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EDITORIAL

omo foi divulgado anteriormente, no 
mês de abril, tivemos eleição para 
renovação das diretorias da 
ABIFA e do SIFESP. A edi-
ção de maio da revista 

da ABIFA é, portanto, a primeira desta nova di-
retoria que assume para a gestão 2016 a 2019. 

De início, temos que agradecer o apoio 
recebido e a presença de todos no dia 
da posse, destacando a competência do 
Presidente Remo e sua diretoria, que na sua 
maioria continuam na nova gestão, pela de-
dicação com que se colocaram para dirigir as 
entidades, neste momento de grandes adversi-
dades, valorizando seus associados e respeitando o 
Estatuto da Associação e do Sindicato.

Por ter acompanhado de perto seu trabalho, procu-
rarei dar continuidade aos projetos e ações implementadas em 
sua gestão.

Ciente da tarefa a mim designada e dos desafios que se apre-
sentam decorrentes do atual cenário econômico brasileiro, con-
clamo a todos: Diretoria, Associados e toda cadeia produtiva para 
unirmos forças em prol de projetos que sejam relevantes para a 
indústria da fundição e projetarmos ainda mais este setor, que é 
de grande representatividade para a economia do país.

No mundo globalizado, em que a concorrência com outros 
países se faz presente e cada vez mais acirrada, empresários e 
trabalhadores devem se unir em uma grande força tarefa na busca 
incessante pelo avanço tecnológico, aprimoramento da qualidade 
e inovação, para manter e conquistar novos mercados e fortalecer 
nossa competividade.

A fundição está presente em todos os momentos de nossas vi-
das, é uma indústria de transformação importante no desenvolvi-
mento mundial, portando nos cabe fortalece-la. São mais de 1300 
fundições no Brasil, empregando mais de 56.000 trabalhadores 
com um PIB próximo de 6 bilhões de dólares.

E é neste contexto, representando a ABIFA - Associação 
Brasileira de Fundição, o SIFESP - Sindicato da Indústria da 
Fundição no Estado de SP e o SIFUMG - Sindicato da Indústria da 
Fundição no Estado de Minas Gerais, junto a nossos pares, FIESP, 
FIEMG, CNI, SEBRAE e governos Federal, Estadual e Municipal, 
além de nossos representantes no Legislativo, que buscaremos 
uma representatividade forte, para que consigamos políticas in-
dustriais competentes e duradouras assegurando segurança jurí-
dica para novos investimentos, diminuição da burocracia e apoio 

de nossas instituições no sentido de cercear a entra-
da de fundidos importados em nosso país, 

equivocadamente autorizada através de 
NCMS indevidos.

Diante disso, não posso dei-
xar de dizer que o país precisa 
de reformas importantes, tais 
como: Tributária e Fiscal, 
Trabalhista, Previdenciária e 
Política. Estas são necessá-
rias e urgentes. Neste esforço, 
é necessário que nossos re-

presentantes no Congresso se 
comprometam e ouçam o anseio 

das entidades empresariais e da so-
ciedade brasileira. Reafirmo que vamos 

manter posição firme na defesa de interes-
ses do nosso setor, com postura crítica permanente 

para contribuir na construção de um país que tenha um ambiente 
favorável ao desenvolvimento industrial.

Sejamos coerentes em nossas colocações, firmes em nossas 
decisões e guerreiros em nossas lutas.

Mãos à obra. A indústria tem pressa!

Grande abraço e uma boa leitura.

Afonso Gonzaga
Presidente

C Diretoria, 

Associados e toda cadeia 

produtiva para unirmos forças 

em prol de projetos que sejam 

relevantes para a indústria da fundição e 

projetarmos ainda mais este setor, que 

é de grande representatividade para 

a economia do país.
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BRICS

O primeiro encontro das entidades que representam  
a indústria de fundição nos países do bloco BRICS  
aconteceu, no Brasil, durante o 15º CONAF e 14º  FENAF 
em 2011, na cidade de São Paulo.

Em 2012, o encontro dos BRICS aconteceu na China 
onde ficaram estabelecidas normas para realização 
desses encontros e os temas em destaque desses 
encontros.

Em 2013, o terceiro encontro dos BRICS aconteceu na 
África do Sul e foi priorizado um comparativo entre as 
Fundições de Ferro, dos países do bloco.

2014 o 4º Fórum de Fundição dos Países do BRICS foi 

COMPARATIVO DA INDÚSTRIA 
DE FUNDIÇÃO DOS PAÍSES BRICS

FUNDIÇÃO DE AÇO

sediado pela Índia onde a prioridade seriam as Fundições 
de Alumínio, de forma análoga ao que foi feito na África 
do Sul.

Em 2015, o 5º Fórum de Fundição dos BRICS, 
encerrando o ciclo dos 5 países, foi realizado na Rússia 
com destaque para as Fundições de Aço. Foi motivo 
desse encontro o lançamento das bases para a criação da 
BRICS-FA  ou Associação de Fundição dos países BRICS. 

No 6º Fórum de Fundição dos BRICS, em maio/2016, 
na China, será apresentada a estrutura inicial da BRICS-
FA  que terá inicialmente sede em Beijing – China e serão 
discutidas as atividades iniciais da nova entidade. 
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Em maio de 2016, aconteceu a Cerimônia de Posse 
das Diretorias da Associação Brasileira de Fundição - 
ABIFA e Sindicato da Indústria de Fundição no Estado de 
São Paulo - SIFESP para o próximo triênio 2016 – 2019.

O evento contou com personalidades ligadas ao 
setor de fundição, presidentes de federações, políticos, 
representantes de toda cadeia produtiva, imprensa e 
convidados em geral.

A cerimônia ocorreu no auditório da FIESP – 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 
onde Afonso Gonzaga, Presidente eleito da ABIFA, 
inicialmente foi recebido pelo Presidente Paulo Skaf, 
anfitrião da casa que, lhe deu apoio e pôs a FIESP à 
disposição para junto com a ABIFA/SIFESP, trabalharem 
em prol do empresariado brasileiro e paulista.

O cerimonial contou com a chamada dos membros 
que compõe a chapa das diretorias ABIFA/SIFESP 
compostas por 85 empresários do setor  de fundições 
brasileiras, como: Altona, Engemasa, Durametal, 
Maxion, Metalsider, Nemak, Saint Gobain, Schulz, 
Teksid, Tupy, entre outras representando o setor de 
fundição Brasileira. 

A mesa foi composta por: Afonso Gonzaga, presidente 
eleito ABIFA/SIFESP, Remo de Simone presidente que 
passou a posse, Fausto presidente da SINDIFER, Olavo 

EM FOCO

CERIMÔNIA DE POSSE DAS 
DIRETORIAS DA ABIFA E SIFESP

Machado Junior presidente da FIEMG e Paulo Henrique 
Schoveri, diretor da FIESP. Na cerimônia destacou-se à 
leitura do termo de posse precedida dos discursos e as 
devidas homenagens, na seqüência, todos se reuniram 
para um coquetel de celebração. 
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TRAJETÓRIA AFONSO GONZAGA

Natural de Santa Luzia (MG), há 35 anos em Divinópolis é 
empresário do setor de Fundição por 35 anos.

Administrador de empresas, especialista em Gestão 
Estratégica para Dirigentes Empresariais  pelo INSEAD 
(Instituto Europeu de Administração de Negócios), em 
Fontainebleau na França.

Casado com a Sra. Sonia Regina Paiva Gonzaga, teve dois 
filhos, Viviane e Paulo Henrique.

Diretor Administrativo/Financeiro da Cofercoq Ltda, 
Presidente do Sindicato da Indústria da Fundição no Estado de 
Minas Gerais, Presidente da Federação das Industrias ....FIEMG 
Regional Centro Oeste, vice-presidente da ABIFA há 20 ANOS. 

Com larga experiência internacional, Afonso visitou 52 
países, focando nas ações estratégicas de mercado. 

Com dezessete missões empresariais, na china fez visitas 
técnicas explorando os avanços tecnológicos e de gestão. 

Atuante no associativismo desde 1982, Afonso vem ao longo 
de sua vida empresarial, criando ações de fortalecimento da 
indústria e de seus gestores, proporcionando oportunidades de 
melhorias em gestão de pessoas e empresariais.

Afonso inicia agora, seu primeiro mandato como 
Presidente da ABIFA/SIFESP, triênio 2016 – 2019. 

www.MetalMineracao.com.br
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Presidente Afonso Gonzaga   Cofercoq Ltda/SIFUMG

1º Vice-Presidente Luiz Tarquínio Sardinha Ferro Tupy S.A.

2º Vice-Presidente Antonio Kuskowski Teksid Brasil 

Vice-Presidentes Vicente Abate Amsted Maxion

 Rogério Silva Jr. Metalsider 

 Wilson de Francisco Jr. Lepe Ind. e Com. 

 Ayrton Luiz Giovannini Farina S.A. 

 Remo De Simone Itafunge

 Cacídio Girardi Electro Aço Altona 

 Cássio Moreira Machado Intercast S.A.  

 Fernando Cirino Gurgel Durametal S.A.

 Henrique Santana Lins Nemak Alum Ltda

 Luiz Jair Minatti Minatti Fund 

 Nelson Roberto Hubner Hubner Sist. Autom

 Ovandi Rosenstock Schulz S.A. 

Diretor Secretário Heitor Mikio Tomiyasu Fagor Ederlan Bras 

 Hugo Berti Neto Fundesp

Diretor Financeiro  Vitor Azevedo Sinto Brasil  

 Rene Alécio Cavalheiri Presmak Téc Injet

Supl Dir Financeiro Norberto Aranha Sinto Brasil

 Carlos Roberto dos Santos Fund Jupter

Diretor Técnico  Augusto Koch Junior Lepe Ind e Com 

Conselho Fiscal Fernando Knadden Oenning Granaço Fund

 Valério Toledo Oliveira Saint Gobain

 Sérgio Aparecido dos Santos Fundimazza  

Supl Cons Fiscal Marcos Venícios Alves Luz Amsted Maxion 

 Hiroshi Yamazaki Jandinox   

 Bráulio Campos Fundimig Ltda

Cons Consultivo Roberto Del Papa Ind. Met. Frum

 Celso Bellotto Fund Regali

 Carlos André Birckholz Jofund S.A.

 Luiz Antonio Martins Pinheiro Daicast 

Supl Cons Consult João Antonio de Godoy Fund São Francisco 

 José Roberto Moreno Fund Moreno 

 Thomaz Melo Cruz Cruzaço

 Edson Games da Costa Magotteaux 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUNDIÇÃO – ABIFA
DIRETORIA DO TRIÊNIO 2016-2019

EM FOCO
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Presidente Afonso Gonzaga  Itafunge

1º Vice-Presidente Vicente Abate  Amsted Maxion  

2º Vice-Presidente Luiz Carlos Koch  Lepe Ind e Com Ltda

Vice-Presidentes Celso Ricardo Bellotto  Fund Regali 

 Paulo Roberto Altomani  Engemasa Eng. Mats. Ltda

 Remo De Simone  Itafunge 

 Thomaz Melo Cruz        Cruzaço Fund e  Mec. Ltda

 Luiz Antonio Martins Pinheiro  Daicast Ind. e Com. Ltda 

 Carlos Roberto dos Santos        Fund Jupter 

 Márcio Ritoni   Voith Hydro S.A.

Diretor Secretário Maurício Colin  Daicast Ind. e Com. Ltda                  

 Renan Hesz  Fund Téc Paulista

Diretor Financeiro Vitor Luiz Falcão Azevedo  Sinto Brasil

 Rene Alécio Cavalheiri  Presmak Téc injet

Supl Dir Financeiro  Norberto Aranha  Sinto Brasil

 José Hesz Neto  Fund Téc Paulista

Conselho Fiscal Antonio Carlos A. Bevilacqua           Fupresa S.A.   

 Renato Luiz Nass           Tupy S.A.

 Hiroshi Yamazaki  Jandinox Ind e Com Ltda

Supl Cons Fiscal Carlos Leonardo Busse  Atlanta Fund de Metais Ltda

 Cássio J. M. Vecchiatti  Vecom/Edem

 José Roberto Moreno  Fund Moreno Ltda

Delegados FIESP Afonso Gonzaga  Itafunge

 Vicente Abate  Amsted Maxion

Supl Deleg FIESP Luiz Carlos Koch  Lepe  

 Remo De Simone  Itafunge

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA FUNDIÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO – SIFESP
DIRETORIA DO TRIÊNIO 2016-2019

PATROCINADORES DA CERIMÔNIA DE POSSE DAS DIRETORIAS DA ABIFA E SIFESP
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Apex-Brasil

Brasília (29 de abril) - Os ministros Armando Monteiro 
(MDIC) e Mauro Vieira (MRE) firmaram hoje com o Peru o 
mais amplo acordo temático bilateral já concluído pelo Brasil, 
que inclui capítulos de compras governamentais, serviços e 
investimentos. O lado peruano foi representado pela ministra 
de Indústria, Comércio Exterior e Turismo, Magali Silva.

O Acordo de Ampliação Econômico Comercial Brasil 
- Peru estabelece liberalização de serviços, abertura dos 
mercados de compras públicas e inclui um capitulo de 
investimentos nos moldes dos Acordos de Cooperação e 
Facilitação de Investimentos que já foram assinados com 
outros países da América Latina e da África.

No marco deste acordo amplo, o Brasil firmou o seu 
primeiro acordo internacional de compras governamentais. 
A partir disso, as licitações peruanas de bens e serviços 
passam a estar automaticamente abertas para as empresas 
brasileiras, bem como as licitações brasileiras estarão 
abertas para as empresas peruanas. No Peru, a participação 
de empresas brasileiras em algumas licitações vem sendo 
prejudicada pela exigência de depósito, em instituição 
financeira peruana, de montante não inferior a 5% de sua 
capacidade máxima de contratação. Essa exigência não se 
aplica a empresas peruanas e empresas de outros países 
com os quais o Peru tem acordos na área de contratações 
públicas. Portanto, com a implementação do acordo assinado 
hoje, essa situação passa a ser superada e as empresas 
brasileiras passam a ter condições equivalentes de acesso. 
A oferta peruana é ampla, abrangendo praticamente 
a totalidade das entidades de nível central e algumas 
estatais. Do lado brasileiro, constam entidades do nível 
central do governo. Foram resguardados os espaços para a 
implementação de políticas públicas pelos países.

BRASIL E PERU ASSINAM AMPLO 
ACORDO TEMÁTICO BILATERAL

Empresas brasileiras terão as mesmas condições estabelecidas para aquelas de países 

participantes do tpp e da aliança do pacífico nas áreas de serviços e compras públicas

Na área de serviços, os compromissos peruanos são 
equivalentes aos consolidados pelo país no âmbito do 
Tratado Trasnspacífico (TPP) e da Aliança do Pacífico. 
Prestadores de serviços brasileiros passam, portanto, a ter 
condições de participação em setores de grande interesse, 
como tecnologia de informação e comunicação, serviços de 
turismo, de transporte, de engenharia, de arquitetura e de 
entretenimento.

 Na área de investimentos, o acordo prevê garantias 
de não discriminação, garantem o curso de prevenção de 
controvérsias e mecanismo de arbitragem. Há também a 
previsão para estabelecimento de agendas de cooperação e 
facilitação de investimentos em áreas com potencial para o 
fomento de um ambiente mais dinâmico para os negócios. 
Cabe destacar que o Brasil passa a contar com Acordos 
de Cooperação e Facilitação de Investimentos com todos 
os países da Aliança do Pacifico (Peru, Chile, Colômbia e 
México), importantes receptores de investimento brasileiro e 
investidores no Brasil.

Foi consagrada também a antecipação da desgravação 
no âmbito do ACE 58, estabelecendo livre-comércio imediato 
de veículos leves e picapes. O mercado de veículos leves 
representa cerca de 160 mil unidades. Hoje o Brasil participa 
com apenas 3%, e pode, na condição de livre-comércio 
estabelecido, ampliar as vendas para o país andino.

 Também foi firmado um acordo institucional entre o MDIC 
e o Mincetur prevendo, entre outras, ações de facilitação de 
comércio e discussão sobre o tratamento preferencial para 
produtos de zonas francas dos dois países. 

Fonte: Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos – Apex-Brasil - 29/04/2016
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ABNT/CB-59

ABNT/CB – 59 COMITÊ BRASILEIRO DE FUNDIÇÃO
O FÓRUM DE NORMALIZAÇÃO DO SETOR DA FUNDIÇÃO

ABNT/CB-59 FUNDIÇÃO

Gestor: Antônio Diogo F. Pinto
Chefe de Secretaria: Weber Büll Gutierres

Secretaria Técnica: Lylian Fernanda Camargo

SUB-COMITÊS

Resíduos de 
Fundição                                                      

59:001

Fundição de 
Aço 59:002

Fundição de 
Ferro 59:003

Fundição de 
Não Ferrosos                       

59:004

Matérias-Primas 
59:005

Comissão de Estudo 
Resíduos de Fundição                                         

59:001.01

Em recesso Comissão de Estudo 
de Ferro Fundido 

"Conexões" 59:003.02

a ser instalada Comissão de Estudo de 
Matérias-Primas para 

Fundição 59:005.01

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, entidade civil sem fins lucrativos, é a organização 
responsável pelo gerenciamento da normalização no 
Brasil. A ABNT possui vários comitês que atuam em áreas 
específicas.

O Comitê Brasileiro de Fundição – ABNT/CB-59 é o 
responsável pela elaboração das normas técnicas para o 
setor da Fundição.

Este Comitê é composto por profissionais e especialistas 
em fundição e está estruturado em Sub-Comitês, Comissões 
de Estudo (CE) e Grupos de Trabalho (GT).

Instalado em 2007 o CB-59 tem como objetivo prover 
o setor de normas técnicas atualizadas, proporcionando a 
indústria e a sociedade brasileira qualidade e segurança.

Foi criado devido a necessidade de um organismo de 
normalização exclusivo para o setor, até então no âmbito 
do CB-01 Mineração e Metalurgia (em recesso), e está sob 
responsabilidade da ABIFA que é a Sede e a Secretaria 
deste Comitê.

O âmbito de atuação do ABNT/CB-59 é a normalização 
no campo da fundição de ferro, aço, não ferrosos, insumos, 
matérias-primas e resíduos. 
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ABNT/CB-59

A próxima reunião desta Comissão 7 de abril 2016 às 

14h – Local: ABIFA – Sul / Joinville SC. Abaixo, pauta a ser 

discutida nesta reunião.

a) Aprovação da Ata da 2ª Reunião de Trabalho de 2016; 

 CE 59:005.01  – COMISSÃO DE ESTUDO DE MATÉRIAS-PRIMAS PARA FUNDIÇÃO

PROJETO DE 
NORMA

TÍTULO
EM CONSULTA 

NACIONAL

ABNT NBR 16507
Preparação da amostra de carvão mineral para análise 

e ensaios - Procedimentos
Até 9 jun /2016

ABNT NBR 16508 Carvão mineral – Determinação do teor de umidade – Método de ensaio Até 9 jun / 2016

COMO PARTICIPAR DAS 
COMISSÕES DE ESTUDO

A composição das comissões de estudo é aberta 
a todos os interessados, não se restringindo aos 
profissionais convidados pelo comitê. Os interessados 
em participar das comissões de estudo devem entrar 
em contato com a secretaria do ABNT/CB-59 Fundição, 
indicando a comissão de estudo de seu interesse, 
informando se é um produtor, consumidor ou agente 
neutro na discussão do tema envolvido.

As empresas ou entidades que estejam também 
interessadas na elaboração de novas normas devem 

apresentar uma solicitação formal à secretaria do ABNT/
CB-59, indicando em detalhes o objeto e o escopo da 
normalização pretendida, com uma breve justificativa de 
sua necessidade.

Para mais informações entre em contato com ABNT/
CB-59 por email: cb59@abnt.org.br ou através do telefone: 
(11) 3549-3369 com Lylian Fernanda Camargo.

SAIBA COMO APOIAR O ABNT/CB-59 
Venha participar do desenvolvimento normativo 

brasileiro do setor da fundição como colaborador do CB-
59. Para mais informações: cb59@abnt.org.br 

ABNT/CB-59

b) Eleição para novo Coordenador da Comissão de Estudo 

Matérias-Primas para Fundição e escolha de nova 

secretaria para esta comissão;

c) Discussão dos trabalhos de revisão técnica das 

Recomendações previamente distribuídas;

d) Outros assuntos técnicos.

 CE 59:003.02  –  COMISSÃO DE ESTUDO DE FERRO FUNDIDO "CONEXÕES"

PROJETO DE 
NORMA

TÍTULO
EM CONSULTA 

NACIONAL

ABNT NBR 6943
Conexões de ferro fundido maleável com rosca ABNT NBR NM – ISO 7-1 para 

tubulações
Até 25 maio/2016

ABNT NBR 6925
Conexões de ferro fundido maleável classe 150 e 300 com rosca NPT para 

tubulação
Até 15 maio /2016
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ÍNDICES SETORIAIS

INPF - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DE FUNDIDOS

EVOLUÇÃO CUSTO DE SUCATA FERRO E AÇO
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ÍNDICES SETORIAIS

PERÍODO ABR/16 MAR/16 ABR/15 A/B % A/C % JAN-ABR/16 JAN-ABR/15 D/E %
METAL   (A)   (B) (C)   (D) (E)

10,3 1.833 1.626 12,73.4 - MAGNÉSIO 462 484 419 (4,5)

476 (23,1)

3.3 - ALUMÍNIO 10.805 10.341 14.255 4,5 (24,2) 40.066 58.000 (30,9)

6.877 7.977 (13,8)

3.2 - ZINCO 91 93 116 (2,2) (21,6) 366

3.1 - COBRE 1.787 1.841 1.997 (2,9) (10,5)

(35,0) 56.130 82.350 (31,8)

3- NÃO FERROSOS 13.145 12.759 16.787 3,0 (21,7) 49.142 68.079 (27,8)

2- AÇO TOTAL 13.468 15.450 20.708 (12,8)

DESEMPENHO DO SETOR DE FUNDIÇÃO ABRIL/2016

I - PRODUÇÃO DE FUNDIDOS (t)

1- FERRO TOTAL 148.433 148.244 179.127 0,1 (17,1) 559.386 724.116 (22,7)

ton/dia 8.752 8.021 10.831 9,1 (19,2) 8.106 10.665 (24,0)
 

176.453 216.622 (0,8) (19,2)

5- PRODUÇÃO POR DIA

4 - TOTAL GERAL 175.046

10,3 1.833 1.626 12,7

664.658 874.545 (24,0)

3.4 - MAGNÉSIO 462 484 419 (4,5)
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1 LIMPEZA DE GASES NA FUNDIÇÃO: PARTICULARIDADES 
E ESPECIFIDADES NO PROJETO E NA OPERAÇÃO1

Joaquim Luiz Monteiro de Barros2

Guy Harion3

Hilário Gonçalves de Araujo4

RESUMO
Este trabalho apresenta de forma simples e prática os principais componentes de um sistema de limpeza de gases, des-

crevendo suas funções e características. Através de fluxogramas, figuras, fotos e tabelas, as particularidades e os principais 
aspectos para aplicações em plantas de fundição de ferro e aço são descritos tecnicamente de forma objetiva e resumida.
Palavras-chave: Limpeza de gases; Filtro de Mangas.

GAS CLEANING IN THE FOUNDRY: SPECIFICITIES AND PARTICULARITIES IN THE PROJECT AND IN THE OPERATION

ABSTRACT
This paper introduces in a simple and practical way the cleaning gases system main components, describing its functions 

and characteristics. Through flowcharts, images, photos and tables, the particularities and the main aspects for applications in 
iron and steel foundry sites are described technically in an objective and summarized way.  
Key words: Cleaning gases; Bag Filters.

1Conaf 2015
2 Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Kuttner do Brasil
3Consultor de Negócios da Kuttner do Brasil
4Gerente de Vendas Fundição da Kuttner do Brasil

1 INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é apresen-

tar de forma didática, através de concei-
tos técnicos, exemplos práticos e casos 
reais de instalações no Brasil, a impor-
tância do perfeito dimensionamento do 
sistema de limpeza de gases, de forma 
a atender plenamente as necessidades 
específicas de cada planta, assim como 
os requisitos e exigências dos órgãos 
ambientais. 

Um sistema de limpeza de gases 
deve ser eficiente, confiável e principal-
mente adequado ao ciclo operacional e 
aos requerimentos ambientais vigen-
tes. Desta forma, uma correta especifi-
cação, um criterioso dimensionamento, 
levando-se em conta as especificidades 
do processo e do ambiente no qual se 
encontra a instalação, assim como a 
utilização de equipamentos tecnologi-
camente avançados, são pontos fun-
damentais para que a performance do 
sistema de limpeza de gases atenda as 
reais necessidades operacionais.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Principais Componentes de um 
Sistema de Limpeza de Gases

2.1.1 Captores 
Dispositivos responsáveis pela cap-

tação dos gases a serem limpos / trata-
dos em um ou mais pontos do sistema. 
A captação dos gases deve-se à ocor-
rência de diferenças de pressão entre os 
pontos e o ambiente. O correto design 
dos captores é fundamental para que 
o sistema de exaustão controle efetiva-
mente as contaminações atmosféricas 
em suas fontes geradoras com a míni-
ma vazão de ar e o mínimo consumo de 
energia. Quanto mais a fonte geradora 
de contaminantes estiver enclausurada 
pelo captor, mais efetivo e econômi-
co será o sistema. Todas as eventuais 
aberturas nos captores devem ser as 
menores possíveis e localizadas lon-
ge dos pontos de percurso natural dos 
contaminantes. Aberturas de inspeção 
e manutenção devem ser previstas 

sempre que possível com portas. Cap-
tores que não enclausuram ou confi-
nam os contaminantes exigem maiores 
vazões e sua efetividade é muito preju-
dicada por correntes de vento naturais.

2.1.2 Rede de Dutos
A rede de dutos cumpre o papel de 

ligar cada captor ao equipamento de 
limpeza de gases. É de extrema impor-
tância o correto dimensionamento de 
suas seções de escoamento para cada 
trecho de tubulação em função da velo-
cidade a ser observada em seu interior. 
Áreas muito pequenas levam a altas 
velocidades e a altos desgastes. Áreas 
muito grandes levam a baixas velocida-
des e a deposição de material no inte-
rior da tubulação. 

2.1.3 Ventilador / Exaustor
É o equipamento responsável pelo 

fornecimento de energia cinética ao 
gás. O dimensionamento do ventilador 
deve levar em consideração a vazão ne-
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Tabela 1. Características e Aplicações dos materiais filtrantes

Figura 2.1 Captação em 
tambor de desmoldagem e 
resfriamento (Sist. de areia)

Figura 2.2 Captação no 
sistema de recuperação 
de areia – Peneira

Figura 2.3 Captação em 
forno com coifa 
bi-articulada
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cessária e a perda de carga do sistema. 
Basicamente existem os ventiladores 
do tipo axial e do tipo centrífugo.

2.1.4 Chaminé
Sua função é de conduzir o fluxo 

de gases limpos para a atmosfera. Sua 
altura é determinada para cada tipo de 
aplicação e de acordo com as normas 
locais. No dimensionamento do diâme-
tro da chaminé vale a mesma fórmula 
utilizada para a rede de dutos, entretan-
to, neste caso, recomenda-se velocida-
des menores (normalmente entre 10 a 
15 m/s) para se evitar ruídos acima do 
permitido. Em alguns casos é necessá-
ria a instalação de silenciadores ou de 
isolamento acústico em seu corpo, as-
sim como isolamento térmico. 

2.1.5 Filtro de Mangas
Equipamento cujo objetivo é sepa-

rar o material particulado seco do ar e/
ou gases. O processo de filtragem se dá 
através da passagem do fluxo de gás 
pelas mangas (elementos filtrantes), 
proporcionando uma alta eficiência de 
retenção além de uma elevada confia-
bilidade operacional. 

O gás filtrado sai pelo “pleno de gás 
limpo” em direção a uma chaminé ou 
para utilização em algum outro proces-
so enquanto que os particulados retidos 
nas mangas desprendem-se das mes-
mas por meio do sistema de limpeza do 
filtro (usualmente por sopro de ar com-
primido), são conduzidos à moega de pó 
e retirados da mesma geralmente por 
válvulas rotativas precedidas ou não por 
transportadores helicoidais ou trans-
portadores de arraste.

Existem muitas alternativas cons-
trutivas e características dos filtros de 
mangas que podem ou não ser sele-

cionadas em função da aplicação e de-
manda. Dessa forma, a informação dos 
dados de processo (composição dos 
gases, composição dos particulados, 
granulometria dos particulados, vazão, 
temperatura, pressão e umidade dos 
gases, etc.) é fundamental para o corre-
to dimensionamento e projeto do filtro.

As mangas podem ser fabricadas 
com diversos tipos de tecidos, formas e 
dimensões, que devem ser adequadas 
para atender as aplicações específicas 
e as condições operacionais. A tabela 
abaixo apresenta as propriedades dos 
principais materiais utilizados para fa-
bricação das mangas filtrantes, assim 
como suas aplicações.

2.2 Características Específicas para 
Aplicações em Centrais de Areia e na 
Área de Fusão

2.2.1 Eficiência na Captação
Um fator vital para o perfeito funcio-

namento de um sistema de limpeza de 
gases é a adequação da captação nos 
diversos pontos de trabalho, que está 
diretamente ligada ao design dos capta-
dores, a vazão e a velocidade de capta-
ção, assim como a instalação adequada 
de todos os componentes. A seguir são-
apresentados exemplos de instalações 
existentes:

2.2.2 Adequação do Sistema de Dutos
A velocidade usual em dutos de 

despoeiramento recomendada está en-
tre 15 e 20 m/s. O cálculo dos dutos é 
dado pelas seguintes fórmulas:

     

(Eq. 2.1)
Onde  A = área em m²
Q = vazão em m³/s
V = velocidade de fluxo dentro do 

duto em m/s
Para dutos com seção circular, te-

remos o diâmetro interno determinado 
pela fórmula abaixo:

        

(Eq. 2.2)
Onde  D = diâmetro em m
Q = vazão em m³/s
V = velocidade de fluxo dentro do 

duto em m/s
Cabe ressaltar também que além 

da velocidade, o correto dimensiona-
mento da perda de carga e do equilíbrio 
das pressões são pontos importantíssi-
mos para que o sistema opere de forma 
eficiente. Em alguns casos, devido a 
complexidade dos sistemas, estruturas 
CFD (computationalfluid dynamics) são 
necessárias.

Por último, mas não menos impor-
tante, em diversas aplicações, caberes-

Fig. 2.4 Exemplo de esboço CFD Foto2.
1Fixação Mangas   2 Fixação Mangas / 
  /Espelho      Chapa traseira

Fonte: Elaborado pelo autor

Foto 2.3 Gaiola de um filtro Lühr / 
Kuttner

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura2.5 Sistema de limpeza móvel utilizando 
tanque pulmão e válvula solenóide.

Figura2.6 Sistema de limpeza móvel utilizando 
soprador.

Figura2.7Arranjo esquemático 
mostrando o fluxo de gás sujo 
descendente atravessando as 
mangas montadas horizontalmente

Foto2.4 Plataforma de manutenção Figura 2.8 Plataforma de 
manutenção adicional para filtros 
de mangas >3,0 m de altura

saltar que o cuidado em se evitar a con-
densação dos gases através da adoção 
de sistemas de aquecimento devida-
mente dimensionados e instalados em 
pontos estratégicos, pode ser uma so-
lução no intuito de se evitar a saturação 
precoce das mangas dos filtros.

2.2.3 Filtro de Mangas Especiais (Man-
gas Horizontais)

O filtro de mangas horizontais 
constitui-se em um equipamento sem 
similares devido às suas inúmeras ca-
racterísticas técnicas especiais. Este 
se diferencia dos filtros Standard pelas 

seguintes características construtivas.

2.2.3.1 Disposição e fixação das man-
gas filtrantes

As mangas estão dispostas hori-
zontalmente e a chapa espelho fica na 
lateral do filtro, fazendo a divisão en-
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Figura 2.9Sistema de limpeza de gases para preparação e carregamento de carga nos fornos – Fundição

Figura 2.10 Sistema de limpeza de gases para instalação de moldagem - Fundição
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Figura 2.11Filtro de Mangas 130.000 Am³/h
Aplicação: Forno de Indução

Figura 2.12Filtro de Mangas 70.000 Am³/h
Aplicação: Sistema de Recuperação de Areia

tre o gás sujo e o pleno de gás limpo.
As mangas são fixadas em suas duas 
extremidades, na chapa espelho e na 
chapa traseira do filtro. Dessa forma, 
as mesmas não se tocam em nenhum 
momento (nem durante a limpeza) e 
não há atrito entre elas, como no caso 
dos filtros de mangas verticais.

2.2.3.2 Formato das mangas e das 
gaiolas de sustentação

As gaiolas de sustentação têm for-

ma de “8” ao invés da tradicional seção 
circular. As gaiolas têm menor distan-
ciamento entre os arames de sustenta-
ção das mangas (abertura de malha 25 
x 25 mm) o que resulta em uma melhor 
distribuição do carregamento, uma me-
nor solicitação mecânica e uma maior 
vida útil das mangas. Os quadros de 
apoio (gaiolas) das mangas possuem 
um formato pontiagudo no topo de ma-
neira a evitar o acumulo de pó.

2.2.3.3 Limpeza das mangas
Dependendo da aplicação pode-se 

utilizar sistemas de limpeza de média 
ou alta pressão, on-line ou off-line, fixos 
ou móveis. O sistema de limpeza fixo, a 
exemplo do filtro Standard, possui tubos 
fixos. A diferença é que estes tubos se 
encontram posicionados verticalmen-
te na frente de cada fileira de mangas 
e com orifícios direcionados no centro 
de cada manga. Cada tubo possui uma 
válvula solenóide que aciona o sopro de 
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ar comprimido para a execução da lim-
peza das mangas. 

O sistema móvel possui um carro 
de limpeza que se encontra acima e 
fora do filtro e protegido do ambiente, 
de forma a não estar sujeito a nenhum 
tipo de pó ou chuva. O regime de traba-
lho do carro de limpeza é muito efetivo, 
tornando a manutenção praticamente 
desnecessária. O carro de limpeza utili-
za ou um ventilador de baixa pressão ou 
um tanque pulmão de ar comprimido e 
uma válvula solenóide, eliminando as 
inúmeras válvulas do filtro tradicional, 
além de inúmeras saídas digitais do 
programador. Como o número de válvu-
las é extremamente reduzido, a manu-
tenção de válvulas solenóides é mínima 
em comparação a um filtro Standard.

O carro de limpeza se locomove 
em conjunto com um braço localizado 
à frente das mangas e que possui orifí-
cios por onde o ar de limpeza é soprado 
para a limpeza de uma fileira de man-
gas. Duas fileiras adjacentes à esquer-
da e à direita da fileira em processo de 
limpeza são tapadas, interrompendo a 
filtragem e isolando a fileira em proces-
so de limpeza. O resultado é a limpeza 
off-line das mangas mesmo sem o uso 
de compartimentos. Desta forma, o 
aproveitamento da área filtrante é bem 
maior, contribuindo também para dei-
xar o filtro ainda mais compacto.

2.2.3.4 Fluxo de gás
O arranjo das mangas permite o 

fluxo do gás sujo descendente, ao invés 
do tradicional ascendente. O fluxo des-
cendente favorece o transporte do pó 
em direção à moega. Esta característica 

permite que a velocidade do gás entre 
as mangas seja alta, possibilitando que 
as mesmas sejam instaladas a uma 
pequena distância umas das outras 
tornando o filtro mais compacto. Desta 
forma, o filtro torna-se consideravel-
mente mais leve e menor do que um fil-
tro Standard para a mesma capacidade 
de filtragem. As menores dimensões do 
filtro propiciam, da mesma forma, uma 
grande redução na estrutura de sus-
tentação. Este benefício se potencializa 
quanto mais alta for a estrutura metáli-
ca de sustentação do filtro.

2.2.3.5 Manutenção – Identificação e 
troca de mangas furadas

 A identificação das mangas 
furadas se dá pelo acúmulo de pó na 
face interna das portas de visita em 
frente às mesmas. Nos modelos com 
sistema de limpeza com tubos fixos, o 
acúmulo de pó é observado no próprio 
tubo em frente à manga furada.

No caso de alguma manga furada, 
é necessária apenas uma breve parada 
do filtro para a vedação da mesma com 
uma tampa cega não sendo necessária 
a sua troca imediatamente.

Devido ao arranjo horizontal e o 
comprimento das mangas (1.000 a2.500 
mm), o manuseio e troca das mesmas 
pode ser realizado por uma única pes-
soa. As mangas são dispostas hori-
zontalmente, o que facilita seu acesso, 
eliminando a necessidade de subir no 
topo do filtro, bem como talhas para 
manutenção e as tradicionais tampas 
para remoção das mangas filtrantes. A 
sua retirada é pela lateral do filtro, o que 
facilita a sua troca, pois o operário não 

precisa fazer esforço na vertical. Isto se 
deve ao fato de as mangas adjacentes 
sustentarem a manga que está sendo 
retirada. As portas para retirada das 
mangas na lateral do filtro dificultam 
a infiltração da água da chuva. Para fil-
tros de até 3 metros de altura é utilizada 
uma plataforma móvel.

2.2.4 Fluxogramas de Instalações

2.2.5 Referências no Brasil

3 CONCLUSÃO
O correto dimensionamento de 

um sistema de limpeza de gases 
inicia-se com a coleta dos dados 
relativos aos materiais contaminan-
tes, composição química dos gases, 
temperaturas e pressões envolvidas, 
entendimento do processo gerador 
das emissões, etc. Em seguida, deve-
-se avaliar os limites de emissões 
que se pretende atingir selecionan-
do as soluções técnicas adequadas 
a cada aplicação (tipos de captores, 
tipo do equipamento de limpeza dos 
gases, tratamentos necessários para 
abatimento de contaminantes, ne-
cessidades especiais de operação e 
manutenção, simultaneidades, me-
didas contra desgastes, medidas 
contra condensação, medidas contra 
explosão, etc.). Portanto, para cada 
caso específico deve-se realizar uma 
análise cuidadosa e buscar-se uma 
solução adequada e eficiente, de for-
ma atender as necessidades opera-
cionais da planta e as exigências dos 
órgãos ambientais. 

Figura 2.13Filtro de Mangas 90.000 Am³/h
 Aplicação: Forno de Indução

Figura 2.14Filtro de Mangas 140.000 Nm³/h
 Aplicação: Forno de Indução
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Leandro Lopes Cosme de Barros(2)

Fábio Luiz Quintana Arjona(3)

Carlos Alberto Marchioli(4)

Marcos Domingos Xavier(5) 

RESUMO
RESUMO
As empresas voltadas ao setor petrolífero e portuárias, tem aumentado a procura por materiais que tenham resistências 

mecânicas e à corrosão à água do mar excelentes. Os bronzes alumínio martensíticos, com teor de alumínio na faixa de 10 a 12 
% e com a adição de elementos de liga tais como ferro e níquel em teores até 6 % cada atendem estes requisitos do mercado.

A presente pesquisa tem como objetivo a caracterização microestrutural e de propriedades mecânicas das ligas Bronze-
-Alumínio martensíticas com e sem a adição de ferro e níquel.
A metodologia experimental adotada resume-se na fusão de duas ligas: Cu-12 Al e Cu- 11 Al–3,5Ni–4,5Fe. As amostras 
preparadas nesta etapa foram submetidas à seguinte sequência: têmpera considerando encharque a 900ºC e resfriamento em 
água; revenimentos a 200, 400 e 550 ºC, ensaios de dureza; avaliações microestruturais ópticas e eletrônicas de varredura dos 
estados fundido; temperado e temperado e revenido.
A liga quaternária mostrou –se  superior à binária no quesito propriedades no quesito propriedades. As propriedades mecânicas 
tornaram-se crescentes desde o estado temperado até o revenido a 550 °C.

Palavras chave: Bronze alumínio. têmpera; revenimento; martensita

ABSTRACT
The present research makes the microstructural and mechanical properties characterization of martensitic aluminum bronze 
alloys with and without iron and nickel. The methodology adopted has some basic steps: fusion of two alloys: Cu-12Al and Cu-
11Al- 3,5Ni-4,5 Fe; quenching of samples ( 900o C/water ); tempering (200; 400 and 550 o C ); Brinell hardness testing; analyses 
by optical and scanning electronic microscopes.
The results showed that quaternary alloy has greatest hardness, whose values increase toward higher levels of temperatures 
during tempering. The corrosion resistance also is good in this alloy. The type and volumetric fraction of precipitates are very 
important to mechanical properties of this materials after quenching and tempering.
Key words: Aluminum Bronze; quenching; tempering; martensite
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento industrial 

atual, principalmente das empre-
sas voltadas a exploração de petró-
leo e gás, exige cada vez mais que 
os materiais sejam resistentes às 
condições extremas de uso, princi-
palmente em ambientes corrosivos, 
e que tenham excelente resistência 
mecânica e ao desgaste. O cobre vem 
ganhando espaço no atendimento a 
estas demandas do mercado porque 

pode combinar-se facilmente a ou-
tros elementos para a formação de 
ligas com melhores características 
mecânicas(1) .

As ligas de bronze alumínio 
destacam-se entre os vários tipos 
de ligas aplicadas ao cobre devido 
às suas propriedades mecânicas e 
também à resistência ao desgaste e 
a corrosão. São amplamente usadas 
em peças da indústria aeroespacial e 
também em componentes marinhos 

que estão sujeitos ao fenômeno de 
cavitação(3) . A figura 1 destaca as 
principais ligas de cobre comerciais

As propriedades supra citadas 
podem ser melhoradas com trata-
mentos térmicos adequados, além 
de um controle metalúrgico rigoroso 
do processo(4;5).

A figura 2 (A) mostra o diagrama 
de equilíbrio do bronze alumínio bi-
nário e a figura 2 (B) mostra o bronze 
alumínio com adição de outros ele-
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mentos(4;5).
Ligas binárias Cu-Al 

As ligas binárias Cu-Al possuem 
um ponto eutetóide, no qual ocorre 
a tran-sição da fase α + γ2 para β, 
ao se elevar a temperatura acima de 
565ºC. Diante disso, caso o mate-
rial seja resfriado de forma brusca, 
a parcela correspondente à fase β 
se transforma em β’, também de-
nominada de martensita, devido ao 
seu formato acicular(6). O diagrama 
binário da figura 2(A), composto por 
Cu e Al permite inferir que o teor de 
alumínio é o principal responsável 
pelas diferentes transformações 
acorridas nesse tipo de liga.

Ligas quartenárias Cu-Al-Fe-Ni
Os elementos químicos níquel e 

ferro presentes nas ligas comerciais 

Cu-Al-Fe-Ni contendo de 9 a 12% de 
Al e 4 - 6% de Ni e 4 a 6% de Fe, 
melhoram as propriedades mecâni-
cas devido à precipitação da fase k, 
de estrutura cristalina CCC e dureza 
elevada. A precipitação desta fase 
não traz queda brusca de ductilida-
de, tornando as ligas quaternárias 
Cu-Al-Ni-Fe melhores em proprie-
dades mecânicas que as ligas biná-
rias Cu-Al(6;7;8).

Além disto, estas ligas são tam-
bém susceptíveis aos tratamentos 
térmicos de têmpera e revenido 
para aumentar suas características 
mecânicas(6;7;8). O crescimento de 
grãos podem acarretar trincas inter-
granulares de tempera e as adições 
de ferro e níquel evitam este cresci-
mento(1).

A adição de cerca de 1% de fer-

ro na liga, provoca o refinamento do 
grão, em peças de seções reduzidas, 
melhorando as características me-
cânicas. A adição de porcentagens 
maiores de ferro aumenta a resis-
tência à tração e diminui o alonga-
mento e a resistência a corrosão sob 
tensão(1). O níquel aumenta a solu-
bilidade do ferro na solução solida, 
possibilitando porcentagens de ferro 
superiores a 1%. Teores de Fe e Ni 
na ordem de 4-5% favorecem o apa-
recimento da fase K de melhor re-
sistência a corrosão que a fase γ2(1).

II - MATERIAIS E MÉTODOS
As ligas projetadas para a pre-

sente pesquisa são Cu-Al e Cu-Al-
-5Fe-5Ni. As matérias primas me-
tálicas utilizadas na preparação das 
ligas foram: cobre eletrolítico, cobre 

Figura 1 - Cobre e suas ligas(2)

Figura 2 - Diagrama de equilíbrio do sistema Cu-Al (A) e seção transversal
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fosforoso 85/15, níquel 99,5 %, aço 
baixo carbono da qualidade IF, alu-
mínio puro 99,9%.

Fusão das ligas e preparação 
das amostras

A fusão das ligas foi efetuada 
em forno de indução a cadinho(9), 
com uso de fluxos escorificantes e 
tubo de desoxidação. O processo em 
areia de Shell Molding1 , baseado 
em utiliza areia coberta com resina e 
submissão ao calor, e um coletor de 
amostras padrão utilizado em fundi-
ções e siderurgias, foram utilizados 
para obter os corpos de prova aqui 
denominados “medalhas” conforme 
figura 3, utilizados para caracteri-
zação microestrutural e ensaios de 

dureza dos temperado e temperado 
e revenido.

As análises químicas das corri-
das foram feitas nas medalhas uti-
lizando o espectrômetro de emissão 
óptica conforme a figura 4.

.A tabela 1 traz os resultados das 
análises químicas das corridas das 
ligas Cu-Al e Cu-Al-Fe-Ni.

Ensaios de dureza
Os ensaios de dureza Brinell, re-

alizados conforme norma técnica(10) 
em equipamento conforme figura 5, 
foram escolhidos pela adequação a 
peças fundidas. Foram utilizados pe-
netrador esférico de aço temperado 
com 10 mm de diâmetro e carga de 
1000 aplicada durante 15 s.

Análises Metalográficas
As análises metalográficas fo-

ram executadas via microscopias 
ópticas e eletrônicas de varredura, 
com magnificações de até 1000 X e 
5000X, respectivamente. O reagente 
utilizado foi a solução de cloreto fér-
rico 10 %.

III - RESULTADOS

Durezas Brinell (HBS)
A tabela 3 traz os resultados de 

dureza Brinell das amostras trata-
das termicamente. Pode-se notar o 
aumento da resistência mecânica na 
transição do estado temperado para 
os graus térmicos mais elevados de 
revenimento.

Caracterização microestrutural

Estado bruto de fusão
As figuras 6(A) e 6(B) mostram as 

microestruturas das ligas Cu- 12,3 
Al e Cu – 10,9 Al – 4,8 Fe – 3,6 Ni, 
respectivamente, no estados bruto 
de fusão, analisadas com micros-
copia óptica e aumento de 1000 X. A 
microestrutura da liga Cu – 12,3 Al 
apresenta cristais primários de γ2 e 
também o constituinte perlita, com-
posto por lamelas alternadas de α 
+ γ2 , formado no ponto eutetóide ( 
11,2 % Al; 565 o C ). A liga quaterná-
ria por sua vez apresenta a matriz α 
e precipitados K.

Tabela 1 - Composições químicas das ligas Liga Elemento químico (% peso) Cu Al Fe Ni Mn

Figura 3 – Medalhas para 
tratamentos térmicos e ensaios 
de dureza

Figura 4 – análises químicas no espectrômetro de emissão óptica

Tabela 2 – tipos e parâmetros dos tratamentos térmicos
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A analise mais detalhada do 
estado bruto de fusão foi realizada 
através de um microscópio eletrôni-
co de varredura (MEV), conforme as 
figuras 7(a) e 7(b), respectivamente, 
corroborando as análises via mi-
croscopia óptica. Há ainda, aspectos 
aciculares indicativos de fase β’ na 
microestrutura da liga quaternária 
(figura 7(B)), decorrente da maior 
tendência à formação desta fase du-
rante o resfriamento(6)..

Estado temperado

Estado revenido 200 °C

IV - DISCUSSÃO
As ligas binárias Cu-Al com teo-

res de alumínio até 9,4 % e resfria-
das lentamente são monofásicas α, 
de estrutura cristalina CFC, muito 
plásticas. As ligas com teores de 
alumínio entre 9,4% e 15,6% são 
bifásicas α + γ2, sendo esta última 
de estrutura cúbica complexa, muito 
frágil, medianamente dura e de bai-
xa resistência á corrosão(11-15).

De modo geral, as ligas Cu-Al 
bifásicas supra citadas apresentam 

dois tipos de problema: O primeiro 
relaciona-se com a tendência à for-
mação do eutetóide α + γ2 a 11,8 % 
Al no resfriamento, provocando uma 
insatisfatória combinação de pro-
priedades mecânicas e resistência à 
corrosão baixa. O segundo problema 
está relacionado com a tendência 
marcante ao crescimento de grãos 
durante os tratamentos térmicos, 
resultando em queda da tenacidade. 
Em função destes fatos, as ligas bi-
nárias Cu –Al apresentam restrições 
de aplicação(4;7;11).

A dureza das ligas binárias Cu-
-Al resfriadas lentamente associa-
-se às porcentagens relativas entre 
as fases α e γ2 presentes nas suas 
microestruturas. As ligas hipoeute-
tóides apresentam cristais primá-
rios de α envolvidos pelo produto 
eutetóide perlítico α + γ2. As ligas 
eutetóides (11,8% Al) apresentam-
-se totalmente perlíticas enquanto 
que as hipereutetóides são cons-
tituídas por cristais primários de 
γ2 envoltos pelo produto da reação 
eutetóide. Enfim, a porcentagem de 
γ2 cresce com o teor de alumínio 
tornando as ligas bifásicas α + γ2 

duras, frágeis e pouco resistentes à 
corrosão, tornando-as inaplicáveis 
comercialmente, em especial, no 
caso daquelas de natureza eutetóide 
e hipereutetóide.

A tabela 4 a seguir, extraída da 
literatura(11), traz as propriedades 
mecânicas de uma barra hipoeute-
tóides Cu-9,5 Al, temperada a 900 o 
C e revenida a 400; 600 e 650 0 C. 
Observa-se a maior resistência me-
cânica (LR, dureza) do estado tem-
perado devido ao endurecimento 
por solução sólida supersaturada 
de alumínio. Todavia, a aumento 
das temperaturas de revenimento 
conduziu à queda contínua da re-
sistência mecânica da liga devido ao 
aumento da fração volumétrica da 
fase α comprovada pela elevação do 
alongamento já que esta fase é dúc-
til tal como citado anteriormente.

A liga binária α + γ2 sob estudo 
na presente pesquisa é hipereute-
tóide, conforme tabela 1. A microes-
trutura desta liga quando resfriada 
lentamente contém 46,8 % de γ2 em 
volume, distribuídos no eutético e 
nos cristais primários γ2. A sua re-
sistência mecânica tornou-se cres-

Figura 5 - Esquema da impressão da esfera (A), maquina de ensaio Brinell (B), ensaio sendo feito nas amostras (C). 
Fonte – Dos autores: Laboratório de Ensaios Destrutivos - Senai (2012).

Tabela 3 – propriedades mecânicas das ligas
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cente com a elevação da temperatu-
ra de revenimento, ao contrário do 
ocorrido com a liga hipoeutetóides 
( tabela 5). O aumento da resistên-
cia da liga binária sob estudo com 
a elevação do nível térmico de re-
venimento ocorreu pelo maior en-

durecimento por precipitação atra-
vés da intensificação da presença 
de γ2. A literatura(11) afirma que a 
dureza da liga, inclusive na tempe-
ra e revenimento, depende da na-
tureza, morfologia e distribuição da 
segunda fase formada, no caso, γ2. 

A dureza da liga hipereutetóide sob 
estudo mostrou-se inferior àquela 
hipoeutetóide da tabela 5 e análise 
mais detalhada precisa ser realizada 
mas uma hipótese explicativa ao fato 
é o crescimento de grãos mais acen-
tuado na liga hiper devido ao tempo 

Figura 6 – microestruturas das ligas Cu- 12,3 Al (A) e Cu – 10,9 Al – 4,8 Fe – 3,6 Ni,(B) respectivamente, no estados 
bruto de fusão ( MO - 1000 X)

Figura 7 – Microestruturas das ligas Cu-12,3Al (A) e Cu- 10,9Al-4,5%Fe- 3,5%Ni (B) no estado bruto de fusão ( MEV 
– 5000 X)

Figura 8 – microestruturas das ligas Cu- 12,3 Al (A) e Cu – 10,9 Al – 4,8 Fe – 3,6 Ni,(B) respectivamente, no estado 
temperado ( MO - 1000 X)
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Tabela 4 – propriedades mecânicas de barra após tempera e revenimento ( Cu- 9,4 Al )(11)

maior de encharque nos tratamen-
tos térmicos.

A tabela 4 indica que a liga co-
mercial Cu-10 Al-4,8Fe-3,6 Ni, de 
estrutura α + K no estado bruto de 
fusão, tende ao aumento da resis-
tência mecânica com a elevação da 
temperatura de revenimento devido 
à intensificação da precipitação da 
fase K, dura, porém, resistente à 
corrosão. A literatura (7) cita ainda 
que a dureza tende ao decréscimo 
discreto em temperaturas de reveni-
mento da ordem de 500 0 C devido ao 
coalescimento da fase K.

V - CONCLUSÕES
1. Os bronzes ao alumínio bifá-

sicos hipo e hipereutetóides apre-
sentam comportamentos mecâni-
cos diferenciados quando sujeitos à 
tempera e ao revenimento.

2. A porcentagem relativa da fase 
γ2 nas ligas Cu-Al bifásicas é deci-
siva nas propriedades mecânicas do 
estado temperado e também do es-
tado temperado e revenido.

3. Os bronzes ao alumínio qua-
ternários Cu-Al-Fe-Ni apresentam 
endurecimento mais acentuado que 
os bronzes binários durante os tra-
tamentos de revenimento devido à 
precipitação da fase K. São ligas co-
merciais ao contrário das binárias 
Cu-Al, que são mais frágeis e menos 
resistentes à corrosão.
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