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EDITORIAL

edição de setembro da Revista 
ABIFA chega até você paralela-
mente à realização da Feira 
Metalurgia 2016, uma manifes-

tação da fundição local que conseguiu, ao longo do tem-
po, seu espaço no cenário nacional. Da mesma forma, o 
CINTEC – Congresso de Inovação e Tecnologia vem se 
destacando como uma das principais fontes de atuali-
zação para empresários do setor.

Sabemos da importância de uma Feira de Negócios. 
Até mesmo para industriais com pleno conhecimen-
to do mercado no qual atuam, a participação em feiras 
pode apresentar novidades e proporcionar conhecimento, 
possibilitando ainda, novas oportunidades de negócio.

A função da Associação também não é diferente do papel 
das feiras. O objetivo inicial é reunir pessoas e empresas com 
interesses em comum, discutir temas e buscar soluções que 
atendam às demandas de uma comunidade específica. 

A ABIFA foi fundada por um pequeno grupo de empresá-
rios e técnicos para que as empresas de fundição fossem re-
conhecidas no Brasil e em qualquer parte do mundo como 
um setor industrial com necessidades e características es-
pecíficas, seja no âmbito técnico, comercial ou legal, tendo 
o primeiro, recebido maior ênfase no início do processo de 
criação da Associação

Também visando atender à área técnica, a ABIFA passou 
a promover, entre outros eventos, o CONAF – Congresso de 
Fundição, que deu origem à FENAF – Feira Latino Americana 
de Fundição, eventos que vêm acontecendo há mais de 30 
anos, alcançando a 17ª edição (bienal) no próximo ano. 

Outro objetivo da ABIFA tem sido a busca pelo reconhe-
cimento do setor de Fundição junto ao Governo e de sua im-
portância para economia do país. Ao longo de sua história, a 
ABIFA conseguiu se inserir em diversos programas governa-
mentais, desde os Comitês de Mercado do MIC/CONSIDER na 
década de 70, até o Plano Brasil Maior, nos últimos anos, além 
de estabelecer parceria com diversas entidades representati-
vas, como SEBRAE, Apex-Brasil, CNI – Confederação Nacional 
da Indústria, Federações das Indústrias dos Estados e demais 
entidades de classe da cadeia produtiva. Tais parcerias possibi-
litam à ABIFA uma visão mais precisa e real da situação na qual 
se encontra o país e respalda a entidade para que possa apre-
sentar ações com objetivo de reduzir os impactos do momento 
de instabilidade sobre a Cadeia Produtiva da Fundição.

A Sabemos 

da importância de 

uma Feira de Negócios. Até 

mesmo para industriais com pleno 

conhecimento do mercado no qual 

atuam, a participação em feiras pode 

apresentar novidades e proporcionar 

conhecimento, possibilitando ainda, 

novas oportunidades de 

negócio.

Isso prova que a união de forças em prol de um objetivo co-
mum pode mudar a realidade de um setor, fortalecer todos os 
envolvidos e contribuir para o crescimento econômico e social 
de uma nação.

 

Boa leitura a todos!

Afonso Gonzaga
Presidente
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ENTREVISTA

FMP – Como surgiu a Metalurgia? Qual o sentido 
dessa feira?

Richard – A METALURGIA surgiu em 1998 para 
atender uma necessidade do mercado de fundição 
no sul do Brasil, Santa Catarina é o segundo estado 
que mais funde metais ferrosos no Brasil, e com 
grande parte de sua produção colocada na indústria 
automobilística. A necessidade de  especialização, de 
fornecedores qualificados, do relacionamento entre 
clientes e fornecedores fez surgir a feira METALURGIA.

Ao longo das nove edições do evento, a feira e o 
congresso ganharam relevância nacional e internacional, 
tornando-se o principal evento do setor fora de São 
Paulo e o único realizado no Brasil nos anos pares.

A feira é o ponto de encontro, da busca de 
conhecimento, das inovações e de relacionamento do 
setor de fundição. 

FMP – A Metalurgia é uma feira internacional? 
Quais os países participantes?

Richard – Na última edição tivemos visitação de 
17 países (Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Chile, 
China, Colômbia, Equador, Espanha, EUA, Índia, Itália, 
México, Holanda, Reino Unido, Turquia e Venezuela) e 
de 14 estados brasileiros (Amazonas, Ceará, Espírito 
Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins)

Na edição especial METALURGIA, a FMP 

entrevista Sr. Richard Spirandeli.

Richard, formado em Ciências da 

Computação pela PUC-PR, cursou 

Gestão Empresarial, especializou-se em 

Finanças Corporativas e MBA Marketing 

na Fundação Getulio Vargas.

O atual diretor da Messe Brasil, 

trabalhou como Auditor Trainee na 

MARTINELLI AUDITORES e como Gestor 

de Produto / Product Manager Datasul.

Richard Spirandeli
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Acreditamos que por estarmos localizados em um 
pólo de fundição na América Latina e que abriga as 
principais empresas no setor no Brasil, acabamos 
chamando a atenção de compradores que vêm à feira 
conhecer o mercado Brasileiro e fazer negócios.

FMP – Em função desse evento, quais as vantagens 
das indústrias que participam?

Richard – As indústrias terão a oportunidade do ano 
participando da feira. Do ponto de vista dos expositores 
poderão expor os produtos e serviços para o grande 
mercado de fundição e sua cadeia de fornecimento, do 
ponto de vista do visitante, poderá comparar alternativa 
lado a lado, desenvolver novos fornecedores e conhecer 
as inovações que ditarão as tendências deste setor nos 
próximos anos.

FMP – O que favorece as empresas ao expor em 
feiras como esta em meio à atual crise política/
econômica?

Richard – É na crise que surgem excelentes 
oportunidades e valiosas oportunidades no futuro 
dependem de decisões imediatas. Dentro desta linha 
de pensamento, a feira permite renovação, inovação, 
e permite que os expositores tenham acesso a um 
público alvo focado. Em momento de crise é hora de 
reter os clientes, mas também é preciso buscar novos 
clientes, se reinventar. Não é hora de se esconder e sim 
de arriscar novas formas de prospectar e identificar 
oportunidades.

A feira é a única ferramenta de negócio que apresenta 
rápido retorno diante das outras mídias disponíveis para 
o setor industrial.

FMP – O que a feira de 2016 tem de especial das demais?
Richard – A feira de 2016 marcará o inicio de um 

ciclo de crescimento, que será lento, mas levará junto 
às empresas que apostarão nos negócios. A feira será 
menor, porém acreditamos que será marcada por um 
otimismo nos corredores devido à melhora no cenário 
econômico. Vimos isto em nossas outras duas feiras 

Ao longo das nove 

edições do evento, a feira e o 

congresso ganharam relevância 

nacional e internacional, tornando-se o 

principal evento do setor fora de 

São Paulo e o único realizado 

no Brasil nos anos pares.

que já realizamos este ano (METALMINERAÇÃO E 
INTERPLAST).

FMP – Essa será a segunda edição da metalurgia em 
conjunto com a POWERGRID Brasil. Qual a importância 
dessa parceria?

Richard – A POWERGRID é uma feira que tem o 
objetivo de trazer alternativas energéticas para as 
fundições. Grande parte do custo das fundições é 
relacionada à energia para aquecimento de fornos 
etc., a POWERGRID traz expositores que apresentam 
soluções para barateamento deste custo. Esta parceria 
de realização das feiras simultâneas é salutar para os 
dois setores, metalurgia e energético.

FMP – Fale sobre as novidades do CINTEC nesse ano?
Richard – O CINTEC trará palestras cujos focos 

são: Desenvolvimento de processos, Máquinas, Gestão 
e sustentabilidade, Desenvolvimento de Processos e 
Produtos. Cada macro tema trará palestras e cases 
de empresas de ponta a nível mundial, podemos citar: 
KUKA ROBOTER, TRUMPF, 3DS DASSAULT, LAEMPE, 
KÜNKELWAGNER, EXONE, MAGMA, PPI MULTITASK, 
CISCO DO BRASIL, BECKHOFF.

O CINTEC apresentará as tendências do setor de 
fundição e complementará a feira onde estarão expostos 
os produtos e principais empresas que fazem o mercado 
de fundição no Brasil e no mundo.



| S
ET

EM
B

R
O

 2
01

6

10

ENTREVISTA

MESSE entrevista o presidente 

da ABIFA/SIFESP, 

Sr. Afonso Gonzaga.Afonso Gonzaga

Messe – Quais são as características e diferenciais do 
mercado da região sul que tornam a Metalurgia um evento 
diferencial para quem expõe ou visita?

Afonso – A Indústria de Fundição é predominante na 
Região Sul e esta característica é reconhecida no País 
principalmente pela indústria montadora de veículos, nosso 
maior cliente. 

Messe – Quais as peculiaridades da indústria catarinense 
no segmento de fundição, considerando que o estado é um 
dos maiores produtores de fundidos do país?

Afonso – O estado de Santa Catarina não é um grande 
estado pelas dimensões territoriais, mas teve uma 
imigração do país que se considera o berço da fundição 
moderna, que seria a Alemanha. Outra característica 
importante do estado é a concentração de grandes 
fundições, como a Tupy que é a maior fundição do Brasil 
e está entre as maiores do mundo. 

Messe – Qual a importância da realização de feiras como 
a Metalurgia para a ABIFA e para as empresas do segmento?

Afonso – Feira é um instrumento indutor do 
desenvolvimento, um ponto de encontro, de aglutinação, 
onde além das novidades o fundidor tem a oportunidade em 
3 a 4 dias no mesmo local de encontrar a maioria dos seus 
parceiros, clientes, clientes em potencial e fornecedores. A 

pergunta que se faz ao fundidor, cliente e ao fornecedor seria: 
quanto tempo ele gastaria para encontrar todos aqueles que 
estão expondo ou mesmo visitando nesses 3-4 dias de Feira? 
Será que fora desse ambiente da Feira ele teria acesso a 
essas pessoas? 

Messe – Que leitura o senhor faz do cenário econômico 
para o mercado de fundição no primeiro semestre de 2016?

Afonso – Os números do Setor mostram que iniciamos 
lentamente uma recuperação. Como a maioria das 
estatísticas, trabalha-se com amostras, sempre vamos 
encontrar empresas que estão abaixo e mesmo em situação 
difícil em relação à média Setorial, bem como conhecemos 
empresas que estão bem acima dos números observados.  

 
Messe – Qual a posição do Brasil atualmente no 

mercado mundial de fundidos? Em que segmento o país 
se destaca?

Afonso – O Brasil continua na 7ª posição, no ranking 
mundial de países produtores de peças fundidas. Os metais 
em destaque no Brasil, como no mundo é o ferro fundido, 
entre os ferrosos, que é o mais antigo e mais utilizado e 
o alumínio, entre os metais não ferrosos, o mais novo 
também com uma vasta aplicação. Deve-se considerar 
que todos os levantamentos são feitos com base no volume 
físico produzido e não em valores. 
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METALURGIA 2016

1998
• Data: De 22 a 26 de Setembro
• Local: Expoville - Joinville / SC
• Número de Expositores: 220 empresas
• Números de Visitas: Cerca de 12 mil visitas
• Negócios: Cerca de R$ 80 milhões
Destaque: O Pavilhão da Expoville recebeu a presença de 
mais de 12 mil pessoas durante os cinco dias da feira – 
um público qualificado, em sua grande maioria formado 
por profissionais dos setores relacionados à metalurgia 
vindos dos principais centros industriais do Brasil e de 
vários países, além de representantes de entidades de 
classe. Instituições como a Abifa – Associação Brasileira 
de Fundição - colaboraram para a realização do evento, 
que contou ainda com o apoio oficial de outras entidades e 
sindicatos do setor.
 

2000
• Data: De 12 a 16 de Setembro
• Local: Expoville - Joinville / SC
• Número de Expositores: 220 empresas
• Números de Visitas: Cerca de 16 mil visitas
• Negócios: Cerca de R$ 80 milhões
Destaque: Em 2000 a Metalurgia manteve o valor total 
de negócios fechados em relação a 1998: R$ 80 milhões 
desenvolvidos durante os 12 meses que se seguiram à feira.
 

HISTÓRICO METALURGIA

2002
• Data: De 10 a 14 de Setembro
• Local: Expoville - Joinville / SC
• Número de Expositores: 220 empresas
• Números de Visitas: Cerca de 18 mil visitas
• Negócios: Cerca de R$ 110 milhões
Destaque: O novo setor integrante da feira, o de Alumínio, é 
de grande importância para os demais setores envolvidos 
na Metalurgia.
 

2004
• Data: De 14 a 18 de Setembro
• Local: Expoville - Joinville / SC
• Número de Expositores: 250 empresas
• Números de Visitas: Cerca de 19 mil visitas
• Negócios: Cerca de R$ 150 milhões
Destaque: Cerca de 250 empresas como Tupy, Hunter, 
Schulz, Sinto Brasil, Refratek, Foseco, Saint Gobain, ABB, 
Ashland, Wetzel, Romi, estiveram presentes representando 
todo o Brasil e países como Alemanha, Argentina, Estados 
Unidos, Inglaterra. A Itália foi representada com destaque 
por 14 das maiores empresas do setor no país, algumas 
delas com filiais instaladas no Brasil.
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2006
• Data: De 08 a 11 de Agosto
• Local: Expoville - Joinville / SC
• Número de Expositores: 300 empresas
• Números de Visitas: Cerca de 16 mil visitas
• Negócios: Cerca de R$ 180 milhões
Destaque: A Metalurgia 2006 reuniu cerca de 300 
empresas de cada segmento da cadeia produtiva da 
indústria da fundição – entre elas expositores de países 
como Inglaterra, Canadá, EUA e China.
 

2008
• Data: De 09 a 12 de Setembro
• Local: Expoville - Joinville / SC
• Número de Expositores: 400 empresas
• Números de Visitas: Cerca de 20 mil visitas
• Negócios: Cerca de R$ 400 milhões
Destaque: Nesta edição a feira apresentou um crescimento 
de 40% em área de exposição ocupando todo o complexo 
da EXPOVILLE.
 

2010
• Data: De 14 a 17 de Setembro
• Local: Expoville - Joinville / SC
• Número de Expositores: 450 empresas
• Números de Visitas: Mais de 23 mil
• Negócios: R$ 450 milhões
Destaque: A previsão dos organizadores é que a geração 
de negócios durante a feira e nos seis meses seguintes 
supere os R$ 450 milhões, em função de negociações e 
contatos iniciados no evento.
 

2012
• Data: De 18 a 21 de Setembro
• Local: Expoville - Joinville / SC
• Número de Expositores: 450 empresas
• Números de Visitas: Mais de 24 mil
• Negócios: R$ 450 milhões (durante e seis meses pós-
feira)
Destaque: A edição de 2012 reuniu profissionais com 
alto conhecimento técnico e poder de decisão; 72% dos 
visitantes têm envolvimento direto com a compra e 20% 
tem poder de decisão final. Além disso, os maiores 
expositores do setor estiveram presentes. Empresas do 
Brasil, Alemanha, Estados Unidos, China, Itália e Espanha.
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2014
• Data: De 16 a 16 de Setembro
• Local: Expoville - Joinville / SC
• Número de Expositores: 400 empresas
• Números de Visitas: Cerca de 21 mil visitas
• Negócios: Cerca de R$ 450 milhões
Destaque: O Pavilhão da Expoville recebeu a presença 
de mais de 21 mil pessoas durante os cinco dias da feira 
– visita de 17 países (Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil. 
Chile, China, Colômbia, Equador, Espanha, EUA, Índia, Itália, 
México, Holanda, Reino Unido, Turquia e Venezuela) e 14 
estados brasileiros (Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, 
São Paulo e Tocantins), 49% dos visitantes com cargos de 
liderança (gerente, diretor, sócio, coordenador), 20% do 
público formado por decisores na compra.

METALURGIA 2016
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Feira consolidada no Sul do Brasil, a Metalurgia traz ao 
longo de suas nove edições já realizadas bons resultados de 
seus expositores. Prova disso é o retorno de diversas empresas, 
as quais confirmaram presença na 10ª Metalurgia, de 13 a 16 de 
setembro, em Joinville, SC.

A KUTTNER DO BRASIL - afiliada ao Grupo KÜTTNER 
-, por exemplo, está presente desde a primeira edição, em 
1998. “Para nós é um evento importante para encontrar com 
os nossos clientes e manter o diálogo com os mesmos, assim 
como para acompanhar as tendências de mercado”, destaca 
Jörg Hagedorn, sócio-diretor.

A Gevitec - fabricante de máquinas para o processo 
Cold-Box, além de representante das empresas espanholas 
Loramendi e Aurenak – expõe pela sétima vez. “Participamos da 
Metalurgia por acharmos que no setor de fundição é a feira mais 
importante para o sul do país, onde estão concentrados 50% dos 
nossos clientes. Sempre temos retorno financeiro expressivo”, 
destaca Gerson Luis Vick, diretor de vendas técnicas.

A edição de 2016 será a quinta participação da Fundipress, 
empresa que há 45 anos presta serviço de Fundição Sob Pressão 
de Peças em Alumínio. “Temos um grande prazer em fazer 
parte deste evento de visão nacional e internacional. O retorno 
com a exposição de nossa marca é expressivo e nos impulsiona 
a estar sempre presente”, enfatiza Vitor da Silva, diretor.

Já a FAI - líder no segmento de mercado de peças 
fundidas e tubos centrifugados de aço inox – e a Frech do 
Brasil - parte do Grupo Frech, com sede na Alemanha – 
participam pela terceira vez.

“Nos últimos anos tivemos boa presença de público. Por 
esse motivo, a Metalurgia está no nosso calendário de eventos”, 
conta Thomas Ahlgrimm, diretor da Frech do Brasil.

A Brevil também comemora os resultados anteriores 

METALURGIA 2016

e retorna à feira: “Com a repercussão positiva que tivemos 
com outras edições buscamos repetir os resultados, tanto no 
incremento de nossa clientela quanto na troca de informações 
e assimilação de tendências de mercado”, adianta Josiane 
Sanzon Reinert, assistente comercial e marketing. 

A 10ª Metalurgia - Feira e Congresso Internacional de 
Tecnologia para Fundição, Forjaria, Alumínio & Serviço - é 
uma realização da Abifa (Associação Brasileira da Indústria de 
Fundição) e organização da Messe Brasil.

Bienal, a última edição, em 2014, recebeu cerca de 21 mil 
visitantes de 17 países que atuam, a maior parte (56%), nos 
setores de fundição, automotivo, de engenharia e de energia, 
sendo 20% com poder de decisão final de compra. A feira 
apresentou mais de 400 marcas de nove países: Alemanha, 
Argentina, Áustria, Brasil, China, Espanha, EUA, Itália e Suíça. 

Mais informações: 
www.metalurgia.com.br ou (47) 3451-3000.

COM RESULTADOS POSITIVOS EM 
EDIÇÕES ANTERIORES, EMPRESAS 

RETORNAM À METALURGIA 

Serviço
Metalurgia 2016 - Feira e Congresso Internacional 
de Tecnologia para Fundição, Forjaria, Alumínio e 
Serviços - www.metalurgia.com.br 
Data: de 13 a 16 de setembro de 2016
Horário: 14h às 21h
Local: Expoville – Joinville/SC
Organização: Messe Brasil

Assessoria de comunicação
Messe Brasil (www.messebrasil.com.br) 
55 47 3451-3000
Renata Freitas de Camargo
renata@messebrasil.com.br
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SERVIÇOS E PRODUTOS DA ABP SERÃO 
APRESENTADOS NA METALURGIA 2016

 
A ABP Induction estará presente na 10ª Metalurgia 

através de sua representante exclusiva no país, a GoBR 
Solutions. Fornos de indução a cadinho, a canal, e 
fornos e panelas vazadoras estão entre os destaques a 
serem apresentados na feira. Além dos produtos, serão 
divulgados os serviços de assistência técnica preventiva e 
corretiva para esses sistemas, assim como modernizações 
de sistemas antigos.

Dentre as novidades da ABP, os visitantes da Metalurgia 
poderão conferir algumas inovações como melhorias na 
robustez e confiabilidade do sistema de segurança para 
os fornos fusores e facilitação para encontrar falhas de 
baixa isolação. “Isso dá aos clientes maior produtividade 
e diminui o tempo de paradas para manutenção”, destaca 
Fabio Morato, gestor comercial.

Além disso, será apresentado um sistema de exaustão 
com abertura frontal e traseira. O sistema é desenvolvido 
para alta captação de gases oriundos de sucata zincada, 
o que, conforme explica Carlos Guedes, sócio-diretor, é 
matéria-prima cada vez mais comum nas fundições.

A ABP Induction já esteve presente em outras 
edições da feira.  “A Metalurgia é um evento que não 
podemos deixar de participar, pois durante esta semana 
encontramos muitos de nossos clientes, fornecedores 
e interessados em sistemas de indução para diferentes 
aplicações”, aponta Fabio.

A participação na edição de 2016 visa manter um 
bom relacionamento com clientes, divulgar as novidades 
tecnológicas e ter um feedback da situação do mercado de 
fundição diretamente com os clientes. “Também sempre 
aproveitamos as feiras para saber de que modo podemos 
melhorar nossos serviços e produtos”, conclui Fabio.

Mais informações, acesse www.gobrsolutions.com. 
 
Sobre a empresa
A ABP Induction é a fusão da ASEA, ABB e BROWN 

BOVERI, sendo pioneira no desenvolvimento de sistemas 
de indução. É líder no fornecimento de sistemas de 
indução de alta potência para fusão e forjaria de metais 
ferrosos e não ferrosos.   

BREVIL APRESENTA SUA LINHA DE PRODUTOS 
NA METALURGIA 2016

No mercado há mais de quinze anos, a Brevil participa 
mais uma vez da Metalurgia. Na 10ª edição da feira a 
empresa apresentará sua linha de produtos e irá expor um 
pórtico de 5 toneladas, que funcionará como um protótipo 
para demonstração de funções. 

“Com a repercussão positiva que tivemos com 
edições anteriores, buscamos repetir os resultados, 
tanto no incremento de nossa clientela quanto na 
troca de informações e assimilação de tendências de 
mercado”, conta Josiane Sanzon Reinert, assistente 
comercial e marketing.

A Brevil está ampliando sua gama de produtos, 
oferecendo ao mercado soluções para movimentação de 
carga, tratamento de superfícies e usina de reciclagem 
e resíduos sólidos urbanos. “Esta feira é uma excelente 
oportunidade para ampliar a participação no mercado 
devido ao crescimento do setor e demanda de clientes”, 
explica Cristiano dos Reis, gerente comercial da Brevil.

Os produtos da Brevil atendem a normas internacionais 
e são voltados para as mais diversas necessidades. Para 
mais informações, acesse www.brevil.ind.br.

CONAI MARCA PRESENÇA NA METALURGIA 
2016 COM EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES 
PARA PROCESSOS DE AQUECIMENTO 
INDUSTRIAL A GÁS 

A Conai é representante e distribuidor exclusivo 
para o Brasil da empresa ELSTER e dos equipamentos 
da KROMSCHRODER e LBE. Tendo a Metalurgia 
como uma oportunidade para encontrar, prospectar 
e conquistar clientes, a empresa irá expor alguns dos 
seus equipamentos da linha para segurança, controle e 
automação de instalações de combustão a gás.

Dentre eles, estão: filtro de gás, válvulas reguladoras 
de pressão, válvulas de alívio e bloqueio, pressostatos, 
válvulas solenoides, válvulas proporcionadoras ar x gás, 
servo motores, programadores de chama, fotocélula, 
queimadores piloto, queimadores de alta velocidade, 

METALURGIA 2016
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METALURGIA 2016

queimadores recuperativos, medidores de vazão de gás 
e cavalete.

De acordo com Einar Cristofani, gerente da Conai, 
os medidores de vazão de gás e os queimadores são os 
produtos que mais estão em evidência no momento. Ele 
ainda explica:

“Os Medidores de vazão de gás têm ajudado os clientes 
no controle e aumento de eficiência em suas instalações 
de combustão, reduzindo assim o custo (desperdício) 
operacional. Estes medidores são do tipo turbina, com 
indicação e totalização local e remota com saída em 
pulsos. Grande range de leitura, baixa perda de carga e 
baixo percentual de erro na leitura, com possibilidade de 
correção da vazão em função da temperatura e pressão. 
Os Queimadores de gás são normalmente empregados 
em processos de alta temperatura, que exigem um alto 
consumo de gás. Em função do projeto aerodinâmico de 
alta eficiência os queimadores da CONAI permitem o ajuste 
da relação combustível x comburente e menor consumo 
de combustível. Estes queimadores podem ser fornecidos 
com corpo em ferro fundido, com tubo de chama metálico 
e pontos para medição e ajuste da relação ar x gás. Já 
os queimadores recuperativos são ainda mais eficientes 
e permitem economia de até 30%, se comprado com 
queimadores sem pré-aquecimento de ar de combustão.”

A Conai localiza-se na cidade de São Paulo, no 
bairro do Tatuapé, possuindo nas principais cidades do 
Brasil agentes técnicos e comerciais aptos a atender as 
demandas regionais. Já esteve presente em outras edições 
da Metalurgia. Mais informações sobre a empresa e seus 
produtos, acesse www.conai.com.br.

Sobre a empresa
A CONAI é representante e distribuidor exclusivo para 

o Brasil da empresa ELSTER e dos equipamentos da 
KROMSCHRODER e LBE. Atende a todos os processos de 
aquecimento industrial a gás, fornecendo equipamentos e 
soluções para diferentes tipos de processos.

EISELE VOLTA À METALURGIA COM SEU 
PORTFÓLIO PARA A INDÚSTRIA METALÚRGICA

Na 10ª Metalurgia a Eisele apresentará seu portfólio de 
soluções na área de preservação ambiental e qualidade do 
ambiente de trabalho. Há mais de 40 anos a empresa atende 
a todas as etapas produtivas da indústria metalúrgica e 
fundições desde a fusão até a rebarbação e acabamento, 

incluindo o tratamento das emissões oriundas do processo 
de gasagem no Cold-Box.

Todos os equipamentos da Eisele atendem à norma 
NR12, habilitando seus clientes à certificação da ISO 14.000 
e adequação às NRs incidentes sobre as diversas etapas 
produtivas da indústria da metalurgia. Localizada em 
Porto Alegre (RS), possui tecnologia e fabricação próprias, 
oferecendo soluções completas aos seus clientes.

A empresa está presente regularmente na feira. 
“Participamos da Metalurgia por ser uma feira tradicional, 
que reúne grande parte das empresas atuantes no ramo da 
fundição e se traduz para a Eisele como boa oportunidade 
de negócios e interação direta com este mercado.”, conta 
Andreas Sajovic, sócio-diretor. 

Os objetivos com a participação incluem aumentar 
a visibilidade, desenvolver novas parcerias, atrair 
novos clientes e acompanhar tendências do mercado 
metalúrgico.

Mais informações, acesse www.eisele.com.br. 

TERCEIRA PARTICIPAÇÃO DA FAI NA 
METALURGIA TERÁ LANÇAMENTO PARA O 
SETOR PETROQUÍMICO

Líder no segmento de mercado de peças fundidas 
e tubos centrifugados de aço inox, a FAI é, pela terceira 
vez, presença garantida na Metalurgia. “Entendemos 
que a feira é a melhor opção no Brasil para apresentar 
os produtos de nossa fabricação: fundidos de aço inox”, 
enfatiza Cláudio Bergamini Mendes, diretor comercial.

Como destaque da empresa está o lançamento de 
peças e tubos destinados exclusivamente para o setor 
petroquímico. Além disso, serão apresentados rolos 
de laminação para indústria siderúrgica, dispositivos 
para tratamento térmico, tubos radiantes para fornos 
industriais e grelhas para a indústria de cimento com 
revestimento específico antidesgaste.

A FAI possui clientes dos mais variados segmentos 
industriais como siderúrgico, mineração, cimenteiro, 
automobilístico, autopeças, mecânico, petroquímico, 
alimentício, papeleiro e indústria naval, e esta participação 
na Metalurgia busca expansão das vendas na região sul 
do Brasil e novos negócios. Cláudio cita ainda como 
objetivos o fortalecimento da marca e a aproximação com 
informalidade dos clientes ativos. 

Mais informações sobre a FAI podem ser obtidas pelo 
site www.fainox.com.br.
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METALURGIA 2016: FRECH DO BRASIL 
APRESENTA PRODUTOS PARA O MERCADO DE 
INJEÇÃO SOB PRESSÃO

Na terceira participação na Metalurgia, a Frech do 
Brasil terá um estande informativo para apresentação 
da sua linha de produtos. A empresa é parte do Grupo 
Frech, com sede na Alemanha, sendo hoje a única do 
segmento que é totalmente verticalizada, isto é, todos 
os componentes necessários para a montagem de uma 
célula de injeção são fabricados por empresas do Grupo.

Em seu estande serão apresentados os periféricos 
como termorreguladores, pulverizadores, moldes, 
extratores, dosadores, fornos dosadores (incluindo o 
lançamento, o forno dosador de alumínio), células de 
injeção completas, serviços e peças sobressalentes; as 
máquinas de injeção sob pressão para metais não ferrosos 
(zinco, alumínio, magnésio e chumbo); e as máquinas de 
injeção câmara quente e câmara fria com capacidade de 
20t a 4400t. 

“Nos últimos anos tivemos boa presença de público. 
Por esse motivo, a Metalurgia está no nosso calendário de 
eventos”, conta Thomas Ahlgrimm, Diretor. A participação 
na feira busca difundir a marca e apresentar novos 
produtos com tecnologia de ponta para o mercado de 
injeção sob pressão.

Mais informações sobre a empresa, acesse www.
frechbrasil.com.br ou www.frech.com.

PELA PRIMEIRA VEZ NA METALURGIA, 
FUNDIÇÃO MUNDIAL APROVEITARÁ A FEIRA 
PARA APRESENTAR NOVA FÁBRICA

 
A 10ª Metalurgia será a oportunidade para a Fundição 

Mundial apresentar sua nova fábrica ao mercado nacional 
e internacional. A empresa fabrica peças fundidas por 
encomenda de 50 a 2.500 kg em diversas ligas de ferro 
e aço.

Atuando nos mais variados segmentos de mercado 
- mineração, siderurgia, petroquímico, naval, moagem, 
álcool e açúcar, mármore e granito, ferroviário, eólico, 
etc. -,  fornece suas peças conforme normas nacionais e 
internacionais. A empresa utiliza recursos como fornos à 
indução, espectrômetro de emissão óptica, misturadores 
contínuos, forno de tratamento térmico e rotojato, etc., 
todos de última geração.

Há 46 anos no mercado, sua mais nova fundição de 
aço e ferro foi inaugurada em 2015. De acordo com o 
diretor comercial Antonio Augusto Beerli, é a fundição 
completa mais nova do Brasil. A unidade possui 4.000 m2 
e a estimativa é de que tenha em média uma produção 
de 200 ton/mês.

"Trouxemos ao mercado uma empresa onde 
conseguimos oferecer serviço completo de fundição, tais 
como: modelagem própria, tratamento térmico interno, 
laboratório próprio, inspeções e emissão de certificados, 
e frete CIF posto no cliente", destaca Antonio, que 
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complementa: "O cliente nos envia apenas um desenho 
e entregamos o produto pronto na sua empresa".

Mais informações sobre a Fundição Mundial e seus 
produtos, acesse www.fundicaomundial.com.br. 

FUNDIPRESS DESTACA PEÇAS EM ALUMÍNIO 
SOB PRESSÃO NA METALURGIA

A Fundipress atua há 45 anos prestando serviço de 
Fundição Sob Pressão de Peças em Alumínio. Com os 
objetivos de incorporar clientes à carteira, e divulgar e 
consolidar a marca nos mercados nacional e internacional, 
mostrará aos visitantes da 10ª Metalurgia, através de seu 
portfólio, a qualidade de seus serviços.

“O cliente procura uma solução completa, desta forma 
a Fundipress desenvolve os produtos dentro das normas e 
especificações exigidas. Nossa equipe técnica acompanha 
desde a construção do molde até a entrega do produto 
final, e na Metalurgia os visitantes poderão ver de perto o 
material que usamos e o acabamento de nossas peças”, 
explica Vitor da Silva, diretor.

Segundo Vitor, a feira é a oportunidade para a 
Fundipress apresentar a um público específico seus 
materiais, além de realizar parcerias de interesse comum 
e conhecer outros segmentos e potenciais de mercado que, 
direta ou indiretamente, contribuem para o crescimento 
pessoal e empresarial.

Por esse motivo, a Metalurgia faz parte do calendário 
de eventos da empresa, sendo 2016 o ano de sua quinta 
participação. “Temos um grande prazer em fazer parte 
deste evento de visão nacional e internacional. O retorno 
com a exposição de nossa marca é expressivo e nos 
impulsiona a estar sempre presente”.

Para mais informações, visite o site www.fundipress.
com.br.

Sobre a empresa
A Fundipress está há 45 anos no mercado, prestando o 

Serviço de Fundição Sob Pressão de peças em Alumínio. 
Trabalha com profissionais capacitados, que têm como 
objetivo atender as necessidades e normas de cada cliente.

Certificada pela ISO 9001:2008, a Fundipress atende a 
grandes marcas no Brasil e exterior, englobando diversos 
segmentos como: linha branca, automotiva, automação, 
construção civil, entre outros.

GEVITEC LEVA PRODUTOS NACIONAIS E 
ESPANHÓIS PARA A 10ª METALURGIA

A Gevitec é fabricante de máquinas para o processo 
Cold-Box, além de representante das empresas espanholas 
Loramendi e Aurenak. Expositora da Metalurgia desde 
2004, em sua sétima participação estará presente com 
toda sua linha de fabricação e com o portfólio de suas 
representadas espanholas.

“Participamos da Metalurgia por acharmos que no setor 
de fundição é a feira mais importante para o sul do país, 
onde estão concentrados 50% dos nossos clientes. Sempre 
temos retorno financeiro expressivo na Metalurgia”, destaca 
Gerson Luis Vick, diretor de vendas técnicas.

Dentre os produtos Gevitec serão expostos através de 
folders os sopradores de Cold-Box, misturadores de areia, 
sistemas de alimentação de areia completos, as moldadoras 
vibratórias de Cold-Box, além do último lançamento, a 
Unibox 6 (máquina de soprar machos e moldes).

Das marcas Loramendi e Aurenak, Gerson destaca 
as sopradoras automáticas de Cold-Box e inorgânico, 
moldadoras verticais de areia verde, sistemas de 
preparação de areia de batelada e ferramentais para todos 
os processos de fundição. 

Mais informações no site www.gevitec.com.br. 

JAMO LEVA SOLUÇÕES EM AQUECIMENTO 
INDUTIVO PARA A METALURGIA

A JAMO é líder no Brasil no segmento de brasagem e 
forjamento. Com o objetivo de conquistar novos mercados, 
a empresa estreia na Metalurgia. O público da feira 
poderá conferir de perto as mais variadas soluções em 
aquecimento indutivo, dentre elas equipamentos para 
forjaria, têmpera superficial por indução, brasagem e 
manutenção industrial, todos adequados às normas NR-
10, NR-12 e CQI-9.

“O aquecimento indutivo proporciona alta eficiência 
energética aliado a uma excelente produtividade no 
processo industrial”, explica Giovano Ghizoni, diretor.

A JAMO situa-se em Jaraguá do Sul e está no mercado 
desde 1989. Seus equipamentos estão distribuídos em 
mais de 20 países.

Mais informações, acesse http://www.jamo.ind.br. 

METALURGIA 2016
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METALURGIA 2016: KUTTNER DO BRASIL 
APRESENTARÁ SUA TRADICIONAL LINHA 
DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA 
FUNDIÇÕES

 
Apresentar ao setor as mais recentes tecnologias e 

soluções para uma fundição moderna, eficiente, com baixo 
custo operacional e dentro das normas de meio ambiente 
é o principal objetivo da KUTTNER DO BRASIL na 10ª 
Metalurgia. Fornecedor tradicional da indústria siderúrgica 
e de fundição, a empresa é afiliada ao Grupo KÜTTNER, 
fundado em Essen (Alemanha), em 1949, e com atividades 
na Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul.

A KUTTNER DO BRASIL está presente na feira desde sua 
primeira edição. “Para nós, é um evento importante para 

encontrar com os nossos clientes e manter o diálogo com 
os mesmos, assim como para acompanhar as tendências 
de mercado”, destaca Jörg Hagedorn, sócio-diretor.

Um dos destaques no estande serão as linhas 
completas de moldagem em areia cura a frio, assim 
como sistemas de preparação e regeneração de areia 
cura a frio com capacidades de processamento de 10 até 
100 t/h de areia. Jörg  explica que estes sistemas estão 
sendo fornecidos pela KUTTNER DO BRASIL ao mercado 
brasileiro em cooperação com a AAGM WÖHR, tradicional 
empresa alemã do ramo.

Também como destaque os visitantes da Metalurgia 
poderão conferir as modernas centrais de fusão com 
forno cubilô, tecnologia do Grupo KÜTTNER com mais de 
300 plantas em operação no mundo, permitindo produzir 
metal líquido sem depender de energia elétrica.

Menegotti Indústrias Metalúrgicas Ltda. | Palmiro Gneipel, 300 | Schroeder | SC | Brasil
Fone: +55 47 3374 6600 | E-mail: vendas.menfund@menegotti.ind.br

www.menegotti.ind.br

É isso que faz da Menegotti uma empresa arrojada e inovadora, que há mais de sete décadas atua intensamente, ofertando 
ao mercado peças com alto nível de requisitos técnicos e de alto valor agregado, pois oferece soluções em usinagem, pintura, 
tratamento térmico e montagem de componentes. 

Menegotti: Uma marca reconhecida e recomendada.

A tradição de uma marca forte é construída
         com dedicação e obstáculos vencidos.
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Além dos equipamentos citados serão apresentados 
na feira: centrais de preparação e recuperação de areia 
verde, sistemas de preparação de carga e carregamento 
de fornos, sistemas de desmoldagem e resfriamento 
de peças fundidas, sistemas de despoeiramento e 
limpeza de gases, instalações completas de fundição 
por centrifugação e engenharia e gerenciamento de 
implantação de fundições completas.

Mais informações sobre a empresa, visite o site: 
www.kuttner.com.br. 

 
Sobre a empresa
A KUTTNER DO BRASIL, fornecedor tradicional da 

indústria siderúrgica e de fundição, é uma empresa 
afiliada ao Grupo KÜTTNER fundado em Essen/
Alemanha, em 1949. Hoje é um Grupo empresarial 
internacional com atividades na Europa, Ásia, América 
do Norte e América do Sul, dedicado à engenharia e 
fornecimento de instalações industriais “Turn Key”.

A KUTTNER DO BRASIL foi fundada como empresa 
afiliada ao grupo no ano 1974, com sede própria 
em Contagem (MG), onde desenvolve atividades de 
Engenharia, Projeto e Fabricação, atendendo ao 
mercado brasileiro, assim como aos demais mercados 
na América do Sul. A gama de atividades compreende 
o desenvolvimento de novas tecnologias, a engenharia, 
o projeto, o fornecimento, a montagem e a colocação 
em funcionamento de instalações completas, incluindo 
equipamentos mecânicos e elétricos, assim como 
sistemas de automação e supervisão de processos.

O Grupo KÜTTNER ocupa uma posição de liderança 
no desenvolvimento e na implementação de tecnologias 
inovadoras nas áreas energética e de meio ambiente, 
projetadas para economizar energia, reduzir o impacto 
sobre o meio ambiente e otimizar o ciclo dos materiais.

MINERAÇÃO JUNDU MOSTRA LINHA 
PARA O MERCADO DE FUNDIÇÃO 
NA METALURGIA 2016

A Mineração Jundu acumula mais de meio século 
de experiência na lavra, tratamento e industrialização 
em larga escala de minerais não metálicos, sendo 
pioneira no Brasil a extrair areia industrial em mina 

que não fosse em ambiente de praias ou leitos de rios. O 
resultado de toda essa experiência será visto em mais uma 
participação da empresa na feira Metalurgia. 

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer em seu 
estande a linha de produtos para o mercado de fundição. 
A linha abrange areias quartzosas industriais (areia base) 
e areias para processo shell molding, que atendem às 
especificações dos processos utilizados na fabricação de 
machos e moldes em areia. 

A Mineração Jundu possui jazidas próprias. A empresa 
mantém um rigoroso sistema de controle de qualidade que 
tem início na exploração da mina. O controle é realizado 
através de critérios de lavra bem definidos, com a utilização 
de software especializado.

Desde 2002 na Metalurgia, a feira tornou-se um importante 
espaço para consolidar a imagem da empresa como 
fornecedora de matéria-prima para o mercado de fundição, 
que tem forte presença no sul do Brasil. 

“A participação da Jundu na Metalurgia já se tornou 
histórica e continua atendendo a vários de nossos objetivos, 
tais como a manutenção da marca Jundu como Top of Mind 
nos mercados em que atua - especialmente no de fundição 
- conquistada pela qualidade de seus produtos e pelo 
atendimento adequado aos desafios colocados pelos clientes. 
Isso, através de investimentos em tecnologia, em estratégias 
de mineração que garantem a longevidade da atuação da 
empresa, bem como investimentos em  projetos efetivos de 
responsabilidade social”, destaca Edson Gomiero, Gerente de 
Marketing & Vendas.

Mais informações, acesse http://mjundu.com.br. 

Sobre a empresa
A Mineração Jundu acumula mais de meio século de 

experiência na lavra, tratamento e industrialização em larga 
escala de minerais não metálicos, sendo pioneira no Brasil 
a extrair areia industrial em mina em ambiente diverso de 
praias ou leitos de rios. 

A empresa atende as demandas por minérios de alta pureza, 
fornecidos nas especificações, volumes e prazos acordados, 
com destaque para as indústrias de fundição, produção de 
vidro, cerâmicas, indústrias químicas e petrolíferas. 

As preocupações e ações da Mineração Jundu não se 
encerram no ciclo produtivo, elas vão além das exigências 
legais. Toda a produção é cercada por cuidados com o 
meio ambiente. As águas utilizadas no processo produtivo 

METALURGIA 2016
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são tratadas, armazenadas e reaproveitadas no 
próprio processo produtivo. As áreas de extração são 
cuidadosamente recompostas e reflorestadas com 
espécies nativas. 

Consciente de sua importância socioeconômica, a 
Jundu desenvolve suas atividades prezando pela segurança 
e qualidade de vida de seus colaboradores, e estende esta 
preocupação à comunidade por meio de ações sociais e 
culturais que integra a empresa as comunidades próximas 
às suas unidades industriais.

NACIONAL GÁS APRESENTA 
NOVAS APLICAÇÕES DO GÁS LP 
NA METALURGIA 2016

 
A Nacional Gás confirma presença na Metalurgia 2016. 

Com mais de 65 anos de atuação, a empresa está entre 
as maiores e mais importantes distribuidoras de gás 
LP do Brasil, sendo líder nas regiões Norte e Nordeste. 
Em seu estande na feira, o destaque está relacionado 
às novas aplicações de gás LP, especialmente para a 
indústria siderúrgica.

“A indústria siderúrgica pode obter ganhos 
significativos com o uso das soluções da Nacional Gás, 
como por exemplo, sua utilização no aquecimento de 
caldeiras, fornos e forjarias para o manuseio de minérios, 
esterilização e climatização de ambientes, combustível 
de empilhadeiras, geração de energia elétrica, backup 
de gás natural, dentre outros”, explica Mário Wellington 
Perazzo, Superintendente da Nacional Gás e Paragás.

O público da Metalurgia 2016 verá no estande da 
Nacional Gás que o gás LP é mais do que gás de cozinha. A 
multiplicidade de aplicações é um dos grandes benefícios 
do produto, que vem sendo percebido como uma fonte 
de energia cada vez mais versátil, limpa e flexível, 
com vantagens importantes e resultados superiores 
em relação a todas as outras fontes de energia ainda 
populares. Alguns tipos de vasilhames, os botijões de 
20kg, 45kg e 190kg, e cilindros de 500kg estarão expostos. 
Os produtos possuem fácil manuseio, transporte e 
armazenagem, reduzindo os custos operacionais.

Além disso, a Nacional Gás apresenta benefícios 
como o desenvolvimento de projetos customizados para 

abastecimento de empresas e projetos de conversão 
energética, caso o cliente tenha seu processo produtivo 
baseado em outra fonte de energia. Uma iniciativa 
pioneira da empresa é a parceria com a Universidade 
de Fortaleza – UNIFOR. O objetivo é o de oferecer maior 
embasamento técnico e total apoio científico à utilização 
do gás LP como fonte de energia para a indústria, 
agroindústria, comércio, serviços e residências. Na 
conversão energética, o gás LP se mostra eficiente graças 
à sua estabilidade e fácil combustão, sustentando o uso 
do backup de gás natural. Outro ponto forte da Nacional 
Gás está na possibilidade de capacidade de instalação de 
grandes tancagens, para até 60 mil toneladas.

A Nacional Gás é presença frequente na feira 
Metalurgia. “Nossa participação é bastante estratégica, 
dado o alcance que a feira tem entre os expositores, 
parceiros e clientes. No quesito relacionamento, estar 
em contato com os players do mercado é algo saudável 
para renovar parcerias e visões de negócios. No 
aspecto comercial, estar entre os setores que podem 
se beneficiar do produto Nacional Gás é uma forma de 
ampliar mercados e possibilidades”, define Perazzo.

PERFIL TÉRMICO APRESENTA QUATRO 
LANÇAMENTOS NA METALURGIA

A Perfil Térmico atua no desenvolvimento de soluções 
completas em aquecimento e isolamento industrial. 
Tendo a Metalurgia em seu calendário de eventos, para 
2016 a empresa prepara quatro novidades.

Uma delas é a SIFT 3.0, a nova versão do primeiro 
sistema online para cálculo de fluxo térmico. O produto 
possui nova interface, banco de dados aprimorado, entre 
outras características. Os visitantes poderão conferir 
também a plataforma de monitoramento remoto de 
fornos, a REMO.

Duas outras novidades serão apresentadas pela 
Termia, representada pela Perfil Térmico: a CALHA CT 
- de transferência de alumínio líquido, com paredes 
aquecidas – e o FORNO ITM - uma maquete explicativa 
do forno fusor/espera/desgaseificador de alumínio.

Para mais informações, acesse http://perfiltermico.
com.br. 
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FenaF 2017
17ª Feira Latino-americana de Fundição
www.abifa.org.br

O mais cOmpletO eventO internaciOnal 
dO setOr de fundiçãO da américa latina.
Toda a cadeia produtiva do setor e seus clientes juntos  
em um único espaço.

De 26 a 29 De setembro, Das 13h às 20h
Pavilhão Branco, ExPo cEnTEr norTE - são Paulo, Brasil

eventO paralelO

Conaf 2017 – 17º Congresso abifa De funDição
DE 27 a 29 DE sETEmBro DE 2017, Das 8h às 12h
Pavilhão Branco, ExPo cEnTEr norTE - são Paulo, Brasil

Promoção E rEalização comErcialização

assOciaçãO Brasileira de fundiçãO – aBifa
Tel. 11 3549-3344 - www.abifa.org.br
informações congresso: wgutierres@abifa.org.br
informações Feira: rbernardini@abifa.org.br

technical fairs
Tel. 11 3963-0144 / 3963-0145
technicalfairs@technicalfairs.com.br
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Sobre a empresa
Fundada em 1982, a Perfil Térmico atua no 

desenvolvimento de soluções completas em 
aquecimento e isolamento industrial. Do projeto à 
instalação, disponibiliza uma equipe técnica altamente 
qualificada para otimizar a performance de cada cliente, 
analisando e definindo as aplicações mais apropriadas a 
sua necessidade e estrutura. Atualmente, a organização 
atende, através de suas quatro divisões – Materiais, 
Projetos, Serviços e Equipamentos -, diversos setores 
e segmentos de mercado, que compreendem indústrias 
de produção e processamento de metais ferrosos e não-
ferrosos, química e petroquímica, eletrodomésticos, 
derivados de petróleo, geração de energia, cerâmica, 
vidros, entre outras. Certificada pela ISO 9001:2008, 
a organização está comprometida em oferecer o que 
há de melhor aos seus clientes, atendendo as suas 
necessidades. Com unidades em Curitiba/PR e Joinville/
SC, a Perfil Térmico conta com uma experiente e dedicada 
equipe comercial e com o auxílio de representantes em 
diversos estados.

SPECTRO SUL APRESENTA LANÇAMENTO DE 
EMPRESA ALEMÃ NA METALURGIA 2016

A SPECTRO Sul Americana é representante exclusivo 
da SPECTRO Analytical Instruments, empresa de origem 
alemã líder mundial no fornecimento de espectrômetros 
de emissão ótica. Presente em todas as edições da 
Metalurgia, para 2016 o destaque será o SPECTROCHECK, 
lançado no final de 2015.

O produto é um espectrômetro de emissão ótica 
para análise química de ligas de ferro e/ou aço, ligas 
de cobre e ligas de alumínio. “Equipamento de bancada 
utiliza tecnologia CCD em sua ótica e o exclusivo sistema 
de recalibração global ICAL (Lógica de Calibração 
Inteligente), software autoexplicativo de fácil uso e 
manuseio”, detalha Fábio dos Santos, engenheiro de 
vendas.

Outros dois produtos poderão ser também conferidos: 
o SPECTROMAXx e SPECTROTEST. 

Sucesso mundial de vendas, o SPECTROMAXx é um 
espectrômetro de emissão ótica para análise química 

de metais ferrosos e/ou não ferrosos, igualmente utiliza 
tecnologia CCD em sua ótica, faixa espectral de 140 a 
670nm incluindo o elemento Nitrogênio e o sistema 
de recalibração global ICAL. De acordo com Fábio, o 
equipamento apresenta ótimo desempenho analítico e 
repetitividade.

Já o SPECTROTEST é um espectrômetro de emissão 
ótica móvel para análise química de metais ferrosos e/ou 
não ferrosos, utilizado para identificação, classificação 
e análise de ligas metálicas. Também com o sistema de 
recalibração global ICAL, reconhece automaticamente 
o material, ajustando os parâmetros otimizados de 
análise. Possibilita a determinação de C, P, S, As, Sn e B.

Conforme comenta Fábio, a Metalurgia faz parte 
do calendário de feiras da empresa porque é uma das 
mais importantes do setor. Além de apresentar ao 
mercado o novo equipamento SPECTROCHECK e demais 
equipamentos, a participação na 10ª edição tem ainda 
como objetivos a consolidação da marca no mercado e a 
abertura de novos clientes.

Mais informações sobre a empresa pelo telefone (11) 
5055-4466 ou através do site www.spectro.com. 

Sobre a empresa
A SPECTRO Sul Americana completará este ano 27 

anos de presença no mercado nacional, se destacando 
por seu compromisso com seus clientes no atendimento 
técnico e comercial. Com forte atuação no mercado 
automobilístico, autopeças, mineradoras, fundições, 
etc, é representante  exclusivos da SPECTRO Analytical 
Instruments, empresa de origem alemã líder mundial no 
fornecimento de espectrômetros de emissão ótica.

LÍDER MUNDIAL EM SEU SEGMENTO, 
DATAPAQ - TEKBRASIL LEVA INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA PARA METALURGIA 2016

A TekBrasil, como Parceira Técnico Comercial 
da Datapaq - Fluke Cia - que produz equipamentos 
e desenvolve projetos para o mercado mundial de 
processamento térmico de produto - participará pela 
segunda vez na Metalurgia.

METALURGIA 2016
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O destaque será a mais recente inovação: a 
tecnologia da radiofrequência incorporada aos seus 
sistemas para traçar perfil de temperatura do produto 
e forno simultaneamente. A Datapaq - Fluke é a única 
no segmento homologada pela ANATEL por cumprir 
rigorosamente a legislação brasileira de utilização de 
radiofrequência no ambiente industrial.

O sistema para traçar o perfil de temperatura do 
produto e forno ao mesmo tempo consiste num conjunto 
de tecnologias agrupadas para sobreviver às condições 
extremas dentro do forno. O equipamento é composto 
de um registrador eletrônico de dados, um conjunto 
de termopares, uma caixa isolante térmica feita com o 
mesmo isolante das caixas pretas do avião e um software 
dedicado para análise dos dados. 

Impacto direto em redução de energia e no meio 
ambiente, com menos emissões na atmosfera, são 
alguns dos benefícios desse sistema, conforme explica 
Humberto Lêdo, gerente de vendas. Compreender 
exatamente como o produto se aquece e como o forno 
aquece o produto, além de melhoria dos tempos de 
processo, elevação da qualidade do produto, adição 
de valor ao produto e rápida tomada de decisão 
dos responsáveis pela produção integram a lista de 
benefícios.

“Outro destaque é o fato dos relatórios serem 
auditados, pois os mesmos são utilizados por 
auditores para produzirem as conformidades e ou 
não conformidades do produto e processo”, completa 
Humberto.

A Datapaq / Fluke é líder mundial no seu segmento 
e atua em conjunto com a TekBrasil nos mercados 
de siderurgia, fundição, metalurgia em geral, 
automobilística e tratamento térmico. Com a Metalurgia 
busca conquistar clientes para seus produtos do setor de 
tratamento térmico e fundição. 

Mais informações sobre a empresa no site www.
tekbrasil.com.br.
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Com a proposta de apresentar caminhos para 
melhorar a performance das empresas e torná-las mais 
competitivas no que diz respeito ao consumo eficiente 
de energia, a Metalurgia 2016 realiza, paralelamente, a 
4ª Powergrid Brasil – Feira e Congresso de Energia – 
Tecnologia, Infraestrutura e Eficiência Energética, de 13 
a 16 de setembro, em Joinville, SC.

O evento é direcionado para consumidores industriais, 
comerciais, portos, hospitais, shopping centers, hotéis 
e todo o empreendimento que possa ter no consumo 
eficiente uma melhor competitividade no mercado.

“Procurei as novidades em máquinas e equipamentos 
para atualizar o parque fabril da nossa empresa e também 
analisar a possibilidade de migrar para o Mercado Livre de 
Energia. Com várias empresas num único espaço é mais 
fácil de conhecer diferentes propostas”, contou Sidnei 
Oliveira da Costa, diretor Administrativo da Fundição 
Alvorada, de Jandira/SP, visitante da Powergrid Brasil 2014.

Os setores de exposição incluem: comercialização 
de energia, autogeração, geradores estacionários, 
energia solar, iluminação, motores elétricos, baterias, 
nobreaks, soluções em infraestrutura, componentes, 
equipamentos industriais, automação, meio ambiente, 
smart grid e novas tecnologias.

A Powergrid Brasil é realizada nos anos pares e 
tem o apoio da Federação das Indústrias de Santa 
Catarina (FIESC), patrocínio da Associação Brasileira 
das Empresas de Serviços de Conservação de Energia 
(Abesco) e é organizada pela Messe Brasil.

POWERGRID BRASIL

METALURGIA 2016 TERÁ FEIRA 
E CONGRESSO DE ENERGIA

SERVIÇO

Powergrid Brasil - Feira e Congresso de Energia - 
Tecnologia, Infraestrutura e Eficiência Energética
www.powergrid.com.br 

Metalurgia – Feira e Congresso Internacional de 
Tecnologia para Fundição, Forjaria, Alumínio e Serviços
www.metalurgia.com.br 

Data: 13 a 16 de setembro de 2016
Horário: 14h às 21h
Local: Expoville – Joinville/SC – Brasil
Organização: Messe Brasil

Assessoria de Comunicação
Messe Brasil – (www.messebrasil.com.br) – 47 3451-3000
Renata Freitas de Camargo – renata@messebrasil.com.br
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CINTEC – FUNDIÇÃO

PARALELAMENTE À METALURGIA 2016, 
CINTEC – FUNDIÇÃO TERÁ 12 PALESTRAS 

E QUATRO MINICURSOS

D e 13 a 16 de setembro a 
UniSociesc promove, em paralelo 
à Metalurgia, o Congresso de 
Inovação Tecnológica – Cintec 
Fundição. O Congresso é 
composto por 12 palestras e 
quatro cursos que abordam 

inovações tecnológicas aplicadas aos produtos e processos 
de fundição. As palestras serão na Expoville e os cursos no 
campus UniSociesc da Marquês de Olinda. 

A abertura oficial do Cintec ocorrerá dia 13 de setembro, 
às 19h30, com a palestra “A sociedade produtiva mundial 
mudou! E a educação?”, por Ozires Silva, do Grupo Anima. 

No mesmo dia, 13, também serão realizadas as 
palestras técnicas. Às 16h30, Edouard Mekhalian, diretor 
geral da Kuka Roboter do Brasil, inicia o ciclo com o tema 
“Manufatura avançada - robôs industriais em fundição”. 
Em seguida, às 17h15, “3D printing of metal parts – the 
world of additive manufacturing”, será abordado por Carlos 
Alberto Ferreira, engenheiro de aplicação e especialista 
em processos de soldagem laser da TRUMPF. 

A última palestra técnica do dia será às 18h, sobre 
“Indústria 4.0 – como se posicionar hoje frente à quarta 
revolução industrial”, por Luiz Egreja, responsável 
pelas iniciativas de Manufatura na área de Business 
Transformation da Dassault Systems para a América Latina. 

O executivo também iniciará o segundo dia do Cintec 
(14), às 16h, com a palestra “Como utilizar inteligência 
operacional para melhorar a eficiência e qualidade 
nos processos de fundição”. Às 16h45, Carsten Müller, 
gerente de vendas da Laempe, falará sobre “Novos 
desenvolvimentos em equipamentos para o processo 
de macharia”. Às 17h30, “Revisão dos processos de 
moldagem em areia a verde e tendências de mercado” 
será o tema de Gelson Günther Montero, gerente técnico-
comercial da Künkelwagner Germany. Ricardo Toledo, da 
Exone, encerrará o ciclo do dia com “Impressão 3D de 
machos e moldes – manufatura aditiva”, às 18h15.

Para o último dia do Congresso (15), Carlos Gomes 
de Oliveira, Key Account Manager da Magma Engenharia 
do Brasil, discorrerá sobre “O uso de ferramentas de 
otimização no desenvolvimento de projetos de peças 
fundidas em ferro e aço”, às 16h. Na sequência, às 16h45, 
Marcelo Pinto, diretor comercial da PPI Multitask Sistemas 
e Automação, abordará  a “Indústria inteligente - a quarta 
revolução industrial”. 

Às 17h30, Julio Cesar Gouy, Field Advisor para a Unidade 
de Negócios de IoT da Cisco, discorrerá sobre “Manufatura 
conectada – a plataforma para a Internet de todas as 
coisas”. O Cintec encerra às 18h15, com “Automação 
baseada em PC no contexto da Indústria 4.0”, por Marcos 
Giorjiani, diretor da filial brasileira da Beckhoff Automação.
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MINICURSOS
Os minicursos ocorrerão entre 13 e 16 de setembro, 

das 8h às 12h, na UniSociesc - Campus Marquês de Olinda. 
Veja abaixo:

13 e 14/09
Análise de falhas em ferramentais
Orlando Preti: UniSociesc
Areias quimicamente ligadas e o processo de fundição 
- Sandra Aparecida Trevisan/Regis Alexandre Barense: 
Ask Chemicals

15 e 16/09
Defeitos relacionados a sistemas de canais e a falhas 
de alimentação em ferro fundido
Ricardo Fuoco: Fundição Balancins
Novas tecnologias, segurança e ergonomia na aplicação 
em ferramentas abrasivas - Marcelo Yuiti Sasaki/Nilton 
Carlos Pinto: Saint-Gobain

Informações sobre valores do Cintec ou dos minicursos 
podem ser obtidas no e-mail cintec@sociesc.org.br ou 
pelo telefone: (47) 3461-0160.

SOBRE A FEIRA
A 10ª Metalurgia - Feira e Congresso Internacional de 

Tecnologia para Fundição, Forjaria, Alumínio & Serviço –, 
de 13 a 16 de setembro, Joinville, SC, é uma realização 
da Abifa (Associação Brasileira da Indústria de Fundição) e 
organização da Messe Brasil.

Bienal, a última edição, em 2014, recebeu cerca de 21 
mil visitantes de 17 países que atuam, a maior parte (56%), 
nos setores de fundição, automotivo, de engenharia e de 
energia, sendo 20% com poder de decisão final de compra.

SERVIÇO
Metalurgia 2016 - Feira e Congresso Internacional de 

Tecnologia para Fundição, Forjaria, Alumínio e Serviços

 www.metalurgia.com.br 

Data: de 13 a 16 de setembro de 2016
Horário: 14h às 21h
Local: Expoville – Joinville/SC
Organização: Messe Brasil
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DATA: 13 DE SETEMBRO DE 2016 

SOLENIDADE DE ABERTURA DA METALURGIA
Horário: 19h00 às 19h30 

PALESTRA DE ABERTURA
Local: Auditório da Expoville
Horário: 19h30 

Palestra
A sociedade produtiva mundial mudou! E a educação?

Palestrante
Ozires Silva – GRUPO ANIMA
Oficial da Aeronáutica e engenheiro formado pelo 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Atualmente 
é reitor da Unimonte, instituição particular de ensino 
superior localizada em Santos (SP). Destaca-se por sua 
contribuição no desenvolvimento da indústria aeronáutica 
brasileira. Liderou a equipe que projetou e construiu o 
avião Bandeirante. Liderou em 1970 o grupo que promoveu 
a criação da Embraer, uma das maiores empresas 
aeroespaciais do mundo. Deu início à produção industrial 
de aviões no Brasil.

Presidiu a empresa até 1986, quando aceitou o desafio 
de ser presidente da Petrobras, onde atuou até 1989. Em 
1990, assumiu o Ministério da Infraestrutura e, em 1991, 
retornou à Embraer, desempenhando um papel importante 
na condução do processo de privatização da empresa, 
concluído em 1994. Também atuou como presidente da 
Varig por três anos (2000-2003). Faz parte de uma série 
de Conselhos e de Associações de Classe. Publicou cinco 

CINTEC – FUNDIÇÃO

livros: ‘Nas Asas da Educação – A Trajetória da Embraer’, 
‘Cartas a um Jovem Empreendedor – Realize seu Sonho: 
Vale a Pena’, ‘A Decolagem de um Sonho: a História da 
Criação da Embraer’ e ‘Etanol: a Revolução Verde e 
Amarela’. Já no final de 2011, foi lançada sua biografia, 
intitulada ‘Um Líder da Inovação – Biografia do Criador da 
Embraer’ e escrita por Décio Fischetti.

PALESTRAS TÉCNICAS
Local Auditório da Expoville
Data: 13 de setembro de 2016 

Horário: 16h30 às 17h10

Palestra
Manufatura avançada - robôs industriais em fundição
Como e onde processos convencionais de fundição, 

forjaria, entre outros, vem recebendo mais atenção em 
Manufatura Avançada, com a aplicação importante de 
robôs industriais.

Palestrante
Edouard Mekhalian - KUKA ROBOTER DO BRASIL
Graduado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em 

Administração de Empresas e Marketing. Conta com 32 
anos de experiência em automação industrial e robótica, 
13 anos trabalhando em engenharia, 19 anos como 
gerente de operações e diretoria nas empresas Siemens, 
Prensas Schuler, DF Vasconcelos/Motoman, Alstom/
Dürr. Atualmente ocupa o cargo de Diretor Geral da KUKA 
Roboter do Brasil. 

GRADE TEMÁTICA CINTEC 2016 FUNDIÇÃO
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Horário: 17h15 às 17h55

Palestra
3D printing of metal parts – the world of additive 

manufacturing
A palestra consiste em apresentar o processo de 

manufatura aditiva, as diferenças entre os dois processos: 
laser metal fusion (LMF) e laser metal deposition (LMD) e 
aplicações na indústria. 

Palestrante
Carlos Alberto Ferreira Junior - TRUMPF
Graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade 

São Judas Tadeu e pós-graduado em Administração 
Industrial pela Fundação Vanzolini e Universidade de São 
Paulo. Funcionário da TRUMPF do Brasil desde 2012. 
Participou de treinamentos de lasers de baixa potência, 
soldagem laser, soldagem por deposição de metal 
e soldagem robotizada. Atualmente é engenheiro de 
aplicação e especialista em processos de soldagem laser.

Horário: 18h00 às 18h40

Palestra
Indústria 4.0 – como se posicionar hoje frente à quarta 

revolução industrial
A Quarta Revolução Industrial e seus impactos 

sobre a indústria de transformação; Os quatro aspectos 
da Indústria 4.0; Exemplos reais de aplicação de cada 
aspecto; Sugestões de ações práticas para o mercado 
brasileiro atual.

Palestrante
Luiz Roberto Galhardo Egreja - 3 S DASSAULT SYSTEMES
Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade 

Federal de Itajubá, com MBA em Gestão do Conhecimento, 
Tecnologia e Inovação pela FEA/USP. Tem mais de 30 anos 
de atuação em Tecnologia de Automação e de Informação 
com foco em Indústrias. Atualmente é responsável 
pelas iniciativas de Manufatura na área de Business 
Transformation da Dassault Systems para a América Latina.

DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2016 

Horário: 16h00 às 16h40

Palestra
Como utilizar inteligência operacional para melhorar 

a eficiência e qualidade nos processos de fundição
Técnicas para identificar falhas e desvios em processos 

de fundição; reconhecimento de padrões de falha; 
aceleração de ramp up de produção; redução de refugos; 
redução de custos; aumento de eficiência e produtividade.

Palestrante
Luiz Roberto Galhardo Egreja - 3 S DASSAULT SYSTEMES
Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade 

Federal de Itajubá, com MBA em Gestão do Conhecimento, 
Tecnologia e Inovação pela FEA/USP. Tem mais de 30 anos 
de atuação em Tecnologia de Automação e de Informação 
com foco em Indústrias. Atualmente é responsável 
pelas iniciativas de Manufatura na área de Business 
Transformation da Dassault Systems para a América Latina.

Horário: 16h45 às 17h25

Palestra
Novos desenvolvimentos em equipamentos para o 

processo de macharia.
- Máquinas para o processo de macharia;
- Inovações no processo de macharia;
- Soluções avançadas para automação no processo 
   de macharia.

Palestrante
Carsten Müller - LAEMPE 
Graduação em Engenharia e Desenvolvimento de 

Negócios, Especialização em Engenharia Mecânica pela 
Universidade de Kaiserlautern na Alemanha. Expêriencia 
profissional como Gerente de Aplicação e Vendas na 
empresa Laempe & Mössner GmbH.  Atualmente é 
Gerente  de Vendas da Leampe, sendo responsável pela 
comercialização de equipamentos para todos os países da 
América do Sul.

Horário: 17h30 às 18h10

Palestra
Revisão dos processos de moldagem em areia a verde 

e tendências de mercado.
- Diferentes processos de pré-compactação 
   e compactação do molde;
- Qualidade do molde e influência no custo do fundido;
- Diferentes tipos de arranjo físico x necessidade 
   específica de cada fundição.

Palestrante
Gelson Günther Montero - KÜNKELWAGNER GERMANY
Graduação em Engenharia Metalúrgica pela FEI, tendo 

toda a vida profissional dedicada ao segmento de fundição, 
particularmente focado em processos e planejamento 
de instalações. Radicado na Alemanha desde 2001, atua 
como gerente técnico-comercial da Kuenkel-Wagner, 
respondendo pelos mercados norte e latino americanos.

CINTEC – FUNDIÇÃO
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Horário: 18h15 às 18h55

Palestra
Impressão 3D de machos e moldes – manufatura aditiva

Palestrante
Ricardo Toledo - EXONE 

DATA: 15 DE SETEMBRO DE 2016 

Horário: 16h00 às 16h40

Palestra
O uso de ferramentas de otimização no desenvolvimento 

de projetos de peças fundidas em ferro e aço
- simulação do processo de fundição através 
   do MAGMA5.3;
- sistemas de distribuição e alimentação de 
   peças fundidas em ferro e aço;
- uso de ferramentas de otimização no desenvolvimento
   de peças fundidas.

Palestrante: 
Carlos Gomes de Oliveira - MAGMA ENGENHARIA 

DO BRASIL

Graduado em Engenharia Mecanica pela UDESC/
Joinville, Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais 
pela UDESC/Joinville; Key Account Manager na MAGMA 
Engenharia do Brasil desde Out 2010

Horário: 16h45 às 17h25

Palestra
Indústria inteligente - a quarta revolução industrial
Você já imaginou sua fábrica pensando e se organizando 

sozinha? Conheça os conceitos da Indústria 4.0 e Indústria 
Inteligente e como eles irão revolucionar a Manufatura. 
Descubra o potencial de ganho e os desafios previstos 
nessa nova jornada, chamada de A Quarta Revolução 
Industrial, e a importância dos primeiros passos no 
contexto da indústria instalada no Brasil.

Palestrante
Marcelo Pinto - PPI MULTITASK SISTEMAS E AUTOMAÇÃO 
Graduado em Engenharia Eletrônica com MBA em 

Administração pela FDC, Profissional Certificado MESA 
(Manufacturingia Enterprise Solutions Association), com 
mais de 20 anos de experiência nos mercados de MES, 
APS e Automação Industrial. Diretor Comercial da PPI-
Multitask Sistemas e Automação

HYBOND®

Bentonita sódica natural  
de alto rendimento
para Fundição

BENTONITA 
PARA FUNDIÇÃO

TOLSA é uma multinacional 

espanhola com mais de 50 

anos de experiência em obter o 

melhor da terra, sendo hoje uma 

referencia dentro do setor das 

argilas especiais.

Com 90% do faturamento da 

sua faturação fora da Espanha 

e acordos de colaboração 

internacional com as principais 

empresas e instituições,  Tolsa 

conta com uma forte presença 

internacional em 4 continentes.

 

Espanha

França

Argentina

Italia

Brasil

USA

Reino Unido

Senegal

Holanda

Marrocos Turquia

Armazén Laboratório Centro Logístico Fábricas Escritórios
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Horário: 17h30 às 18h10

Palestra
Manufatura conectada – a plataforma para a Internet de 

todas as coisas 
- Desafios da Industria
- Benefícios da Internet de Todas as Coisas para 
   o segmento Industrial
- Soluções / Casos de Uso

Palestrante
Julio Cesar Gouy - CISCO DO BRASIL 
Graduação em Engenharia Eletrônica com mais 

de 25 anos de experiência em ambientes de redes de 
computadores. 

Experiência profissional: Cia Siderúrgica Nacional na 
área de revestidos., IBM onde além da atuação em pré 
vendas técnica de soluções de redes multi-protocolos, foi 
co-autor de dois Red Books, espécie de “cookbooks” para 
ajudar os clientes na adoção dos, então desconhecidos, 
protocolos TCP/IP no Brasil. Cisco do Brasil trabalhando 
como Engenheiro de Sistemas, se especializou nas 
tecnologias de telefonia e video sobre Frame Realy, 
ATM, na convergência para o IP além de nas soluções de 
Comunicações Unificadas da Cisco. Possui certificação 
CCIE R&S (Cisco Certified Internetwork Expert) de 
número #8863.Há dez anos iniciou sua atuação em redes 
de automação industriais, quando estas iniciavam o 
movimento de consolidação para os protocolos Ethernet e 
IP. Pela vasta experiência obtida em campo, foi nomeado 
Field Advisor para a Unidade de Negócios (BU) de IoT 
(Internet of Things) da Cisco, com o objetivo de levar os 
requerimentos de produtos e soluções dos clientes e 
parceiros para as áreas de desenvolvimento mundial de 
IoT da Cisco além de atuar como Arquiteto de Soluções 
complexas para ambientes industriais.” 

Horário: 18h15 às 18h55

Palestra
Automação baseada em PC no contexto da Industria 4.0
A palestra aborda a evolução dos sistemas produtivos 

e a 4a. revolução industrial. Nesse contexto, é abordado 
como a tecnologia de controle baseado em PC é a melhor 
solução para atender aos requisitos de alta tecnologia da 
Industria 4.0.

Palestrante
Marcos Giorjiani - Beckhoff Automação
Graduação em Engenharia Eletrônica com MBA em 

Marketing. Atuando desde 1985 no setor de automação 
com experiência em Pesquisa e Desenvolvimento de 

Hardware e Firmware de Controladores. Atualmente é o 
Diretor da filial brasileira da Beckhoff Automação que está 
colaborando com o mercado desde 2006.

MINICURSOS
Local: SOCIESC Marques de Olinda

Data: 13 e 14 de setembro de 2016 

Horário: 08H00 às 12H00 (carga horaria de 08 horas)

MINICURSO 01
Analise de falhas em ferramentais. 
- Fundamentos de tratamento térmico; 
- Tipos de tratamento térmico aplicados em aços 

ferramentas;
- Defeitos no tratamento térmico em aços ferramentas;
- Estudo de casos.

Palestrante:
Orlando Preti – UNISOCIESC
Graduação em Licenciatura Plena em Metalurgia pela 

Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do CEFET-PR-CP (1998). Mestrado 
em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) (2005). Doutor em Ciência 
e Engenharia de Materiais pela UFSC (2014). Atualmente 
é professor do Centro Universitário Tupy - UNISOCIESC 
e responsável técnico pelo Laboratório de Materiais da 
UNISOCIESC. Atua na área de Engenharia de Materiais, 
Metalúrgica e Mecânica com ênfase nos seguintes temas: 
transformação de fase, fundição, tratamentos térmicos e 
termoquímicos, ensaios de caracterização microestrutural, 
destrutivos e não destrutivos (US, PM, LP), análise de falhas 
e na área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

MINICURSO 02
Areias quimicamente ligadas e o processo de fundição.
- Sistema Aglomerante Fenólico-Uretanico de Cura Frio 
- Sistema Aglomerante Fenólico Alcalino de Cura Frio 
- Sistema Aglomerante Furânico de Cura Frio 
- Sistema Aglomerante Fenólico-Uretanico de Caixa Fria 
- Sistema Aglomerante Inorgânico 
- Areia de Fundição 
- Recuperação de areia 
- Controles de Processos e Boas Práticas 
- Equipamentos e Ferramental 

Palestrantes
Sandra Aparecida Trevisan - ASK CHEMICALS  
Graduação em Biologia e Química, Pós Graduação e 

MBA: Marketing e Negócios Internacionais. Experiência 

CINTEC – FUNDIÇÃO
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Profissional: Atualmente é Gerente de Produto da América 
do Sul, na ASK CHEMICALS. Mais de trinta anos de 
experiência em Desenvolvimento, Controle de Qualidade, 
Gerencia Técnica e Gerencia de Produtos incluindo 
aglomerantes e demais produtos utilizados nos diversos 
processos de moldagem e macharia para fundição de 
metais nos mercados da América do Sul e América do Norte

Regis Alexandre Barense - ASK CHEMICALS 
Graduação em Engenharia de Materiais com especialização 

em materiais metálicos pela Universidade Federal de São 
Carlos, MBA em Gestão Empresarial pelo INPG. Coordenador 
de Assistência Técnica para a América do Sul na empresa ASK 
Chemicals onde a mais de 10 anos atua no suporte à aplicação 
de diversos sistemas de aglomerantes químicos nos mais 
diversos mercados da indústria de fundição.

MINICURSO 03
Defeitos relacionados a sistemas de canais e a falhas 

de alimentação em ferro fundido.
- Defeitos de rechupe, 
- Inclusões e Porosidades em peças de ferros fundidos 

cinzentos, nodulares, aços fundidos e ligas de alumínio 

Palestrante
Ricardo Fuoco - FUNDIÇÃO BALANCINS
Técnico em Metalurgia, Graduação em Engenharia 

Metalúrgica pela Universidade de São Paulo, Mestrado em 
Engenharia Metalúrgica pela Universidade de São Paulo e 
Doutorado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade de 

São Paulo. Pesquisador do Laboratório de Fundição do IPT 
- SP por 29 anos. Tem experiência na área de Engenharia 
de Materiais e Metalúrgica, com ênfase em Fundição, 
atuando principalmente nos seguintes temas: ligas de 
alumínio, liga A356, microporosidades, defeitos de fundição, 
ferros fundidos, aços fundidos, aplicações automotivas 
de peças fundidas e propriedades mecânicas de peças 
fundidas. Atuou durante 5 anos na Metso Minerals como 
Gerente Global de Tecnologia de Fundição coordenando 
tecnicamente as 6 fundições do grupo na produção de 
peças fundidas resistentes ao desgaste para indústria de 
mineração. Atualmente é Diretor da Fundição Balancins.

MINICURSO 04
Novas tecnologias, segurança e ergonomia na 

aplicação em ferramentas abrasivas.
- Uso seguro de ferramentas abrasivas
- Problemas de ergonomia na operação de rebarbação      

      – soluções em máquinas e ferramentas abrasivas
- Novas tecnologias em ferramentas abrasivas  

Palestrantes
Nilton Carlos Pinto – SAINT-GOBAIN
Engenheiro de Aplicação da Saint-Gobain Abrasivos, 

com 30 anos de experiência e atuação forte no mercado de 
fundição e siderurgia.

Marcelo Yuiti Sasaki – SAINT-GOBAIN
Gerente de Engenharia de Aplicação, com 25 anos de 

experiência em abrasivos.
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Tel. (11) 3549-3344 | publicidade@abifa.org.br
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Inscrições abertas para envio dos resumos para o CONAF 2017.
O Comitê Técnico do CONAF 2017 convida os profissionais técnicos e demais representantes do setor a apresentarem 
seus Resumos de Trabalhos para o 17º CONGRESSO ABIFA DE FUNDIÇÃO. Evento realizado em parceria com a 
ABM – Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração e a ABAL – Associação Brasileira do Alumínio.

17º CONGRESSO 
ABIFA DE FUNDIÇÃO
26 a 29 Setembro de 2017
Pavilhão Branco, Expo Center Norte.

Tema Central

Inovações e tendências 
do setor de fundição no 
Brasil e no mundo

Temas a serem considerados:

• Fundição de Ferro, Aço e Não Ferrosos

• Mercado de Fundidos 

• Energia

• Tecnologia da Informação

• Sustentabilidade / Resíduos

•• Gestão de Processos

• Estudos de Casos

• Recursos Humanos / Materiais de Segurança

Evento paralelo
17ª Feira Latino Americana de Fundição – FENAF 2017



Filtros UDICELLTM

Sempre em Sempre em Sempre em 
boa formaboa formaboa forma

Filtros UDICELL™ líderes em tecnologia 
para de aço e ferro fundido: 

✔  Filtragem altamente efi ciente do metal 
líquido e redução da turbulência

✔  Vazão e tempo de enchimento de 
moldes uniformes

✔  Resistência a temperaturas até 
1700 ̊C

✔   Disponível em diferentes 
composições e tamanhos

✔ Formas personalizadas disponíveis

Para mais informações, visite 
www.ask-chemicals.com
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