 

que os fundidos obtidos satisfazem os requisitos previamente definidos. Para que tal ocorra, a 

moldação deve evidenciar as seguintes características (Freitas e da Mota Magalhães 2003): 

 Deve possuir canais de enchimento e de alimentação capazes de garantir o total 

enchimento da cavidade; 

 Deve possuir alimentadores capazes de fornecer o metal necessário para compensar a 

contração do fundido durante o arrefecimento; 

 Deve possuir resistência mecânica capaz de garantir a sua integridade estrutural 

durante os processos de vazamento, solidificação, manuseamento e eventuais choques 

que possam ocorrer; 

 Deve permitir a saída rápida dos gases que se formam dentro da cavidade; 

 Deve possuir uma condutibilidade térmica adequada à liga a vazar: arrefecimento não 

deve ser demasiado rápido nem demasiado lento; 

 Deve possuir uma temperatura de fusão superior à liga a vazar de forma a não fundir; 

 Deve ser quimicamente incompatível com o metal vazado. 

Segundo (Alves 2015; Magalhães 1993), as coquilhas permanentes são geralmente 

construídas com recurso aos seguintes materiais: 

 Aços de baixo carbono e aços refratários: são normalmente ligados ao crómio, com 

percentagens de carbono em torno dos 0,4%, e caracterizam-se pela elevada dureza e 

resistência mecânica a altas temperaturas. Desta forma, são ideais para a produção de 

séries elevadas de peças; 

 Ferros fundidos cinzentos e ferro fundidos nodulares: têm maior condutividade térmica 

que o aço, mas, no geral, possuem piores propriedades mecânicas. Como tal, são ideais 

para a produção de séries curtas de peças; 

 Ligas de cobre: possuem uma elevada condutividade térmica e, quando tratadas 

termicamente, uma boa resistência à corrosão. Dados os elevados preços que as ligas de 

cobre adquirem, este tipo de coquilhas é apenas utilizado em casos especiais; 
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 Grafite: é utilizada no fabrico de peças em aço e em bronze, pois possibilita um 

arrefecimento muito rápido. Pelo facto de oxidarem a baixas temperaturas e de erodirem 

facilmente, é comum revestir este tipo de coquilhas com silicato de etilo, ou com sílica 

coloidal, e utilizar velocidades de vazamento lentas. 

Por vezes, as próprias ligas de alumínio podem ser utilizadas no fabrico de coquilhas. No 

entanto, como possuem baixo ponto de fusão, são normalmente sujeitas a processos de 

anodização, ou à aplicação de revestimentos, que lhes proporcionam um controlo adequado da 

temperatura.    

Relativamente às moldações utilizadas na FCBP, estas são feitas, na sua maioria, em aço ou 

ferro fundido cinzento. Assim, é preferível utilizar-se moldações em ferro fundido para 

aplicações em que o arrefecimento é realizado através do ar, pois são muito eficientes e 

apresentam menor investimento, enquanto para os casos em que é necessário obter-se fundidos 

com melhores propriedades, o arrefecimento pode ser feito a água (mais rápido que o realizado 

através do ar), sendo preferível utilizar-se moldações em aço. Contudo, nas secções da coquilha 

que apresentem maior desgaste ou uma maior concentração de temperaturas, pode-se aplicar 

insertos de outros materiais mais resistentes e com maior ponto de fusão. Importa referir que o 

balanço térmico e a velocidade de arrefecimento têm que ser cuidadosamente avaliadas uma 

vez que o arrefecimento deve ser feito das extremidades da coquilha para o local onde está o 

gito de forma a garantir que defeitos de contração não surjam nas peças (Alves 2015). Na tabela 

3 encontram-se os materiais recomendados para o fabrico das moldações permanentes 

consoante a liga, tamanho e número de peças a vazar. 

Tabela 3 - Materiais recomendados para as moldações permanentes (Magalhães 1993)  
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No que concerne ao caso em estudo na dissertação, a empresa STA utiliza moldações em 

aço AISI H13 no fabrico do puxador 82005. Segundo (Chandler 1995; Committee 1990; 

Roberts, Krauss, e Kennedy 1998), trata-se de um aço que pertence ao grupo dos aços de 

ferramenta para trabalho a quente e caracteriza-se por conferir aos componentes boas 

propriedades mecânicas, grande estabilidade dimensional durante o endurecimento e menor 

propensão à fissuração durante o tratamento térmico, fatores que o tornam ideal para o fabrico 

de moldações de elevada resistência mecânica. Nas tabelas 4 e 5 estão representadas as 

principais propriedades mecânicas e a composição química do aço AISI H13, respetivamente. 

Tabela 4 - Propriedades do aço AISI H13 ((Efunda 2016; Schmolz-Bickenbach 2014) 

 

Tabela 5 - Composição química do aço AISI H13 (Association 2003) 

 

De acordo com (Association 2003; Benedyk 2008; Chandler 1995; Committee 1990; 

Roberts, Krauss, e Kennedy 1998; Totten 2006), os elementos de liga proporcionam o seguinte 

comportamento ao aço AISI H13: 

 Carbono (C): garante dureza e promove uma boa tenacidade; 

 Manganês (Mn): atua como desoxidante na produção do aço, diminuindo o 

potencial de oxigénio; 

 Crómio (Cr): aumenta a temperabilidade e a resistência à corrosão; 
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 Vanádio (V): ajuda no refinamento do grão austenítico, aumentando a tenacidade 

do aço; 

 Molibdénio (Mo): evita a fragilização a elevadas temperaturas, mantendo a dureza. 

Como tal, o aço AISI H13 apresenta uma boa resistência mecânica a elevadas temperaturas, 

boa resistência à distorção durante o tratamento térmico, boa maquinabilidade, elevada 

tenacidade, dureza e ductilidade, e excelente resistência a choques térmicos, ao desgaste a altas 

temperaturas e à fadiga térmica.  

Quando as peças a serem produzidas possuem cavidades ou reentrâncias é necessário 

recorrer-se ao uso de machos. Estes, pelo facto de constituírem uma parte da moldação que é 

muito solicitada termicamente e sujeita a grandes processos de erosão, são por vezes feitos em 

ligas com elevado ponto de fusão, como o tungsténio ou o molibdénio (Magalhães 1993).  

No caso particular da FCBP de ligas de alumínio, os machos são feitos principalmente em 

aço, ferro fundido cinzento, areia ou gesso.  

Segundo (Freitas e da Mota Magalhães 2003), os machos de metal podem ser de dois tipos: 

 Machos movíveis: são utilizados quando o seu posicionamento no interior da moldação 

não pode ser perpendicular ao plano de apartação. Desta forma, são retirados do fundido 

antes de este ser removido da moldação; 

 Machos estacionários: são utilizados quando o seu posicionamento no interior da 

moldação pode ser perpendicular ao plano de apartação. Nestes casos, a peça pode ser 

retirada do interior da moldação sem ser necessário remover-se previamente o macho. 

Nas tabelas 6 e 7 encontram-se os materiais recomendados para o fabrico de machos 

consoante a liga e o número de peças a vazar. 

Tabela 6 - Materiais recomendados para machos pequenos (Ø < 75mm, L < 250mm) (Magalhães 1993) 
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Tabela 7 - Materiais recomendados para os machos grandes (Ø >75mm, L > 250mm) (Magalhães 1993) 

 

Em suma, “o projeto eficaz de uma moldação, que tenha em consideração o fluxo de metal, 

o fluxo térmico e o projeto mecânico, juntamente com um projeto industrial bem definido, 

permitem a obtenção de peças de qualidade. A concretização de um processo estável é o 

resultado combinado do projeto da peça, do projeto da moldação e da engenharia do processo.” 

(Ribeiro 2012, 141) 

 

2.2.9 Revestimentos 

Segundo (Brown 1999b; Faria 2011; Foseco 2011; Totten e MacKenzie 2003), os 

revestimentos são aplicados nas superfícies das moldações e funcionam como uma barreira 

protetora face ao metal líquido. Tratam-se de finas camadas de material semi-permanente que 

são empregues de forma a separar-se o metal líquido da superfície da moldação durante o 

processo de enchimento e solidificação. Os revestimentos têm uma influência direta na 

qualidade dos fundidos obtidos, bem como na durabilidade das moldações. De facto, a 

utilização de revestimentos nas moldações permanentes é feita pelos seguintes motivos: 

 Para minimizar o choque térmico na moldação durante o enchimento; 

 Para extrair o ar preso na cavidade da moldação; 

 Para controlar a fluidez do metal; 

 Para controlar a velocidade e a direção de solidificação do fundido; 

 Para prevenir o arrefecimento prematuro do metal fundido; 

 Para controlar o acabamento superficial do fundido;  

 Para prevenir a soldadura do metal fundido à moldação; 

 Para facilitar o processo de desmoldação; 

 Para prevenir a acumulação de resíduos na moldação. 



Fundição em coquilha por baixa pressão de ligas de alumínio 

56 

 

O controlo do fluxo de calor do metal fundido para a moldação é a característica mais 

importante dos revestimentos, pois permite o controlo da direção e velocidade de solidificação. 

A capacidade de isolamento térmico do revestimento aplicado depende essencialmente de três 

fatores (Brown 1999b; Foseco 2011): 

 Dos materiais que compõem o revestimento; 

 Da espessura da camada aplicada; 

 Da porosidade existente na camada. 

Os revestimentos utilizados nas moldações permanentes são normalmente constituídos por 

água, um aglutinante de alta temperatura (normalmente o silicato de sódio) e um componente 

refratário. De acordo com a composição que é estabelecida, existem duas categorias de 

revestimentos (Brown 1999b; Faria 2011; Foseco 2011): 

 Isolantes: contém misturas de minerais isolantes, como o talco, mica, dióxido de titânio, 

alumina etc.; 

 Lubrificantes: constituídos principalmente por compostos que ajudam no processo de 

desmoldação, como a grafite coloidal ou nitreto de boro. 

De acordo com (Brown 1999b; Foseco 2011), a condutividade térmica e a granulometria são 

os principais fatores a considerar na escolha do revestimento. É geralmente aceite que um 

revestimento com superfície áspera proporciona um elevado isolamento térmico devido à 

formação de bolsas de ar na interface metal/revestimento durante o vazamento, resultantes da 

elevada tensão superficial do metal líquido. Assim, a diminuição da área de contacto entre o 

metal líquido e o revestimento áspero reduz significativamente a transferência de calor e, 

consequentemente, aumenta o fluxo de metal. Além disso, a aspereza e a angularidade das 

partículas refratárias que constituem o revestimento provocam a rutura da película de óxidos 

que se forma na superfície do metal líquido à medida que este flui ao longo da moldação, 

contribuindo desta forma para o aumento do fluxo de metal. Contrariamente, um revestimento 

liso proporciona uma maior superfície de contacto, uma maior transferência de calor e, 

consequentemente, menor fluidez ao metal líquido, conforme pode ser comprovado pelas 

figuras 30 e 31. 

 

Figura 30 - a) Interface fundido/revestimento liso e b) Interface fundido/revestimento áspero (Foseco 2011) 
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Figura 31 - Efeito da superfície do revestimento na fluidez do metal (Foseco 2011) 

No caso particular do vazamento de ligas de alumínio, como as temperaturas de fusão são 

relativamente baixas, o efeito isolante dos compostos refratários que constituem o revestimento 

é suficiente para garantir que não ocorrem reações químicas entre a moldação e a liga. Verifica-

se também que, pelo facto de a tensão superficial do alumínio ser alta, as suas características de 

fluxo e molhabilidade são baixas. Deste modo, ao utilizar-se um revestimento com partículas 

refratárias angulosas, o filme de óxidos do alumínio é permanentemente quebrado durante o 

vazamento e o metal vai fluir muito mais facilmente sobre a superfície da moldação. 

Segundo (Faria 2011; Foseco 2011; Committee 2008), independentemente do revestimento 

utilizado, este deve formar uma camada compacta, com espessura suficiente para garantir a 

condição de durabilidade e isolamento, inerte ao metal fundido e não corrosiva em relação à 

moldação, que adira bem à moldação e que seja fácil de remover. De forma a cumprir-se todos 

estes requisitos, utiliza-se, por vezes, diferentes revestimentos, com diferentes espessuras e que 

são aplicados em diferentes locais da cavidade da moldação. Os gitos e os alimentadores, por 

exemplo, constituem zonas da moldação que necessitam de uma camada mais espessa de 

revestimento para aumentar a capacidade de isolamento, pois pretende-se que o metal líquido 

que se encontra nesses locais seja o último a solidificar. Assim, a aplicação de revestimentos 

com espessuras que estão em conformidade com a espessura da peça permite o controlo da 

transferência de calor, favorecendo uma refrigeração uniforme da coquilha e uma solidificação 

direcional da peça. Na figura 32 é possível ver a influência da espessura do revestimento no 

grau de isolamento atingido, enquanto na figura 33 é possível ver a influência da espessura e 

do tipo de revestimento no tempo de solidificação da peça. 
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Figura 32 - Variação da capacidade de isolamento com a espessura do revestimento (Brown 1999b) 

 

Figura 33 - Variação do tempo de solidificação com a espessura e tipo de revestimento (Brown 1999b) 

Da análise da curva da figura 32 é possível constatar que a capacidade de isolamento 

aumenta com o aumento da espessura da camada de revestimento aplicada. Verifica-se também 

que um revestimento com espessura de 300 mícrons não é significativamente mais isolante do 

que um com espessura de 200 mícrons. Além disso, revestimentos com espessuras acima dos 

300 mícrons tendem a ser mais suscetíveis a separarem-se da moldação. Deste modo, a 

espessura ideal situa-se entre os 150-250 mícrons.  

Relativamente à figura 33 é possível concluir que o tempo de solidificação aumenta com o 

aumento da espessura do revestimento, sendo que a duração varia consoante o tipo de 

revestimento. Neste caso, o revestimento A teria que ter uma espessura superior a 300 mícrons 

para ter o mesmo efeito isolante que o revestimento B com 100 mícrons de espessura. 
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O isolamento térmico da camada de revestimento depende não só da espessura, mas também 

da porosidade que está inerente. Por sua vez, a porosidade é muito influenciada pelo método e 

condições de aplicação do revestimento. Geralmente o revestimento é empregue de duas formas 

(Brown 1999b; Foseco 2011): 

 Pincel: deixa a superfície da coquilha com um péssimo acabamento e cheia de bolsas 

de ar que, por sua vez, propiciam o aumento do grau de isolamento. Por esse motivo, a 

utilização desta técnica é ideal para superfícies que requerem operações de acabamento 

ou que necessitem de solidificar tardiamente, como é o caso dos alimentadores e dos 

gitos; 

 Spray: deixa a superfície da coquilha com bolsas de ar, de dimensões muito inferiores 

comparativamente com as geradas pelo uso do pincel, que são originadas pela 

acumulação de partículas e não pela formação de bolsas de ar no agente ligante. A 

forma como o spray é aplicado, mais precisamente o ângulo, a pressão e a distância, 

influencia o grau de aderência do revestimento na superfície.  

De acordo com (Brown 1999b; Duarte 1992; Foseco 2011; Committee 2008), a aplicação da 

camada de revestimento deve ser precedida pela limpeza (remoção de resíduos provenientes de 

revestimentos anteriores, de impurezas e óleos através, por exemplo, de escovas de arame ou 

por jato de areia) e preparação da superfície da moldação. Essa preparação consiste nas 

seguintes etapas: 

1ª- Pré-aquecimento da moldação até uma temperatura entre 200-370ºC; 

2ª- Arrefecimento da moldação até uma temperatura à volta dos 180ºC; 

3ª- Aplicação de um primário (camada de água desionizada ou uma versão bastante diluída 

do revestimento) na superfície da moldação com o objetivo de melhorar a capacidade 

de aderência do revestimento. 

 Quando a moldação e o revestimento estiverem preparados, dá-se o início da aplicação 

através da adição de sucessivas camadas de revestimento até se atingir a espessura desejada. 

Terminado o processo, volta-se a reaquecer a coquilha até uma temperatura acima da de 

funcionamento. Segundo (Brown 1999b; Foseco 2011), normalmente, a quantidade de 

porosidades da camada aplicada aumenta com o aumento da temperatura da moldação, devido 

à reação mais vigorosa entre a água que compõem o revestimento e a moldação. Nestes casos, 

embora o isolamento térmico seja aumentado, a aderência e a durabilidade do revestimento é 

prejudicada. De facto, a utilização de temperaturas excessivamente altas pode mesmo impedir 

a adesão do revestimento à superfície. Por outro lado, a utilização de temperaturas baixas 

proporciona uma camada de isolamento menos densa, mas de maior durabilidade.  
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No entanto, temperaturas da coquilha excessivamente baixas podem levar ao aparecimento de 

fissuras e de bolhas à medida que a coquilha é aquecida até à temperatura de trabalho e a 

humidade, que estava aprisionada, rompe a camada ligante durante o escape.  

Além da temperatura da moldação, fatores como o tipo de liga vazada, temperatura e 

velocidade de vazamento, tamanho e complexidade da cavidade da moldação, tempo de ciclo, 

natureza do revestimento e método de aplicação, têm uma influência direta na duração do 

revestimento (Faria 2011; Committee 2008).   

 

2.3 Materiais utilizados  

Segundo (Casotti, Bel Filho, e Castro 2011), os fundidos podem ser classificados como 

ferrosos ou não ferrosos, conforme mostra a figura 34. 

 

Figura 34 - Tipos de fundidos (Casotti, Bel Filho, e Castro 2011) 

Entre os fundidos não ferrosos estão os fundidos em alumínio, zinco, cobre e magnésio. 

Conforme foi referido anteriormente, a FCBP utiliza preferencialmente ligas de baixo ponto de 

fusão, de entre as quais se destaca as ligas de alumínio. Dado o tema da dissertação, o estudo 

realizado nesta secção incidirá única e exclusivamente no alumínio e nas suas ligas, com 

especial destaque na liga de alumínio AG4Z utilizada pela empresa STA na produção do 

puxador 82005. 
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2.3.1 Alumínio 

O processo de obtenção do alumínio pode ser dividido em três etapas (Casotti, Bel Filho, e 

Castro 2011; Davis, Associates, e Committee 1993; Nascimento 2007): 

1ª- Extração da bauxite: Trata-se de um mineral que contém alumina na sua composição; 

2ª- Refinação: nesta fase extrai-se a alumina que está presente na bauxite. Este processo é 

designado por Bayer (foi desenvolvido por Karl Josef Bayer) e consiste na adição de 

soda cáustica à bauxite, seguida da filtragem do material sólido que é posteriormente 

concentrado e cristalizado em alumina. Por fim, os cristais de alumina são secos e 

calcinados de forma a retirar-se toda a água e até obter-se a alumina em pó; 

3ª- Redução: nesta última etapa transforma-se o pó de alumina em alumínio através do 

processo eletrolítico de Hall-Heroult. 

O alumínio utilizado na fundição é habitualmente fornecido na forma de lingotes e, 

dependendo da sua proveniência, pode ser classificado em dois tipos (Ala 2008): 

 Alumínio primário: é obtido diretamente da redução da alumina pelo processo 

eletrolítico de Hall-Heroult; 

 Alumínio secundário: é obtido através de alumínio que foi previamente usado na 

fundição e refundido em lingotes uma ou várias vezes. Este alumínio reciclado é 

normalmente utilizado na composição das ligas metálicas. 

Independentemente do tipo de alumínio, a utilização dos lingotes na fundição deve ser 

precedida dos seguintes cuidados: 

 Aspeto visual: os lingotes devem ter boa aparência, não devendo apresentar rechupes 

nem vestígios de escória superficial sob pena de tal vir a promover inclusões nos 

fundidos; 

 Composição química: deve-se ter em atenção os limites de composição química 

impostos pela Aluminum Association (AA); 

 Metais básicos: deve-se garantir que a presença de metais alcalinos (sódio, lítio, cálcio) 

nos lingotes não ultrapassa 2 ppm (partes por milhão), uma vez que estes metais 

aumentam significativamente a produção de escória ao tornarem o filme de óxidos mais 

poroso, podendo desta forma conduzir ao aumento de inclusões nos fundidos; 
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 Fósforo e antimónio: a presença destes elementos influencia negativamente a 

performance da modificação da liga, pelo que os seus teores devem ser mantidos os 

mais baixos possíveis. 

De acordo com (Chiaverini 1986), o alumínio é um metal leve, não-magnético, com boa 

condutibilidade térmica e elétrica, mas com baixo coeficiente de emissão térmica. O seu baixo 

ponto de fusão, aliado ao elevado ponto de ebulição e à grande estabilidade a qualquer 

temperatura, torna o processo de fusão bastante fácil. Caracteriza-se também pela elevada 

ductilidade e boa resistência à corrosão, esta última proporcionada pela estabilidade do óxido 

de alumínio (Al2O3) que se forma na superfície do metal. Contudo, apresenta baixa resistência 

mecânica. Todos estes fatores tornam o alumínio o metal mais importante após o ferro. De 

facto, segundo (Casotti, Bel Filho, e Castro 2011), cerca 75% dos fundidos não ferrosos 

produzidos mundialmente são em alumínio.  

Na tabela 8 encontra-se as principais propriedades físicas do alumínio no estado sólido. 

Tabela 8 - Propriedades físicas do alumínio (Marques 2010) 
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2.3.2 Ligas de alumínio  

O alumínio comercialmente puro quase não é utilizado na produção de peças fundidas pelo 

facto de apresentar baixa resistência mecânica e fracas propriedades de fundição. Desta forma, 

introduzem-se elementos de liga que ao ligarem-se ao alumínio permitem suprimir essas 

limitações (ABAL 2007; Verran 1986). Na verdade, segundo (Campos 2008; Oliveira 2010), 

as ligas de alumínio para a fundição têm vindo a ser desenvolvidas no sentido de melhorar as 

propriedades relacionadas com o vazamento, como a fluidez e a capacidade de alimentação da 

cavidade da moldação, juntamente com a resistência mecânica, a ductilidade e a resistência à 

corrosão.  

De acordo com (Fuoco 2011), as ligas de alumínio são as ligas mais versáteis para a fundição 

e apresentam como principais características de fundição: 

 Baixa viscosidade: facilita o preenchimento de secções finas; 

 Baixa temperatura de fusão; 

 Elevado coeficiente de transferência de calor: permite a realização de ciclos de fundição 

curtos; 

 Baixa suscetibilidade a fenómenos de dissolução: o hidrogénio é o único gás que é 

consideravelmente solúvel no alumínio, sendo que o seu teor pode ser controlado 

através do processo de desgaseificação; 

 Pouca tendência para a fissuração a quente e poucas interações/reações com a moldação. 

 

2.3.2.1 Classificação 

Consoante o número de elementos metálicos presentes, as ligas de alumínio para a fundição 

podem ser classificadas em dois grandes grupos (Marques 2010): 

 Ligas binárias: constituídas por um único elemento de liga. Os elementos metálicos 

mais utilizados são o silício, o cobre, o magnésio e o zinco, sendo que os teores não 

vão além dos 10%; 

 Ligas complexas: constituídas por dois ou mais elementos de liga. Nestes casos, as ligas 

binárias são frequentemente combinadas com outros elementos metálicos, como o 

manganês, o ferro, o níquel, o titânio, o chumbo e o estanho, onde os teores vão de 0,1 

a 3%.  
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As primeiras ligas de alumínio utilizadas em fundição foram as de alumínio-cobre, seguindo-

se as de alumínio-silício. As ligas de alumínio-magnésio e alumínio-zinco começaram a ser 

utilizadas mais recentemente, com o desenvolvimento da fundição em coquilha e da fundição 

injetada. 

De acordo com (Chiaverini 1986), dada a grande variedade de ligas de alumínio, tem sido 

relativamente difícil estabelecer um consenso face à nomenclatura e simbologia a adotar. De 

facto, tanto os grandes fabricantes internacionais como as diversas associações de fabricantes, 

de normas e especificações atribuem classificações próprias. Não obstante, um sistema que gera 

grande consenso é o implementado pela Aluminum Association nos Estados Unidos da América. 

Segundo (Duarte 2007), este sistema foi adotado em 1954 e aprovado pelo American National 

Standards Institute (ANSI) em 1957 e classifica as ligas de alumínio segundo a numeração da 

tabela 9. 

Tabela 9 - Classificação das ligas de alumínio para fundição de acordo com AA (Duarte 2007) 

 

Nesta classificação, as ligas de alumínio para fundição estão agrupadas segundo os principais 

elementos de liga que contêm, utilizando-se um número de quatro dígitos com um ponto entre 

os últimos dois. Consoante a série, os dígitos têm o seguinte significado (Duarte 2007; Fuoco 

2011; Marques 2010; Morais 2015; Rodrigues 2010): 

 Ligas da série 1XX.X: o segundo e o terceiro dígitos indicam o teor mínimo de alumínio 

acima de 99%. Por exemplo, a liga 170.X contém uma percentagem mínima de alumínio 

de 99,70%; 

 Ligas da série 2XX.X até 8XX.X: o segundo e o terceiro dígitos não têm um significado 

numérico apenas identificam as diferentes ligas no grupo.  



Fundição em coquilha por baixa pressão de ligas de alumínio 

65 

 

Independentemente da série, o último dígito (à direita do ponto) indica a forma do produto, 

sendo que pode assumir três valores distintos: 

 0: peças; 

 1: lingotes padrão/convencionais; 

 2: lingotes com limites de composição mais restritos que os lingotes padrão. 

As ligas que apresentam modificações na composição nominal são identificadas através de 

uma letra maiúscula que antecede a designação numérica da liga e que serve para definir as 

diferenças quanto às percentagens de impurezas. Por exemplo, a liga 356.0 (comumente 

utilizada na FCBP) pode assumir as seguintes variações: A356.0; B356.0 e C356.0. Cada uma 

destas ligas possui as mesmas percentagens de elementos principais, Si entre 6,5 a 7,5% e Mg 

entre 0,25 e 0,45%, mas diferentes valores para as quantidades de impurezas, especialmente 

para o teor de ferro. De acordo com a especificação definida pela AA, o teor máximo de ferro 

na liga A356.0 é 0,20%; na B356.0 é 0,09% e na C356.0 é de 0,07%. 

 

2.3.2.2 Principais características de cada série 

Ligas alumínio-cobre (série 2XX.X) 

Possuem elevada resistência mecânica e excelente maquinabilidade. Contudo, apresentam 

baixa resistência à corrosão e à oxidação e grande tendência para a formação de micro 

porosidades. Este tipo de ligas é habitualmente empregue no fabrico de peças estruturais, 

carcaças e pistões para motores (Chiaverini 1986; Fuoco 2011). 

 

Ligas alumínio-silício (série 3XX.X e 4XX.X) 

Segundo (Fuoco 2011), são as ligas de alumínio que possuem as melhores características de 

fundição, motivo pelo qual cerca de 90% das peças fundidas em alumínio pertencem à série 

3XX.X.  

As ligas binárias (série 4XX.X) dispõem de elevada resistência à corrosão e boa 

soldabilidade, no entanto, são de difícil maquinagem. A adição de cobre melhora a 

maquinabilidade e aumenta a resistência mecânica (com redução da ductilidade), enquanto a 

adição de magnésio torna as ligas endurecíveis por meio de tratamentos térmicos, elevando a 

resistência mecânica.  
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As ligas de alumínio-silício são utilizadas principalmente no fabrico de coletores de 

admissão, cabeçotes e blocos de motor, carcaças, componentes das suspensões, pistões, jantes 

e peças estruturais para a indústria aeroespacial, sendo que as ligas com menores teores de 

silício (5 a 7%) são usualmente empregues em processos de fundição com moldes de areia, 

enquanto as ligas com maior teor de silício (9 a 13%) são usualmente empregues em processos 

de fundição com moldações permanentes. 

De acordo com (Chiaverini 1986; Zolotorevsky, Belov, e Glazoff 2007), as ligas de 

alumínio-silício são muito frágeis, uma vez que possuem uma estrutura grosseira em função da 

presença do silício. Não obstante, um tratamento designado “modificação” melhora as 

características estruturais, conferindo melhor resistência e boa ductilidade. Este processo 

consiste no tratamento do metal líquido através, por exemplo, do sódio na forma metálica ou 

na de sais, como o fluoreto ou cloreto de sódio. Assim, a introdução do sódio provoca uma 

dispersão do silício que altera para melhor as características estruturais da liga. A quantidade 

de sódio que é incorporada varia de 0,04% para as ligas com 5% de silício, até 0,10% para as 

ligas com 14% de silício. 

 

Ligas alumínio-magnésio (série 5XX.X) 

Caracterizam-se pela elevada resistência à corrosão, resistência mecânica, capacidade de 

absorção de energia durante a fratura, dureza, excelente maquinabilidade e grande aptidão á 

anodização decorativa. Todavia, são difíceis de fundir, pois possuem forte tendência para a 

formação de escórias e fracas características de alimentação. Além disso, oxidam muito 

facilmente quando estão no estado líquido, pelo que é importante manter um elevado rigor na 

condução das operações de fusão e vazamento. Este tipo de ligas é geralmente utilizado no 

fabrico de peças estruturais para a indústria automóvel, química, de alimentos e naval 

(Chiaverini 1986; Fuoco 2011; Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004). 

A empresa STA utiliza a liga AFNOR AG4Z (designação pela norma francesa NF 57-702), 

equivalente à liga EN AlMg4Zn (designação pela norma belga NBN P21-101), no fabrico do 

puxador 82005 por FCBP. De acordo com (Cverna e Dunigan 2001), trata-se de uma liga que 

pertence à série 5XX.X, mais especificamente à série 513.X.  

Na tabela 10 encontram-se descritos os principais elementos de liga que constituem a liga 

AlMg4Zn bem como a respetiva percentagem, enquanto na tabela 11 apresentam-se os valores 

de algumas das propriedades mecânicas e físicas. 
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Tabela 10 - Composição química da liga AlMg4Zn (Cverna e Dunigan 2001) 

 

Tabela 11 - Propriedades mecânicas e físicas da liga AlMg4Zn (Cverna e Dunigan 2001; Kaufman 2000) 
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Ligas de alumínio-zinco (série 7XX.X) 

Estas ligas são muito similares às de alumínio-magnésio, principalmente quando possuem 

magnésio na sua composição química. A elevada tendência para a oxidação torna as suas 

caraterísticas de fundição moderadas (Fuoco 2011). 

 

Ligas de alumínio-estanho (série 8XX.X)  

São empregues principalmente no fabrico de mancais e buchas devido ao elevado limite de 

fadiga, boa maquinabilidade, resistência à corrosão e propriedades anti-fricção que possuem 

(Chiaverini 1986; Fuoco 2011). 

Na tabela 12 é possível ver o comportamento das ligas de alumínio relativamente à 

resistência à fissuração a quente, estanqueidade, maquinabilidade e resistência à corrosão, 

enquanto na tabela 13 é feita referência às principais aplicações práticas. 

Tabela 12 - Comparação das ligas de alumínio relativamente à fissuração a quente, estanqueidade, 

maquinabilidade e resistência à corrosão (Marques 2010) 
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Tabela 13 - Principais aplicações práticas das ligas de alumínio (Marques 2010) 

 

 

2.3.2.3 Efeito dos elementos de liga no alumínio 

Devido à elevada quantidade de elementos de liga que podem ser introduzidos nas ligas de 

alumínio para fundição, o estudo realizado nesta secção incidirá apenas nos elementos que 

constituem a liga AlMg4Zn. 

Chumbo 

É utilizado em concentrações superiores a 0.1% com o intuito de melhorar a maquinabilidade 

das ligas de alumínio (Campos 2008; Marques 2010). 

Cobre 

Segundo (Oliveira 2010; Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004), o cobre melhora 

substancialmente a resistência mecânica, a maquinabilidade e o endurecimento superficial dos 

fundidos fabricados em ligas de alumínio com e sem tratamento térmico. Ligas com cerca de 4 

a 5,5% de cobre têm uma resposta mais eficaz a tratamentos térmicos e possuem propriedades 

mecânicas mais elevadas após vazamento. Em geral, a presença de cobre reduz a tendência para 

fissuração a quente e aumenta o potencial para a diminuição do tamanho das dendrites, no 

entanto, diminui a fluidez das ligas e a resistência à corrosão dos fundidos, exceto em ligas de 

alumínio-zinco em que as baixas concentrações de cobre inibem a corrosão. 
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Estanho 

A presença de estanho melhora a maquinabilidade e as características de anti-fricção dos 

fundidos, requisito extremamente necessário para o fabrico, por exemplo, de chumaceiras. As 

ligas de alumínio podem conter até 25% de Sn (Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004). 

Ferro 

De acordo com (Duarte 2007; Fang et al. 2007), o ferro é considerado a impureza mais 

prejudicial no alumínio, sendo que provém de impurezas da bauxite ou da contaminação do 

alumínio líquido com metais ferrosos oriundos das ferramentas utilizadas no manuseamento do 

banho.  

Segundo (Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004), a presença de ferro diminui a 

tendência de adesão da liga às moldações permanentes e aumenta a resistência das peças à 

fissuração a quente. Contudo, o aumento do teor de ferro diminui a ductilidade. Efetivamente, 

o ferro reage com outros elementos das ligas de alumínio e forma um elevado número de 

compostos intermetálicos insolúveis que são responsáveis pelo endurecimento das ligas, pelo 

aumento da resistência, especialmente a temperaturas elevadas, mas também pela fragilização 

da microestrutura. À medida que a fração de fases insolúveis aumenta com o aumento do teor 

de ferro, algumas das propriedades de fundição relacionadas com a alimentação das moldações 

são prejudicadas. O ferro participa também na formação de escórias juntamente com o 

magnésio, crómio e outros elementos e atua como refinador de grão, exceto nas ligas alumínio-

silício, sendo responsável pela diminuição da contração dos fundidos. Para o caso particular das 

ligas alumínio-silício, segundo (Yi et al. 2004), as grandes partículas intermetálicas de ferro 

promovem o início da fissuração através do aumento da concentração das tensões na região 

eutéctica.  

Magnésio 

Segundo (Oliveira 2010; Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004), as ligas binárias de 

alumínio-magnésio são frequentemente usadas na produção de fundidos que requerem um 

excelente acabamento superficial, uma excelente resposta a tratamentos superficiais (como a 

anodização), boa resistência à corrosão e uma relação resistência mecânica/ductilidade muito 

atrativa. As concentrações de magnésio nestas ligas variam entre 4 a 10%, sendo que para 

valores acima de 7% é possível tratar-se a liga termicamente. Contudo, de acordo com (Alves 

2015), a presença de magnésio aumenta a tendência da liga para a absorção de hidrogénio e 

para a oxidação, além de que, em solução solida, diminui a tensão limite de elasticidade e 

extensão após rotura. Verifica-se também que as ligas de Al-Mg são difíceis de fundir devido 

ao elevado intervalo de solidificação. 
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De acordo com (Gruzleski, Closset, e Society 1990; Oliveira 2010; Kaufman, Rooy, e 

American Foundry 2004), o Mg também pode ligar-se às ligas de Al-Si em teores que variam 

de 0.4 a 0.7% para ligas de alta resistência. De facto, o Mg é o principal elemento atuador no 

aumento da resistência mecânica e endurecimento estrutural das ligas de Al-Si tratadas 

termicamente. Não obstante, a fase endurecedora Mg2Si possui um limite de solubilidade muito 

próximo de 0.7% Mg para além do qual não ocorre mais endurecimento da matriz. 

Manganês 

Normalmente o manganês é considerado como uma impureza nas composições das ligas. 

Além de poder ser usado como afinador de grão (dentro de certos valores) e para melhorar a 

resposta de algumas ligas a acabamentos químicos, o manganês é também responsável pela 

diminuição da contração dos fundidos e quando empregue nas ligas de Al-Cu e Al-Si, melhora 

a resistência à tração a altas temperaturas. Contudo, pode ter um efeito contrário na presença 

de ferro. A inclusão de manganês facilita o trabalho mecânico efetuado nas ligas trabalhadas 

mecanicamente, sendo desta forma um elemento extremamente importante (Alves 2015; 

Campos 2008; Oliveira 2010; Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004; Marques 2010).  

Níquel 

A combinação do níquel com o cobre permite melhorar as propriedades da liga a 

temperaturas elevadas. O níquel também reduz o coeficiente de expansão térmica e aumenta a 

estabilidade dimensional. (Marques 2010; Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004). 

Silício 

De todas as ligas de alumínio usadas em fundição as de Al-Si são as que desempenham o 

papel mais importante. De facto, as ligas Al-Si são as mais usadas, sendo que constituem cerca 

de 85 a 90% do total das ligas de alumínio fundidas. Comercialmente, as ligas Al-Si podem ser 

hipoeutéticas e hipereutéticas, com o teor de silício podendo variar até 25 % de acordo com as 

características de solidificação do processo de fundição. Por exemplo, para processos em que o 

arrefecimento ocorre lentamente, como por cera perdida e com moldação em areia, o teor varia 

de 5 a 7%, enquanto para processos de fundição por gravidade o teor varia de 7 a 9%. Já para a 

fundição injetada o teor de silício pode assumir valores entre 8 a 12%. A utilização de teores 

mais elevados de silício nos processos com moldação permanente justifica-se pela necessidade 

de empregar ligas com maior fluidez e com menor tendência à fissuração a quente devido à 

elevada restrição à contração do metal durante a solidificação e à elevada taxa de extração de 

calor imposta pelas moldações. Deste modo, a variação do teor de silício de acordo com o 

processo de fundição está relacionada com a taxa de arrefecimento imposta, com a fluidez 

necessária para o enchimento da cavidade da moldação, com a contração da liga e com a 

percentagem de eutéctico durante o processo de solidificação (Duarte 2007). 
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O silício tem um efeito extraordinário nas ligas de alumínio ao melhorar quase todas as 

características de fundição. Adições de silício aumentam significativamente a resistência à 

fissuração a quente, características de alimentação das moldações e a colabilidade, permitindo 

deste modo que os fundidos tenham espessuras reduzidas e geometrias complexas. O silício 

também reduz o peso específico e o coeficiente de expansão térmico. No entanto, a formação 

de partículas de segunda fase tem uma grande influência na tensão de rotura, onde um aumento 

de ferro, níquel ou manganês leva a um aumento de partículas microscópicas que promovem a 

fratura (Alves 2015; Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004). 

Titânio 

É extensamente utilizado no refinamento de grão das ligas de alumínio, por vezes em 

combinação com pequenas quantidades de boro, e em concentrações superiores às necessárias 

de modo a reduzir a tendência para a fissuração. É também responsável pelo aumento da 

ductilidade, da dureza e da resistência a tração. Por outro lado, diminui a condutividade térmica 

(Marques 2010; Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004). 

Zinco 

De acordo com (Alves 2015; Cramer e Covino 2003), a simples adição de zinco não traz 

grandes benefícios em termos de fundição das ligas de alumínio. No entanto, quando 

combinado com o magnésio aumenta a resistência ao impacto, a resistência à tração, a 

ductilidade, a expansão térmica, a contração e, consequentemente, a fragilidade a quente. 

Verifica-se também que a adição de zinco aumenta a resistência mecânica e a resistência à 

corrosão das ligas Al-Mg (Meng et al. 2014).  

O zinco, ao combinar-se com o cobre, também provoca alterações nas ligas de alumínio. 

Nestes casos, segundo (Cramer e Covino 2003), pequenos teores de zinco nas ligas Al-Cu 

melhoram a maquinabilidade, enquanto altos teores produzem altas contrações e fragilidade a 

quente. 

 

 

 

 

 

 

 



Fundição em coquilha por baixa pressão de ligas de alumínio 

73 

 

2.3.2.4 Afinação de grão 

Segundo (Ala 2008), os afinadores de grão são materiais adicionados às ligas com o objetivo 

de facilitarem a nucleação das dendrites ao promoverem a geração de um tamanho de grão fino 

e uniforme. De facto, a afinação de grão permite reduzir o tamanho das dendrites de alumínio 

primário nas ligas hipoeutéticas e, consequentemente, aumentar a qualidade dos fundidos. A 

afinação de grão é muito importante pois contribui para: 

 Melhorar a alimentação durante a solidificação; 

 Diminuir e, eventualmente, promover uma melhor distribuição dos rechupes; 

 Melhorar as propriedades mecânicas; 

 Melhorar a dispersão de fases secundárias e de impurezas; 

 Reduzir a duração da homogeneização no caso de ligas tratáveis termicamente; 

 Melhorar a qualidade superficial e a maquinabilidade; 

 Facilitar operações de acabamento no fundido; 

 Diminuir a ocorrência de fissuração a quente. 

 

2.3.2.5 Modificação do eutéctico 

Consiste na modificação estrutural da liga através da adição de elementos de liga 

(modificadores) que alteram a composição (Marques 2010). 

Citando (Ala 2008), os modificadores do eutéctico são adicionados principalmente nas ligas 

de alumínio-silício com o objetivo de promover: 

 Controlo da morfologia do silício e da distribuição das porosidades; 

 Aumento das propriedades mecânicas e da maquinabilidade; 

 Redução da fissuração a quente; 

 Diminuição da duração dos tratamentos térmicos; 

 Diminuição da temperatura de solidificação; 

 Aumento da capacidade de enchimento da moldação; 

 Eliminação da formação de silício primário; 

 Redução da adesão da liga à coquilha. 
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Alguns destes aumentos, como o aumento da resistência mecânica e da maquinabilidade, 

estão diretamente relacionados com a alteração do tamanho e da morfologia do silício de uma 

forma relativamente grosseira e acicular para uma forma mais fina e fibrosa e que é imposta 

pelos modificadores. No entanto, segundo (Kaufman, Rooy, e American Foundry 2004; Lu e 

Dahle 2006), a atuação dos modificadores do silício eutéctico também revela-se contra 

produtiva visto que aumentam a solubilidade do hidrogénio no banho e promovem o 

crescimento colunar dendrítico, causando um impacto negativo nas propriedades mecânicas da 

liga. Assim, a aplicação de modificadores requer a incorporação conjunta de afinadores de 

modo a prevenir o crescimento de grão.  

A American Foundry Society (AFS) desenvolveu uma escala que permite classificar o grau 

de modificação do banho. Essa escala encontra-se representada na tabela 14. 

Tabela 14 - Sistema de classificação da modificação da AFS (Ala 2008) 
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2.3.2.6 Fluxos 

A aplicação de fluxos nos processos de fundição é feita com o objetivo de aumentar a 

qualidade dos fundidos e surge da necessidade de ultrapassar problemas provocados pela 

oxidação da superfície do banho. Os fluxos são adicionados ao banho metálico e permitem 

retardar a oxidação, acelerar a remoção de inclusões, separar o alumínio da escória e limpar os 

óxidos das paredes do cadinho (Ala 2008).  

Os fluxos utilizados nos processos de fundição com ligas de alumínio dividem-se em quatro 

classes (Ala 2008; Mesquita 1971): 

 Fluxos de cobertura: formam uma barreira física na superfície do banho através da 

criação de uma espécie de película líquida que previne a acumulação de gases, reduz a 

formação de escória por oxidação e, consequentemente, a perda de metal. Este tipo de 

fluxos não é muito eficiente uma vez que não tem capacidade para molhar as impurezas 

não-metálicas que se encontram em suspensão no banho; 

 Fluxos de limpeza: têm como função remover inclusões sólidas não-metálicas e 

camadas de óxidos que geralmente se acumulam nas paredes dos cadinhos. Desta forma, 

molham as partículas suspensas, ou as películas de óxidos de alumínio, fazendo com 

que flutuem até á superfície do banho; 

 Fluxos de desgaseificação: são adicionados ao metal líquido com o objetivo de remover 

o hidrogénio e inclusões do banho. O tratamento consiste em inserir no seio do banho 

um fluxo na forma de pó que, por sua vez, funde e forma pequenas bolhas que flutuam 

até à superfície do banho, arrastando consigo os átomos de hidrogénio e inclusões não-

metálicas em suspensão. Este tipo de tratamento não é tão eficiente nem tão limpo como 

o processo de desgaseificação com árgon ou azoto que foi descrito anteriormente, não 

sendo por isso recomendado; 

 Fluxos escorificantes: são usados para recuperar metal que se perdeu com a formação 

de escória. Estes fluxos possuem compostos que reagem exotermicamente, libertando 

calor quando entram em contacto com cargas metálicas que contêm impurezas, ou com 

a camada de escória que se forma na superfície do banho. Estas reações permitem 

libertar o metal que está misturado com a escória, reduzindo-a a uma fina camada que é 

posteriormente removida. 

A escolha do fluxo a utilizar deve ser feita tendo em consideração a composição da liga de 

alumínio, o processo de vazamento e a aplicação final do fundido (Mesquita 1971). 
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2.4 Acabamento Superficial: Anodização 

Segundo (Araújo 2012), a anodização é o processo mais utilizado para acabamento e 

proteção do alumínio e das suas ligas, permitindo obter superfícies de grande qualidade para 

fins decorativos e com grandes propriedades anticorrosivas. Trata-se de um processo 

eletroquímico que faz uso das características amorfas da alumina (Al2O3), resultante da 

oxidação do alumínio, para criar uma camada porosa e uniforme de proteção contra a corrosão. 

A anodização depende do tipo de eletrólito, da agitação do banho e impurezas, da temperatura 

do banho, da intensidade de corrente (dependente da concentração do eletrólito), da 

percentagem dos elementos presentes na liga e suas solubilidades. De acordo com (Marques 

2010), no caso de peças obtidas por fundição, além destes fatores há que considerar o tamanho 

de grão, porosidades, inclusões e outros defeitos que, mesmo disfarçados no polimento, 

aparecem durante o processo de oxidação anódica e tornam as peças impróprias para utilização. 

Na tabela 15 encontra-se a classificação da aptidão das várias ligas de alumínio aos processos 

de revestimento de proteção e decorativos. 

Tabela 15 - Aptidão das ligas de Al ao método de revestimento de proteção e decorativo (Marques 2010) 

 

A pintura e a anodização são os dois métodos adotados pela STA para o revestimento dos 

produtos de fundição em ligas de alumínio. Relativamente ao tipo de anodização, a empresa 

utiliza a anodização em ácido sulfúrico à temperatura ambiente. De acordo com (Santos 2012), 

a aplicação deste método proporciona um revestimento convencional, permite a atribuição de 

coloração (antes da colmatagem) e requer baixos custos. Contudo, apresenta desvantagens ao 

nível da resistência à fadiga do alumínio anodizado, não sendo adequado para ligas de alta 

resistência em peças estruturais. 
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Importa também referir que na STA os puxadores têm uma espessura de anodização dentro da 

gama ótima (situa-se entre os 15µm e os 30µm, segundo (Fontinha e Salta 2004)). 

Uma das partes integrantes do processo de anodização é o processo de colmatação, que no 

caso específico da STA é utilizado com água em ebulição. De acordo com (Araújo 2012), este 

procedimento desempenha uma função muito importante no ciclo de anodização do alumínio, 

pois permite aumentar a durabilidade da camada de óxidos através do preenchimento dos poros 

com compostos mais volumosos, garantindo a sua estanquicidade. 

 

2.5 Controlo de qualidade 

A última etapa de todo o processo de fundição passa pelo controlo da qualidade dos fundidos. 

A inspeção dos produtos é bastante importante pois permite diagnosticar erros, defeitos e 

variações de qualidade. Todos estes fatores têm enorme relevância, principalmente em 

indústrias que utilizam linhas de produção contínuas e em que a cadência é muito elevada.  

O controlo de qualidade pode ser realizado através de métodos de inspeção destrutivos e não 

destrutivos, sendo que a escolha do processo é feita tendo em consideração a exigência da 

função que o fundido vai desempenhar. De acordo com (Moreira 2014; Neto 2007), os ensaios 

mais utilizados são os seguintes:  

Inspeção visual:  

Pode ser realizada por observação direta ou através de equipamentos auxiliares, como lupas 

ou microscópios. Este método tem como requisitos fundamentais a limpeza e a iluminação 

adequada da peça a inspecionar. A inspeção visual deve ser feita após o corte dos gitos e dos 

alimentadores de modo a permitir a realização de ações corretivas o mais cedo possível 

(Almeida, Barata, e Barros 1992). 

Análise dimensional:  

Pode ser realizada com o auxílio de instrumentos de medição e ser assistido por computador. 

Quando são detetados erros dimensionais em relação às especificações e tolerâncias gerais do 

projeto é importante determinar-se o seu real significado (Moreira 2014). 

Verificação do peso:  

Este método revela-se de grande utilidade para peças que possuem geometrias complexas 

em que a medição com precisão é bastante difícil, especialmente em secções internas. Desta 

forma, a falta ou excesso de material é expresso pela variação do peso (Moreira 2014). 



Fundição em coquilha por baixa pressão de ligas de alumínio 

78 

 

Ensaios de dureza:  

Consistem na impressão de uma marca na superfície do material, sendo que a dureza é 

quantificada utilizando uma das várias escalas que indicam, direta ou indiretamente, a pressão 

de contato que foi necessário exercer para deformar a superfície (Moreira 2014). 

Líquidos penetrantes:  

Método empregue na deteção de descontinuidades abertas à superfície em materiais sólidos 

não porosos. O processo consiste na aplicação de um líquido penetrante sobre a superfície 

previamente limpa da peça a inspecionar, seguido de remoção do excesso e aplicação de um 

produto absorvente que vai atuar como revelador das descontinuidades existentes na superfície 

(Almeida, Barata, e Barros 1992; Moreira 2014).  

Métodos radiológicos (raios x e raios gama):  

A deteção de absorção diferenciada de radiação penetrante ao longo da peça indica, entre 

outras coisas, a existência de falhas internas ou defeitos no material (Andreucci 2003). 

Indução de correntes elétricas:  

A variação da impedância elétrica de uma bobina (sonda) sujeita a um campo magnético 

permite detetar defeitos, como fissuras e corrosão (Almeida, Barata, e Barros 1992). 

Ultrassons:  

A reflexão pela peça de ondas sonoras com características acústicas diferentes indica a 

existência de defeitos, como é o caso das descontinuidades. O conhecimento do tempo de 

percurso, velocidade de propagação do som e ângulo de emissão permite localizar os defeitos 

na peça (Moreira 2014). 

Verificação da estanquicidade:  

Existem vários métodos que permitem realizar esta verificação. Um deles consiste em 

introduzir ar a uma pressão específica para o interior da peça e em seguida submergi-la em água 

a uma dada temperatura. Assim, a existência de fugas é revelada pela libertação de bolhas de ar 

(Moreira 2014). 

Metalografia:  

O exame metalográfico pode ser macrográfico ou micrográfico e permite analisar a estrutura 

e qualidade do fundido através da recolha de informação referente à homogeneidade do 

material, distribuição e natureza de falhas, impurezas e inclusões (Baptista, Soares, e 

Nascimento 1998). 
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2.6 Projeto de sistemas de gitagem e alimentação 

2.6.1 Introdução 

O projeto do sistema de gitagem e alimentação é uma das fases de maior importância em 

qualquer processo de fundição. De facto, esta etapa tem influência direta em parâmetros como 

a qualidade dos produtos, custos, capacidades de produção e parâmetros de vazamento e 

solidificação. 

Nesta fase inicial, é importante fazer a distinção entre as funções do sistema de gitagem e 

sistema de alimentação: 

 Sistema de gitagem: constituído por um conjunto de canais externos à peça fundida 

que têm como função transportar o metal líquido do forno para o interior da cavidade 

da moldação de modo a preenchê-la. Estes canais designam-se por gitos de 

enchimento e devem ser projetados de forma a que o metal líquido preencha o mais 

rápido possível a cavidade da moldação, através de um escoamento suave e não 

turbulento que não comprometa a qualidade final do fundido (Ferreira 1999); 

 Sistema de alimentação: formado por um conjunto de componentes externos à peça 

fundida que têm como função compensar a contração do metal que constitui as peças 

a fabricar. Estes elementos designam-se por alimentadores (ou gitos de alimentação) 

e atuam promovendo a obtenção de peças isentas de defeitos (Ferreira 1999).  

Nas figuras 35 e 36 é possível ver um exemplo dos elementos característicos que compõem 

o sistema de gitagem e alimentação num processo de FCBP. 

 

Figura 35 - Elementos característicos que compõem o sistema de gitagem e alimentação (FCBP) 
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Figura 36 - Elementos característicos que compõem o sistema de gitagem e alimentação (FCBP): modelação 

3D 

De acordo com (Ferreira 1999), variáveis como a velocidade de entrada do metal líquido na 

cavidade da moldação, pressão hidrostática exercida pelo metal líquido sobre o metal em 

solidificação, gradiente de temperaturas na moldação, posicionamento dos ataques às peças, 

rendimento metalúrgico do processo, entre outras, estabelecem se o sistema de gitagem e 

alimentação está ou não bem projetado. Como tal, o sistema de gitagem e alimentação deve ser 

definido de forma a verificarem-se as seguintes condições: 

 Enchimento rápido da cavidade da moldação, mas sem que se desenvolva 

escoamentos turbulentos ou desgaste acentuado da moldação e dos machos; 

 Remoção da escória, impurezas e inclusões; 

 Gradientes de temperatura favoráveis; 

 Obtenção de peças isentas de defeitos, com o maior rendimento metalúrgico possível. 

Segundo (Ferreira 1999), o projeto de sistemas de gitagem e alimentação engloba o estudo 

de todas as medidas convergentes para a obtenção de peças sãs. Nesse sentido, vai ser descrito 

em seguida o procedimento a adotar no dimensionamento de sistemas de gitagem e alimentação 

para a produção de fundidos pelo processo de fundição em coquilha por gravidade (FCG), 

também designado por Gravity Die Casting (GDC), uma vez que, após uma pesquisa exaustiva 

sobre o assunto, não foi encontrada qualquer referência sobre como dimensionar sistemas de 

gitagem e alimentação para a produção fundidos pelo processo de FCBP. 
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2.6.2 Sistema de alimentação 

Normalmente, é realizado primeiro o estudo do sistema de alimentação, uma vez que este 

tem influência no dimensionamento do sistema de gitagem.  

2.6.2.1 Alimentador 

Introdução 

Qualquer liga metálica sofre contração volumétrica após ter sido vazada. Este fenómeno 

ocorre durante o processo de arrefecimento, tanto no estado líquido como no estado sólido, e 

desenvolve-se ao longo três fases (Campbell 2003): 

 Contração no estado líquido: o metal líquido sofre uma contração praticamente linear 

devido à sua temperatura de sobreaquecimento; 

 Contração devido à solidificação: o metal sofre uma contração devido à sua 

passagem do estado líquido para o estado sólido durante o arrefecimento; 

 Contração no estado sólido: o metal sofre uma contração durante o arrefecimento 

desde a sua temperatura solidus até à temperatura de arrefecimento. 

Na figura 37 é possível ver uma representação gráfica das diferentes fases do fenómeno de 

contração descrito. 

 

Figura 37 - Diferentes fases do fenómeno de contração durante o arrefecimento de uma liga vazada (Campbell 

2003) 
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De acordo com (Duarte 2014), as ligas de alumínio apresentam, em geral, uma contração 

próxima dos 6%, sendo que no caso da liga de alumínio AlMg4Zn em estudo a contração é 

cerca de 13%. 

Descritas as diferentes etapas do fenómeno de contração, fica mais fácil de perceber qual é 

a função dos alimentadores e a forma como atuam. Assim, à medida que o metal fundido 

solidifica e contrai da periferia da moldação para o interior, o metal líquido remanescente vai 

compensando a referida contração até que no final do processo de solidificação existe uma parte 

da peça onde, por falta de metal líquido, a contração não foi compensada. Esses vazios são 

designados por rechupes e normalmente estão presentes nos pontos quentes da peça, ou seja, 

nas seções que solidificam em último lugar. Nesse sentido, os alimentadores atuam como 

reservatórios extra de metal líquido de forma a colmatar a necessidade de metal, sendo 

colocados nas proximidades dos pontos quentes da peça com o intuito de transportar os 

rechupes para o seu interior, garantindo assim a sanidade das peças obtidas. Importa referir que 

por vezes o aparecimento de rechupes com origem na contração pode ser resolvido sem recurso 

a alimentadores, através do correto estabelecimento de uma solidificação direcionada (Ferreira 

1999).  

Para além de fornecer metal líquido ao fundido, compensando as duas primeiras fases do 

fenómeno de contração, o alimentador também cria pressão sobre o fluído durante o processo 

de solidificação, dificultando a formação de porosidades provenientes da junção de átomos de 

gases que foram segregadas durante o avanço da frente de solidificação (Oliveira 2013). 

 

Classificação 

Existem essencialmente dois tipos de alimentadores (Ferreira 1999): 

 Alimentador de topo ou atmosférico: é posicionado numa cota superior à da peça e a 

superfície encontra-se em contacto com a atmosfera, facilitando a libertação de gases. 

No entanto, o contacto com o ar atmosférico leva a perdas de calor. Este alimentador 

pode ser coberto por um material isolante para que a superfície permaneça líquida, 

permitindo que o metal escoe para a peça não só através da gravidade, mas também 

através da pressão atmosférica; 

 Alimentador cego: é inserido por completo na moldação. Para aumentar a eficácia 

deste alimentador é habitual introduzir-se no topo um macho poroso que permite o 

contacto do metal com a atmosfera. Além disso, o vácuo criado no interior da peça 

através da contração metálica também contribui para aumentar a sua eficácia. 
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Relativamente ao posicionamento, os alimentadores podem ser classificados em dois tipos 

(Prasad 2012): 

 Alimentadores laterais: são colocados ao lado de um ponto quente da peça; 

 Alimentadores de topo: são colocados em cima de um ponto quente da peça. O seu 

posicionamento proporciona um aumento do gradiente vertical de temperaturas, 

promovendo uma solidificação na direção do alimentador, além de que confere uma 

constante pressão metalostática sobre a peça a encher. Por este motivo, são mais 

eficazes que os alimentadores laterais. 

Nas figuras 38 e 39 encontram-se representadas algumas das geometrias mais comuns dos 

alimentadores e os diferentes posicionamentos que podem assumir, respetivamente. 

 

Figura 38 - Geometrias mais comuns dos alimentadores (Ferreira 1999) 

 

Figura 39 - a) alimentador de topo e b) alimentador lateral (Castings 1973) 
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Dimensionamento 

O dimensionamento e posicionamento dos alimentadores deve ser feito tendo em 

consideração os seguintes pressupostos (Campbell 2003; Ferreira 1999; Verran 1986): 

 Deve ser colocado junto à secção da peça que solidifica em último lugar (ponto 

quente) de forma a promover uma solidificação direcional (dos pontos mais afastados 

do alimentador para o alimentador) favorável à alimentação, como indica a figura 

40. 

 

Figura 40 - Solidificação direcional (International 2009) 

A determinação dos pontos quentes pode ser feita com recurso a softwares de 

simulação ou apenas pela simples observação da geometria da peça, cruzando a 

experiência com os conhecimentos teóricos. Uma técnica possível de ser 

implementada na descoberta dos pontos quentes diz respeito ao método de Heuvers. 

Este método consiste na inscrição de círculos tangentes ao contorno da secção em 

dúvida, sendo que o tamanho do diâmetro do círculo inscrito dita qual é a secção de 

maior calor, ou seja, que solidifica em último lugar. Por exemplo, de acordo com a 

figura 41, d3 > d2 < d1, logo, as regiões A e C vão alimentar a região B, onde 

aparecerá um rechupe, a não ser que se apliquem placas isotérmicas ou arrefecedores. 

 

Figura 41 - Método de Heuvers (Verran 1986) 
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A colocação dos alimentadores perto dos pontos quentes não garante, por si só, que 

o enchimento da peça ocorre de forma adequada, também é necessário saber qual o 

seu raio de ação: distância máxima em redor do alimentador na qual o núcleo da peça 

não possui rechupes devido à contração metálica não compensada durante a 

solidificação. Existem diversos métodos de calcular o raio de ação. Na figura 42 

encontra-se representado um desses métodos, o ábaco bi-logarítmico de Gabel que 

permite calcular o raio de ação para peças em alumínio. 

 

Figura 42 - Raio de ação do alimentador em função do módulo da peça e do metal vazado (Ferreira 

1999) 

 Deve solidificar depois do fundido (requisito térmico). Uma forma de garantir esta 

condição passa pela aplicação do método dos módulos. Este método baseia-se na 

regra de Chvorinov (equação 5) para o cálculo do tempo de solidificação de uma peça 

metálica vazada numa moldação metálica. 

 
𝑡 = 𝐾𝑐 × (

𝑣

𝑠
)

2

 
(5) 
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Em que,  

 

𝐾𝑐 = (
𝜌´ × √𝜋𝛼𝑚𝑜𝑙𝑑 × (𝐶´𝑒(𝑇𝑣 − 𝑇𝑙) + 𝐶𝑙)

2𝐾𝑚𝑜𝑙𝑑(𝑇𝑖𝑚 − 𝑇0)
)

2

 

(6) 

Onde, 

o 𝑡: tempo de solidificação (tem início com o início do vazamento); 

o 𝐾𝑐: constante característica da liga, do sobreaquecimento e do material da moldação; 

o 𝑣: volume da peça; 

o 𝑠: superfície da peça em contacto com a superfície de extração de calor; 

o 𝜌´: massa específica do metal; 

o 𝛼𝑚𝑜𝑙𝑑: difusividade térmica da moldação; 

o 𝐶´𝑒: calor específico médio do metal vazado; 

o 𝑇𝑣: temperatura de vazamento; 

o 𝑇𝑙: temperatura de início de solidificação do metal; 

o 𝐶𝑙: calor latente de fusão do metal; 

o 𝐾𝑚𝑜𝑙𝑑: condutibilidade térmica da moldação; 

o 𝑇𝑖𝑚: temperatura da interface metal/moldação; 

o 𝑇0: temperatura inicial da moldação. 

Assim, a equação de Chvorinov foi simplificada por Wlodawer dando origem ao 

método dos módulos:  

 
𝑀𝑝𝑒ç𝑎 ≈

𝑣

𝑠
 

(7) 

Onde, 

o 𝑀𝑝𝑒ç𝑎: módulo de arrefecimento da peça [mm]; 

o 𝑣: volume da peça a alimentar [mm3]; 

o 𝑠: superfície da peça em contacto com a superfície de extração de calor [mm2]. 

De acordo com este método, o módulo de arrefecimento é proporcional ao tempo de 

solidificação. Assim, é necessário garantir que o módulo de arrefecimento do 

alimentador é superior ao módulo de arrefecimento do fundido, pois, se esta condição 

se verificar, o tempo de solidificação do alimentador será superior ao tempo de 

solidificação da peça vazada. Desta forma, assegura-se que o alimentador contém 

metal líquido até ao final da solidificação da peça, proporcionando uma alimentação 

eficaz. 
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O cálculo do módulo de arrefecimento do alimentador é feito através da equação (8):  

 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐾 × 𝑀𝑝𝑒ç𝑎 (8) 

Onde, 

o 𝐾: coeficiente de segurança que depende do metal a vazar (tabela 16). A liga 

AlMg4Zn em estudo é considerada como sendo uma liga leve. 

Tabela 16 - Coeficientes de segurança (Ferreira 1999)

 

Importa referir que, a forma ideal para um alimentador é a forma esférica, pois é a 

geometria que apresenta a menor superfície para o volume envolvido, ou seja, o 

maior módulo de arrefecimento. 

 Deve conter metal líquido suficiente (requisito volumétrico). Como tal, o volume do 

alimentador deve ser igual ou superior ao volume de metal que é necessário fornecer 

aos fundidos de modo a compensar a contração que ocorre durante a solidificação, 

sendo que pode ser calculado através da seguinte equação: 

 
𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =  𝑉𝑝𝑒ç𝑎 ×

𝛽

𝜇 − 𝛽
 

(9) 

Onde, 

o 𝑉𝑝𝑒ç𝑎: volume da peça a alimentar [mm3]; 

o 𝛽: contração volumétrica da liga após arrefecimento [%]. De acordo com (Duarte 

2014), para a liga AlMg4Zn em estudo a contração é cerca de 13%;  

o 𝜇: rendimento do alimentador [%]. De acordo com (Rocha 2015), alimentadores que 

forneçam simultaneamente metal para duas peças podem assumir um rendimento de 

20%. 
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Segundo (Beeley 2001), a forma da cavidade do alimentador, gerada pelo 

fornecimento e solidificação de metal, define o rendimento do alimentador. Na figura 

43 é possível ver alguns exemplos.  

 

Figura 43 - Exemplo de rendimentos de alimentadores consoante a forma da cavidade gerada 

(Campbell 2004) 

 Deve ser posicionado de maneira a criar uma zona de junção com a peça com uma 

velocidade de arrefecimento intermédia (mais lenta que a peça e mais rápida que o 

alimentador). Caso contrário, o fluxo de metal do alimentador para a peça será 

precocemente bloqueado; 

 Deve ser posicionado em locais de fácil acesso às ferramentas de corte que procedem 

à sua remoção durante as operações de acabamento, de modo a não comprometer a 

integridade estrutural e qualidade superficial da peça. 

 Deve atuar com pressão máxima durante a solidificação, impedindo a formação de 

porosidades nos fundidos; 

 Deve ter o mínimo peso possível, sem nunca por em causa a qualidade das peças 

obtidas. Assim, aumenta-se o rendimento metalúrgico do processo e, 

consequentemente, minimiza-se os custos de produção. Nesse sentido, deve-se evitar 

o uso de alimentadores sempre que possível. 
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2.6.2.2 Ataques 

De acordo com (Ferreira 1999), os ataques às peças podem estar acoplados aos canais de 

distribuição, fazendo parte integrante do sistema de gitagem, ou aos alimentadores, 

funcionando como colo do alimentador e fazendo parte integrante do sistema de alimentação. 

Em qualquer dos casos, é essencial que os ataques não formem pontos quentes nas secções de 

junção com a peça de forma a evitar-se o aparecimento de rechupes. Assim, é necessário que 

essas secções tenham um tempo de solidificação intermédio entre o da peça e do 

alimentador/canal de distribuição. Além disso, a área da superfície de ataque deve ser 

dimensionada de modo a que a velocidade transversal não ultrapasse o valor critico (valor a 

partir do qual gera-se escoamentos turbulentos), que no caso das ligas de alumínio é de 0,5m/s.  

Na figura 44 encontram-se representadas as regras gerais para o dimensionamento dos 

ataques, considerando que possuem um perfil cilíndrico, em função do posicionamento do 

alimentador. 

 

Figura 44 - Regras gerais para o dimensionamento dos ataques consoante a posição do alimentador: a) 

alimentador lateral e b) alimentador de topo (International 2009) 
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Além deste método, o dimensionamento dos ataques também pode ser realizado através do 

cálculo da secção crítica (Ferreira 1999; Rainha 2004): 

 

𝐴𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 = 𝜋𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒
2 =

𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒

𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒

×
𝑆𝑡

𝑛
=

𝑆𝑡

𝑛
 

(10) 

Onde, 

 𝐴𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒: área do ataque [𝑚𝑚2]; 

 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒: raio do ataque [mm]; 

 
𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒

𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒
: relação de gitagem; 

 𝑆𝑡: secção crítica [mm2]; 

 𝑛: número de ataques. 

Sendo que, 

 
𝑆𝑡 =

𝑉𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙

𝑣 × 𝑡𝑚á𝑥

 
(11) 

Onde, 

 𝑉𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙: volume de metal que flui pela secção crítica [mm3]; 

 𝑣: velocidade do metal na secção crítica [mm/s]; 

 𝑡𝑚á𝑥: tempo necessário para o enchimento da moldação após a secção crítica [s]. 

Por sua vez, 

 𝑣 = √2𝑔ℎ (12) 

Onde, 

 𝑔: aceleração da gravidade, equivalente a 9,8m/s2; 

 ℎ: altura da secção critica em relação à superfície do metal líquido no forno [mm]. 

Segundo (Oliveira 2013), 

 𝑡𝑚á𝑥 = 𝐵 × √𝐺 (13) 

Onde, 

 𝐵: fator que varia em função da espessura mínima da peça e que pode ser obtido na tabela 

17; 

 𝐺: massa de material que passa pela secção crítica [Kg]. 
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Tabela 17 - Fatores para o cálculo do tempo de enchimento (Oliveira 2013) 

 

Por fim, obtido o valor da área do ataque, calcula-se o respetivo diâmetro da seguinte forma: 

 

 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 = √
𝐴𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒

𝜋
× 2 

(14) 

Onde, 

 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒: diâmetro do ataque [mm]. 

 

2.6.3 Sistema de gitagem 

2.6.3.1 Introdução 

O projeto do sistema de gitagem deve ser feito tendo em vista o alcance dos seguintes 

objetivos (Campbell 2011; International 2009; Ferreira 1999): 

 Maximizar o rendimento do processo: como tal, deve apresentar o menor peso 

possível. O rendimento metalúrgico do processo é calculado através do quociente 

entre o peso, após limpeza, de todas as peças sãs da série e o peso total do metal: 

 
ƞ (%) =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑠ã𝑠 𝑑𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑒

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜
× 100 

(15) 

 Limitar a velocidade de enchimento à velocidade crítica: todas as ligas metálicas 

possuem uma velocidade crítica a partir da qual gera-se escoamentos turbulentos com 

possibilidade de formação de inclusões e óxidos. No caso da liga AlMg4Zn em 

estudo, a velocidade crítica é de 0,5m/s. Nesse sentido, é necessário projetar o 

sistema de gitagem de forma à velocidade de enchimento não ultrapassar esse valor. 

No caso particular da FCBP, a velocidade também pode ser controlada através da 

pressão de enchimento. 
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 Eliminar a turbulência: deve impedir a fragmentação do fluxo de metal líquido e 

consequente formação de inclusões e filmes de óxidos. Assim, é essencial evitar 

projetar sistemas de gitagem que proporcionem mudanças súbitas na direção do 

escoamento ou que contenham secções onde ocorre uma redução/aumento repentino 

da dimensão transversal, conforme indicam as figuras 45 e 46, respetivamente. 

 

Figura 45 - Consequências para os fundidos da mudança súbita na direção do fluído: a) curva de 90º, b) 

curva de 90º e c) curva com transição progressiva; adaptado de (International 2009) 

 

Figura 46 - Consequências para os fundidos da mudança súbita da dimensão transversal dos canais: a) 

aumento e b) diminuição; adaptado de (International 2009) 

 Fornecer apenas metal líquido à moldação: deve impedir a entrada na moldação de 

escória, óxidos e ar, pois, enquanto os dois primeiros levam à formação de inclusões 

metálicas e não metálicas no fundido, o ar leva à formação de porosidades. 

 Promover gradientes de temperatura favoráveis: a solidificação do metal deve ser 

direcionada para as últimas secções a solidificar, como os alimentadores e os gitos. 
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 Promover o enchimento rápido da moldação: este fator é particularmente importante 

no caso de peças com secções finas, onde um enchimento demasiado lento pode 

resultar num arrefecimento prematuro ou enchimento incompleto dessas mesmas 

secções. 

 Facilitar a sua remoção: deve possuir uma geometria que favoreça a sua remoção 

durante as operações de acabamento de forma a evitar danos estruturais e estéticos 

nas peças. 

Os sistemas de gitagem podem ser pressurizados, despressurizados ou mistos. Esta 

classificação varia consoante a localização da secção crítica que restringe o fluxo de metal e 

controla, deste modo, o tempo de enchimento (Ferreira 1999). 

Um sistema de gitagem é classificado como pressurizado quando a secção crítica está 

localizada nos ataques. Neste tipo de sistema a área dos canais diminui progressivamente no 

sentido dos ataques sempre que se efetua uma transição da posição horizontal para a vertical e 

vice-versa. Por sua vez, um sistema de gitagem é classificado como despressurizado quando a 

secção crítica está localizada no canal de enchimento (gito). Contrariamente ao sistema de 

gitagem pressurizado, neste tipo de sistema a área dos canais aumenta progressivamente no 

sentido dos ataques sempre que se efetua uma transição da posição horizontal para a vertical e 

vice-versa (Larsen, Andersen, e Rasmussen 2004). 

O facto de as áreas dos canais diminuírem progressivamente no sentido dos ataques 

proporciona aos sistemas de gitagem pressurizados a vantagem de serem mais compactos e 

menos pesados, o que se traduz num maior rendimento metalúrgico para o processo. Além 

disso, a constante redução da área do gito de enchimento permite criar uma convergência 

direcional do fluído no sentido da cavidade da moldação, tornando o processo mais rápido e, 

portanto, mais eficiente. Porém, o aumento da velocidade pode potenciar o desgaste da 

moldação, levando à necessidade de mudar a localização dos ataques de forma a minimizar 

eventuais danos. Por outro lado, os sistemas de gitagem despressurizados apresentam a 

vantagem de diminuírem a velocidade do fluxo de metal à medida que este se aproxima da 

cavidade da moldação, favorecendo um escoamento laminar e assegurando que o metal entra 

na cavidade a uma velocidade inferior à velocidade crítica. Como tal, são recomendados para 

ligas com forte tendência a oxidar e a formar escória, como é o caso da liga AlMg4Zn em 

estudo. Em contrapartida, estes sistemas apresentam como desvantagem o facto de os canais de 

distribuição não estarem totalmente preenchidos durante o vazamento, o que leva à introdução 

de grandes quantidades de inclusões gasosas nos fundidos (Campbell 2004; Ferreira 1999; 

Oliveira 2013).  
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De acordo com (Campbell 2004), o sistema de gitagem deve ser projetado de forma a criar 

uma restrição contínua do fluído que promova o contacto permanente do metal com a totalidade 

das paredes do sistema de gitagem. Nesse sentido, foram introduzidos novos sistemas, 

apelidados de “naturalmente pressurizado” ou “ligeiramente pressurizado”, que têm como 

grande desvantagem o facto de não possuírem qualquer tipo de mecanismo de redução de 

velocidade do metal, sendo necessária a utilização de mecanismos externos para esse efeito. 

Apesar disso, segundo (Campbell 2004; Ferreira 1999), um sistema de gitagem “naturalmente 

pressurizado” reúne as melhores caraterísticas de um sistema pressurizado e despressurizado.  

A definição do tipo de sistema utilizado implica a determinação da relação de gitagem, isto 

é, da relação entre as áreas transversais do gito de enchimento, canais de distribuição e ataques. 

Esta relação é geralmente apresentada sob a forma de uma razão numérica (equação 16) que 

define a natureza da pressurização do sistema. 

 

 𝑟𝑔𝑖𝑡𝑜: 𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙: 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 (16) 

Onde, 

 𝑟𝑔𝑖𝑡𝑜: raio da secção transversal do gito [mm]; 

 𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙: raio da secção transversal do canal de distribuição [mm]; 

 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒: raio da secção transversal do ataque [mm]. 

Na tabela 18 estão indicadas algumas das relações de gitagem mais utilizadas para cada 

sistema, segundo a razão numérica evidenciada na equação 16. 

Tabela 18 - Exemplos de relações de gitagem para cada sistema (Campbell 2004; Ferreira 1999; International 

2009) 
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Segundo (Passini 2005), os sistemas de gitagem despressurizados são os mais adequados 

quando se utiliza o alumínio como fluído de trabalho, conforme indica a tabela 19. 

Tabela 19 - Relações de gitagem para diferentes fluidos de trabalho (Passini 2005) 

 

 

2.6.3.2 Canal de enchimento (gito) 

O gito é o canal que transporta o metal do forno para os canais de distribuição. Como tal, 

deve manter-se sempre cheio de modo a evitar absorção de ar, daí apresentar uma geometria 

em forma de cone (Alves 2015). 

De acordo com (Committee 2008; Ferreira 1999), a área do gito pode ser calcula através da 

seguinte equação: 

 
𝐴𝑔𝑖𝑡𝑜 = 𝜋𝑟𝑔𝑖𝑡𝑜

2 =
𝑟𝑔𝑖𝑡𝑜

𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒

× 𝑆𝑡 
(17) 

Onde, 

 𝑟𝑔𝑖𝑡𝑜: raio do gito [mm]; 

 
𝑟𝑔𝑖𝑡𝑜

𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒
 : relação de gitagem. 

Por fim, obtido o valor da área do gito, calcula-se o respetivo diâmetro: 

 

𝐷𝑔𝑖𝑡𝑜 = √
𝐴𝑔𝑖𝑡𝑜

𝜋
× 2 

(18) 

Onde, 

 𝐷𝑔𝑖𝑡𝑜: diâmetro do gito [mm]. 
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2.6.3.3 Canais de distribuição 

Os canais de distribuição têm como principal função o transporte do metal líquido do gito 

até aos ataques, considerando que não existem alimentadores em qualquer secção intermédia. 

No sentido de preservar a qualidade do metal, por vezes são dotados de filtros, câmaras de 

decantação de escória ou de tratamentos especiais do banho (Rainha 2004).  

Relativamente ao dimensionamento, a área dos canais de distribuição pode ser calculada da 

seguinte forma (Rainha 2004): 

 

𝐴𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 𝜋𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
2 =

𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒

×
𝑆𝑡

𝑛
 

(19) 

Onde, 

 𝐴𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙: área do canal de distribuição [𝑚𝑚2]; 

 𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙: raio do canal de distribuição [mm]; 

 
𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒
: relação de gitagem; 

 𝑛: número de canais de distribuição. 

Por sua vez, 

 

𝐷𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = √
𝐴𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

𝜋
× 2 

(20) 

Onde, 

 𝐷𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙: diâmetro do canal [mm]. 
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2.7 Simulação numérica na fundição 

A simulação numérica é uma ferramenta essencial no desenvolvimento de qualquer produto 

de fundição, tornando-se cada vez mais parte integrante dos projetos de fundição. Como tal, é 

quase obrigatório que qualquer engenheiro adquira aptidões e conhecimentos nesta área. 

Segundo (Duarte 2014), a grande utilidade dos softwares de simulação na área da fundição 

advém do facto de permitirem simular o comportamento de diferentes componentes durante o 

ciclo de enchimento e solidificação, de acordo com os parâmetros do processo previamente 

definidos. Assim, é possível simular-se o ensaio de enchimento e solidificação de diversos 

sistemas de gitagem, de alimentação e de peças, para diferentes velocidades de enchimento, 

pressão, temperatura de vazamento, temperatura do molde, etc. Desta forma, consegue-se 

otimizar o processo num período de tempo mais reduzido. De facto, comparativamente com os 

métodos de projeto tradicionais, a utilização de softwares de simulação permite prever e 

minimizar erros de projeto ainda em fases iniciais do mesmo, onde o impacto económico é 

substancialmente mais reduzido. Este fator é extremamente importante pois poderá fazer a 

diferença na sustentabilidade da empresa a longo prazo, dada a elevada competitividade 

presente na indústria da fundição. 

Naturalmente que quanto melhor representado estiver o processo real, e todas as variáveis 

inerentes a este, no modelo da simulação, mais próximos da realidade estarão os resultados 

obtidos. Contudo, é bastante complicado reproduzir fidedignamente as condições em que o 

processo real se desenvolve, uma vez que existem parâmetros que variam no tempo e no espaço, 

sendo muito difíceis de quantificar. De entre os possíveis fatores que provocam este 

desfasamento, destaca-se (Monteiro 1996): 

 Campo de temperaturas não uniforme da coquilha no instante inicial; 

 Dificuldade na definição precisa do coeficiente de transferência de calor entre o 

metal vazado e a moldação. 

Assim, apesar de permitirem uma melhor idealização dos resultados esperados no processo 

real, importa referir que os resultados obtidos por simulação numérica não constituem uma 

representação 100% fiel. 
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Atualmente existe no mercado uma grande diversidade de programas de modelação e 

simulação que são utilizados na área da fundição. Nesse sentido, descreve-se em seguida os 

softwares mais utilizados pelo INEGI nessas vertentes. 

 SolidWorks: vai ser utilizado ao longo da dissertação na modelação 3D de todas as 

peças e conjuntos mecânicos gerados. Não obstante, também permite, entre outras 

funcionalidades, a análise de escoamentos de fluídos, a otimização estrutural de 

conjuntos mecânicos e a análise térmica de circuitos elétricos (Melo 2014); 

 ProCAST: software de simulação baseado no método dos elementos finitos que 

permite a simulação de uma grande variedade de processos de fundição (incluindo a 

FCBP) e a previsão de defeitos relacionados com os fenómenos de enchimento e 

solidificação das peças, bem como das especificações finais de carácter metalúrgico 

e geométrico: tamanho de grão, propriedades mecânicas, distorções, tolerâncias 

dimensionais, entre outros (Melo 2014). 
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3. Trabalho Experimental 

3.1 Introdução 

O presente capítulo dá início à componente experimental da dissertação que consiste no 

projeto de um sistema de gitagem e alimentação a ser adotado pela empresa STA na produção 

do puxador 82005 (informalmente designado por asa) na liga de alumínio AG4Z, pelo processo 

de FCBP. As asas serão posteriormente implementadas em portas blindadas, atuando como 

puxadores, e apresentam a configuração indicada na figura 47. 

 

Figura 47 - Puxador 82005 (asa): a) vista de frente e b) vista de trás 

O trabalho prático realizado pode ser subdividido em duas partes que se encontram 

interligadas entre si: 

1ª- Criação e escolha de conceitos (layouts) para a cavidade da coquilha; 

2ª- Projeto do sistema de gitagem e alimentação. 

A primeira etapa tem em consideração a dissertação anteriormente realizada sobre o 

processo de FCBP para a produção de asas (puxador 82005) na liga de alumínio AG4Z (Alves 

2015) e tem como objetivo a escolha do melhor layout para a cavidade da coquilha. Para tal, é 

feita uma análise das diferentes opções de distribuição das peças na coquilha através da 

descrição das vantagens e desvantagens que cada uma apresenta. A escolha recai no layout que 

permita obter (nesta fase ainda teoricamente) peças sem defeitos e com o maior rendimento 

metalúrgico. Importa referir que a definição dos diferentes layouts é limitada pelas dimensões 

máximas permitidas para a moldação. 
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Relativamente à segunda etapa do trabalho prático, o objetivo incide no projeto do sistema 

de gitagem e alimentação de acordo com o layout pré-estabelecido. Esta fase engloba não só o 

dimensionamento de todo o sistema, que vai desde o cálculo dos alimentadores e ataques, até 

ao gito de enchimento e canais de distribuição, bem como a respetiva modelação. Desta forma, 

foi necessário recorrer-se ao software SolidWorks para a modelação 3D de todos os 

componentes. 

Face à escassez de informação acerca do procedimento a seguir no cálculo dos diversos 

componentes necessários para produção de fundidos através do processo de FCBP, definiu-se 

como um dos propósitos da dissertação a criação de um modelo para o dimensionamento de 

sistemas de gitagem e alimentação para a peça 82005 obtida por FCBP que possa ser utilizado 

pela empresa STA. 

 

3.2 Descrição do problema a tratar 

O problema em estudo na dissertação foi apresentado pela STA ao INEGI e consiste no 

desenvolvimento da tecnologia da FCBP para a obtenção do puxador 82005 de melhor 

qualidade na liga de alumínio AG4Z. Atualmente a peça é produzida pela empresa pelo 

processo de FCG segundo as seguintes condições: 

 Temperatura de vazamento da liga (AG4Z): 720ºC; 

 Temperatura da moldação (aço AISI H13): 370ºC; 

 Inclinação da coquilha durante o vazamento: 30º. 

A parceria entre a STA e o INEGI relativamente a este projeto teve início com o estudo por 

parte do INEGI da configuração proposta pela empresa para a produção da asa pelo método de 

FCG, num processo que envolveu as etapas a seguir descritas. Importa referir que toda a 

informação que será apresentada nesta secção foi retirada de documentos internos do INEGI 

que foram disponibilizados no âmbito da realização desta dissertação. 

1ª – Simulação do enchimento e solidificação do design inicialmente proposto com recurso 

ao software ProCAST: na figura 48 encontra-se representada a configuração de todo o 

sistema que foi alvo da simulação, enquanto nas figuras 49 e 50 apresentam-se os 

resultados obtidos segundo o critério de Niyama (micro rechupes). 
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Figura 48 - Design inicial (FCG) 

 

 

Figura 49 - Resultado para o critério de Niyama (micro rechupes): asa isolada 



Fundição em coquilha por baixa pressão de ligas de alumínio 

102 

 

 

Figura 50 - Resultado para o critério de Niyama (micro rechupes): vista em corte da asa (plano YZ) 

Pela análise das figuras 49 e 50 ficou patente que a configuração inicialmente proposta 

originava, ainda que nesta fase teoricamente, peças com defeitos, mais precisamente 

com micro rechupes. Apesar da existência de micro rechupes na zona de menor 

espessura da asa ter sido considerada um defeito de menor importância, dada a posição 

que ocupa, a sua presença na zona crítica levou a que fosse necessário fazer-se 

modificações no sistema de alimentação e, consequentemente, novas simulações. Não 

obstante, foram feitos ensaios de vazamento na STA, sendo que os resultados obtidos 

podem ser visualizados na figura 51. Importa referir que os ensaios foram realizados 

segundo as condições anteriormente descritas. 

 

Figura 51 - Asa obtida segundo a configuração inicialmente proposta (Alves 2015) 



Fundição em coquilha por baixa pressão de ligas de alumínio 

103 

 

Desta forma, ficou comprovado, como demonstra a figura 51, que a falta de qualidade 

superficial dos fundidos estava em consonância com os resultados obtidos na simulação 

e que, como previsto, era necessário reformular o sistema de alimentação. De facto, as 

peças apresentavam defeitos e imperfeições, com uma taxa de rejeição próxima dos 

100% que impossibilitava a sua comercialização.  

2ª– Otimização do sistema de alimentação: os resultados obtidos na etapa anterior 

permitiram concluir que os fundidos não estavam a ser alimentados corretamente. Por 

conseguinte, estabeleceu-se como medidas corretivas o aumento da largura dos ataques 

superiores e a alteração da zona de ataque à peça, passando esta a ser feita apenas e só 

na face não visível da asa. As alterações efetuadas podem ser vistas nas figuras 52 e 53. 

  

Figura 52 - Novo design do sistema 

  

Figura 53 - Nova zona de ataque 
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Uma outra alteração que foi realizada envolveu a própria asa, que passou a ser uma peça 

maciça, conforme indica a figura 54. 

 

Figura 54 - Reformulação da asa 

Após conferidas as alterações, procedeu-se à simulação de enchimento e solidificação 

do novo sistema. Os resultados obtidos segundo o critério de Niyama encontram-se 

expostos nas figuras 55 e 56. 

 

Figura 55 - Resultado para o critério de Niyama (micro rechupes): asa isolada 
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Figura 56 - Resultado para o critério de Niyama: vista em corte da asa (plano yz) 

Como é visível, a modificação dos alimentadores e dos ataques permitiu eliminar os 

defeitos na secção crítica da asa. Contudo, continuava a existir micro rechupes na zona 

de alimentação (no design inicial este defeito não era tão notório pois a secção era oca) 

e na secção de menor espessura, sendo que neste último caso o defeito foi considerado 

de menor importância dada a posição que ocupa no fundido.  

Tal como tinha sucedido aquando da 1ª etapa, embora as simulações indicassem que o 

dimensionamento estabelecido para o sistema de gitagem e alimentação originava asas 

com defeitos, foram novamente realizados pela STA ensaios de vazamento segundo as 

mesmas condições anteriormente descritas. Na figura 57 é possível ver fotografias dos 

resultados obtidos, com especial foco na zona de ligação entre o alimentador e a peça. 

 

Figura 57 - Resultados do ensaio de vazamento realizado pela STA 
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Pela análise da figura 57 ficou mais uma vez comprovado que os resultados obtidos 

estavam em sintonia com as previsões feitas na simulação. De acordo com a STA, 

houve, no geral, melhorias no corpo da peça. No entanto, surgiram rechupes na zona de 

interseção entre o ataque do alimentador e a peça (assinalado a vermelho), sendo que o 

aparecimento deste defeito podia estar relacionado com os seguintes fatores: 

 Módulo do alimentador continuava a não ser suficiente para a peça; 

 Pescoço com secção demasiado pequena; 

 Esquina viva do alimentador para o pescoço e do ataque para a peça dificultava 

o caminho de alimentação; 

 Metal alcançava os alimentadores com uma temperatura demasiado baixa; 

 Falta de tinta isolante nos alimentadores e nos ataques propiciava uma perda de 

calor demasiado rápida. 

Posto isto, decidiu-se fazer um estudo metalográfico dos fundidos obtidos no ensaio de 

vazamento com o objetivo de determinar quais seriam as melhores alterações a fazer ao 

sistema de gitagem e alimentação de forma a conseguir-se obter peças isentas de 

defeitos. O estudo envolveu a realização das seguintes tarefas: 

1º. Identificação das asas sujeitas à análise metalográfica; 

 

 

Figura 58 - Asas que foram sujeitas à análise metalográfica 
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2º. Identificação das faces a polir;  

 

 

Figura 59 - Faces das asas a polir 

3º. Identificação das zonas a analisar nas faces polidas;   

 

 

Figura 60 - Zonas a analisar nas faces polidas  
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4º. Obtenção das micrografias: as zonas indicadas na figura anterior foram 

fotografadas através do microscópio no sentido de providenciar uma visão 

concreta da microestrutura e dos defeitos. As micrografias indicaram que 

realmente existia macro rechupe na zona de intersecção entre o ataque do 

alimentador e a peça (alimentador não estava a alimentar corretamente), bem 

como elevada fissuração. Foi também visível a existência de micro rechupes na 

zona 2 e 3. De salientar que foram obtidas 22 micrografias que podem ser 

consultadas no Anexo A. 

3ª – Proposta de otimização do sistema: face aos resultados obtidos na etapa anterior, foi 

enviado para a STA uma proposta de otimização do sistema de gitagem e alimentação 

que se designou por V5. Na figura 61 encontra-se representado o sistema que foi 

sugerido, com destaque para as alterações efetuadas. 

   

Figura 61 - Proposta de otimização V5 

Após reunião interna na STA, foi enviada por esta uma versão atualizada da gitagem 

que seria mais fácil de se alterar na coquilha. Esta versão passou a ser designada de V6 

e continha essencialmente duas modificações: 

 Alteração da localização de um dos alimentadores por questões de plano de 

apartação (figura 62); 

 Pescoço do alimentador deslocado foi ligeiramente alterado (figura 63). 
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Figura 62 - Alteração da localização de um dos alimentadores 

 

 

Figura 63 - Alteração do pescoço do alimentador deslocado 

 

4ª – Simulação do enchimento e solidificação: foram realizadas três simulações:  

 Para o sistema de gitagem V5; 

 Para o sistema de gitagem V6; 

 Para o sistema de gitagem V6 com os alimentadores revestidos com tinta 

isolante. 

Os resultados obtidos relativamente aos macro e micro rechupes foram alvo de 

comparação e encontram-se expostos nas figuras 64, 65 e 66.   
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Figura 64 - Comparação da percentagem de macro rechupes (Shrinkage Porosity) 

 

 

 

Figura 65 - Comparação da percentagem de macro rechupes (Shrinkage Porosity) 
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Figura 66 - Comparação dos resultados para o critério Niyama: vista em corte da asa (plano yz) 

As imagens anteriores mostraram que a percentagem e a localização dos macro rechupes 

era praticamente idêntica nos três sistemas, estando as peças isentas deste defeito. Por 

sua vez, constatou-se que a gitagem V6 apresentava maior propensão à existência de 

micro rechupe na zona de intersecção entre o alimentador e a asa do que a gitagem V5. 

No entanto, ficou demonstrado que a aplicação de um revestimento isolante nos 

alimentadores poderia eliminar este defeito. Já na zona de menor espessura do puxador, 

o micro rechupe persistiu nos três sistemas. Contudo, e como foi referido anteriormente, 

este defeito é considerado de menor importância pela localização que ocupa no fundido. 

5ª – Conclusões do estudo: para a validação experimental da produção da asa pelo processo 

de FCG, o INEGI recomendou à STA a adoção das seguintes configurações: 

 Utilização dos alimentadores com módulos semelhantes aos da gitagem V5; 

 Eliminação de esquinas vivas com o intuito de abrir caminho para a alimentação 

e prevenir fissuração nas peças; 

 Aplicação de revestimentos muito isolantes nos alimentadores e nos pescoços 

de forma a prevenir o aparecimento de macro e micro rechupes nas peças; 

 Aumento da temperatura a que o metal chega aos alimentadores através do 

aumento da temperatura de vazamento para cerca dos 750ºC; 

 Diminuição da inclinação da coquilha durante o vazamento para o menor valor 

possível de modo a ampliar o efeito da gravidade durante a alimentação. 
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3.3 Projeto do sistema de gitagem e alimentação do puxador 82005 

3.3.1 Introdução 

O projeto do sistema de gitagem e alimentação tem início com a criação e escolha do layout 

teoricamente mais adequado para a produção do puxador 82005, sendo que as diferentes opções 

para a configuração da cavidade da coquilha são condicionadas essencialmente pelos seguintes 

parâmetros: 

 Dimensionamento máximo da moldação: a dimensão máxima da coquilha 

condiciona o layout da cavidade e dos sistemas de gitagem e alimentação. 

 

 Sistema de gitagem e alimentação: o sistema de gitagem e alimentação limita o 

posicionamento das peças na moldação, onde a escolha da relação de gitagem e do 

tipo de alimentadores a usar são os fatores que mais influência vão ter na forma como 

as peças vão ser distribuídas na cavidade. No projeto vão ser utilizadas unicamente 

relações de gitagem despressurizadas (conforme referido anteriormente, são as mais 

indicadas para as ligas de alumínio). Relativamente ao tipo de alimentadores, a opção 

vai estar condicionada pelo layout escolhido. 

 

 Número de peças a vazar simultaneamente: a produtividade e a rentabilidade do 

processo de fundição aumentam com o aumento do número de peças a vazar 

simultaneamente. Tendo em consideração este pressuposto e sabendo a dimensão da 

peça e da coquilha, foi estabelecido que esta iria permitir a obtenção de quatro asas 

por cada vazamento. Na tomada de decisão foi também considerada a necessidade 

de gerar-se na coquilha um gradiente de tensões de origem térmica simétrico.  

 

 Rendimento do processo: o projeto do sistema de gitagem e alimentação deve ser 

definido de modo a assegurar o maior rendimento possível para o processo, sem 

nunca colocar em causa a qualidade dos fundidos obtidos. Deste modo, é essencial 

evitar uma solução sobredimensionada.  
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3.3.2 Geração e escolha de conceitos (layouts) 

Existem inúmeras distribuições possíveis para o layout da cavidade da moldação, sendo que 

serão descritas em seguida seis configurações. Os layouts foram idealizados tendo em 

consideração uma dissertação anterior (Alves 2015) e vão ser analisados detalhadamente 

através da descrição das vantagens e desvantagens que cada um apresenta de forma a que no 

final seja adotado o conceito que, teoricamente, mais se adequa à produção da asa pelo processo 

de FCBP. Importa referir que os layouts vão ser apresentados no formato de desenho de 

conjunto, onde apenas é indicado cotas de atravancamento e um valor para o diâmetro do gito 

de enchimento de 20mm (valor comumente utilizado nos processos de FCBP). Como tal, os 

sistemas de gitagem e alimentação ainda não estão dimensionados, apenas são incorporados de 

forma simplificada para materialização dos diferentes conceitos. Nesta fase procurou-se 

encontrar soluções próximas do sistema implementado pela STA na produção da asa por FCG. 

Assim, foram utilizados os mesmos alimentadores (exceto no layout 6), mas apenas e só para 

efeitos descritivos do sistema, não sendo por isso garantido que venham efetivamente a fazer 

parte da solução final. 

 

3.3.2.1 Geração de conceitos 

Layout 1: 

 

Figura 67 - Modelação 3D do layout 1 com recurso ao software SolidWorks 
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Figura 68 - Desenho de conjunto 2D do layout 1 obtido com recurso ao software SolidWorks 

Vantagens: 

 Elevada produtividade: vazamento de quatro peças simultaneamente; 

 Possibilidade de redução da altura da coquilha; 

 Simetria do gradiente de tensões de origem térmica; 

 Reduzida turbulência no enchimento provocada pela queda de metal; 

 Ataques acoplados numa superfície não visível e plana da peça (1): facilita a remoção 

dos ataques aquando dos processos de corte e maquinagem. 

Desvantagens: 

 Aumento da largura da coquilha; 

 Ataques acoplados numa superfície visível e curva da peça (2): dificulta a remoção 

dos ataques aquando dos processos de corte e maquinagem, com possíveis 

consequências a nível estético; 

 Alimentadores não esféricos (3): forma geométrica ideal pois é a que possui maior 

módulo; 

 Alimentadores posicionados em contra gravidade (3); 

 Alimentadores frios (3): não são pré-aquecidos pela passagem de metal, tornando-se 

assim menos eficientes. 
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Layout 2: 

 

Figura 69 - Modelação 3D do layout 2 com recurso ao software SolidWorks 

 

Figura 70 - Desenho de conjunto 2D do layout 2 obtido com recurso ao software SolidWorks 

 



Fundição em coquilha por baixa pressão de ligas de alumínio 

116 

 

Vantagens: 

 Elevada produtividade: vazamento de quatro peças simultaneamente; 

 Possibilidade de redução da largura da coquilha; 

 Simetria do gradiente de tensões de origem térmica; 

 Ataques acoplados numa superfície não visível e plana da peça (1): facilita a remoção 

dos ataques aquando dos processos de corte e maquinagem; 

 Alimentadores posicionados a favor da gravidade (2); 

 Alimentadores quentes (2): são pré-aquecidos pela passagem de metal, tornando-se 

assim mais eficientes. 

Desvantagens: 

 Aumento da altura da coquilha; 

 Alimentadores não esféricos (2): forma geométrica ideal pois é a que possui maior 

módulo; 

 Turbulência no enchimento provocada pela considerável queda de metal (3). 

Layout 3: 

 

Figura 71 - Modelação 3D do layout 3 com recurso ao software SolidWorks 
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Figura 72 - Desenho de conjunto 2D do layout 3 obtido com recurso ao software SolidWorks 

Vantagens: 

 Elevada produtividade: vazamento de quatro peças simultaneamente; 

 Possibilidade de redução da largura da coquilha; 

 Simetria do gradiente de tensões de origem térmica; 

 Ataques acoplados numa superfície não visível e plana da peça (1): facilita a remoção 

dos ataques aquando dos processos de corte e maquinagem; 

 Alimentadores quentes (2): são pré-aquecidos pela passagem de metal, tornando-se 

assim mais eficientes; 

 Reduzida turbulência no enchimento provocada pela queda de metal. 

Desvantagens: 

 Aumento da altura da coquilha; 

 Alimentadores não esféricos (2): forma geométrica ideal pois é a que possui maior 

módulo; 

 Alimentadores posicionados em contra gravidade (2). 
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Layout 4: 

 

Figura 73 - Modelação 3D do layout 4 com recurso ao software SolidWorks 

 

Figura 74 - Desenho de conjunto 2D do layout 4 obtido com recurso ao software SolidWorks 
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Vantagens: 

 Elevada produtividade: vazamento de quatro peças simultaneamente; 

 Possibilidade de redução da largura da coquilha; 

 Simetria do gradiente de tensões de origem térmica; 

 Ataques acoplados numa superfície não visível e plana da peça (2): facilita a remoção 

dos ataques aquando dos processos de corte e maquinagem; 

 Alimentadores posicionados a favor da gravidade (3); 

 Reduzida turbulência no enchimento provocada pela queda de metal. 

Desvantagens: 

 Aumento da altura da coquilha; 

 Alimentadores não esféricos (3): forma geométrica ideal pois é a que possui maior 

módulo; 

 Alimentadores frios (3): não são pré-aquecidos pela passagem de metal, tornando-se 

assim menos eficientes. 

 Ataques acoplados numa superfície visível e curva da peça (1): dificulta a remoção 

dos ataques aquando dos processos de corte e maquinagem, com possíveis 

consequências a nível estético. 

Layout 5: 

 

Figura 75 - Modelação 3D do layout 5 com recurso ao software SolidWorks 
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Figura 76 - Desenho de conjunto 2D do layout 5 obtido com recurso ao software SolidWorks 

Vantagens: 

 Elevada produtividade: vazamento de quatro peças simultaneamente; 

 Possibilidade de redução da altura da coquilha; 

 Simetria do gradiente de tensões de origem térmica; 

 Reduzida turbulência no enchimento provocada pela queda de metal; 

 Ataques acoplados numa superfície não visível e plana da peça (1): facilita a remoção 

dos ataques aquando dos processos de corte e maquinagem; 

 Alimentadores quentes (2): são pré-aquecidos pela passagem de metal, tornando-se 

assim mais eficientes. 

Desvantagens: 

 Aumento da largura da coquilha; 

 Alimentadores não esféricos (2): forma geométrica ideal pois é a que possui maior 

módulo; 

 Alimentadores posicionados em contra gravidade (2). 
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Layout 6: 

 

Figura 77 - Modelação 3D do layout 6 com recurso ao software SolidWorks 

 

Figura 78 - Desenho de conjunto 2D do layout 6 obtido com recurso ao software SolidWorks 
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Vantagens: 

 Elevada produtividade: vazamento de quatro peças simultaneamente; 

 Possibilidade de redução da altura da coquilha; 

 Simetria do gradiente de tensões de origem térmica; 

 Reduzida turbulência no enchimento provocada pela queda de metal; 

 Ataques acoplados numa superfície não visível e plana da peça (1): facilita a remoção 

dos ataques aquando dos processos de corte e maquinagem; 

 Alimentadores quentes (2): são pré-aquecidos pela passagem de metal tornando-se 

assim mais eficientes. 

Desvantagens: 

 Aumento da largura da coquilha; 

 Alimentadores não esféricos (2): forma geométrica ideal pois é a que possui maior 

módulo. 

 

3.3.2.2 Escolha de conceitos 

Pela análise das vantagens e desvantagens de cada conceito conclui-se que os layouts 1 e 4 

não podem fazer parte da solução final, pois apresentam como desvantagem o facto de terem 

ataques acoplados numa superfície visível e curva da peça. Este posicionamento suscita grande 

preocupação, uma vez que dificulta a remoção dos ataques aquando dos processos de corte e 

maquinagem, com possíveis consequências a nível estético (aparecimento de manchas nos 

fundidos durante o tratamento de anodização). Estes dois layouts denotam ainda a agravante de 

possuírem alimentadores frios (não são pré-aquecidos pela passagem de metal), condição que 

pode inviabilizar a sua correta atuação. Os layouts 2 e 3 também são excluídos da solução final, 

mas por motivos díspares dos anteriormente anunciados. Relativamente ao layout 2 constata-se 

que a considerável queda de metal durante o enchimento pode originar escoamentos turbulentos 

com consequências bastante prejudiciais na qualidade dos fundidos. Deste modo, a elevada 

probabilidade de surgir defeitos associada a este fenómeno ditou a eliminação deste conceito. 

Por sua vez, o layout 3 é preterido pelo facto de os alimentadores estarem posicionados em 

contra gravidade, condição que impossibilita a correta alimentação das peças e aumenta a 

probabilidade de aparecerem rechupes de solidificação. 
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Os layouts 5 e 6 são os que asseguram, ainda que teoricamente, as melhores condições de 

enchimento. Com efeito, ambos os conceitos apresentam, na generalidade, as mesmas 

vantagens e desvantagens, sendo que a diferença reside essencialmente no posicionamento e na 

quantidade de alimentadores utilizados: no layout 5 utiliza-se quatro alimentadores que fazem 

parte dos respetivos canais de ataque, enquanto no layout 6 utiliza-se dois alimentadores 

centrais que fazem parte do gito. Assim, a escolha é feita tendo por base o fator económico. A 

existência do dobro de alimentadores no layout 5 face ao layout 6 leva a crer que seja necessária 

uma maior quantidade de metal para a produção dos fundidos. Além disso, o layout 6 

proporciona, caso seja possível, um maior retorno de metal ao cadinho. Deste modo, a escolha 

recai no layout 6, pois é o que permite obter as asas com o maior rendimento metalúrgico. 

 

3.3.3 Dimensionamento do sistema de alimentação: solução 

sobredimensionada 

Definido o layout a utilizar como configuração da cavidade da coquilha, a próxima etapa no 

projeto do sistema de gitagem e alimentação para o puxador 82005 consiste no 

dimensionamento do sistema de alimentação. Geralmente, o sistema de alimentação é projetado 

antes do sistema de gitagem, uma vez que o dimensionamento deste requer o conhecimento 

prévio do volume total de metal que vai fluir. 

Como referido anteriormente, a solução ideal para a STA passa por conseguir-se produzir as 

asas isentas de defeitos e com o maior rendimento metalúrgico possível. Como tal, o processo 

de dimensionamento do sistema de gitagem e alimentação vai ser realizado de forma iterativa: 

sobredimensionamento do sistema de gitagem e alimentação na fase inicial, com posterior 

ajuste da dimensão e configuração até que as condições teoricamente ótimas sejam alcançadas. 

 

3.3.3.1 Determinação dos pontos quentes da peça 

O estudo efetuado na secção 3.2 mostrou que o ponto quente da peça (última secção da peça 

a solidificar) situa-se na zona de interseção desta com o ataque do alimentador (local onde 

surgiram os rechupes), conforme indica a figura 79. Este resultado vem de encontro aquilo que 

seria de esperar, uma vez que tal como foi referido na secção 2.6.2.1 (dimensionamento), as 

zonas maciças são mais propicias ao aparecimento de rechupes, pois são as últimas a solidificar.  
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Figura 79 - Ponto quente do puxador 82005 

3.3.3.2 Módulo do alimentador  

Face à escassez de informação acerca do procedimento a seguir no dimensionamento de 

sistemas de gitagem e alimentação para a produção de fundidos através do processo de FCBP, 

decidiu-se realizar o dimensionamento tendo por base as regras utilizadas no processo de FCG 

e que foram descritas detalhadamente na secção 2.6. Nesse contexto, o cálculo do módulo do 

alimentador envolve as seguintes fases: 

1ª- Cálculo do módulo da peça: tendo em consideração a figura 79 e através do comando 

Mass Properties do software SolidWorks, foi possível obter os valores da área 

superficial (surface area) e do volume da secção da peça a alimentar, necessários 

para o cálculo do módulo segundo a regra de Chvorinov.  

 

Figura 80 - Cálculo do módulo da peça: a) peça; b) secção da peça a alimentar e c) valores do volume e da 

área superficial da secção da peça a alimentar (obtidos pelo software SolidWorks) 
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 𝑀𝑝𝑒ç𝑎 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=

33119,46

7372,73
= 4,5 𝑚𝑚 

(21) 

2ª- Cálculo do módulo do alimentador: é obtido multiplicando o módulo da peça por um 

fator de segurança “K”. Desta forma, garante-se que o alimentador arrefece depois 

da secção da peça a alimentar. De acordo com a tabela 16 e considerando a liga AG4Z 

como sendo uma liga leve, o coeficiente de segurança assume o valor de 1,4. 

 

 
𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥ 𝑀𝑝𝑒ç𝑎 × 𝐾 ⇔ 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥ 6,3 𝑚𝑚 (22) 

Segundo a pesquisa bibliográfica realizada na secção 2.6.2.1 (dimensionamento), a 

equação anterior é válida apenas para alimentadores que alimentem unicamente uma 

peça, não tendo sido encontrada qualquer referência à forma de cálculo do módulo 

de arrefecimento de alimentadores que alimentem simultaneamente duas peças. Não 

obstante, de acordo com (Duarte 2014), a experiência prática dita que neste tipo de 

configuração o valor do módulo do alimentador deve situar-se entre o valor do 

módulo calculado para a alimentação de apenas uma peça e o dobro deste, ou seja: 

 

 6,3 ≤ 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ≤ 2 × 6,3 ⇔ 6,3 ≤ 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ≤ 12,6 𝑚𝑚 (23) 

Como foi referido anteriormente, nesta primeira fase opta-se por projetar um sistema 

de alimentação e de gitagem sobredimensionado. Como tal, atribui-se o valor mais 

elevado ao módulo do alimentador, isto é, os 12,6 mm. 

 

3ª- Cálculo do volume necessário para o alimentador: além de arrefecer depois das 

secções da peça a alimentar, é fundamental garantir que o alimentador dispõe de 

metal suficiente para alimentar essas mesmas secções. O cálculo do volume 

necessário é efetuado tendo em consideração os dados da figura 80, as propriedades 

da liga e o tipo de alimentador, da seguinte forma: 

 
𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑉𝑠𝑒𝑐çõ𝑒𝑠 𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 ×

𝛽

𝜇 − 𝛽
= 123015,14 𝑚𝑚3 

(24) 

Onde, 

 𝑉𝑠𝑒𝑐çõ𝑒𝑠 𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟: volume das secções das duas peças a alimentar; 

 β: contração volumétrica da liga [%]. De acordo com (Duarte 2014), para a liga 

AG4Z a contração é cerca de 13%; 

 µ: rendimento do alimentador [%]. De acordo com (Rocha 2015), alimentadores que 

forneçam metal para duas peças podem assumir um rendimento de 20%. 
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3.3.3.3 Dimensionamento do alimentador 

Os alimentadores com formato esférico são os que possuem a melhor relação entre o volume 

e a área superficial (maior módulo). No entanto, esta geometria apresenta problemas 

relacionados com pressões metalostáticas. Deste modo, decidiu-se utilizar alimentadores com 

o corpo cilíndrico (configuração mais usada a nível industrial) e os topos esféricos.  

Recorrendo às formulas de cálculo do módulo de alimentadores cilíndricos, tem-se que: 

 

Figura 81 - Dimensionamento de alimentadores cilíndricos (International 2009) 

 𝐷 = 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 × 5,35 = 12,6 × 5,35 ≈ 67 𝑚𝑚 (25) 

 𝐻 = 1,5 × 𝐷 = 1,5 × 67 ≈ 100 𝑚𝑚 (26) 

Na figura 82 é possível ver o resultado da modelação 3D do alimentador efetuada com 

recurso ao software SolidWorks, enquanto na tabela 20 é feita a validação do dimensionamento. 

 

Figura 82 - Modelação 3D do alimentador com recurso ao software SolidWorks 

Tabela 20 - Comparação entre os valores calculados e os utilizados no modelo 3D
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Pela análise da tabela 20 verifica-se que o alimentador cumpre o requisito relativo ao volume 

teoricamente necessário. Contudo, constata-se que o valor do módulo obtido é superior ao limite 

teórico de 12,6 mm. Desta forma, decidiu-se diminuir o valor do diâmetro (passa de 67 mm 

para 60 mm) e voltar a realizar a modelação 3D e a validação do dimensionamento. Os 

resultados obtidos podem ser vistos na figura 83 e na tabela 21. 

 

Figura 83 - Modelação 3D do alimentador com recurso ao software SolidWorks 

Tabela 21 - Comparação entre os valores calculados e os utilizados no modelo 3D 

 

Pela análise da tabela 21 fica patente que a diminuição do diâmetro do alimentador permite 

reduzir o valor do módulo ao ponto de ficar compreendido no intervalo de valores estabelecidos 

e próximo do limite máximo teórico desejado nesta fase. Verifica-se também que o alimentador 

possui o volume necessário para alimentar as peças. Assim, ambos os requisitos (térmico e 

volumétrico) são cumpridos. 

Importa referir que o dimensionamento definido para os alimentadores serve como ponto de 

partida para a solução final, uma vez que foi realizado de acordo com as regras de cálculo 

estabelecidas para os processos de FCG, além de que não é habitual utilizar-se alimentadores 

nos processos de FCBP. 
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3.3.3.4 Distância de ação do alimentador 

Finalizado o dimensionamento do alimentador, surge a necessidade de calcular a distância 

ao longo da peça no qual ele atua eficientemente (distância de alimentação). A distância de ação 

é calculada através do ábaco bi-algorítmico de Gabel para placas ou barras em liga de alumínio, 

conforme indica a figura seguinte. 

 

Figura 84 - Raio de ação do alimentador em função do módulo da peça e do metal vazado (liga de alumínio) 

(Ferreira 1999) 

De acordo com a figura 84, o alimentador consegue fornecer metal líquido até uma distância 

máxima de 75 mm, a partir da qual deixa de atuar eficientemente. De realçar que no projeto 

utiliza-se uma distância de alimentação de cerca de 15 mm (valor inferior ao limite 

estabelecido), pelo que se espera que as peças não possuam rechupes devido à contração 

metálica não compensada durante a solidificação.  
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3.3.4 Dimensionamento do sistema de gitagem: solução sobredimensionada 

Concluído o projeto do sistema de alimentação, dá-se início ao dimensionamento do sistema 

de gitagem. Esta etapa engloba o dimensionamento do gito de enchimento, dos canais de 

distribuição e dos ataques.  

Importa referir que, tal como sucedeu aquando do projeto do sistema de alimentação, o 

sistema de gitagem vai ser sobredimensionado nesta fase inicial, sendo posteriormente 

redimensionado e reconfigurado até que as condições teoricamente ótimas sejam alcançadas. 

 

3.3.4.1 Dimensionamento do ataque 

O estudo realizado pelo INEGI relativamente à produção do puxador 82005 pelo processo 

de FCG permitiu concluir, ainda que teoricamente, que a utilização do sistema de gitagem V6 

juntamente com a aplicação de revestimentos muito isolantes nos alimentadores e nos pescoços 

permitia obter as peças isentas de defeitos relevantes. Contudo, esse sistema foi configurado de 

forma a parte do ataque estar acoplado numa superfície visível da peça, situação que deve ser 

evitada sempre que possível, pois pode provocar danos estéticos oriundos dos processos de 

corte e maquinagem. Por conseguinte, e no sentido de encontrar uma solução próxima de algum 

sistema já testado pela STA, decidiu-se utilizar ataques com um perfil praticamente idêntico ao 

representado na figura 85. 

 

Figura 85 - Geometria do ataque: a) vista de frente (imagem virtual) e b) vista de trás (imagem real do ataque 

na peça 42005 obtida por FCG pela STA)   
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A única alteração efetuada ao perfil foi feita tendo em conta a recomendação dada pelo 

INEGI de eliminar-se as esquinas vivas com o intuito de abrir caminho para a alimentação, 

minimizar a turbulência no enchimento da moldação e prevenir fissuração e rechupes nas peças. 

Não obstante, manteve-se o mesmo valor para a área da superfície de ataque. Na figura 86 é 

possível ver a alteração geométrica efetuada, juntamente com o valor da área da superfície de 

ataque. 

 

Figura 86 - Alteração geométrica: a) perfil de ataque inicial e b) perfil de ataque adotado no projeto 

Como referido anteriormente, um dos propósitos da dissertação é a criação de um modelo 

para o dimensionamento de sistemas de gitagem e alimentação para a peça 82005 obtida por 

FCBP que possa ser utilizado pela empresa STA. Como tal, é importante definir uma 

metodologia de cálculo para os ataques que permita justificar o dimensionamento que será 

estabelecido no projeto. Nesse sentido, de acordo com as regras aplicadas nos processos de 

FCG e considerando que se utiliza alimentadores laterais, o diâmetro do ataque pode ser 

calculado segundo as fórmulas indicadas na figura 87. 

 

Figura 87 - Dimensionamento de ataques acoplados a alimentadores laterais segundo regras aplicados nos 

processos de FCG (International 2009) 
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𝐿𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 ≤

𝐷𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

2
⇔ 𝐿𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 ≤

60

2
⇔ 𝐿𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 ≤ 30 𝑚𝑚 

(27) 

 

 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 1,2 × 𝐿𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 + 0,1 × 𝐷𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ⇔ 

⇔ 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 1,2 × 30 + 0,1 × 60 = 42 𝑚𝑚 

(28) 

 

 
𝐴 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =

𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
2 × 𝜋

4
=

422 × 𝜋

4
≅ 1385 𝑚𝑚2 

(29) 

Caso fossem utilizados alimentadores de topo, o diâmetro do ataque podia ser calculado 

segundo as fórmulas indicadas na figura 88. 

 

Figura 88 - Dimensionamento de ataques acoplados a alimentadores de topo segundo regras aplicados nos 

processos de FCG (International 2009) 

 
𝐿𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 ≤

𝐷𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

2
⇔ 𝐿𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 ≤

60

2
⇔ 𝐿𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 ≤ 30 𝑚𝑚 

(30) 

 

 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝐿𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 + 0,2 × 𝐷𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ⇔ 

⇔ 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 30 + 0,2 × 60 = 42 𝑚𝑚 

(31) 

 

 
𝐴 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =

𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
2 × 𝜋

4
=

422 × 𝜋

4
≅ 1385 𝑚𝑚2 

(32) 
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Pelas equações 29 e 32 verifica-se que os valores obtidos teoricamente para a área de ataque 

são iguais ao valor da área de ataque que vai ser implementada no projeto e que foi utilizada 

pela STA nos ensaios de vazamento do puxador 82005 por FCG (figura 86). Assim, embora as 

áreas de ataque teóricas sejam referentes a uma superfície circular e tenham sido calculadas 

segundo regras estabelecidas para a FCG, fica comprovado que o método de cálculo pode ser 

aplicado no dimensionamento de ataques com o perfil que foi definido para o projeto e para a 

produção de peças por FCBP, conforme indica a figura 89. 

 

Figura 89 - Dimensionamento do perfil de ataque segundo regras estabelecidas para FCG 

 

3.3.4.2 Dimensionamento do gito e canais de distribuição 

Em termos ideais, o gito e os canais de distribuição devem apresentar um perfil cilíndrico, 

pois é a geometria que garante um maior módulo. No entanto, na prática, por motivos de 

facilidade de fabrico, a STA projeta o sistema de gitagem com um perfil idêntico ao 

representado na figura 90 e que foi utilizado nos ensaios de vazamento do puxador 82005 por 

FCG. 

 

Figura 90 - Perfil do sistema de gitagem utilizado pela STA na produção do puxador 82005 por FCG: a) 

imagem virtual e b) imagem real 
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Para o caso em estudo, opta-se por utilizar um gito com um perfil cilíndrico, enquanto para 

os canais de distribuição é necessário definir uma geometria que permita satisfazer as seguintes 

condições: 

 Acoplar os ataques; 

 Direcionar o fluxo de metal para a cavidade da moldação; 

 Direcionar a solidificação para os alimentadores; 

 Eliminar escoamentos turbulentos no enchimento da moldação. 

 Desta forma, a solução passa por modelar os canais de distribuição com o mesmo perfil dos 

ataques, com um ligeiro desnível que permite direcionar o fluxo do alimentador para a cavidade 

da moldação, com um módulo intermédio (maior que o módulo da secção da peça a alimentar 

e menor que o módulo do alimentador) que garante uma solidificação direcionada e com 

mudanças progressivas de direção, pois, como enunciado na secção 2.6.3.1, mudanças subtidas 

na direção do fluído promovem a criação de escoamentos turbulentos. Na figura 91 é possível 

ver várias perspetivas do canal de distribuição que vai ser implementado, juntamente com o 

valor do módulo de arrefecimento. 

 

Figura 91 - Solução geométrica do canal de distribuição e respetivo valor do módulo 

Selecionada a geometria do gito e dos canais de distribuição dá-se início ao 

dimensionamento dos componentes através da escolha da relação de gitagem. Segundo (Passini 

2005), os sistemas de gitagem despressurizados são os mais adequados para as ligas de 

alumínio, como é o caso da liga AG4Z em estudo. Assim, de acordo com as relações de gitagem 

descritas na tabela 19 e tendo em consideração o facto de as áreas dos ataques e dos canais de 

distribuição possuírem valores consideráveis e iguais, opta-se por uma relação de gitagem de 

1:6:6 que proporciona os seguintes valores para as áreas das secções transversais: 
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 𝐴 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 = 1385 𝑚𝑚2 (33) 

Como o sistema é composto por quatro ataques tem-se que, 

 

 𝑆 𝑡 = 𝐴 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 × 𝑛 = 1385 × 4 = 5540 𝑚𝑚2 (34) 

Por sua vez, 

 𝐴 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 =
𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜

𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒
 ×

𝑆𝑡

𝑛
 ⇔ 

⇔ 𝐴 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 =
6

6
×

5540

4
= 1385 𝑚𝑚2 

(35) 

 

 𝐴𝑔𝑖𝑡𝑜 =
𝑟𝑔𝑖𝑡𝑜

𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒
 × 𝑆𝑡  ⇔ 𝐴𝑔𝑖𝑡𝑜 =

1

6
× 5540 ≅ 923 𝑚𝑚2 

(36) 

Assim sendo, 

 
𝐷 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 = 2 × √

𝐴 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜

𝜋
⇔ 

⇔ 𝐷 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 = 2 × √
1385

𝜋
= 42 𝑚𝑚 

(37) 

 

 
𝐷𝑔𝑖𝑡𝑜 = 2 × √

𝐴 𝑔𝑖𝑡𝑜

𝜋
⇔ 𝐷 𝑔𝑖𝑡𝑜 = 2 × √

923

𝜋
≅ 34 𝑚𝑚 

(38) 

Importa referir que a adoção nesta fase de um perfil circular para os canais de distribuição 

surge da necessidade de obter-se um valor para o diâmetro que permita dimensionar o 

verdadeiro perfil de acordo com as equações expressas na figura 89, sendo que neste caso o 

𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 é substituído pelo 𝐷𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 . 
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Finalizado o dimensionamento do sistema de gitagem e alimentação, é possível calcular, 

ainda que teoricamente, o rendimento metalúrgico do processo. Assim, recorrendo ao software 

SolidWorks para o cálculo dos volumes e considerando um único vazamento onde todas as 

peças obtidas estão isentas de defeitos relevantes (peças sãs), tem-se que: 

 
ƞ =

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑠ã𝑠 𝑑𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑒

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑠ã𝑠 𝑑𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑒 + 𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑔𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 
× 100 ⇔ 

⇔ ƞ =
355652,56

355652,56 + 847195,39
× 100 = 30 % 

(39) 

Apesar de o rendimento obtido ser baixo, é necessário relembrar que nesta primeira fase 

optou-se por sobredimensionar o sistema de gitagem e alimentação. Como tal, é de esperar que 

o rendimento aumente consideravelmente com a solução final. 

Normalmente complementa-se todo o estudo teórico que envolve o projeto do sistema de 

gitagem e alimentação com a simulação de enchimento e solidificação. Contudo, o INEGI não 

dispõe no corrente ano letivo da licença de utilização do software de simulação ProCAST, pelo 

que foi impossível realizar este procedimento. Não obstante, encontra-se representado na figura 

92 o sistema modelado através do software SolidWorks, juntamente com a respetiva coquilha e 

algumas cotas relevantes, e que seria sujeito à análise de enchimento e solidificação. 

 

Figura 92 – Sistema passível de simulação (solução sobredimensionada): a) vista de frente e b) vista isométrica 
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3.3.5 Redimensionamento do sistema de alimentação: solução otimizada  

Ao contrário do que ocorreu na fase inicial em que se sobredimensionou o sistema de 

gitagem e alimentação, nesta etapa propõe-se a otimização do projeto de forma a conseguir-se 

produzir as asas isentas de defeitos e com o maior rendimento metalúrgico possível. Todavia, 

o procedimento a seguir no dimensionamento dos componentes vai ser o mesmo. 

 

3.3.5.1 Módulo do alimentador 

No seguimento do que foi enunciado, atribui-se o menor dos valores anteriormente 

calculados para o módulo do alimentador, ou seja: 

𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 6,3 𝑚𝑚 

Relativamente ao volume necessário para o alimentador, o valor mantém-se: 

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 123015,14 𝑚𝑚3 

 

3.3.5.2 Dimensionamento do alimentador 

Recorrendo novamente às fórmulas de cálculo do módulo de alimentadores cilíndricos 

(figura 81), tem-se que: 

 𝐷 = 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 × 5,35 = 6,3 × 5,35 ≅ 34 𝑚𝑚 
(40) 

 𝐻 = 1,5 × 𝐷 = 1,5 × 34 = 51 𝑚𝑚 (41) 

Os ataques e canais de distribuição do sistema sobredimensionado foram projetados com o 

intuito de proporcionarem um enchimento da moldação sem queda de metal e sem turbulência, 

bem como uma solidificação direcional no sentido dos alimentadores, pelo que decidiu-se 

manter a dimensão das respetivas áreas. Nesse sentido, é necessário aumentar a altura dos 

alimentadores de forma a poderem acoplar os canais de distribuição. 

𝐻𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 = 71 𝑚𝑚 

Tendo em conta que os alimentadores têm que cumprir o requisito térmico e volumétrico e 

visto que se pretende que o rendimento metalúrgico do processo seja o mais elevado possível, 

decidiu-se atribuir o valor de 85mm para a altura para os alimentadores. 
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Na figura 93 é possível ver o resultado da modelação 3D do alimentador efetuada com 

recurso ao software SolidWorks, enquanto na tabela 22 é feita a validação do dimensionamento.  

 

Figura 93 - Modelação 3D do alimentador com recurso ao software SolidWorks 

Tabela 22 - Comparação entre os valores calculados e os utilizados no modelo 3D 

 

Pela análise da tabela 22 verifica-se que o alimentador não cumpre o requisito volumétrico. 

Contudo, os canais de distribuição, pelo posicionamento que adquirem, também vão atuar como 

“alimentadores”. Assim sendo, prevê-se que os alimentadores juntamente com os canais de 

distribuição possuam metal líquido suficiente para alimentar as peças. 

 

3.3.5.3 Distância de ação do alimentador  

A distância máxima de ação do alimentador mantém-se nos 75mm (figura 84), uma vez que 

o valor do módulo da peça utilizado no ábaco bi-algorítmico de Gabel é o mesmo. Todavia, no 

projeto adota-se uma distância de alimentação de cerca de 12mm (valor inferior ao limite 

estabelecido e superior à distância de segurança de 10mm aconselhável na prática industrial), 

pelo que se espera que as peças não possuam rechupes devido à contração metálica não 

compensada durante a solidificação e que o metal em circulação nos alimentadores não afete o 

processo de solidificação das peças. Importa salientar que a decisão de diminuir a distância de 

alimentação adotada no sistema sobredimensionado tem como propósito o aumento do 

rendimento metalúrgico do processo. 
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3.3.6 Redimensionamento do sistema de gitagem: solução otimizada 

3.3.6.1 Dimensionamento do ataque 

Considerando que se utilizam alimentadores laterais, o diâmetro do ataque pode ser 

calculado segundo as fórmulas indicadas na figura 87, ou seja: 

 
𝐿𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 ≤

𝐷𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

2
⇔ 𝐿𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 ≤

34

2
⇔ 𝐿𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 ≤ 17 𝑚𝑚 

(42) 

 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 1,2 × 𝐿𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 + 0,1 × 𝐷𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ⇔ 

⇔ 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 1,2 × 17 + 0,1 × 34 = 23,8 𝑚𝑚 

(43) 

 
𝐴 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =

𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
2 × 𝜋

4
=

23,82 × 𝜋

4
≅ 445 𝑚𝑚2 

(44) 

Importa referir que este valor da área do ataque teórica apenas vai servir para otimizar o 

dimensionamento do gito, uma vez que como foi referido anteriormente, o valor real da área 

superficial dos ataques e dos canais de distribuição vai manter-se nos 1385 𝑚𝑚2.  

Independentemente da dimensão, a conversão do perfil dos ataques e dos canais de 

distribuição de circular para o perfil utlizado no projeto é feita novamente segundo as equações 

expressas na figura 89. 

 

3.3.6.2 Dimensionamento do gito e canais de distribuição 

Apesar da redução de comprimento (derivada da diminuição da distância de alimentação), 

os canais de distribuição continuam a possuir um módulo de arrefecimento intermédio (maior 

que o módulo da secção da peça a alimentar e menor que o módulo do alimentador) que garante 

uma solidificação direcionada. 

Assim, adotando novamente uma relação de gitagem de 1:6:6, tem-se que: 

 𝐴𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 445 𝑚𝑚2  (45) 

Como o sistema é composto por quatro ataques, tem-se que: 

 𝑆 𝑡 = 𝐴 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 × 𝑛 = 445 × 4 = 1780 𝑚𝑚2 (46) 
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Por sua vez,  

 𝐴 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =
𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒
 ×

𝑆𝑡

𝑛
⇔ 

⇔ 𝐴 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =
6

6
×

1780

4
= 445 𝑚𝑚2 

(47) 

 
𝐴𝑔𝑖𝑡𝑜 =

𝑟𝑔𝑖𝑡𝑜

𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒
 × 𝑆𝑡  ⇔ 𝐴𝑔𝑖𝑡𝑜 =

1

6
× 1780 ≅ 297 𝑚𝑚2 

(48) 

Deste modo, 

 
𝐷 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 2 × √

𝐴 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎

𝜋
⇔ 

⇔ 𝐷 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 2 × √
445

𝜋
= 23,8 𝑚𝑚 

(49) 

 

𝐷𝑔𝑖𝑡𝑜 = 2 × √
𝐴 𝑔𝑖𝑡𝑜

𝜋
⇔ 𝐷 𝑔𝑖𝑡𝑜 = 2 × √

297

𝜋
≅ 20 𝑚𝑚 

(50) 

Assim sendo, e de acordo com o que foi referido anteriormente, o sistema de gitagem e 

alimentação vai ser modelado com as seguintes dimensões: 

 𝐴𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 = 1385 𝑚𝑚2 (51) 

 𝐴𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 = 1385 𝑚𝑚2 (52) 

 𝐴𝑔𝑖𝑡𝑜 = 297 𝑚𝑚2 (53) 

Como consequência, a relação de gitagem passa a ser de 1:18,6:18,6. Apesar de esta relação 

não constar na tabela 19, segundo (Passini 2005), a diversidade de valores aí presente demonstra 

que não existe uma regra bem definida, sendo que sistemas despressurizados que não sigam 

essas relações podem ser utilizados desde que o requisito de aumento da área seja obedecido. 

De facto, da pesquisa realizada não foi encontrada qualquer referência relativamente às relações 

de gitagem mais adequadas para os processos de FCBP, apenas concluiu-se que era benéfico 

adotar sistemas de gitagem despressurizados quando se vaza ligas de alumínio, uma vez que o 

decréscimo da velocidade do fluído associado ao aumento das áreas dos canais favorece as ligas 

com forte tendência a oxidar e a formar escória, como a liga AlMg4Zn em estudo. Contudo, na 

FCBP esse critério torna-se pouco relevante, pois é possível controlar a velocidade de 

enchimento independentemente da dimensão das áreas dos canais. 
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Finalizado o dimensionamento do sistema de gitagem e alimentação, é possível calcular, 

ainda que teoricamente, o rendimento metalúrgico do processo. Assim, recorrendo ao software 

SolidWorks para o cálculo dos volumes e considerando um único vazamento onde todas as 

peças obtidas estão isentas de defeitos relevantes (peças sãs), tem-se que: 

 
ƞ =

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑠ã𝑠 𝑑𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑒

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑠ã𝑠 𝑑𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑒 + 𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑔𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 
× 100 ⇔ 

⇔ ƞ =
355652,56

355652,56 + 407733,56
× 100 ≅ 47 % 

(54) 

Apesar de o valor obtido ser inferior aos valores típicos na FCBP, verifica-se um aumento 

de 17% do rendimento face ao alcançado com o sistema sobredimensionado, sendo que este 

valor poderá ser melhorado caso seja possível reaproveitar-se o metal que retorna ao forno. 

Na figura 94 encontra-se representado o sistema modelado através do software SolidWorks, 

juntamente com a respetiva coquilha e algumas cotas relevantes, e que seria sujeito à análise de 

enchimento e solidificação caso fosse possível utilizar-se o software de simulação ProCAST. 

 

Figura 94 – Sistema passível de ser simulado (solução otimizada): a) vista de frente e b) vista isométrica 
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Face à impossibilidade de dar continuidade ao estudo teórico que envolve o projeto do 

sistema de gitagem e alimentação através da simulação de enchimento e solidificação, torna-se 

inviável otimizar novamente o sistema, visto que a solução atual se aproxima dos limites 

dimensionais teoricamente aconselháveis: 

 Gito de enchimento com diâmetro de 20mm: valor comumente utilizado nos 

processos de FCBP; 

 Alimentador com módulo de arrefecimento de 7,3mm: valor próximo do valor 

mínimo de 6,3mm obtido mediante cálculos; 

  Alimentador com volume de 71384,89mm3: valor inferior ao valor mínimo de 

123015,14mm3 obtido mediante cálculos; 

 Distância horizontal entre a peça e o alimentador de 12mm: valor próximo da 

distância mínima de segurança de 10mm aconselhável na prática industrial; 

 Canal de distribuição com módulo de arrefecimento de 5,7mm: valor próximo do 

valor mínimo de 4,5mm (módulo de arrefecimento da secção da peça a alimentar). 

Assim, resta apenas validar o estudo realizado por intermédio da simulação numérica e de 

ensaios de vazamento experimentais, uma vez que todos os requisitos teóricos que definem a 

correta configuração dos sistemas de gitagem e alimentação foram cumpridos: 

 Alimentadores com módulo de arrefecimento superior ao das secções das peças que 

alimentam (requisito térmico): alimentadores solidificam depois das secções das 

peças às quais fornecem metal, proporcionando uma alimentação eficaz; 

 Alimentadores contêm metal líquido suficiente para compensar a contração 

volumétrica que ocorre nos fundidos durante a solidificação (requisito volumétrico) 

 Alimentadores quentes: são pré-aquecidos pela passagem de metal tornando-se assim 

mais eficientes; 

 Canais de distribuição com módulo de arrefecimento intermédio (maior que o 

módulo da secção da peça a alimentar e menor que o módulo do alimentador) que 

garante uma solidificação direcional no sentido dos alimentadores: condição de 

alimentação das peças até ao final da solidificação é garantida; 

 Canais de distribuição e ataques sem esquinas vivas: facilita o fluxo de metal, 

minimiza a turbulência no enchimento da moldação e previne a fissuração e rechupes 

nas peças; 
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 Canais de distribuição com mudanças progressivas de direção: impede a criação de 

escoamentos turbulentos com consequente formação de inclusões e filmes de óxidos; 

 Distância de alimentação inferior ao limite máximo estabelecido e superior à 

distância mínima de segurança aconselhável na prática industrial: proporciona peças 

isentas de rechupes devido à contração metálica não compensada durante a 

solidificação e garante que o metal em circulação nos alimentadores não afeta o 

processo de solidificação das peças; 

 Ataques acoplados numa superfície não visível e plana da peça: facilita a remoção 

dos ataques aquando dos processos de corte e maquinagem, não comprometendo a 

integridade estrutural e qualidade superficial das peças; 

 Enchimento da moldação com reduzida turbulência provocada peça queda de metal. 

Nesse sentido, importa realçar a necessidade de complementar o trabalho realizado nesta 

dissertação quando todas as condições estiverem reunidas, uma vez que se verifica que a 

produção do puxador 82005 por FCBP com recurso à implementação deste sistema de gitagem 

e alimentação revela-se um método mais produtivo e eficiente que o atualmente utilizado pela 

empresa STA (FCG), conforme indicado a seguir: 

 Número de peças obtidas em cada vazamento por FCG: 2; 

 Número de peças obtidas em cada vazamento por FCBP: 4; 

 Rendimento metalúrgico do processo de FCG (referente à gitagem V6 (figura 62) e 

calculado com recurso ao software SolidWorks): 26%; 

 Rendimento metalúrgico do processo de FCBP: 47%. 

Desta forma, e face ao que foi exposto, é possível concluir que o objetivo desta dissertação 

é cumprido: projeto de um sistema de gitagem e alimentação que permite produzir o puxador 

82005 pelo processo de FBCP, sendo que se prevê a obtenção de peças de maior qualidade, 

com menor percentagem de defeitos relevantes, com menores taxas de rejeição e com maior 

rendimento metalúrgico, comparativamente com as peças obtidas pelo processo de FCG 

praticado pela STA. Importa referir que a confirmação de todas estas previsões vai ter um 

reflexo na validação do procedimento utilizado no dimensionamento do sistema e que pode ser 

consultado no Anexo B. 
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4. Conclusões e trabalhos futuros 

A realização desta dissertação foi extremamente gratificante pois permitiu aprofundar 

conhecimentos relacionados com a temática da fundição, particularmente com o processo de 

fundição em coquilha por baixa pressão de ligas de alumínio, e desenvolver competências na 

produção de fundidos de qualidade. Deste modo, foi possível obter uma maior perceção dos 

problemas comuns de um engenheiro e de todo o processo relacionado com a procura de 

soluções para a resolução desses mesmos problemas. 

Os resultados obtidos no decorrer da realização deste trabalho permitiram retirar as seguintes 

conclusões: 

 O processo de FCBP revela-se uma excelente alternativa ao processo de FCG, uma 

vez que possibilita a obtenção de fundidos de qualidade superior derivado do 

controlo mais preciso da velocidade de enchimento: minimização de problemas com 

inclusões de ar e filmes de óxidos relacionados com enchimentos turbulentos; 

 O processo de FCBP permite adaptar os parâmetros de enchimento em função da 

geometria da peça e da fase do ciclo, sendo passível de ser automatizado, fator que 

se reflete na diminuição da penosidade do operador, no aumento da reprodutibilidade 

das características do fundido e no aumento da produtividade; 

 A simulação numérica de enchimento e solidificação é uma ferramenta essencial no 

desenvolvimento de qualquer produto de fundição, pois permite prever com elevada 

exatidão, e deste modo minimizar, erros de projeto ainda em fases iniciais do mesmo, 

onde o impacto económico é substancialmente mais reduzido. Desta forma, 

consegue-se otimizar o processo e produzir fundidos de melhor qualidade, tudo isto 

num período de tempo mais reduzido e com custos inferiores; 

 O layout escolhido para o sistema de gitagem e alimentação pareceu ser uma boa 

solução, dado que proporciona uma elevada produtividade e estabelece critérios 

apropriados à obtenção de fundidos de qualidade: simetria do gradiente de tensões 

de origem térmica, reduzida turbulência no enchimento provocada pela queda de 

metal e ataques acoplados numa superfície não visível e plana da peça; 

 Solução final proposta cumpre todos os requisitos teóricos que definem a correta 

configuração dos sistemas de gitagem e alimentação: 

o Enchimento da moldação com reduzida turbulência provocada pela queda de 

metal; 
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o Solidificação direcionada no sentido dos alimentadores que garante uma 

alimentação eficaz (sem bloqueio precoce do fluxo de metal) das peças até 

ao final do processo (requisito térmico): 

Mpeça ≤ Mcanal distribuição ≤ Malimentador 

Além disso, o sistema é composto por alimentadores quentes. 

o Compensação da contração volumétrica da liga durante a solidificação das 

peças (requisito volumétrico): 

Valimentador + Vcanal distribuição ≥ Vsecção da peça a alimentar 

o Enchimento da moldação sem restrição e fragmentação do fluxo de metal 

líquido com consequente formação de inclusões, filmes de óxidos, fissuração 

e rechupes: canais de distribuição e ataques sem esquinas vivas e com 

mudanças progressivas de direção; 

o Alimentação e solidificação eficiente das peças: distância de ação dos 

alimentadores inferior ao limite máximo estabelecido e superior à distância 

mínima de segurança aconselhável na prática industrial; 

o Operações de acabamento não comprometem a integridade estrutural e 

qualidade superficial das peças: ataques acoplados numa superfície de fácil 

acesso, não visível e plana da peça. 

Deste modo, importa realçar a necessidade de complementar o trabalho realizado 

nesta dissertação através da simulação de enchimento e solidificação e de ensaios de 

vazamento experimentais, uma vez que se verifica que a produção do puxador 82005 

por FCBP com recurso à implementação do sistema de gitagem e alimentação 

projetado revela-se um método mais produtivo e eficiente que o atualmente utilizado 

pela empresa STA (FCG), conforme indicado a seguir: 

o Número de peças obtidas em cada vazamento por FCG: 2; 

o Número de peças obtidas em cada vazamento por FCBP: 4; 

o Rendimento metalúrgico do processo de FCG (referente à gitagem V6 (figura 

62) e calculado com recurso ao software SolidWorks): 26%; 

o Rendimento metalúrgico do processo de FCBP: 47%. 
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Apesar de 47% ser um rendimento inferior aos rendimentos típicos na FCBP, ele 

poderá ser aumentado através do reaproveitamento de parte do metal que retorna ao 

forno. 

Por tudo isto, é aceitável afirmar que provavelmente a metodologia aplicada no 

dimensionamento do sistema de gitagem e alimentação, apesar de seguir as regras estabelecidas 

para os processos de FCG, é adequada e passível de ser implementada pela empresa STA visto 

que cumpre, ainda que nesta fase teoricamente, o objetivo definido para a dissertação: projeto 

de um sistema de gitagem e alimentação que permite produzir o puxador 82005 pelo processo 

de FCBP, sendo que se prevê a obtenção de peças de maior qualidade, com menor percentagem 

de defeitos relevantes, com menores taxas de rejeição e com maior rendimento metalúrgico, 

comparativamente com as peças obtidas pelo processo de FCG praticado pela empresa. 

Finalizadas as conclusões, sugere-se, em seguida, alguns trabalhos suscetíveis de serem 

realizados futuramente no contexto desta dissertação: 

 Simulação, com recurso a software especializado, do enchimento e solidificação do 

sistema de gitagem e alimentação projetado; 

 Produção da coquilha referente ao puxador 82005 de acordo com o sistema de 

gitagem e alimentação projetado e validado pela simulação; 

 Ensaios de vazamento do puxador 82005 para validação prática do sistema projetado 

e da metodologia de dimensionamento utilizada; 

 Estudo comparativo entre a qualidade dos puxadores 82005 produzidos pelo 

processo de FCBP e por FCG, de forma a comprovar as potencialidades do processo 

de baixa pressão na produção de fundidos em ligas de alumínio; 

 Estudo da influência do tipo de liga vazada na qualidade dos puxadores 82005 

produzidos por FCBP: trabalho centrado no mesmo tema desta dissertação, mas 

abordando-o do ponto de vista metalúrgico, ao invés do ponto de vista do processo 

de fundição. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Resultados do estudo metalográfico 

Todas as micrografias que vão ser apresentadas a seguir foram obtidas no âmbito do estudo 

metalográfico realizado pelo INEGI referente à peça 82005 produzida pelo processo de FCG. 

Esse estudo tinha como objetivo analisar os rechupes e micro rechupes presentes nos fundidos 

de forma a determinar-se qual a melhor configuração geométrica para o sistema de gitagem e 

alimentação que permitisse obter as peças sãs. 

 

Figura 95 - Micrografias da peça A1, da zona 1 e do lado 1 e 2 
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Figura 96 - Micrografias da peça A1, da zona 2 e do lado 1 e 2 
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Figura 97 - Micrografias da peça A1, da zona 3 e do lado 1 e 2 

 

Figura 98 - Micrografias da peça B1, da zona 1 e do lado 1 e 2 
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Figura 99 - Micrografias da peça B1, da zona 2 e do lado 1 e 2 

 

Figura 100 - Micrografias da peça B1, da zona 3 e do lado 1 e 2 
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ANEXO B: Modelo de dimensionamento do sistema de gitagem e 

alimentação para a produção do puxador 82005 pelo processo de 

FCBP 

Apresenta-se em seguida o procedimento a adotar no dimensionamento do sistema de 

gitagem e alimentação para a produção do puxador 82005 pelo processo de FCBP: 

1º. Determinação dos pontos quentes da peça: esta etapa foi realizada através do estudo 

metalográfico de duas asas produzidas pelo processo de FCG e pela análise dos 

resultados obtidos na simulação da solidificação. 

2º. Cálculo do módulo de arrefecimento da peça (regra de Chvorinov): esta etapa foi 

realizada com recurso ao software SolidWorks tendo em consideração a análise 

efetuada no ponto anterior. 

 𝑀𝑝𝑒ç𝑎 =
𝑉

𝑆
 

(55) 

Onde, 

 𝑉: volume da secção da peça a alimentar [mm3]; 

 𝑆: área superficial da secção da peça a alimentar [mm2]. 

3º. Determinação do coeficiente de segurança (K): função do tipo de liga a vazar: 

Tabela 23 - Coeficientes de segurança (K) 
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4º. Cálculo do módulo de arrefecimento do alimentador (requisito térmico): 

a. Alimentador fornece metal apenas a uma peça: 

 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥ 𝑀𝑝𝑒ç𝑎 × 𝐾 (56) 

b. Alimentador fornece metal a duas peças simultaneamente: 

 𝑀𝑝𝑒ç𝑎 × 𝐾 ≤ 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ≤ 2 × 𝑀𝑝𝑒ç𝑎 × 𝐾 (57) 

5º. Cálculo do volume necessário para o alimentador (requisito volumétrico): 

 
𝑉𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑉𝑝𝑒ç𝑎 ×

𝛽

𝜇 − 𝛽
 

(58) 

Onde, 

 𝑉𝑝𝑒ç𝑎: volume da secção da peça, ou das peças, a alimentar [mm3]; 

 𝛽: contração volumétrica da liga após arrefecimento [%]; 

 𝜇: rendimento do alimentador [%]. 

6º. Dimensionamento do alimentador considerando que apresenta um perfil cilíndrico: 

alimentador deve possuir uma dimensão que garanta que cumpre o requisito térmico 

e volumétrico impostos nos dois últimos pontos.  

 

Figura 101 - Dimensionamento de alimentadores cilíndricos 

 𝐷 = 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 × 5,35 (59) 

 𝐻 = 1,5 × 𝐷 (60) 

7º. Cálculo da distância de ação do alimentador através do ábaco bi-algorítmico de 

Gabel. 
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8º. Dimensionamento do ataque considerando que apresenta um perfil circular: 

 

Figura 102 - Dimensionamento do ataque em função da posição do alimentador: a) alimentador lateral e b) 

alimentador de topo 

Além deste método, o ataque também pode ser dimensionado através do cálculo da 

secção crítica, conforme indicado a seguir: 

 𝐴𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 =
𝑆𝑡

𝑛
 

(61) 

Onde, 

 𝐴𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒: área do ataque [𝑚𝑚2]; 

 𝑆𝑡: secção crítica [mm2]; 

 𝑛: número de ataques. 

Sendo que, 

 𝑆𝑡 =
𝑉𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙

𝑣 × 𝑡𝑚á𝑥
 (62) 

Onde, 

 𝑉𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙: volume de metal que flui pela secção crítica [mm3]; 

 𝑣: velocidade do metal na secção crítica [mm/s]; 

 𝑡𝑚á𝑥: tempo necessário para o enchimento da moldação após a secção crítica [s]. 



Fundição em coquilha por baixa pressão de ligas de alumínio 

162 

 

Por sua vez, 

 𝑣 = √2𝑔ℎ (63) 

Onde, 

 𝑔: aceleração da gravidade: equivalente a 9,8m/s2; 

 ℎ: altura da secção critica em relação à superfície do metal líquido no forno [mm]. 

Sendo que, 

 𝑡𝑚á𝑥 = 𝐵 × √𝐺 (64) 

Onde, 

 𝐵: fator que varia em função da espessura mínima da peça e que pode ser obtido na 

tabela 24; 

 𝐺: massa de material que passa pela secção crítica [Kg]. 

Tabela 24 - Fatores para o cálculo do tempo de enchimento 

 

Desta forma, 

 

𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 = √
𝐴𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒

𝜋
× 2 

(65) 

Por fim, resta converter o perfil do ataque de circular para o definido no projeto, de 

acordo com a figura seguinte: 
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Figura 103 - Conversão do perfil dos ataques de circular para o perfil definido no projeto 

9º. Determinação da relação de gitagem. 

 

10º. Dimensionamento do gito: 

 𝐴𝑔𝑖𝑡𝑜 =
𝑟𝑔𝑖𝑡𝑜

𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒
 × 𝑆𝑡 (66) 

 

𝐷𝑔𝑖𝑡𝑜 = 2 × √
𝐴 𝑔𝑖𝑡𝑜

𝜋
 

(67) 

11º. Dimensionamento dos canais de distribuição: a adoção nesta fase de um perfil 

circular para os canais de distribuição surge da necessidade de obter-se um valor 

para o diâmetro que permita dimensionar o verdadeiro perfil de acordo com as 

equações expressas na figura 103, sendo que neste caso o 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 ou 𝐷𝑛 é 

substituído pelo 𝐷 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜. 

 𝐴 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 =
𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜

𝑟𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒
 ×

𝑆𝑡

𝑛
 (68) 

 

𝐷 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 = 2 × √
𝐴 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜

𝜋
 

(69) 

Onde, 

 n: número de canais de distribuição. 

12º. Cálculo do rendimento metalúrgico do processo: 

 
ƞ =

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑠ã𝑠 𝑑𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑒

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑠ã𝑠 𝑑𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑒 + 𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑔𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 
× 100 

(70) 



Fundição em coquilha por baixa pressão de ligas de alumínio 

164 

 

 


