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O Passado...  

 Os primeiros exemplos de fundição por injecção (em oposição à fundição por gravidade) 
ocorrem em meios do século XIX (1800). A patente foi entregue à firma Sturges em 
1849 pela primeira máquina para impressão operada manualmente.  

 

 O processo esteve limitado nos 20 anos seguintes, mas o desenvolvimento para outras 
formas iniciou-se com a aproximação do final do século.  

 Em 1892, apareceram 
algumas aplicações 
comerciais, entre elas 
peças para fonógrafos e 
caixas registadoras. Nos 
inícios de 1900 
começou a produção 
em massa de vários 
tipos de peças. 



O Presente...  

 O processo de Fundição 
Injectada evoluiu do 
processo original de 
baixa pressão para 
técnicas que incluem a 
fundição injectada a alta 
pressão, o squeeze-
casting e o processo 
semi-sólido.  

 

 Estes processos 
modernos são capazes 
de produzir peças com 
elevada integridade e 
excelente acabamento 
superficial. 



Peça Injectada: Corpo Bomba de  

Água 



Peça Injectada: Tampa de Caixa  

Diferencial 



Peça Injectada: Suporte Tecto de  

Abrir 



CÉLULA DE FUNDIÇÃO 

INJECTADA 



O PROCESSO DE INJECÇÃO  

 Cada máquina de injecção tem 
adjacente um forno individual com a 
liga de alumínio à temperatura de 
aproximadamente 700ºC.  



O PROCESSO DE INJECÇÃO 

 O pistão, actuado pela pressão fornecida por um complexo sistema hidráulico, começa 

então por se deslocar a baixa velocidade, empurrando a liga à sua frente. 

 

  Esta etapa é designada por “1ª fase” e nela pretende-se que o alumínio líquido seja 

levado até à entrada do molde o mais rapidamente possível para evitar o arrefecimento 

da liga, mas em regime de fluxo laminar de modo a evitar a incorporação de ar no 

metal líquido.  



O PROCESSO DE INJECÇÃO 

 Quando a liga chega finalmente à entrada da cavidade, o pistão aumenta de velocidade, 
provocando rapidamente o enchimento desta, razão pela qual esta fase se designa de 
“fase de enchimento” ou “2ª fase”.  

 

 O enchimento do molde, que se encontra aproximadamente a 160/260 graus 
centígrados, deve ser efectuado o mais rapidamente possível para evitar o 
arrefecimento prematuro da liga, mas deve ser suficientemente lento para permitir a 
total expulsão do ar do interior do molde através dos orifícios de ventilação.  

 

 Quando o molde se encontra cheio, a liga encontra-se já perto da sua temperatura de 
solidificação, e ao pistão é aplicado um súbito aumento de pressão com o objectivo de 
compactar a liga, que solidifica sujeita a essa pressão. Esta fase denomina-se por “fase 
de compactação” ou “3ª fase” e a pressão aplicada ao pistão nesta fase é muito 
elevada. 



O Jito resultante das máquinas de 

câmara fria  
 Peça fundida – produto objecto do processo. 

 

 Alimentação – parte fundida proveniente do 
enchimento do canal de alimentação durante a 
injecção do metal para o interior do molde 
(cavidade). 

 

 Bolacha – parte do metal fundido que permanece 
no interior da camisa de injecção, e que permite a 
continuidade quer do enchimento, quer da pressão 
de injecção. 

 

 Overflows – vulgarmente chamados 
“Masselotes”, são formas bem definidas, gravadas 
ao longo da(s) cavidade(s), com a dupla função de 
limpeza das impurezas existentes no molde 
provenientes da lubrificação, e permitir o fácil 
escoamento do ar evitando assim que este fique no 
interior da peça. 

 Película* – pode aparecer no jito quer por exigência do projecto do molde, quer por deficiência deste, da máquina 
ou do processo. Também existe uma película proveniente do canal de ventilação, isto é, canal que permite a 
passagem do ar contido no interior do molde para o exterior. 



MOLDE UTILIZADO NO 

PROCESSO 

Resumindo, o molde tem quatro funções 

básicas: 

 

• Manter o metal dentro do molde na 

forma da peça a fabricar.  

• Providenciar meios para o metal líquido 

atingir o espaço onde será mantido sob a 

forma desejada. 

• Remover o calor do metal líquido, 

permitindo deste modo que este 

solidifique. 

• Garantir e executar a remoção do 

fundido 



MOLDE UTILIZADO NO 

PROCESSO 



MOLDE UTILIZADO NO 

PROCESSO 
 O molde, feito de aço, é constituído 

por duas metades, o molde fixo e o 
molde móvel. O molde móvel é aberto 
e fechado movendo-se através de 
actuação hidráulica. Tem no seu 
interior cavidades que constituem o 
negativo da peça que se pretende 
fabricar. As cavidades encontram-se 
ligadas entre si por canais por onde a 
liga fundida flui durante a fase de 
enchimento, e que após a liga 
solidificar constitui o Jito, que deve ser 
cortado de modo a individualizar as 
peças fabricadas.  

 Neste processo, o ciclo completo é de longe o mais rápido na produção de peças 
metálicas não–ferrosas. 



Fundição Injectada: 

 A Fundição Injectada é um processo 
para produção de peças metálicas de 
dimensões precisas, formas 
perfeitamente definidas e com 
acabamento superficial liso ou 
texturizado. 

 

  Este processo permite grande 
versatilidade na produção de peças 
com formas complexas, bem como 
flexibilidade no seu desenvolvimento.  

 

 Fundição Injectada pode ser ainda 
descrita como sendo um processo 
"com a mais curta distancia entre a 
matéria-prima e o produto final". 



Tipo de produto. 

 As peças obtidas na Fundição Injectada 
representam, quer em termos 
quantitativos quer qualitativos, um dos 
mais volumosos processos de 
produção de peças metálicas. 

 

 Estas peças são componentes de 
milhares de consumíveis, produtos 
comerciais e industriais tais como a 
industria automóvel, aplicações 
domésticas, produtos de lazer e de 
recriação, equipamentos de campo e de 
jardim, equipamento eléctrico, 
computadores, ferramentas 
instrumentos, brinquedos, ferragens, 
etc.  

 

 As matérias-primas utilizadas são ligas 
de metais não-ferrosos de Alumínio, 
Zinco, Magnésio, Cobre e Chumbo. 

 



Características do produto 

 As peças produzidas por este processo são caracterizadas pelas formas simples ou 
complexas, paredes finas e de agradável aspecto visual. 

 

 No que concerne às características mecânicas, são peças de podem estar sujeitas a 
diversos tipos de solicitações, mantendo um bom comportamento. Embora tenham 
pouca maquinagem posterior, são peças de fácil mecanização e tratamento superficial. 

 

 Nas peças obtidas por Fundição Injectada, o acabamento superficial, a mecanização, a 
espessura, as propriedades mecânicas e as suas características são função da liga. A 
máquina usada no processo também é função da matéria-prima. 



Características do produto 



Características do produto 



Características do produto 



Características do produto 



Características do produto 

O peso máximo das peças que se consegue obter por este processo é também função da 

liga, bem como a espessura de parede mínima, ângulo de saída e diâmetros dos furos como 

se pode ver na tabela seguinte.  



Características do fundido 

 

 Todas as quinas devem ter o máximo de raio possível. Devem-se 

evitar ou mesmo eliminar as quinas vivas. 

 



Características do fundido 

 

 A espessura das paredes das peças deve ser o mais 

uniforme possível, e as zonas de maior massa devem ser 

aliviadas com nervuras 



Características do fundido 

 Evitar grandes superfícies planas. Onde for possível, quebrar 

essas áreas com nervuras, serrilhas, etc. 



FUNDIÇÃO INJECTADA 

VERSUS 

OUTROS PROCESSOS 



Fundição Injectada versus Estampagem 

 Comparada com a Estampagem, uma peça obtida por Fundição 

Injectada, substitui várias peças estampadas. 

 Geralmente requerem poucas operações de montagem. 

 Podem ser produzidas dentro de tolerâncias apertadas. 

 Podem ter variações de espessura. 

 Envolvem menos sucata. 

 Conseguem-se formas complexas não possíveis de obter por 

Estampagem. 



Fundição Injectada versus Fundição em Areia  

 Comparado com a Fundição em Areia, requerem menos 

maquinação. 

 Podem ter espessuras mais finas. 

 Obtém-se furos com dimensões finais. 

 Produzem-se milhares de peças sem necessidade de reposição ou 

reparação do molde .  

 Não necessita de novos machos para cada peça. 

 São introduzidos facilmente insertos e outros tipos de metais. 

 A qualidade superficial é de longe melhor, isto é, mais macia e 

regular. 

 As peças de Fundição em Areia têm tolerâncias mais limitadas. 

 



Fundição Injectada versus Coquilha 

 Comparada com a Fundição em Coquilha, a Fundição Injectada 

permite obter peças com maior exigência dimensional e de 

menor espessura. 

 Tem cadências superiores e baixa mão-de-obra. 

 Apresenta melhor acabamento superficial. 

 Tem custo/peça mais baixo. 

 



Fundição Injectada versus Forjagem 

 Comparado com a Forjagem, as peças Fundição Injectada 

apresentam maior complexidade na sua forma. 

 Apresentam secções mais finas. 

 A Forjagem não permite a produção de peças com furos 

transversais. 

 



Fundição Injectada versus Injecção de 

Plástico 

 Comparadas com a Injecção de Plástico, as peças apresentam 

maior rigidez, maior estabilidade dimensional e melhor 

resistência ao calor. 

 São mais facilmente tratadas quimicamente. 

 Suportam maiores esforços mecânicos. 

 Os ciclos de produção são maiores. 

 Resistem aos raios ultravioletas, ao efeito atmosférico e à 

fissuração. 

 



VANTAGENS DO PROCESSO  

 Produção de peças com tolerâncias apertadas. 

 Elevadas cadências. 

 É necessária pouca ou nenhuma maquinação. 

 Obtêm-se peças de paredes finas. 

 Apresentam elevado tempo de vida, estabilidade dimensional e boa qualidade. 

 Produzem-se milhares de peças dentro das mesmas especificações 
dimensionais. 

 Podem apresentar superfícies com texturização. 

 Como peça fundida apresenta bom aspecto superficial. 

 Roscas exteriores são facilmente obtidas. 

 Podem ser incorporados insertos metálicos. 

 As peças apresentam boa resistência à corrosão. 

 São facilmente tratadas superficialmente. 



...O Futuro 

 Existe um aperfeiçoamento contínuo 

tanto nas ligas utilizadas como no 

processo propriamente dito, 

expandindo as aplicações para todos os 

mercados.  

 

 Os fundidores actuais podem 

produzir fundidos numa variedade 

enorme de dimensões, formas e 

espessuras de parede, fundidos 

esses resistentes duráveis e 

dimensionalmente precisos.  



...O Futuro 



...O Futuro 



...O Futuro 



...O Futuro 



Obrigado 


