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Resumo  
 

Este artigo apresenta uma alternativa para a fundição de um componente utilizado em produto válvula esfera padrão 
construtivo, de acordo com norma API6D. O estudo iniciou-se por meio de um caso da indústria de Micromazza 
PMP Ltda, que utilizava somente processo de fundição areia para peças com diâmetros de válvulas a partir de 6” e 
implementação da solução de fundição centrifuga horizontal como forma de produção alternativa. Realizou-se a 
comparação entre o processo convencional anteriormente praticado e o processo atual alternativo, com o intuito de 
demonstrar  que é possível aliar  a otimização de recursos tecnológicos ao reaproveitamento de recursos disponíveis. 
Para o presente trabalho foi escolhida uma liga de aço, conforme Norma ASTM A 351 Grau CF8, aplicada a partes 
das válvulas diretamente em contato com fluidos corrosivos. Com os resultados obtidos, percebeu-se que o processo 
alternativo gera economia de energia e materiais tanto metálico quanto de suprimento. Da mesma forma, procurou-
se aplicar ensaios que demonstrassem o atendimento pleno tanto das especificações normativas quanto do 
desempenho do processo alternativo de fundição por centrifugação horizontal. Foi feita a demonstração dos dois 
procedimentos, desde a entrada dos recursos até a saida do componente final fundido, a fim de analisar 
aperformance da peça fundida, e ainda os ensaios mecânicos de tração, dureza e análises da microestrutura dos 
materiais. Para a verificação da qualidade superficial, foi realizado ensaio de líquido penetrante após o processo de 
usinagem do material, empregado para assegurar aconformidade com condições projetadas.  
 

Palavras-chave: Otimização de Recursos, Processo Alternativo, Performance. 

 
Abstract 
 

This paper presents an alternative to casting a component used in ball valve standard constructive product API6D. 
The study was carried out from a case at industry Micromazza PMP Ltd., which used only sand casting process to 
parts from the valve diameters from 6 ", and implemented horizontal centrifugal casting solution as a means of 
alternative producing. Comparison was carried out between the conventional process and the current alternative 
process previously practiced, seeking to demonstrate that it is possible to combine the optimization of technological 
resources reuse of available resources. For this study, an alloy steel was chosen, according to ASTM A 351 Grade 
CF8, applied to parts of valves directly in contact with corrosive fluids. It is demonstrated by the results of the study 
that the alternative process generates energy and materials savings both metallic as well as supply in relation to the 
process. Likewise it was tried to apply tests showing the full service on both normative specifications, as in the 
alternative process of horizontal centrifuge casting performance. The demonstration of the two processes were 
conducted from the input of the resources to the output of the final casting component. For performance analysis of 
the casting, tensile test, hardness and analysis of the microstructure of materials were performed. To check the 
superficial quality a liquid penetrating test was made after the machining process of the material, applied to ensure 
compliance with designed conditions. 

 Keywords: Resource Optimization, Alternative Process, Performance. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
Uma parcela da indústria tem desenvolvido novas 
tecnologias e processos com o objetivo de criar
alternativas que gerem otimização dos recursos 
disponíveis com menor impacto no meio ambiente. O 
intenso avanço tecnológico e o crescimento da 
atividade econômica, aliados à busca por qualidade
dos produtos e a preservação do meio ambiente, faz 
com que se adquiram processos alternativos de 
fabricação. 
 
O Brasil possui uma cadeia de fundição de peças em 
metais e ligas ferrosos e não ferrosos de mais de 1300 
unidades fundidoras. A maior parte delas é 
classificada como pequena e média empresa
processadora de grande quantidade de sucata ferrosa e 
alúminio na sua produção, contribuindo, assim, com o 
meio ambiente por meio da reutilização dos materiais 
descartados de outros processos [1]. 
 
Os resíduos metálicos gerados pelo processo de 
fundição, retornos de metal e sucata no acabamento 
de peças são 100% reaproveitados pelo próprio 
processo de fusão. As areias de moldes e machos nas 
empresas que possuem meios de reciclagem 
conseguem realizar um reaproveitamento de 84% do 
volume total utilizado na produção, sendo o restante 
(16%) descartado. Há, neste setor, oportunidades de 
redução de resíduos, como a areia residual
(responsável por 65% dos resíduos gerados por 
fundições), seguida por poeira de coletor (com 15%) 
eescoria de fornos (com 8%). Pode-se ainda melhorar 
a eficiência energética e reduzir as perdas por 
reprocessamento [1]. 
 
Sendo assim, verifica-se que a indústria de fundidos 
tem buscado alternativas para minimizar a disposição 
de seus resíduos não somente pelo processo de 
reciclagem interno e atribuição de valor a resíduos de 
matéria-prima, mas também com estudos de 
reutilização de areias descartadas na produção de 
concreto asfáltico e artefatos de concreto [2].  
 
Há, da mesma forma, a busca por técnicas capazes de 
maximizar os resultados obtidos com o 
processamento de metais, conforme ocorre com 
pesquisas para o aumento de rendimento metálico na
reciclagem de alúminios, nos quais são utilizadas
técnicas de modelos de regressão beta para otimizar a
produção. Essa pode se tornar uma das formas na
busca da sustentabilidade do processo de reciclagem 

[3]. 
 
O investimento da indústria para a minimização dos 
impactos por meio da reciclagem de materiais é uma 
alternativa que tem se mostrado viável e rentável. A 
partir do reaproveitamento de sucatas, analisou-se o 
processo das indústrias de fundição e a rentabilidade 
obtida.Verificou-se a viabilidade para a proposição de 
um processo alternativo de fundição do componente 
como forma de se obter os objetivos acima propostos 
a este tipo de indústria com relação ao meio ambiente. 
 
Este estudo demonstra que é possível obter ganhos 
econômicos e ambientais através do processo 
alternativo para fundição de componente corpo de 
válvula esfera de 4” 1500Lbs em material de aço 
austenítico, caracterizado pela Norma ASTM A 351 
Grau CF8. Após a fundição por centrifugação 
horizontal deste componente, foi verificado que é 
possível, de acordo com a geometria da peça 
fabricada, utilizá-lo como alternativa ao processo de 
fundição em areia. 
 
O estudo demonstra a obtenção de ganhos ambientais 
e econômicos, com a manutenção das características 
de desempenho exigidas pelas Normas de 
especificação técnica da liga e do produto (API6D).  
 
Dessa forma, foram estudados os ganhos com o 
processo alternativo e o comportamento em relação às 
características de propriedades mecânicas, 
metalográficas, além dos defeitos superficiais da 
peça.  
 
Para que não houvesse uma estimação incorreta do 
rendimento metalúrgico da peça produzida por 
fundição em areia, utilizou-se a alternativa de 
simulação para otimização do rendimento, por meio 
de um programa de simulação denominado Magma 
Software (versão 4.2). 
 
Os resultados demonstraram que houve manutenção 
das características especificadas para a liga, com 
ausência de defeitos no item produzido. O processo 
alternativo proporcionou ainda um aumento de 
rendimento metalúrgico, redução de consumo de 
energia, minérios, redução de perdas de 
reprocessamento e ausência da geração de resíduo de 
areia de fundição.  A organização estudada 
implementou um processo alternativo rentável, o que 
faz com que os ganhos ambientais sejam  
autossustentáveis. 
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2. PROCESSOS DE FUNDIÇÃO PRATICADOS 
 
2.1 Fundição em Areia 
 
O processo de fundição em areia é realizado com a 
confecção do modelo da peça, do molde, do macho, 
dos massalotes, dos respiros e dos canais de 
vazamento. Nesta etapa, o dimensionamento destes 
componentes é de fundamental importância para a 
obtenção da peça projetada na condição adequada [4]. 
 
O processo de fundição em areia é composto por
etapas que, depois de cumpridas as definições de 
molde, os modelos seguem para a compactação de 
uma mistura refratária plástica, denominada “areia de 
fundição”, que é depositada no próprio modelo ou 
sobre a caixa de moldar. A partir daí realiza-se a 
compactação da areia ao encontro do modelo da peça 
que se pretende obter. A Figura 01define as etapas 
para realização do processo [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Fluxograma Processo de Fundição em Areia 
 
Após a definição de molde, realiza-se a sua pintura, 
com objetivo de evitar inclusões e manter uma 
superfície mais regular. Faz-se então o processo de 
fundição do metal e, em seguida, vazamento no 
molde. A etapa posterior é a desmoldagem, com a 
retirada do molde de areia, machos e resfriadores. 
Depois, segue-se para o corte de componentes que 
não fazem parte da peça definida no projeto e realiza-
se a inspeção visual e os ensaios de sanidade 
superficial e interna [6]. 
 
Defeitos em fundidos são muito comuns, podendo
apresentar inclusões de materiais estranhos, bolhas de 
gás, chupagem ou rechupagem, trincas, resfriadores 
internos e chapelins. Cada um deles tem uma origem 
e uma solução diferente a ser implementada [7]. 
 
O sistema de enchimento, quando dimensionado de 

forma incorreta, tende a provocar uma reoxidação no 
aço, com origem na turbulência gerada. Um projeto 
adequado, com monitoramento dos níveis de 
componentes químicos presentes na liga, pode 
garantir o controle de enchimento, a fim de não torna-
lo turbulento. Da mesma forma, deve-se trabalhar 
com o preenchimento do molde de baixo para cima, 
evitando-se o efeito cachoeira [8]. 
 
A simulação do processo de fundição é etapa muito 
importante para que se obtenha um peça que não 
necessite de reparos e que defina otimização de 
material utilizado. A Figura 02 demonstra as diversas 
partes do processo, e o seu dimensionamento 
adequado permite que se obtenha um rendimento 
metálico superior, evitando superdimensionamentos 
de canais, massalotes e resfriadores. Assim, é possível 
otimizar cada componente do molde para evitar que o 
processo venha utilizar mais recursos que o 
necessário[9]. 

 
Fig. 2. Componentes da Peça Fundida 
 
A simulação permite que se verifique onde os defeitos 
do fundido aparecerão, inclusive a sua solidificação. 
A Figura 03 demonstra os defeitos presentes na peça 
fundida, os quais constam em canais e luvas, 
estabelecendo condição adequada ao processo [10]. 
 
A simulação em software Magma (versão 4.2) 
demonstra que houve uma solidificação, e esta 
ocorreu de forma direcional fazendo com que os 
massalotes atuassem de maneira adequada. 
Observando-se a Figura 03, é possível verificar a 
efetividade do sistema de alimentação [11]. 
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Fig. 03.Simulação deDefeitos Fundido em Areia 
 
2.2 Fundição por Centrifugação Horizontal 
 
Este processo, inicialmente, foi utilizado para a 
produção de ferro fundido cinzento de paredes finas, 
ferro fundido maleável, e tubos de ligas de cobre, 
sendo, depois, empregado em peças cilíndricas usadas 
em inúmeras aplicações na indústria. Nele, deposita-
se a liga metálica na sua condição líquida no centro 
de uma máquina rotativa especial, que possui um 
molde. Quando colocado em movimento rotativo, o 
fundido gira concêntrico ao depósito e gera uma 
pressão do metal na direção da parede do molde. 
Devido a essa pressão, os poros e rechupes são 
eliminados, e há maior facilidade no preenchimento 
da forma pré-determinada [11]. 
 
A Figura 04 demonstra o processo de centrifugação 
onde o molde utilizado é denominado de coquilha, 
cujo acabamento é consideravelmente melhorado pelo 
processo de torneamento, girando sobre uma dupla 
transmissão através de rodas e com rotação 
controlada. Para se formar o diâmetro pretendido, 
dispõem-se placas na boca do molde rotativo, de 
forma a sustentar o metal derramado na coquilha, na
qual se encaixa uma colher deslocada do equipamento 
centrifuga em sua parte externa (sobre uma pista 
independente de sua parte em movimento). O metal 
fundido é vazado na colher na quantidade necessária 
para encher o tubo, que vai vertendo até o limite pré-
definido para o molde [11]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.Centrifuga Horizontal [12] 
 
Este procedimento de centrifugação permite a 
obtenção de espessuras uniformes e minimização de 
inclusões, dando uma melhor compactação do 
material depositado. A Figura 05 ilustra o processo de 
fundição centrifuga (com construção do molde 
metálico) denominado de coquilha. Com uma 
centrifuga, e a coquilha com os parâmetros de 
processo ajustados, realiza-se o vazamento do metal, 
seguido de desmoldagem do molde metálico, 
jateamento e inspeções finais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Processo com Exclusão de Modelagem 
 
No processo de fundição por centrifugação não há a 
operação de moldagem, pois o modelo utilizado 
possui forma metálica, sendo reaproveitado para 
fundição de outras peças. No acabamento final não 
há, da mesma forma, corte e esmerilhamento de 
canais, luvas, resfriadores e bases. 
 
Neste processo, a simulação é também uma etapa 
importante, na qual se realizam estudos em modelo de 
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simulação numérica para o processo de fundição 
centrífuga tubo horizontal com software Flow3D. 
Para este estudo, foram consideradas equações que 
validassem o modelo aplicado com equações de 
conservação de massa, energia e impulso e 
rastreamento de superfície livre (o radial rápido e 
movimento horizontal mais lento do molde). Houve 
avaliação do processo de vazamento do metal na 
centrifuga, dando-se importância fundamental à sua
viscosidade e turbulência, rotação da coquilha, 
temperatura de fusão e meios de arrefecimento do 
molde [13]. 
 
Há modelos definidos de simulação numérica que 
permitem simular o fluxo de fluido e a solidificação, 
no qual se constitui uma malha para simular a 
geometria da peça a ser fabricada e onde a velocidade 
angular do raio interno do molde é configurada. Da 
mesma forma, se estabelece a definição de fluxo para 
o fluido a ser vazado e a transferência de calor e 
solidificação. Utiliza-se como parâmetro, no molde da 
peça, um sistema de canal móvel, para que se amplie 
ou diminua a área, ou seja, trata-se de uma ação que 
tem influência fundamental na solidificação da peça 
[14]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 6.Simulação Centrifuga Horizontal [13] 
 
 
3. PARÂMETROS DO PROCESSO 
ALTERNATIVO 
 

O reaproveitamento de canais de retorno no processo 
de fundição em areia tem se tornado tema 
fundamental para a minimização dos impactos 
ambientais. Há uma quantidade de metal fundido 
necessária para produzir uma peça a qual exige uma 
quantidade de metal que não faz parte desta, sendo 
atribuída a canais de alimentação e ventilação, 
representando entre 40% a 60% do seu peso total. Há 
o reaproveitamento deste material após a 
desmoldagem, porém com limitação, em certos casos, 
de 40% da carga total do forno, devido a exigências 
de especificação do metal final com relação à 
constituição da carga metálica [15]. 
 
Há a proposição de redução dos custos de produção, 
com o aumento de rendimento metálico, a redução no 
consumo de energia elétrica e mão-de-obra direta no 
processo produtivo. A minimização do impacto 
ambiental é outra medida gerada, devido à diminuição 
pela busca de fontes naturais de minérios e à redução 
do consumo da energia elétrica. 
 
O Brasil gera dois milhões de toneladas anuais de 
resíduos industriais, sendo, aproximadamente, ¾ 
deste total advindo da indústria de fundição. O maior 
volume de resíduos de uma fundição tem origem na 
areia utilizada no seu processo [16].  
 
A areia resultante da utilização no processo de 
fundição possui características que proporcionam 
riscos à saúde dos seres humanos ou ao meio 
ambiente, se gerenciados de forma incorreta. Seus 
excedentes são classificados como: classe de 
materiais I(perigosos), e II-A(inertes), devido à 
presença de ligantes químicos e metais[17] [18]. 
 
Aplicando-se LCA (Life Cycle Assessment) ou 
denominados de ACV(Estudos de Ciclo de Vida dos 
Produtos) para materiais de aço, é possível definir que 
estes são totalmente recicláveis, e que a sua sucata é 
considerada uma entrada por tal metodologia. Existe 
um mercado crescente para produtos siderúrgicos, no 
qual o aço pode ser reciclado e corrigido várias vezes, 
tendo importância no impacto gerado no seu 
processamento [19]. 
 
Devido à maturidade do sistema de reciclagem de 
aço, foram desenvolvidas cadeias de aproveitamento 
de sucata, havendo, assim, a minimização de custos 
com a exploração do recurso natural e no 
processamento. São selecionados diferentes graus de 
sucatas, processos, materiais para que se atenda às 
especificações e se maximize o recurso, tanto 
econômico quanto ambiental, tornando necessária a 
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busca por modelos de produção corretos do ponto de 
vista ambiental e autossustentáveis[19]. 
 
4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para verificar o comportamento com relação aos 
processos de fundição em areia e por centrifugação 
foram retiradas amostras de material e fundida uma 
peça em areia (a 1560°C) em molde e modelo de 
madeira, com condição simulada em Magma software
5.2. Para a peça fundida por centrifugação horizontal, 
utilizou-se eixo único de vazamento, como a coquilha 
metálica, à temperatura de 200°C a 250°C, revestida 
com material refratário, temperatura de vazamento de
1560°C e rotação de 680RPM. Partes dos dois corpos 
de 4” 1500Lbs foram retiradas após o tratamento 
térmico,  sendo cortadas as amostras em seções 
longitudinais. Os ensaios foram empregados na 
condição da liga após o tratamento térmico de 
solubilização a 1160°C [20][21]. 
 
4.1 Caracterização Química 
 
O material estudado foi caracterizado como aço
ASTM A351 Grau CF8, sendo estabelecidas as 
propriedades especificadas no item 5.1 deste artigo.  
O equipamento utilizado para análise da composição 
química do material é um espectrômetro, modelo 
Spectrolab, série 114392/02, fabricado pela empresa 
Spectro Sul América, com relatório de calibração 
24032010. 
 
4.2 Ensaios Metalográficos 
 
Neste estudo, realizou-se uma análise metalográfica 
após a aplicação de reagente vilelas, de acordo com 
ASTM E112 (2010). Empregou-se, para isso, um 
microscópio metalográfico trinocular, marca Pantec, 
modelo MMI 2000 [22][23] [24]. 
 
4.3 Ensaios Mecânicos 
 
Os corpos de prova foram retirados da extensão 
longitudinal da peça e usinados com as dimensões 
descritas na ASTM A703. Foram submetidos a uma 
carga suficiente para causar a ruptura do material, 
sendo que foram extraídos 31 corpos de prova para os 
dois processos estudados [25] [26].  
 
4.4 Ensaio de Liquido Penetrante 
 
O ensaio de líquido penetrante é utilizado para a
detecção de descontinuidades passantes ou defeitos 
superficiais de diferentes materiais, sendo capaz de 
identificar defeitos em Metais Ferrosos e não 

ferrosos.  Os critérios de aceitação de defeitos estão 
estabelecidos pela Norma de construção da válvula, 
porém são adotados parâmetros de identificação de 
qualquer defeito presentes na peça [27] [28] [29]. 
 
 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1 Análise Química 
 
A Tabela 01 demonstra os resultados de composição 
química, com atendimento à especificação normativa 
ASTM A 351 Gr CF8. 
 
Tabela 1. Composição Química 

Descrição Especificado Encontrado 
C 0,08 0,0479 
Mn 1,5 0,955 
Si 2,00 1,62 
S 0,040 0,0063 
P 0,040 0,0340 
Cr 18,00 a 21,00 18,67 
Ni 8,00 a 11,00 8,16 
Mo 0,50 0,329 

 
Os valores de composição química estão adequados à 
especificação para os dois processos, os quais são de 
mesma corrida de fundição.  
 
5.2 Custos de Produção 
 
A Tabela 02 apresenta o consumo e as respectivas 
variáveis presentes no processo de fundição. O 
fundido em areia tem o maior consumo, com índice 
de desempenho de 46,47% de energia por kg. Este 
resultado se deve ao seu rendimento metálico, que 
possui 41 kg de aço em canais, bases e luvas, ou seja, 
inferior ao rendimento do fundido por centrifugação. 
 
Tabela 2. Custos de Produção 

Process

o 

Energia 

kw/Kg 

Molde, filtros 

Canais,  

Perda 

Sucata 

FC 37,50 -------------- R$18,85 

FA 70,05 R$69,98 R$35,44 

Ganhos 46,47% 19,74% 53,19% 

Nota: Cálculos para um componente 
 

É possível verificar ainda que o molde gera um custo 
não constante no processo alternativo, representando 
19,74% dos valores envolvidos na fabricação de 
fundição em areia. A perda com sucata é 53,19% 
superior para esse procedimento, levando-se em 
consideração a diferença de peso da peça em sua 
condição fundida final. 
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5.3 Agilidade na Produção 
 
A simulação foi realizada com a utilização de Magma 
4.2, onde foram dimensionados os componentes 
presentes no processo de fundição em areia, conforme 
descrito na Figura 07.  O rendimento metálico foi de 
56,38%, sendo 53 kg de peça, e 41 kg de luvas, bases 
e canal de descida da peça. Os defeitos de fundição 
foram todos deslocados para elementos externos à
peça. 
 
O dimensionamento para a realização do processo de 
fundição em areia com software de simulação 
permitiu que não houvesse super dimensionamento de 
canais, sendo inseridas todas as variáveis para a sua 
otimização de rendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7.Árvore Fundido em Areia  
 
A Figura 08 apresenta a peça da válvula estudada, de 
processo de fundição por centrifugação, sendo que 
houve um rendimento metálico de 97%, onde foi 
somente acrescido a peça o sobremental em seu 
diâmetro interno do molde, devido a possíveis 
inclusões e irregularidade na superfície, oque incorre 
em perdas de processamento. 
 
Não foram realizadas simulações na peça fundida por 
centrifugação, por não haver disponibilidade do 
software no momento do estudo. Houve a realização
de cálculos analíticos, no qual foram estudados os 
parâmetros do processo necessários na geração de
uma peça com condições projetadas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.Fundido por Centrifugação 
 
O ensaio de líquido penetrante foi aplicado em ambas 
as peças fundidas para detectar descontinuidades na 
sua superfície após a usinagem. Encontrou-se uma 
indicação com dimensão de profundidade de 2 mm, 
comprimento de 6 mm, e largura de 11 mm. 
 
Conforme as Figuras 09A e 09B, foram feitos ensaios 
metalográficos para o processo de fundição em areia. 
Verificou-se uma microestrutura de matriz 
austenítica, com ilhas de ferrita e pequena quantidade 
de carbonetos precipitados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9.Metalografia Fundido em Areia 
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Conforme Figuras 10A e 10B, foram realizados 
ensaios metalográficos para o processo de fundição 
por Centrifugação. Verificou-se uma microestrutura 
austenitica e ilhas de ferria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig. 10. Metalografia Fundido Por Centrifugação 
 
As microestruturas apresentaram comportamento 
parecido, com presença de carbonetos precipitados 
somente para o processo de fundição em areia. 
 
A Tabela 03 apresenta os resultados das propriedades 
mecânicas de 31ensaios realizados para cada 
processo, no qual se averiguou o atendimento à
especificação normativa do material ASTM A 351 Gr 
CF8. 
 
Nos resultados de ensaios de tração foi possível 
observar propriedades de TE muito parecidas, com 
valor pouco superior para o Fundido em Areia 
3,2Mpa acompanhado do LR 47Mpa, e AL também 
superior em 5,34%. O desvio padrão e coeficientes de 
variação também apresentaram valores muito 
próximos. 
 
 
 
 

Tabela . Resultado Propriedades Mecânicas 
  TE(1) LR(1) AL(2)  
Espec.  205min 485min. 35min. 
FC X 285,40 575,80 67,06 

DP 7,65 9,84 3,41 
CV 2,68 1,71 5,04 

     
FA X 288,60 623,00 72,40 

DP 8,09 11,63 4,31 
CV 2,80 1,87 5,96 

Diferença    
Legendas da Tabela: 
FC: Fundido por Centrifugação      FA: Fundido em Areia 
TE: Tensão de Escoamento             LR: Limite de Resistência 
AL: Alongamento                      RA: Redução de Área 
DP: Desvio Padrão                       X: Média 
CV: Coeficiente de Variação 
Nota: Unidades não mencionadas Mpa 
 
Pode-se verificar que ambos os processos possuem 
comportamento parecido, não sendo observadas 
propriedades mecânicas com diferenças 
significativas. Há Normas para materiais fundidos 
pelo processo por centrifugação e de fundição 
centrifuga de tubulações que possuem valores de 
especificação idênticos, nos quais pode ser verificado 
o mesmo comportamento na liga estudada. [21] [30]. 
 
A Tabela 04 também apresenta os ganhos de 
fabricação, onde é possível conferir a redução do 
estoque de segurança e lotes econômicos menores 
para o fundido por centrifugação. 

 

Tabela 4. Reflexos na Fabricação 
Processo Fabricação 

Lote 

Econômico  

Tempo 

Desenv. 

Prazo de 

Entrega 

Final 

FC 3dias 11dias 14dias 

FA 7dias 25dias 32dias 

Ganhos 4dias 14dias 16dias 

 

Foi possível se examinar que o estoque de segurança 
pode ser reduzido 4 dias no tempo de fabricação. O 
período de desenvolvimento é outro recurso no qual 
se obtêm ganhos, pois há um prazo despendido para o 
lote piloto na fundição em areia, que é ganho na 
fundição centrifuga devido à redução no tempo de 
fabricação do molde e ao processo posterior de sua 
reutilização. 
 
Há um ganho de fabricação que reflete junto ao 
cliente a redução no tempo de fabricação de um lote 
de fundidos pelo processo de centrifugação em 
16dias. Essa condição permite que a organização 
diminua o prazo de entrega, a fim de se tornar um 
diferencial competitivo no mercado. 
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5.4 Impacto Ambiental 
 
O impacto ambiental é reduzido pela otimização dos 
recursos utilizados no processo de fundição, com a 
proposição de processo alternativo de fundição por 
centrifugação. A Tabela 05 demonstra os reflexos 
gerados via economia no consumo de energia, onde o 
normal aplicado para fundição em areia consome
70,05kwemuma peça, enquanto que a por 
centrifugação consome 37,50kW, com um ganho de 
46,47% para uma peça.  
 
Tabela 5. Reflexos no Meio Ambiente 
 

 Energi

a 

KW/K

g 

Areia Minério 

na Liga 

Sucata 

 

Perdas 

Metal 

FC 37,50 -------- 0,23 49,70 3,75 

FA 70,05 118 0,42 93,43 7,00 

GA 46,47 100 54,76 31,79 53,57 

Legendas da Tabela: 
GA: Ganhos no processo  
Nota: Unidades não mencionadas kg 
 
A areia de fundição não é aplicada, portanto não gera
a necessidade de ser retirada do meio e de técnicas de 
reprocessamento ou reutilização. A 
Figura11demonstra as sobras de areia advindas do 
processamento por fundição em areia, referente a 
duas peças de um lote que gera resíduos do molde. 
 

 
Fig.11. Molde após processo de Fundição em Areia 
 
O processo de fundição por centrifugação possui 
molde permanente, e é reutilizado e empregado em 
somente uma camada de revestimento com tinta 
refratária. O molde é definido no processo como 
coquilha (sendo que para o projeto da peça estudada 
são retiradas quatro delas) e fundido na forma de um 
tubo. As peças são extraídas do tubo por processo de 
serra de corte, ficando na forma ilustrada na Figura

12A. 
 

 
Fig. 12. Peças desmoldadas após fundição 
 
A peça 12B é resultante do processo de fundição em 
areia com luvas e canal de alimentação retirados para 
o novo processo de fundição.  
 
O processo de fundição por centrifugação, por não 
possuir canais, reduz o consumo de minério de liga de 
ferro silício com ganho de 54,76%. A sucata, por 
possuir uma redução de consumo, gera menores 
perdas, pois a cada nova fundição que utiliza o 
retorno dos canais há perda de 10% do aço produzido 
e uma diminuição de 53,57% com relação ao 
processo alternativo. 
 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Por meio deste trabalho, notou-se que existem, 
atualmente, organizações privadas e entidades do 
segmento de fundição preocupadas com a geração de 
resíduos e que realizam trabalhos de 
reaproveitamento para minimizar o impacto que 
geram no meio ambiente. Da mesma forma, 
verificou-se que há alternativas para essa 
minimização a partir do estudo de processos 
alternativos de fabricação. 
 
Realizou-se, aqui, a análise dos ganhos obtidos pelo 
processo alternativo, a fim de propor técnicas de 
simulação para o diagnóstico de rendimento 
metálúrgico que gerasse ausência de defeitos no 
processo de fundição em areia. Tais técnicas se 
mostraram efetivas para evitar que houvesse 
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dimensionamento adequado de um dos processos e, 
consequentemente, uma análise imprecisa. 
 
Com os resultados, foi possível verificar a qualidade 
da peça produzida a partir do processo alternativo e 
demonstrar que é possível manter as propriedades 
mecânicas, metalográficas, e a sanidade do material.
Os ensaios mecânicos demonstraramtensão de 
escoamento, resistência e maioralongamento para o 
processo de fundição em areia, porém com valores 
pouco significativos.Apesar de os limites de 
resistência e alongamento serem inferiores que a 
variabilidade dos resultados (para todas as 
propriedades mecânicas do fundido por 
centrifugação), pode haver uma condição de menos 
defeitos na microestrutura do material fundido. 
 
O processo de fundição por centrifugação demonstrou 
que, para a geometria da peça, é possível obter 
ganhos de custos de produção, qualidade dos 
componentes e agilidade no processo com ummenor 
impacto ambiental. 
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