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“Frequentemente é necessário ter mais coragem 

para ousar fazer certo do que temer fazer 

errado.” 

Abraham Lincoln 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho é um projeto de redução de custos envolvendo o parâmetro de fluidez da 

liga e os elementos de correção para esse parâmetro, que são o zinco, alumínio, sal refinador e 

magnésio. Um envase na matriz de fundição fora dos parâmetros pode gerar problemas de falha 

no preenchimento, para falta de fluidez, e trincas, para o excesso de componentes que conferem 

fluidez à liga metálica. Temos que o alumínio inserido na liga acarreta no mesmo potencial de 

fluidez que seis vezes a quantia de zinco e o custo de um é próximo da metade do custo do 

outro. Essa diferença de custo trouxe a oportunidade de substituição parcial do zinco pelo 

alumínio na correção da liga. Os fatores que deveriam ser impactados foram controlados a fim 

de medirmos a viabilidade do processo. Os resultados mostraram que a adição do alumínio 

reduziu o custo de correção por tonelada sem trazer prejuízos para a produção. Como 

consequência da maior fluidez para envase, também houve uma redução considerável no 

consumo de magnésio e sal refinador, conjunto de elementos usado para afinação de grão e que 

também confere maior fluidez na liga pela adição do magnésio. 

 

Palavras-chave: Fundição. Não-ferrosos. Latão. PDCA.  



 

ABSTRACT 

 

The present work is a cost reduction project involving the alloy fluidity parameter and the 

correction elements for this parameter, which are zinc, aluminum, refining salt and magnesium. 

A packing in the casting matrix outside the parameters can generate fill failure problems, for 

lack of flowability, and cracking, for the excess of components which impart fluidity to the 

alloy. We have that the aluminum inserted in the alloy entails at the same flow potential that 

six times the amount of zinc and the cost of one is close to half the cost of the other. This cost 

difference brought the opportunity for partial replacement of zinc by aluminum in the alloy 

correction. The factors that should be impacted were controlled in order to measure the viability 

of the process. The results showed that the addition of aluminum reduced the cost of correction 

per ton without damaging the production. As a consequence of the higher flowability for 

packaging, there has also been a considerable reduction in the consumption of magnesium and 

refining salt, a set of elements used for grain refining and also gives greater alloy fluidity by 

the addition of magnesium. 

 

Keywords: Foundry. Non-ferrous. Brass. PDCA.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de um fundido é influenciada por diversas variáveis e essas são, sobretudo, 

as matérias-primas utilizadas, o procedimento de fusão da liga, a composição da liga produzida e os 

mecanismos de controle do processo. 

A empresa objeto de estudo deste trabalho é referência no segmento de medição e controle 

de água e se destaca como uma das maiores empresas do setor, tendo em sua fábrica setores de injeção 

de plásticos, fundição e montagem e possuindo aproximadamente 25% do mercado de hidrômetros 

velocimétricos no Brasil. É uma companhia de médio porte com aproximadamente 300 funcionários, 

envolvendo aproximadamente 40 funcionários direta e indiretamente no setor de fundição.  

Em uma empresa cujo produto final não é o produzido no setor de fundição, sendo essa 

apenas uma etapa do processo, os custos com o setor em questão tendem a representar porcentagens 

maiores do faturamento bruto, visto que possui os custos de matéria-prima e materiais secundários 

mais caros. 

Desta forma, após estudo de necessidades, este trabalho foi direcionado para o estudo da 

redução de custos atrelados à composição química da liga e elementos que afetam diretamente na 

qualidade da liga e em seu envase.  Defeitos como rechupe, falha no preenchimento, trincas, entre 

outros, podem ser gerados direta e indiretamente pela composição da liga, então essa foi a principal 

motivação para a escolha desse tema, visto que não se pode cortar gastos inconsequentemente nesse 

setor. O zinco tem o maior custo na correção no latão e é utilizado em maior parte pela sensação de 

pouca fluidez no envase. A partir desse fato, verificou-se uma oportunidade de redução de custo 

relacionada a esse metal, uma vez que a espectrometria constata que a quantidade de zinco inserida 

na liga de latão já é a adequada.     

O processo de fusão é simples e praticamente estável, mediante algumas correções e 

compensações por perdas. Foram utilizadas fórmulas matemáticas baseadas na composição química 

para a previsão das propriedades mecânicas e microestruturais do latão trabalhado. Para o fim 

desejado, utilizou-se ferramentas Seis Sigma. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar procedimentos, parâmetros e materiais secundários que interferem direta e 

indiretamente na qualidade da liga, a fim de otimizá-la, reduzindo custos e perdas, mantendo ou 

obtendo as melhores propriedades para seu determinado fim. 
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1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar composição química e determinar intervalos seguros de 

elementos para os de performance considerável no processo. 

b) Obter previsões das propriedades da liga baseadas nos intervalos de 

elementos permitidos. 

c) Analisar combinações de correção de liga e parâmetros de processo que 

sejam mais economicamente viáveis. 

d) Acompanhar correlação de novo sistema de correção com redução de 

custos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O Cobre e suas ligas 

 

O cobre, embora muito utilizado em sua forma pura devido suas propriedades elétricas, 

pode ser combinado com outros metais para produzir uma enorme variedade de ligas com 

propriedades diferentes. 

 

Figura 1 – Cobre e suas ligas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

A liga estudada nesse trabalho é composta por Cobre e Zinco. Essa combinação pertence 

ao grupo dos latões e a porcentagem de zinco varia de 5% a 45%. É uma liga utilizada em moedas, 

medalhas, bijuterias, ferragens, componentes conformados, etc. 
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Figura 2 – Diagrama de fases do Latão 

 

Fonte: ASM Handbook – vol. 3: Alloy Phase Diagrams (1992, p. 780). 

 

Os constituintes estruturais do zinco apresentam propriedades físicas muito diferentes. 

Deve-se levar em conta nos latões que contém outros elementos de liga o chamado “equivalente 

zinco”, pois tais elementos atuam como se aumentasse o conteúdo de zinco, variando o constituinte 

estrutural.  

Temos que, enquanto a fase alfa é dúctil, a fase beta é dura e frágil. Ao surgir a uma 

terceira fase, denominada gama, teremos uma estrutura mais dura e frágil que beta. A zona de 

estrutura (alfa+beta) possui características intermediárias entre as de alfa e beta.  

 

2.2 Fundição em coquilha por gravidade 

 

As coquilhas são moldes metálicos e permanentes nos quais pode ser fundido um grande 

número de peças. Na empresa em questão nesse trabalho, as coquilhas são utilizadas na fundição de 

peças por gravidade, ou seja, o próprio peso da liga é responsável por sua penetração no molde.  
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A fundição por coquilha tem maior rapidez no processo e menos mão-de-obra, visto que 

os moldes não têm que ser feitos para o envase de cada peça, uma vez que no mesmo molde há 

envases contínuos. Além disso, a exatidão do negativo da matriz é mais invariável, obtendo-se 

fundidos constantes e sem deformações. O custo com acabamentos também é menor, pois as 

superfícies tendem a ser mais finas que as obtidas através de um molde de areia. 

Nesse processo de fundição, as coquilhas devem ser previamente aquecidas para a 

aplicação do revestimento. Para o revestimento da coquilha é utilizado um sistema de banho de 

imersão num tanque de água com grafite. O grafite tem propriedades lubrificantes, então facilita o 

escoamento do metal, além de permitir que o material resfrie com mais rapidez, devido suas 

propriedades condutoras. Para manter a temperatura da coquilha constante nos envases, a imersão na 

mistura de água com grafite é feita a cada coquilhamento, uma vez que naturalmente a coquilha retém 

energia pelo fato de sua absorção de calor ser maior que a radiação. O excesso de aquecimento da 

coquilha pode resultar na produção de peças defeituosas, o que torna esse resfriamento periódico 

necessário. 

Os moldes de cobre são usados por sua alta condutividade térmica, porém seu custo é alto 

e suas dimensões ideais são difíceis de calcular, o que limita seu campo de atuação. Aço e latão 

também têm sido usados para moldes, mas o cobre quase puro com pequenas adições de cromo 

promove o endurecimento por precipitação e aumentam a temperatura de recristalização, 

proporcionando maior vida útil ao molde. Revestimentos de moldes à base de grafite são aplicados 

para prolongar a vida útil da matriz de fundição.  

(TORRE, 2004) 

 

2.3 Relevância dos principais elementos em questão no estudo 

 

O latão utilizado é nominalmente 60-40, mas possui adições de elementos como chumbo, 

alumínio, e nível para obter melhores propriedades, assim como possui impurezas indesejadas como 

magnésio que não é oxidado por completo durante o envase do material líquido. 

 

2.3.1 Latão utilizado no produto 

 

Os latões são ligas metálicas binárias de Cobre e Zinco. A latões de teor de Zinco superior 

a 30% damos o nome de “latão amarelo”. Outros elementos podem ser adicionados a fim de se obter 

propriedades desejadas. A seguir estão algumas impurezas e seus efeitos na liga: 
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- O chumbo melhor a usinabilidade na proporção de até 4%, porém reduz a ductilidade à 

temperatura ambiente. 

- O alumínio em até 2% não tem efeito adverso no trabalho a quente ou a frio, afetando 

apenas o recozimento e tamanho do grão. 

- O ferro afeta o recozimento e as propriedades magnéticas. 

- O níquel impede o crescimento dos grãos. 

- O fósforo restringe o crescimento de grãos e aumenta a resistência à tração, além de 

reduzir ductilidade. 

- O magnésio reage com muitos agentes oxidantes, então é sua adição é usada para 

desoxidar o banho de latão, mas não deve entrar em liga, afim de não alterar significativamente as 

propriedades previamente determinadas. 

Ligas com alto teor de zinco oferecem menos problemas com o oxigênio dissolvido, uma 

vez que o zinco evapora e se liga ao oxigênio, formando escória. Entretanto, o óxido de zinco pode 

reagir com refratários e materiais de molde, produzindo inclusão durante o vazamento. 

(TORRE, 2004) 

 

2.3.2 Reflexo da porcentagem de Zinco no Latão 

 

O conteúdo de Zinco no latão aumenta a resistência mecânica e dureza. Contudo, há uma 

redução do estiramento. 

A tabela abaixo indica a variação destas características em função do conteúdo de zinco: 

 

Tabela 1: Variação de características de acordo com conteúdo de zinco 

Conteúdo de 

Zinco 

Constituinte 

alfa 

Resistência 

kg/cm² 

Estiramento % Dureza 

Brinell 

Densidade 

33,7 100 2400 60 55 8,3 

35 88 3000 58 60 8,3 

38 75 3400 55 64 8,28 

40 70 3600 53 71 8,27 

42 54 3900 45 83 8,26 

44 13 4400 30 105 8,26 

46 0 4800 26 110 8,24 

Fonte: Manual Prático de fundição e elementos de prevenção da corrosão (2001, p. 165). 
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Os latões não resistem bem à corrosão devido à grande diferença de potencial entre o 

eletrodo de cobre e o zinco. O cobre tende a se depositar nos lugares corroídos devido a uma ação 

eletrolítica muito intensa.  

Devido à fácil oxidação e volatilização do zinco, torna-se necessária a correção constante 

da liga, visto que o envase é menos fluido em um latão com teor de cobre mais alto. Contudo, essa 

perda pode ser reduzida com a adição de fluxos de cobertura, que protegem a superfície do metal 

fundido da atmosfera. Na empresa em questão nesse trabalho é utilizado carvão vegetal. 

Para a determinação do zinco equivalente em um latão complexo se utiliza a seguinte 

relação: 

Tabela 2: Zinco equivalente 

% Elemento % Zinco equivalente 

1% de Alumínio 6% de Zinco 

1% de Ferro 1% de Zinco 

1% de Magnésio 2% de Zinco 

1% de Estanho 2% de Zinco 

1% de Chumbo 1% de Zinco 

1% de Níquel -1% de Zinco 

1% de Cobalto 0,8% de Zinco 

Fonte: Manual Prático de fundição e elementos de prevenção da corrosão (2001, p. 165). 

 

Esses dados referem-se à estrutura, uma vez que a adição do alumínio altera propriedades 

mecânicas. O que se deve considerar quanto a estrutura de liga, é que uma terceira fase denominada 

gama é extremamente indesejável por tornar a liga de difícil usinagem por conta de sua dureza. Essa 

terceira fase é insolúvel, gerando “pontos duros” e há uma maior tendência à sua formação quando o 

zinco equivalente está acima de 35% no latão. 

(TORRE, 2004) 

 

2.3.3 Reflexo da porcentagem de Alumínio no Latão 

 

O alumínio nos latões aumenta a resistência mecânica e a resistência à corrosão nos latões. 

Dadas suas propriedades benéficas o alumínio também e principalmente para a melhora da fluidez no 

envase. Uma liga fluida escoa e penetra melhor nas cavidades da matriz de fundição, reduzindo o 

índice de defeitos como falha de preenchimento. Dada sua baixa temperatura de ebulição com relação 
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à temperatura de envase, tende a haver perdas também do alumínio, além de gerar óxidos que podem 

vir a virar inclusões no fundido, caso não sejam removidos. O Alumínio favorece a formação da fase 

β (1% de Alumínio tem um coeficiente de equivalência de 6% de Zinco). 

(MOREIRA, 2010) 

 

2.3.4 Fluidez de metais líquidos 

 

 Denomina-se fluidez de material a habilidade que o metal tem de preencher todas as cavidades 

internas do molde. Essa fluidez depende do raio do canal, das propriedades do metal como 

condutividade térmica, calor específico e densidade, entre outros fatores mais complexos envolvendo 

a relação metal/canal/molde. Em síntese, a fluidez depende de: 

 

- variáveis do metal líquido: temperatura do metal líquido, viscosidade, calor latente, 

condutividade térmica, calor específico, densidade; 

- variáveis do molde e metal/molde: condutividade térmica, calor especifico e densidade do 

molde, coeficiente e transferência de calor metal/molde; (SOLIDIFICAÇÃO – Fundamentos 

e aplicações, GARCIA, Amauri, p. 319) 

 

2.3.5 Refinamento do tamanho de grão e nucleação 

 

O refinamento do tamanho de grão nos latões através da adição de elementos de liga. O 

afinamento do grão acarreta em uma melhoria na tensão de rotura e resistência à fadiga, na aptidão 

ao polimento, na resistência à fissuração a quente e na fluidez. Também facilita a obtenção de um 

melhor acabamento superficial. No caso dos latões bifásicos, os elementos de liga mais eficazes são 

o Ferro, o Boro e o Zircônio. 

O Boro é considerado o melhor afinador de grão para ligas de latão que não possuem 

Ferro em sua composição, uma vez que esse se liga ao Boro formando Boreto de Ferro. Embora o 

Ferro também seja um refinador de grão, uma vez que atua como agente nucleador, ele tende a formar 

pontos duros, por isso seu teor no latão não deve estar acima de 0,05%. O Alumínio e o Chumbo 

também induzem a uma redução do tamanho de grão.  

O efeito de afinar o grão com agentes nucleantes torna a nucleação heterogênea, ou seja, 

ela tem início nas partículas estranhas ao sistema que são inseridas. Essas partículas facilitam a 

nucleação, fato traduzido pelos valores de super-resfriamento máximo observados na prática. 

A intensidade da nucleação é responsável pela estrutura final e, consequentemente, das 

propriedades do sólido formado. Os núcleos formam grãos de determinadas estruturas cristalinas e a 
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quantidade desses núcleos que determinam os tamanhos finais desses. Uma granulação mais fina 

confere ao material fundido maior resistência mecânica.  

O agente nucleante deve ser insolúvel no líquido a apresentar um máximo de área 

superficial. Sua eficiência é medida por: 

δ
𝐴𝑡−𝐴𝑠

𝐴𝑠
 , 

onde: 

As – parâmetro de rede do núcleo sólido; 

At – parâmetro de rede do agente nucleante. 

As características de afinidade físico-químicas podem prevalecer sobre o parâmetro 

estrutural quantitativo na definição da eficiência de nucleação.  

(GARCIA, 2007) 

 

2.3.6 Uso de fluxos escorificantes 

 

São utilizados fluxos para reduzir perdas no metal líquido, uma vez que esses impedem a 

queima de zinco e reduzem a perda subsequente desse em 3 a 10%. Além de reduzir perda do metal, 

os fluxos absorvem impurezas não metálicas como óxidos e areia de fundição, reduzindo também o 

índice de inclusões e pontos duros. Também é utilizado carvão para a redução, aconselhado para ligas 

com baixo teor de zinco e alto teor de cobre. Esse reduz a absorção de oxigênio do cobre e evitam 

reações gasosas com enxofre ou hidrogênio através de umidade contida. No entanto, os materiais 

carbonosos não aglomerarão resíduos não metálicos ou fornecerão qualquer ação de limpeza ao fundir 

sucata fina ou suja. Por esta razão, uma cobertura vítrea também deve ser usada.  

(ASM Handbook) 

 

2.4 Cálculos utilizados 

 

Adota-se uma fórmula de cálculo que permite definir as características da liga, baseando-

se nos teores de elementos além do Cobre e Zinco. Chama-se essa correlação de título fictício em 

Cobre e ela se relaciona com o “Zinco equivalente”. O título fictício em Cobre é um índice muito 

utilizado para caracterizar a liga de latão através da sua composição química. Se o título fictício em 

Cobre é elevado, a liga é mais dúctil do que uma liga com título fictício em Cobre inferior. 

 

𝑇𝐹(𝐶𝑢) =
100𝑥%𝐶𝑢

(%𝐶𝑢 +%𝑍𝑛 + 10𝑥%𝑆𝑖 + 6𝑥%𝐴𝑙 + 2𝑥%𝑆𝑛 +%𝑃𝑏 + 0,9%𝐹𝑒 + 0,5%𝑀𝑛 − 1,2%𝑁𝑖)
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O título em cobre fictício em um latão para vazamento em coquilha deve estar 

compreendido entre os 58 e os 61 %, sendo o valor de 60 % considerado o ideal e as correções são 

calculadas a partir do cobre fictício. 

 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎(𝐻𝑅𝐵) = −61,0 + 14,5𝑥%𝑆𝑛 + 2,9𝑥%𝑍𝑛 + 18,0𝑥%𝐴𝑙 + 2,2𝑥%𝐹𝑒 
 

%𝑓𝑎𝑠𝑒𝛼 = 373,31 − 31,1𝑥%𝑆𝑛 − 8,1𝑥%𝑍𝑛 − 27,6𝑥%𝐴𝑙 
 

 
que em função de β, através de manipulação algébrica, fica: 

 

%𝑓𝑎𝑠𝑒𝛽 = 100 − (373,31 − 31,1𝑥%𝑆𝑛 − 8,1𝑥%𝑍𝑛 − 27,6𝑥%𝐴𝑙) 
 

(CASTRO, 2008) 
 

 

2.5 ABNT NBR 6941:2015: Peças de ligas de cobre fundidas em coquilhas – Requisitos e 

métodos de ensaio 

 

Existe uma norma brasileira que se aplica ao produto de fundição da empresa. Essa cita 

principalmente intervalos de composição química e procedimentos de inspeção. “A composição 

química do material, determinada segundo 5.3.2 e 5.4, deve estar de acordo com a especificada para 

as ligas na Tabela 1.” 5.3.2 é o tópico referente à amostragem, que deve representar uma média 

transversal da peça. 5.4 é o tópico referente aos ensaios de determinação dos elementos. 

Segundo a norma, as porcentagens de cobre e alumínio são calculadas a partir das 

seguintes fórmulas: 

 

%Cu= (A/B)x100; onde A é a massa do cobre depositado no catodo; B é a massa da amostra. 

%Al=  ((Ax0,529)/B)x100;onde A é a massa de Al2O3, expressa em gramas; B é a massa da amostra, 

expressa em gramas. 
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Tabela 3 – Composição química das ligas de cobre para fundição em coquilha 

 

Fonte: ABNT NBR 6941:2015 

 

Caso deseje-se estabelecer limites para um ou mais elementos não mencionados na Tabela 

acima, tais limites e os correspondentes métodos de análise devem ser estabelecidos entre comprador 

e fornecedor. 
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3 METODOLOGIA E ESTUDO DE CASO 

 

Uma vez que se compreende a influência do zinco e do alumínio na fluidez, bem como o 

nível de influência desses, pode-se fazer uma relação entre o valor de consumo para a correção 

utilizando apenas zinco e o valor da correção conjunta de zinco e alumínio. 

Para designar a quantidade média necessária de cada componente do latão para uma 

correção eficaz, analisou-se o consumo dos últimos meses e foram determinados cálculos para 

compensação percentual em alumínio, que possui 6 vezes o potencial de fluidez do zinco. Somando-

se ao benefício de redução de consumo de zinco, temos que o valor do quilo do alumínio é 

significativamente mais barato que o quilo do zinco, o que caracteriza este projeto como de redução 

de custos.  

O processo que mais exige correção de composição química é a queima de limalha, uma 

vez que essa ocorre a temperaturas mais acima da temperatura de fusão, maximizando perdas. 

Também há uma grande perda de alumínio, pois possui grande afinidade com oxigênio, reduzindo 

seu rendimento. Dadas essas perdas, analisou-se a quantidade necessária para a correção no processo 

de queima de limalha, tornando seu Cu Fictício aproximadamente 61, e foi observado se houve 

impacto nos defeitos provenientes de fluidez, a fim de determinar se a economia advinda da 

substituição parcial do zinco pelo alumínio é válida em termos de qualidade e produtividade. Também 

foi adicionado o uso de carvão e fluxos durante a fusão para reduzir perdas por oxidação de metais, 

aumentando o rendimento dos elementos adicionados. 

Como ação para os fornos de espera, foi determinado que os lingotes fornecidos para a 

empresa deveriam estar dentro da especificação do material em seu recebimento, a fim de restringir 

a correção química apenas ao forno de indução. Caso não fosse possível a devolução de lingotes fora 

do especificado, estes deveriam ser repassados para o setor de fundição com instrução de correção 

por lingote utilizado.  

       Embora o boro seja um eficiente refinador para a liga de latão, ele tende a agir como 

desoxidante antes de agir, de fato, como refinador, muitas vezes não atingindo seu propósito e 

exigindo uma quantidade maior para o refino de grão.  

 Como teste de qualidade passou a ser feita com frequência uma análise visual em um 

copo do latão da produção produzido em um refratário. O latão é envasado em um refratário com o 

formato de um copo e se espera alguns segundos para que a solidificação inicie pelas paredes do 

refratário, e então o conteúdo ainda líquido de latão é despejado de volta ao forno, evidenciando a 

nucleação e crescimento de grãos de forma grosseira.  
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 Uma vez que o copinho é dado como “liso”, não se toma nenhuma medida relacionada 

ao tamanho do grão. Contudo, um copinho rugoso pode indicar grãos grosseiros e então se toma 

medidas a fim de não gerar problemas futuros no teste de estanqueidade. O copo reprovado pode 

também indicar a necessidade de adição de zinco, visto que o grão do cobre costuma ser mais 

grosseiro que o de zinco. Qualquer suspeita pode ser evidenciada por meio de espectrometria, feita 

por meio de um espectrômetro próprio para a liga de latão que identifica todos os elementos 

adicionais. A partir desse teste, foi possível controlar também a adição desnecessária de magnésio e 

refinador de grão. 

Figura 3 – Copinho rugoso 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Figura 4 – Copinho liso 

 

Fonte: Autor, 2019 
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O consumo real dentro dos novos parâmetros de processo foi levantado durante um mês 

de teste e correlacionado com defeitos provenientes de fluidez e de falta de alongamento, que pode 

ocorrer em caso da adição excessiva de zinco e alumínio, a depender da moldagem da peça fundida. 

 

O estudo de caso foi feito através do método PDCA e envolveu parâmetros de liga e 

efeitos da alteração sugesta neste presente trabalho. Foi preciso saber se, além de economicamente 

viável, a substituição não traria algum prejuízo em processos vindouros, como usinagem, por 

exemplo. 

 

3.1 Planejamento 

  

Na primeira etapa do método PDCA são desenvolvidas as seguintes fases: Localização 

de Oportunidade, análise de dados, viabilidade do processo, ações de ver, julgar e agir e meta e plano 

de ação.  

 

3.1.1 Localização de Oportunidades 

 

 Levando em consideração que estamos em um momento delicado para o mercado em 

geral, cortes de gastos são constantemente demandados em várias empresas, em vários setores. 

 Hoje o custo da fundição representa para a empresa aproximadamente 50% do custo 

total de matéria. O produto da fundição impacta aproximadamente em 60% no custo total de uma 

carcaça. 

Visando produzir mais produtos com menos matéria, mantendo ou maximizando a 

qualidade, existe a possibilidade de substituições de adições de elementos químicos que podem gerar 

as mesmas propriedades que outras adições.  

Temos que vários elementos de correção de liga influenciam na fluidez e qualidade de 

envase. Na tabela a seguir vemos esses elementos ou materiais impactados diretamente por esses e 

seu custos: 
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Tabela 4 – Materiais e custos 

Material Custo médio 

Zinco R$17,88 

Magnésio R$22,09 

Sal Refinador de Grão R$43,03 

Disco de Corte para Policorte R$27,55 

Alumínio R$11,52 

Fonte: Autor, 2019 

 

Devido à semelhante resposta que temos na fluidez da liga por parte do zinco e do 

alumínio e levanto em conta que seu potencial no zinco equivalente tem multiplicador 6 e seu custo 

é R$11,52, adotou-se essa substituição e suas possíveis consequências como principal objeto de 

estudo. 

A grande dificuldade no processo seria manter na liga menos de 1% de Alumínio, visto 

que, acima dessa porcentagem, há um considerável aumento na tendência a trincas e a adição é feita 

por parte do operador. A falta de fluidez gera falhas por preenchimento, mas o seu excesso indica 

tendência a trincas e maior fragilidade a quente. 

 

3.1.2 Apresentação de dados 

 

 O primeiro passo foi fazer um levantamento do histórico de consumo dos últimos meses. 

Através de correlações poderemos identificar se houve alguma disparidade em algum determinado 

refugo após a substituição parcial do zinco na correção da liga metálica e se o consumo seguia um 

padrão baseado na queima de limalha, que teoricamente exige uma compensação maior por perda de 

elementos químicos durante sua fusão. 
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Gráfico 1 – Consumo de zinco em 2019 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

No final do mês de maio foi pesado o zinco remanescente para se saber a quantidade exata 

de consumo e ainda havia 41,7 kgs de zinco. 
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Gráfico 2 – Consumo de Magnésio em 2019 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Em janeiro o consumo de magnésio se apresentou abaixo da média pelo fato de estar em 

falta no estoque, logo, não poderia ser requisitado, dando o falso resultado de baixo consumo. 
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Gráfico 3 – Consumo de Sal Refinador de Grão em 2019 

 

Fonte: Autor, 2019 
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3.1.3 Viabilidade do Processo 

 

Nesta etapa verificou-se a possibilidade de capturar as oportunidades estabelecidas no 

planejamento. A primeira pergunta é se a substituição já foi tentada anteriormente. O histórico acusa 

que não há movimentação recente de alumínio no estoque nem solicitação de compra, o que mostra 

que não é procedimento real a compensação do alumínio durante a fusão do latão. 

O segundo ponto é sobre custos, se é de fácil adaptação e baixo custo. Como comentado 

anteriormente, 1 kg de alumínio equivale a 6kgs de zinco na medição do zinco equivalente. A 

principal pergunta é se o operador adaptou-se ao uso adequado do alumínio, visto que ele seria 

utilizado em forma de gotas de 200g e o volume menor de adição pode passar a impressão de uma 

necessidade maior de alumínio, o que faria o custo do consumo de alumínio não compensar a redução 

do consumo de zinco. Dada a diferença do custo e o possível impacto do alumínio na qualidade da 

estanqueidade e fluidez, o projeto tornou-se viável.  

 

3.1.4 Ações de Ver, Julgar e Agir 

 

 Foram elencadas ações de correção imediata mediante resultado de teste do copinho 

ou isenção de ação. Caso o copinho não aparentasse rugosidade, não deveria haver correção de zinco, 

alumínio ou sal refinador. Nessa etapa foi importante desmistificar a ideia de que apenas composição 

química influencia em fluidez, quando temperatura e tipo de alimentação do forno também são 

questões influentes. 

 Adotou-se a espectrometria como principal verificação de liga antes da correção, pelo 

mesmo motivo de outros fatores influenciarem na fluidez do material. 

 Foi amarrado também o uso do magnésio ao refinador de grão, uma vez que o 

magnésio deve agir como desoxidante e não como correção para fluidez, pois não deve entrar em liga 

por tornar o fundido frágil. 

 Para a limalha foi retirada uma amostra homogênea, a fim de especificar uma liga 

média para o estoque e foi repassada uma instrução de correção adequada, visto que se estava 

utilizando uma quantidade desmedida e sem análise espectrométrica. A adoção da correção de 

alumínio já foi incluída na instrução de correção, reduzindo o consumo de zinco por kg de limalha 

fundida. 
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3.1.5 Meta e Plano de Ação 

 

A meta determinada para o projeto foi de reduzir em 20% o consumo de zinco, 

impactando numa redução mínima de 10% do custo com os insumos relacionados à fluidez, que são: 

zinco, alumínio, magnésio e sal refinador de grão. 

 

Tabela 5 – Plano de ação 5W2H 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

3.2 Execução 

A etapa de execução refere-se à realização das ações de ver e agir e do quadro de plano 

de ação anteriormente apresentado.  

 

3.2.1 Treinamento de envolvidos 

 

Foi criado um plano de treinamento para coquilhadores abordando desde problemas 

cotidianos e suas possíveis causas a correção química da composição do latão. O plano contém a 

seguinte ementa: 

 

*Nível Básico 

- Parâmetros de máquina 
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- Procedimento de envase 

- Procedimento de abastecimento 

- Procedimentos de limpeza 

- Troca e ajuste de ferramenta 

- Planilhas e apontamento 

 

*Nível I 

- Liga: Apresentação 

- Liga: Influência dos elementos químicos 

- Liga: Uso do escorificante 

- Liga: Boro como refinador de grão 

- Liga: Testes de qualidade 

- Liga: Correção 

 

*Nível II 

- Solidificação 

- Fatores externos que afetam na qualidade do fundido 

- Testes de qualidade de variáveis indiretas 

- Como corrigir fatores externos fora do recomendado/ especificado 

 

*Nível III 

- Contração do latão 

- Defeitos e inspeção visual 

- Causa dos defeitos 

- Identificação e correção imediata mediante inspeção visual 

 

*Nível IV 

- Procedimentos gerais (Processo) 

 

*Nível V 

- Forno de Indução 

- Funcionamento 

- Procedimentos 

- Especificidades da queima de limalha 
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- Cuidados 

 

*Nível VI 

- Coquilha (Ferramentaria) 

- Fundição por gravidade 

- Cavidades de uma matriz de fundição 

- Estudos de caso 

 

*Módulo extra  

- 5S aplicado à fundição 

 

Os treinamentos serão recuperados anualmente, a fim de alcançar sempre novos 

colaboradores. 

 

3.2.2 Execução das Ações de Ver e Agir 

 

As ações de fácil implementação que tinham foram executadas com a ajuda de toda 

equipe do setor. Foram resolvidos problemas de atraso de insumos para correção de liga e foram 

trocadas conchas desgastadas e de capacidade exagerada. Calendários de limpeza do forno e dos 

tanques de grafite também foram estabelecidos, cumpridos e acompanhados. 

 

3.3 Checar 

 

Nesta etapa checou-se o procedimento das ações, se foram realmente postas em prática e no 

que implicou para o operador em termos de esforços. Para isso foi o projeto foi posto em discussão 

em uma das reuniões de melhoria semanais. Foram checadas a planilhas de controle e todas estavam 

devidamente preenchidas. 

 

3.3.1 Gestão à vista 

 

Na sala de apontamento dos operadores, foram colocadas as planilhas de controle 

expostas ou em pastas na parede afim de que qualquer um pudesse preencher conforme necessidade 

ou verificar controle anterior. A sala foi reestruturada com mais informativos, manuais de 
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procedimentos e cuidados de manutenção com equipamentos, além de quadros técnicos mais 

dinâmicos a fim de facilitar a assimilação e aprendizado constante. 

 

3.3.2 Rituais de Gestão 

 

Em relação a rituais de gestão foi criado um encontro semanal com a presença dos 

supervisores, encarregados e envolvidos. Nessa reunião eram apresentados os resultados dos 

indicadores, andamento de projetos e os problemas vigentes, ou seja, a reunião tem como objetivo 

validar os resultados e ações de melhoria. Também passou a vigorar nessa reunião o sistema de 

abertura de projetos simples e de adoções do Ver e Agir. 

 

3.4 Agir 

Nessa etapa são feitas as ações corretivas necessárias que visam corrigir as falhas 

evidenciadas na checagem que apareceram durante a execução do processo. 

 

3.4.1 Ações corretivas e Padronização 

 

Por ser uma etapa que necessita de um estudo de resultados e indicadores, o resultado só 

será discutido a fim de modificação de procedimentos e normatizações de estoque no final do ano de 

2019. Contudo, a meta de redução de consumo do zinco em 20% e redução de custo dos elementos 

de correção de liga relacionados à fluidez em 10% foi atingida e todas as modificações serão 

padronizadas no final do período estabelecido. Caso haja empecilhos durante 2019 e a meta não seja 

alcançada em algum mês, é recomendado voltar a analisar os fatos e dados e tomar ações corretivas, 

ou seja, rodar novamente o Ciclo PDCA. Todo mês os resultados deverão ser checados, a fim de 

identificar e corrigir problemas vindouros, mantendo a redução de custo nos meses seguintes. 

 

3.5 Resultados e discussões 

 

Calculando a quantidade em kgs de zinco por tonelada de latão envasado e o custo em 

R$ por tonelada de latão envasado foi evidenciada uma redução no consumo de zinco em 54% e de 

47% no custo de correção. Esse cálculo foi feito a partir das médias de custo com correção dos outros 

meses, excluindo fevereiro, que foi destoante com os outros meses por fatores externos à produção. 

Essa redução não causou impacto no consumo de discos de corte, o que implicaria na 

possível formação de uma terceira fase do zinco pela adição de zinco e alumínio em excesso, que o 
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deixaria mais resistente ao corte. Os discos de corte vão acoplados em máquinas de acabamento, para 

retirar rebarbas, massalotes e quaisquer excessos externos do fundido. 

Os principais refugos relacionados à fluidez e à substituição proposta são falha de 

preenchimento e trinca. 

Falha de preenchimento, também conhecido como “Dobra fria”, costuma ocorrer quando:  

- O molde está frio: moldes frios trocam calor de forma mais agressiva com o metal, o qual acaba por 

perder calor mais rápido e solidificar antes do previsto; 

- O vazamento é lento ou deficiente: a demora de preenchimento do molde faz com que o envase seja 

finalizado a uma temperatura mais baixa, aumentando a tensão superficial; 

- A temperatura de envase está baixa: essa deve ser em função da geometria e tamanho da peça, pois 

deve ser quente o suficiente para não iniciar a solidificação enquanto é envasada; 

- A liga está pouco fluida: a composição da liga pode influenciar na fluidez do material, que pode ser 

naturalmente mais fluido ou induzido a uma fluidez maior através de adição de ligas. 

 

 

Figura 5 – Defeito de Dobra Fria 

 

Fonte: Autor, 2019 
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Figura 6 – Defeito de Dobra Fria 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

 Trincas costumam ocorrer quando: 

- O molde está frio: devido ao choque térmico há um resfriamento muito rápido, forçando o material 

e gerando trincas; 

- O ângulo de envase é muito próximo do eixo vertical: o ângulo deve ser mais suave a fim de o metal 

se acomodar sem turbulências na matriz de fundição; 

- A concentração de grafite está baixa: a falta de lubrificação na matriz de fundição faz com que o 

metal líquido escoe com mais dificuldade, gerando mais atrito; 

- A liga está com zinco, magnésio ou alumínio em excesso: sendo o peso do magnésio e do alumínio 

maior por conta da redução do alongamento no material. 

 

Figura 7 – Defeito de Trinca 

 

Fonte: Autor, 2019 
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Figura 8 – Defeito de Trinca 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Não houve nenhuma melhora considerável no que se refere a defeitos por falha de 

preenchimento nem piora no que se refere a defeitos de trincas, o que mostra que mantivemos um Cu 

Fictício aproximado e evidenciando que o impacto do projeto foi apenas em termos de custos, e foi 

positivo. 

 

Gráfico 4 – Consumo em kgs de material de correção / tonelada de latão 

 

Fonte: Autor, 2019 
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Gráfico 5 – Custo de correção em R$ / tonelada de latão 

 

Fonte: Autor, 2019 
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4 CONCLUSÃO 

 

A troca parcial do zinco por alumínio na correção de liga referente à propriedade de 

fluidez foi uma ação de sucesso, pois reduziu custos de materiais secundário sem afetar na quantidade 

de refugo, nem no aumento do consumo de discos de corte. 

Neste trabalho foi aplicado o método PDCA relacionados a substituição parcial de 

elemento químico. As mudanças do planejamento foram executadas como proposto. Na etapa de 

Checagem consolidou-se reuniões semanais de gestão e a cultura de gestão à vista, pois os operadores 

acompanham melhor algo que está no seu cotidiano e o envolvimento coletivo se torna maior. 

A meta estipulada de redução de custo com insumos para correção de liga era 10% e foi 

superada, mostrando um impacto considerável em números.  

Os resultados do mês de fevereiro apresentam distorções no consumo e no refugo porque 

parâmetros de liga estavam desajustados em virtude de problemas com fornecimento.  

O principal efeito da mudança da composição do zinco equivalente foi o sensorial. O 

operador tinha mais dificuldade no envase da liga por falta de fluidez e uma adição de alumínio seis 

vezes menor que a costumeira em zinco impactava igualmente nesse indicador. 

 

4.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

        Como as alterações propostas no projeto não acarretaram interferência direta no índice de 

refugo de carcaças, conclui-se que tais defeitos estão ligados ao uso de grafite, que também pode 

ocasioná-los. Uma sugestão para um trabalho futuro na mesma empresa seria o estudo de parâmetros 

relacionados à interferência do grafite no processo fabril, envolvendo os parâmetros de pureza, 

concentração e tempo de imersão da coquilha no tanque de água com grafite diluído. 
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