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1. RESUMO 

Serão destacados neste trabalho os estudos voltados às falhas, suas causas e suas 

soluções em moldes de fundição de zamac, mostrando a possibilidade de agir 

preventiva ou corretivamente. 

Os dados apresentados aqui são obtidos através de pesquisa em literaturas e 

resultados de testes práticos obtidos pelos autores durante experiência como 

projetistas de moldes de fundição. 

2. INTRODUÇÃO 

O zamac é um metal não ferroso muito utilizado na fabricação de peças 

automotivas, componentes de fechaduras residenciais, fivelas de cintos, válvulas 

reguladoras de gás, bijuterias, etc. “Os elementos de liga usuais são alumínio, cobre 

e magnésio”. (CHIAVERINI, 1986, p.209). 

O processo de fabricação em que se utiliza mais comumente, por diversos fatores, o 

zamac como matéria prima é o de fundição sob pressão. 

Alguns defeitos ou falhas no processo de fundição do zamac são ocorridos no 

próprio molde. Embora estas falhas possam ser percebidas no produto, algumas são 

aparentes aos olhos somente após algum outro processo pós fundição, como 

lixamento, por exemplo. Por isso a importância de se intervir preventivamente de 

modo a evitar as tais falhas vêm a evitar prejuízos com mão de obra, pois produtos 

de zamac podem ser refundidos, porém neste caso se tem o custo da mão de obra 

por mais de uma vez em um mesmo produto. Além do custo excedido com a mão de 

obra, outro prejuízo é o de insumos, como tinta, verniz, e outros, pois como 

mencionado anteriormente, há falhas que aparecem em processos posteriores a 

fundição e estes processos demandam custo. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é o de apontar as soluções de falhas que podem ocorrer 

em moldes de fundição de zamac, destacando sempre suas causas e possibilitando 

aos profissionais que atuam com esse tipo de molde agir de maneira preventiva ou 

corretivamente. 



4. METODOLOGIA 

Os dados apresentados aqui são obtidos através de pesquisa em literaturas e 

resultados de testes obtidos pelos autores durante experiência como projetistas de 

moldes de fundição. 

Quanto aos testes, as peças estudadas foram cortadas em diversos pontos, através 

de serra de fita, observando visualmente a presença ou ausência de falhas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Das diversas falhas eminentes no processo de fundição sob pressão de zamac 

como porosidade, junta fria, retenção, bolhas, rechupe, trincas, rebarbas e 

marmorização, duas destas constam a seguir e vale salientar o quão importante é 

solucioná-las evitando assim custos e prejuízos inesperados. 

5.1. Porosidade 

A presença de poros pode ser causada pela contração de solidificação ou presença 

de gases dissolvidos. (CIMM, 2010).  

A figura 1 mostra um componente de uma válvula reguladora de gás com 

porosidade (circulados em vermelho). Esta falha foi detectada em campo. 

Figura 1 - Válvula com porosidade 

 

Fonte: Aliança Metalúrgica S.A. 

A tabela 1 apresenta as causas e possíveis soluções para porosidade. 

Tabela 1 - Causas e possíveis soluções 
Causas Possíveis soluções 

Acumulo de gases ou impurezas dentro da 

cavidade do molde 
Execução de saída de gases das cavidades 

Uso excessivo de fluido desmoldante Melhor controle do uso de desmoldante 

5.2. Falha de preenchimento 

A peça ou produto não é formado completamente dentro da cavidade ficando um 

aspecto ruim. 



A figura 2 mostra uma chave que não teve sua fundição completada. Esta falha foi 

detectada em campo. 

Figura 2 - Chave com falha 

 

Fonte: Aliança Metalúrgica S.A. 

A tabela 2 apresenta as causas e possíveis soluções para falha de preenchimento. 

Tabela 2 - Causas e possíveis soluções 
Causas Possíveis soluções 

Curso insuficiente do cilindro de injeção Controlar e ajustar curso do cilindro de injeção 

Desgaste ou folga nos anéis do êmbolo de 

injeção da máquina 
Troca dos anéis do êmbolo de injeção 

Incapacidade volumétrica de injeção 
Redimensionamento do molde e produto para 

injetora adequada 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através de problemas diagnosticados eventualmente durante o acompanhamento do 

processo de fundição sob pressão de zamac, foram encontradas, além de outras, as 

falhas descritas acima. 

As possíveis soluções descritas também na tabela 1 e tabela 2 foram aplicadas e 

obtidos os resultados constados na tabela 3. 

Tabela 3 - Ações e resultados 

Falha Ação tomada Resultado 

Porosidade no 

produto da 

figura 1 

Executada saída de gás de 

0,05mm de espessura nos 

machos da cavidade 

Redução considerável no aparecimento de porosidade 

ocorrendo eventualmente em algumas peças (cerca 

de 3%) em virtude de deficiência no aplicador de 

fluido desmoldante. 

Falha de 

preenchimento 

no produto da 

figura 2 

Trocados anéis do êmbolo 

de injeção 
Cavidade preenchida totalmente 

Por se tratar de um trabalho em andamento, os resultados dos testes obtidos são 

preliminares, de modo que os mesmos seguem em andamento. 
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