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As peças que utilizadas em sanitários normalmente são de metal,
entretanto pela funcionalidade a utilização de peças de PVC
(policloreto de vinila) também é válida, por se tratar de um
produto mais em conta, e por ter maior abrangência no mercado
vem substituindo as peças de metal. Entretanto a proposta deste
Dossiê é de tratar sobre metais sanitários, onde serão excluídos
os itens que têm o mesmo fim, porém totalmente constituídos de
polímeros ou algum tipo de plástico. Por outro lado nada vem
impedindo a aplicação de inovações nos processos de cobertura
onde é possível obter peças de plástico com revestimento
metalizado, imitando uma cromagem, porém, ainda sim com um
custo vida útil bem inferior a uma peça totalmente de metal.
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Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
O consumo de metais sanitários vem crescendo a cada ano, seguindo um caminho inverso
a quantidade de mão de obra empregada diretamente na confecção do produto.
Demonstrando primeiramente a redução de custo fixo, seguido pelo emprego de tecnologia
de produção (máquinas e equipamentos mais modernos) onde se obtém uma maior
produção, em quantidade e também em qualidade.
O termo qualidade neste segmento é muito utilizado, chegando ao absurdo que “uma peça
de design mais moderno é uma peça de maior qualidade”. Ou seja, o termo em questão
tornou-se subjetivo associado ao gosto individual da pessoa. Neste Dossiê o termo
Qualidade será empregado em questões onde realmente exista uma mensuração ou a
quantificação no que tange o produto e processo para a obtenção do mesmo.
É de notório saber que os Metais Sanitários têm sua construção ou planejamento construtivo
baseado em estudos de design, tendências de mercado e opiniões de especialistas. Quer
dizer que a partir de uma necessidade do cliente “nasce” uma criação de um novo produto
seguido da necessidade de materializar esta criação ou de um torná-la real, que seriam os
processos e meios produtivos para “saciar” tal necessidade do cliente. Abaixo, é possível
verificar as diferenças nas necessidades dos clientes e como são apresentados os produtos
(FIG. 1).

Figura 1 – Torneira simples e de duplo comando
Fonte: (SOMA, [200-?])

O produto deve atender a real necessidade do cliente, como são “incontáveis” as
percepções e estímulos que um cliente pode gerar, incontáveis também deverão ser os
modelos e características diferentes que o fabricante deverá disponibilizar.
Para cada modelo de torneira, acabamento ou registro, o processo produtivo poderá ser
diferente, entretanto alguns equipamentos permitem alguns ajustes ou set up diferentes que
resultam em modelos de peças diferentes.
Este Dossiê apresenta características construtiva de uma forma sequencial e genérica,
detalhes deverão ser incorporados pelo fabricante a fim de obter um produto com
características próprias e com uma certa identidade.
2 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR
A indústria de metal sanitário esta enquadrada, pela classificação geral, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, na seção da “Indústria de transformação”,
divisão de “Fabricação de máquinas e equipamentos” subdividindo no seguinte grupo e
classe:
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28.1 Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão
28.13-5 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes
28.13-5/00 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e
acessórios
Esta subclasse engloba:
- a fabricação de válvulas industriais (automáticas, de pressão, solenoide simples, borboleta,
esferas e semelhantes)
- a fabricação de válvulas, torneiras e registros sanitários
3 CARACTERÍSTICAS DO SETOR
O setor de Metais Sanitários está inserido no ramo da construção civil o qual também
recebe uma grande influência de países estrangeiros na idealização de novos designs,
entretanto o entrada de produtos exportados não são praticados por algumas dificuldades e
barreiras protecionistas aplicadas pelo governo brasileiro. Entretanto à medida que as
alíquotas de importação forem reduzidas, as empresas estrangeiras terão maior incentivo
para procurar resolver os problemas e ampliar a exportação de produtos para o Brasil.
Existe uma tendência, com a globalização, de padronização mundial dos preços de produtos
para o mercado de metais sanitários.
Algumas características técnicas, nas instalações residenciais, também dificultam a
importação. Tais como a baixa pressão existente nas redes brasileiras prediais de
abastecimento de água, em especial nas casas térreas e sobrados, em função da utilização
de caixa d'água. A pressão é menor que a usualmente prevista nos produtos europeus e
americanos. A falta de um sistema estruturado de distribuição e rede de assistência técnica.
O país líder em design e vendas é a Itália, onde a estrutura produtiva é descentralizada,
com utilização intensiva de capital, equipamentos automatizados, baixa utilização de mãode-obra e grandes escalas de produção. A oferta é pulverizada em pequenas empresas
produtoras de componentes, que são transformados no produto final em uma montadora.
Assim, todas as empresas se especializam em poucas ou uma fase do processo produtivo,
podendo reduzir os custos e preços e aumentar a qualidade do produto. A proximidade com
um mercado mais exigente quanto ao design e a tradição em arte e arquitetura também são
fatores que aumentam a competitividade do design italiano em relação ao brasileiro.
O conceito de design não se limita, evidentemente, aos aspectos estéticos das peças. A
inovação tecnológica, utilização de novos materiais, automatização de processos
aprimoramento da qualidade e funcionalidade estão diretamente associados. Dentre as
principais tendências de inovações tecnológicas no setor, destacam-se:
- racionalização do consumo de água;
- substituição de metais não ferrosos pelos materiais termoplásticos;
- aperfeiçoamento de registros e torneiras de esferas;
- uso de materiais alternativos para vedação;
- pesquisa de novas ligas, como o Zamac, que incorpora alumínio;
- aparelhos monocomando para misturadores;
- torneiras e registros de abertura e fechamento rápido (1/4 de volta).

www.respostatecnica.org.br
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Estes itens são amplamente exigidos nos programas de Qualidade deste setor, os quais
serão descritos em tópicos a seguir. Esses produtos são submetidos a testes comprovando
sua eficiência. A normalização deve ser vista como uma medida importante para inibir a
entrada de produtos de baixa qualidade e preparar as empresas nacionais para exportar
seus produtos, tanto no MERCOSUL, como para outros países em outros continentes.
3.1 Características do setor no Estado do Paraná
Neste estado é reconhecido um Arranjo Produtivo Local - APL onde concentra-se um pólo
produtivo em metais sanitários (torneiras, metais hidráulicos, registros, válvulas de metal,
saboneteiras, entre outros). A produção total das 15 empresas que integram o APL é de
700.000 peças/mês.
Este arranjo produz toda linha de Metais Sanitários, que abrange cerca de 100 itens básicos
mesclados. Embora a grande maioria das empresas produza a linha completa de metais
sanitários, há uma tendência para cada empresa da região especializar-se em um tipo de
produto e/ou etapa do processo produtivo (filtro, banho dourado, acessórios, peças em
alumínio, peças em bronze).
O mercado consumidor é bastante abrangente, envolvendo todo o mercado nacional (a
região atende 40% do mercado interno). O segmento é especializado em produtos de linha
popular, não concorrendo com as grandes marcas, que operaram uma linha de produtos
destinada a outra faixa de mercado. A exportação ainda é reduzida, mas algumas empresas
iniciaram o processo de vendas para o Mercosul.
As empresas do setor atuam de maneira cooperativa, discutem os problemas referentes ao
segmento e reúnem-se periodicamente. Relacionam-se com um certo nível de transparência
e, quando há necessidade, compartilham equipamentos e alguns insumos.

3.1.1 Destaque do APL
- Especialização de produto (torneiras de metal), mantendo um foco;
- Relações produtivas entre as empresas, quando há a possibilidade de cadenciamento
na produção;
- Liderança e maior produtor no Estado.
3.1.2 Localização
Os municípios de Loanda, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí e São Pedro
do Paraná encontram-se localizados na região do Extremo Noroeste do Paraná, a cerca de
560 km de Curitiba (FIG. 2).
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Figura 2 – Demonstração da região produtora de metais sanitários dentro do Estado.
Fonte: (REDE APL, [200-?])

4 PROCESSO PRODUTIVO E EQUIPAMENTOS
Depois de elaborado o conceito de um novo produto sob o aspecto de design é
desenvolvido um projeto que engloba a construção de um protótipo, seguido pela produção
de um lote piloto. Após as últimas adaptações na linha de produção, tem-se finalmente o
início da produção seriada.
Uma das etapas mais importante do planejamento é a definição da matéria-prima a ser
utilizada, ou seja, qual o tipo de metal e sua variação na liga.
4.1 Ligas utilizadas
A matéria-prima a ser empregada na fabricação de componentes na indústria de metais
sanitários deve ser isentas de produtos tóxicos ou nocivos à saúde, quando em contato com
a água. Não devem facilitar o crescimento de bactérias ou qualquer atividade biológica
capaz de colocar em risco a saúde dos usuários ou de afetar o próprio produto.
Os materiais usados não devem alterar nas condições de uso e devem ser resistentes à
corrosão provocada por quaisquer produtos usualmente utilizados em limpeza doméstica ou
protegidos contra ela.
Principais ligas utilizadas como matéria-prima na indústria de metais sanitários para a
fabricação dos componentes são as ligas de cobre (latão, bronze).
A principal matéria-prima metálica utilizada na construção dos utensílios sanitários são as
ligas de cobre. As ligas de cobre fundidas são usualmente especificadas para serviços onde
é exigido: resistência à corrosão, condutividade elétrica, propriedades autofricção, além de
outras propriedades especificas.
As ligas de cobre fundidas, de interesse comercial, são convenientemente classificadas em
função das características de suas aplicações. Os tipos mais importantes encontram-se
classificados no Quadro 1 que identifica a porcentagem na composição de cada elemento
na liga.

www.respostatecnica.org.br
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O latão tem como composição química de base - o cobre e o zinco (Cu + Zn). É utilizado na
confecção de peças que serão soldadas e terão tratamento superficial: afinação, polimento,
cromeação ou pintura.
Algumas ligas de latão disponíveis no mercado são: Latão C-464 – Naval; Latão
Almirantado; Fosforoso; Latão Almirante Arsenical; Tomback 87-11 Sn2; Tomback 95-5;
Tomback 90-10.
O bronze é uma liga de cobre + estanho ou cobre + Al; cobre + Mn; cobre + Be. Utilizado na
confecção de componentes que não sofrem soldagem, sem acabamento, que ficarão
embutidos na parede de alvenaria, por exemplo: corpo registro pressão, de gaveta, válvulas
de descarga.
Composição Nominal %
Zn
Fe
Ni
Al

Cu

Sn

Bronze (liga A)
Bronze (liga B)
Bronze (liga C)
Bronze (liga D)
Bronze (liga E)
Bronze para válvulas
Bronze 85-5-5-5

Espc.
ASTM
B22
B22
B22
B22
B22
B61
B62

80,5
83,5
80,0
87,5
64,0
88,0
85,0

19,0
16,0
10,0
10,0
6,0
5,0

1,5
5,0

Bronze fosforoso

B66

Dif.

8,0

10,5

Bronze duro

B66

Dif.

7,5

13,0

Bronze meio-duro

B66

Dif.

7,0

19,0

Bronze mole

B66

Dif.

5,0

25,0

ASTM B67

B67

70,0

5,5

18,5

B132

59,0

B132

57,5

B143
B143
B143
B143

88,0
88,0
88,0
87,0

1,5
M
1,5
M
10,0
8,0
6,0
8,0

B144

80,0

10,0

10,0

B144

83,0

7,0

7,0

3,0

B144

85,0

5,0

9,0

1,0

B144

78,0

7,0

15,0

B144

70,0

5,0

25,0

B145
B145
B145
B145

85,0
83,0
81,0
76,0

5,0
4,0
3,0
3,0

5,0
6,0
7,0
6,0

5,0
7,0
9,0
15,0

B146

72,0

1,0

3,0

24,0

B146

67,0

3,0

1,0

29,0

Nome comum

Bronze-manganês de alta
resistência com Pb (A)
Bronze-manganês de alta
resistência com Pb (B)
Bronze de estanho (1A)
Bronze de estanho (1B)
Bronze de estanho com Pb (2A)
Bronze de estanho com Pb (2B)
Bronze de estanho com alto Pb
(3A)
Bronze de estanho com alto Pb
(3B)
Bronze de estanho com alto Pb
(3C)
Bronze de estanho com alto Pb
(3D)
Bronze de estanho com alto Pb
(3E)
Latão com chumbo (4A)
Latão com chumbo (4B)
Latão com chumbo (5A)
Latão com chumbo (5B)
Latão amarelo com chumbo
(6A)
Latão amarelo com chumbo
(6B)

Pb

Mn

Outros

9,5
2,0
Dif.
4,0
5,0
0,75
M
1,25
M
1,25
M
1,25
M
3,0
M

1,0

Dif.

1,0

Dif.

1,5
1,0

2,0
4,0
4,5
4,0

3,0

5,0

4,0

1,0
5,0
0,35 P

1,0M
2,0
M
3,0
M

1,5
M
3,0
M

1,5
M
3,5
M

continua
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continuação
Nome comum
Latão amarelo com chumbo
(6C)
Latão amarelo com chumbo
(6C)
Bronze-manganês de alta
resistência (7A)
Bronze-manganês de alta
resistência (8A)
Bronze de alumínio (9A)
Bronze de alumínio (9B)
Bronze de alumínio (9C)
Bronze de alumínio (9D)
Alpaca com chumbo (10A)
Alpaca com chumbo (11A)
Alpaca com chumbo (11B)
Ligas para fundição sob
pressão (Z30A)
Ligas para fundição sob
pressão (ZS331A)
Ligas para fundição sob
pressão (ZS144A)

Espc.
ASTM

Pb

Composição Nominal %
Zn
Fe
Ni
Al
36,8
5
36,8
5

Mn

Outros

61,0

1,0

1,0

B146

61,0

1,0

1,0

B147

61,0

0,75

0,75

B147

58,0

B148
B148
B148
B148
B149
B149
B149
B176

88,0
89,0
85,0
81,0
57,0
64,0
66,5
57,0
m

B176

65,0

Dif.

1,0 Si

B176

81,5

Dif.

4,0 Si

B198

Bronze de Silício (13A)

B198

Bronze de Silício (13B)

B198

Bronze com níquel (A)
Bronze com níquel (B)
Liga cobre-cromo

B292
B292

Bronze de berílio

Sn

B146

Bronze de Silício (12A)

Bronze alumínio – silício
Bronze alumínio – silício
Bronze de alumínio
Alpaca
Obs.:
M – máximo;
M – mínimo.

Cu

89,0
m
82,0
m
81,5
m
88,0
87,0
99,0

2,0
4,0
5,0

9,0
4,0
1,5

1,0

1,0

1,0
M

5,0
5,0

0,15

35,5

1,0

0,75

0,25

39,2
5

1,25

1,25

0,25

3,0
1,0
4,0
4,0

9,0
10,0
11,0
11,0

20,0
8,0
2,0
30,0
m

5,0
M

1,0

0,15

2,5
M

3,0 Si

14,0

3,5 Si

14,0

4,0 Si

2,0
2,0

5,0
5,0

96,5
91,0
90,0
82,0
60,0

4,0
12,0
20,0
25,0

1,0 Cr
2,2 / 2,8
Be
2,0 Si
3,0 Si

1,1

4,0
3,0

5,0

16,0

4,0
16,0

7,0
7,0
9,0

1,0

Quadro 1 – Composição nominal das ligas de cobre fundidas
Fonte: (ASM INTERNATIONAL, [200-?])

No Quadro 2 é possível encontrar aplicações típicas mais importantes das ligas já citadas.
De todas as ligas enumeradas nas especificações apresentadas, a prática mostra que a liga
mais utilizada é a 85-5-5-5.

4.1.1 Propriedades típicas das ligas de cobre fundidas
As propriedades físicas mais importantes das ligas fundidas à base de cobre, tal como:
- limite de escoamento (kg/mm²);
- limite de resistência (kg/mm²);
- alongamento; (%);
- dureza Brinell;
- condutividade elétrica, dentre outros.
No Quadro 2 é possível verificar que dentre as ligas de cobre, as mais resistentes são a de
bronzes de berílio, os bronzes de alumínio e os bronzes-manganês.
Os dois primeiros grupos de ligas apresentam as melhores propriedades após os
tratamentos térmicos e envelhecimento artificial. As propriedades mecânicas são fortemente
afetadas pelas dimensões do corpo de prova fundido, o qual é extraído, por usinagem.

www.respostatecnica.org.br
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Ponto de fusão
°C

75/85
60/70
64

1,4/1,8
1,4/1,8
1,4

10,5/11,5
12/13
14

981
981
825/986

18/30

60/75

1,4/1,8

10/12

853/997

28,0

30

67

2,1

10

762/929

12,0/14,5

21,0/27,0

12/20

55/65

1,4/1,8

3C

8,5/10,5

20,0/24,5

20/35

55/65

1,4

B144

3D

10,0/14,0

17,5/23,0

10/18

50/60

1,4

926/953

B144

3E

7,5/10,5

16,0/21,0

7/16

42/55

1,4

898/926

B145
B145
B145
B145
B146

4A
4B
5A
5B
6A

10,5
8,5/12,0
9,0/12,0
10,5
8,5/10,0

24,5
21,0/26,5
20,0/27,5
26,5
24,5/28,0

32
15/27
18/30
37
25/40

62
50/60
50/60
59
40/55

1,4
1,4
1,4
1,4
1,3/1,4

18
16,5
15/22

852/1008
981
953/981
830/951
926/953

B146

6B

7,5/10,5

21,0/26,5

20/35

40/60

1,4/1,8

18/25

926/940

B146

6C

10,0/14,0

28,0/31,5

15/25

50/75

2,1

20/26

910/940

B147

7A

17,5/28,0

42,0/55,0

15/30

80/95

1,8/2,1

20/24

912/940

B147

8A

18,0

50,0

40

98

2,0

20

862/880

B148
B148

9A
9B

17,5/21,0
21,0/24,5

49,0/61,0
49,0/60,0

22/38
20/35

110/140
110/160

2,6/2,8
1,8/2,6

12/14
12/15

B148

9B-T

28,0/38,5

56,0/66,0

12/16

160/225

B148

9C

21,0/28,0

53,0/66,0

12/20

150/185

B148

9C-T

31,5/36,5

63,0/70,0

6/15

190/235

B148

9D

28,0/35,0

63,0/74,0

7/20

175/210

B148

9D-T

42,0/56,0

77,0/87,0

5/12

215/260

B149
B149
B149
B176

10A
11A
11B
Z30A

10,5/14,0
18,0
18,0/28,0
21,0(a)

21,0/28,0
33,0
35,0/45,0
38,5

10/25
22
15/25
15

50/60
85
120/150

B176

ZS331A

21,0(a)

41,0

15

B176

ZS144A

21,0(a)

63,0

25

C
D

Bronze
Bronze para válvula
Bronze 85-5-5-5
Bronze-manganês de
alta resistência c/ Pb
Bronze-manganês de
alta resistência c/ Pb
Bronze de estanho
Bronze de estanho
Bronze de estanho
com chumbo
Bronze de estanho
com chumbo
Bronze com alto
chumbo: 80-10-10
Bronze com alto
chumbo: 83-7-7-3
Bronze com alto
chumbo: 85-5-9-1
Bronze com alto
chumbo: 78-7-15
Bronze com alto
chumbo: 70-5-25
Latão com chumbo
Latão com chumbo
Latão com chumbo
Latão com chumbo
Latão amarelo com
chumbo
Latão amarelo com
chumbo
Latão amarelo com
chumbo
Bronze-manganês de
alta resistência c/ Pb
Bronze-manganês de
alta resistência
Bronze de alumínio
Bronze de alumínio,
estado fundido
Bronze de alumínio,
tratado
Bronze de alumínio,
fundido
Bronze de
alumínio,tratado
Bronze de alumínio,
fundido
Bronze de alumínio,
tratado
Alpaca com chumbo
Alpaca com chumbo
Alpaca com chumbo
Liga para fundição sob
pressão
Liga para fundição sob
pressão
Liga para fundição sob
pressão

B22
B61
B62
B132

E

67
75 / 85

2,1
1,4 / 1,8

177
64
62

24/43
25/50
45

23,0/30,0

12,5

3B

B144

Limite de
resistência
kg/mm²

30
24 /
43
18
45
32
15

Limite de
escoamento
kg/mm²

Contração
linear %

B22
B22

Dureza Brinell
carga: 500kg
esfera: 10mm

Bronze
Bronze

Alongamento
%

Designação da
liga

885 / 923
825 / 986
825 / 1008

Especificação
ASTM

760 / 928
981

2,3
1,4
1,4

10
10,5 /
11,5
9
14
15

Nome comum

Condutividade
elétrica % IACS
(c)

DOSSIÊ TÉCNICO

A

12,6
14,0 /
16,0
59,0 (a)
11,5
10,5
14,0

27,0
28,0 /
35,0
83,0
28,5
25,0
42,0

B132

B

22,5

56

15

B143
B143
B143

1A
1B
2A

14,0/16,0
12,5/15,5
11,5

28,0/35,0
28,0/35,0
28,5

B143

2B

11,0/17,0

B144

3A

B144

953/981
15

15

953

14
1,8/2,6

13/15

981/1036

1,8/2,1

8/9,5

1036

1,0/1,4
2,1
1,4

5,7
4,8
4/5
22

1107/1141
926

continua
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Contração
linear %

Condutividade
elétrica % IACS
(c)
6

820/917

35

63

2,0

45

1083

38,5

18

120

63,0/87,0
49,0
52,5/59,0
63,0

0/4
20
5/14
20

325/425
135
165/190
150(b)

Bronze de Silício
Bronze de Silício
Bronze de Silício
Bronze com níquel,
estado fundido
Bronze com níquel,
tratado
Bronze com níquel,
estado fundido
Liga cobre-cromo,
estado fundido
Liga cobre-cromo,
envelhecida
Bronze de berílio
Bronze alumínio-silício
Bronze alumínio-silício
Bronze de alumínio

B198
B198
B198
B292

12A
13A
13B
A

15,5/21,0
14,5/23,0
21,0
14,0

38,5/45,0
35,0/49,0
48,0
31,5

B292

A

35,0

52,5

5

B292

B

14,0

28,0

20

8,5

21,5

30,0
60,0/70,0
20,0
28,0
27,0

Observações: (a)
(b)
(c)

Ponto de fusão
°C

Dureza Brinell
carga: 500kg
esfera: 10mm

2,0

Limite de
resistência
kg/mm²

4,5/6,5

Limite de
escoamento
kg/mm²

1,8/2,1

Designação da
liga

85/120
70/130
115

Especificação
ASTM

22/55
20/50
17
25

Nome comum

Alongamento
%

continuação

82
2,1
1,4
1,4

18/25
7
6
7

1052
981
981

Limite de 0,2%
Carga de 3.000 kg
International Annealed Cooper Standard
Quadro 2 – Propriedades típicas das ligas de cobre fundidas
Fonte: (ASM INTERNATIONAL, [200-?])

As ligas de cobre fundidas são geralmente classificadas quanto à retração. Observa-se que
ligas de alta retração pertencem os bronzes de manganês e de alumínio, os bronzes de
silício e algumas alpacas. Para emprego destas ligas, o projeto das peças e o sistema de
moldagem devem ser bem estudados, com o objetivo de diminuir os vazios de retração.
Emprego adequado de montantes (canais de envase) e de compostos exotérmicos
assegura uma alimentação adequada em toda a seção da peça. As ligas de cobre que
apresentam tendências a se oxidar, formando drósses, como os bronzes de alumínio e de
silício, os latões, etc., devem ser vazadas sem turbulência, pelo emprego de sistemas de
canais de alimentação não pressurizados, com a intercalação, no sistema, dos "canais de
espuma" adequados.
Todas as ligas de cobre podem ser fundidas com sucesso em areia. A fundição em areia é o
método mais econômico de obter peças fundidas e apresenta grande flexibilidade em
relação à dimensão e forma.
A fundição em molde permanente é mais indicada para bronzes de estanho, silício, alumínio
e manganês e para latões amarelos. A fundição sob pressão é mais indicada para latões
amarelos.
A dimensão da peça constitui uma limitação para a fundição em moldes permanentes, por
qualquer um dos métodos, em virtude de redução acentuada da vida útil do molde, com o
aumento de suas dimensões, fornecendo após um determinado tempo produto não
conforme com os padrões de qualidade.
Praticamente todas as ligas de cobre podem ser fundidas com sucesso por centrifugação.
Quanto à concentração, as ligas de cobre variam muito de uma para outra. Esse variação
não depende apenas da contração propriamente, mas de sua distribuição. Esta, por sua
vez, depende do "intervalo de solidificação", Os bronzes manganês e de alumínio,
aparentam uma elevada retração, semelhante a do aço, apresentam um estreito intervalo de
solidificação, da ordem de 30°C para o bronze manganês e de 12°C para o bronze de
alumínio. Grandes peças podem ser fundidas com estas ligas, desde que sejam tomadas as
mesmas precauções que na moldagem de aço. Tal como a disposição adequada de canais
www.respostatecnica.org.br
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e de montantes; para que se obtenha solidificação direcional, e conseqüente ausência de
vazios.
Os bronzes propriamente ditos, ou bronzes de estanho tem um grande intervale de
solidificação, que atinge cerca de 150°C como no caso do bronze 85-5-5-5. Ligas com tão
largo intervalo de solidificação formam uma camada pastosa ("mushy Payer") resultando em
porosidades interdendríticas ou microchupagens. Como a alimentação não pode funcionar
adequadamente nestas condições, resultam grãos abertos ou porosidades na zona afetada.
O modo mais prático de se evitar tal efeito consiste em vazar a mais baixa temperatura
possível, e em se provocar uma rápida solidificação da peça.
Estas medidas exigem que a espessura de parede não seja demasiada (não superior a 25
mm). Para seções maiores torna-se obrigatório o emprego adequado de resfriadores.
Outra propriedade de fundição que deve ser atentamente observada, em relação às ligas de
cobre é sua suscetibilidade aos gases. De fato, as ligas de cobre apresentam suscetibilidade
à oxidação, podendo apresentar perdas apreciáveis de oxidação, especialmente dos
elementos mais altamente oxidáveis, tais como:
- zinco;
- estanho;
- chumbo;
- alumínio;
- silício; e
- berílio.
As ligas de cobre também são especialmente sensíveis ao hidrogênio e ao enxofre que, em
presença de oxigênio, provocam reações geradoras de gases durante a solidificação.

4.1.2 Propriedades de usinabilidade da liga
As ligas fundidas de cobre podem ser distribuídas em três grupos. O primeiro grupo, de ligas
de fácil usinagem, inclui somente as ligas que contêm chumbo, ou como elemento de liga,
ou com a finalidade principal de facilitar a usinagem.
As adições de chumbo facilitam a fragmentação do cavaco, permitindo maior velocidade de
corte como um menor desgaste do ferramental e com melhor acabamento superficial. O que
no caso para metais sanitários vem a diminuir possíveis operações de acabamento
posteriores.
As ligas do segundo grupo contêm duas ou mais fases. Geralmente as fases secundárias
são mais duras ou mais quebradiças (frágeis) que a matriz, resultando cavacos curtos. Os
bronzes de silício, alguns bronzes de alumínio e os bronzes de alto estanho pertencem a
este grupo.
Por último, o mais difícil de ser usinado, que é constituído pelas ligas bronze manganês e de
bronze e alumínio de alta resistência, que apresenta altos teores de ferro ou de níquel.

4.1.3 Propriedade antifricção
De longa data as ligas de cobre têm sido utilizadas para mancais, em virtude da combinação
de suas propriedades de resistência moderada, resistência à corrosão e propriedades
autolubrificantes ou antifricção.
Podem ser usadas como mancais fundidos completos, como mancais fundidos sobre
suportes de aço, como formas sinterizadas obtidas por metalurgia do pó, ou como bi-metal
obtido como pó sinterizado sobre casquilho metálico.
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Quanto às propriedades antifricção, as ligas de cobre podem ser divididas em três grupos:
- bronze fosforosos (Cu-Sn);
- bronze com chumbo (Cu-Sn-Pb e baixo Zn);
- bronze manganês,
- bronze alumínio; e
- bronze silício.
Os mancais feitos com bronze de Sn tem elevada resistência à abrasão. O bronze com 11%
Sn é tão utilizado em engrenagens que costuma ser denominado bronze para engrenagens.
As ligas Cu-Sn-Pb são usadas quando é exigido um metal mole sob condições moderadas
de velocidade e pressão.
Bronze manganês de alta resistência pode ser empregado em condições severas de
trabalho. O mesmo em relação aos bronzes de alumínio.
4.2 Ligas de latão
A fusão de latão puro, liga de Cu–Zn, deve ser seguida da seguinte forma:
1 - Fusão do cobre, sob proteção de coque ou de carvão de madeira seca;
2 – Desoxidação com 0,05 a 0,10% de Al; uma das grandes funções do alumínio é de
fornecer um filme protetor, de alumina, que diminua sensivelmente a perda de vapores de
zinco;
3 - Adição de zinco.
No caso de cargas, fundição somente de sucata, o problema consiste unicamente em
refundir a sucata a mais baixa temperatura possível, para que as perdas de zinco sejam
mínimas. Se a carga é dividida entre matéria virgem e sucata, na proporção de 50% deve-se
proceder da seguinte forma:
1 - Fusão do cobre;
2 - Adição de 0,1% de alumínio;
3 - Adição de toda a sucata;
4 - Adição do zinco correspondente à parte nova da carga.
Quando, por uma razão especial, o alumínio não deve ser adicionado, mesmo naqueles
pequenos teores, os fumos podem ser ligeiramente atenuados, pela adição de areia seca ou
de escorias protetoras especiais para latões.
4.3 Ligas de zinco
As ligas de zinco de maior interesse comercial são aquelas destinadas à fundição sob
pressão O consumo destas ligas tem crescido enormemente em todos os países mais
industrializados.
A história dos ligas de zinco para fundições sob pressão é a mesma das ligas da série Zn-Al
e suas modificações por elementos menores adicionados ou eliminados por meio de
matérias-primas do maior grau de pureza.
As ligas binários Zn-Al oferecem as seguintes vantagens:
- boa qualidade de fundição;

www.respostatecnica.org.br
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- boa resistência mecânica;
- boa ductilidade; e
- baixo preço.
Mais especificamente, o alumínio adicionado às ligas de zinco para fundição tem as
seguintes funções:
- aumentar a resistência mecânica;
- aumentar a dureza de liga;
- aumentar e resistência ao impacto de a aproximadamente, cinco vezes a do zinco puro;
- aumentar a fluidez da liga, que atinge o seu máximo para teores de 4 a 5% de AI;
- diminuir o poder de dissolução do Fe na liga do Zn.
Em contraposição a essas vantagens, o Al diminui a resistência à corrosão no que, a
presença de Pb é de outros impurezas, o qual concorre ainda mais para piorar esta situação
Além disso, em virtude da presença dessas mesmas impurezas, as ligas Zn-Al sofrem
variações dimensionais, sendo sujeitas ao aparecimento de fissuras espontâneas como
resultado da corrosão intercristalina.
5 FUNDIÇÃO
Este processo de fabricação é empregado para produzir peças de forma simples e também
complexa (FIG. 3). Para fundir é necessária uma forma (espaço oco) que corresponda à
forma da peça desejada. Na forma é despejado metal líquido, o qual preenche a forma e
toma a configuração prevista, após solidificar.

Figura 3 – Exemplo de peças fundidas
Fonte: (GERLING, 1982)

A classificação é de acordo com o tipo de material empregado na fundição a qual
distinguem-se em:
- Fundição de ferro, moldagem por fundição de ferro fundido cinzento e ferro fundido
maleável;
- Fundição de aço, moldagem de aço por fundição;
- Fundição de metal, moldagem por fundição de metais não ferrosos.
Também se aplica uma segunda classificação que esta em função do molde utilizado:
- Moldes de fundição, moldes usados na fundição podem ser moldes permanentes
(coquilhas) ou moldes de uma só fundição;
- Moldes permanentes, são feitos de metal, p. ex., de aço ou de ferro fundido e permitem
a fundição de grande número de peças. São empregados sobretudo na fabricação em
massa;
13
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- Moldes não permanentes, são feitos de materiais moldáveis, p. ex., areia de fundição.
São próprios para uma única fundição e são destruídos ao se desmoldar a peça.
As peças fundidas podem ser produzidas por diversos processos, dentre os mais
importantes são:
- Fundição em areia, enchimento de um molde de areia com metal líquido;
- Fundição em coquilha, enchimento de um molde de metal com metal líquido;
- Fundição a pressão, introdução de metal líquido em molde de metal por meio de
grande pressão.
5.1 Fundição em areia
É um dos processos mais utilizados na indústria, por ter uma vasta aplicação e custos de
instalação bem acessíveis. Por esses motivos muitas indústrias de pequeno porte e pouca
“tiragem” dão preferências além do custo de mão-de-obra necessariamente ser menos
qualificado. Os moldes são confeccionados mediante emprego de material de moldagem
adequado, não permanentes. Para produzir o espaço oco emprega-se um modelo, muitas
vezes também chamado de matriz.
Quando a peça fundida deve ser oca, internamente, no caso de torneiras e registros, são
colocados machos no molde. Os moldes podem ser feitos à mão ou à máquina. Em
consequência, existe moldagem manual e moldagem à máquina.
Na fundição em areia verde o metal é fundido nos moldes não secados ou «verdes». Na
fundição em areia estufada os moldes e os machos são secados a uma temperatura de 400
a 600°C, antes da fundição.
5.2 Materiais para a moldagem
Entre os materiais de moldagem para os moldes não permanentes contam-se areias de
moldagem, massa de moldar, barro e areia para machos. As areias de moldar devem
possuir determinadas propriedades:
- plasticidade, os contornos do modelo devem moldar-se perfeitamente;
- permeabilidade aos gases, os gases que se formam na fundição devem poder
escapar;
- propriedade refratária, os materiais de moldagem não devem amolecer nem derreter
durante a vazão; e
- estabilidade, o material de moldagem deve ser estável, para que o molde não seja
danificado no transporte, ao virar as caixas e ao vazar o metal (pressão de gás).
A areia de moldar é uma mistura de grãos de quartzo e argila, encontrada na natureza. O
quartzo é sólido e difícil de fundir. De acordo com o tamanho dos grãos de quartzo, a areia
pode ser grossa, média ou fina. A argila, ao absorver água, se torna pegajosa. Ela serve de
aglutinante e liga os grãos de quartzo. De acordo com o teor de argila as areias de moldar
são denominadas: gordas, quando têm mais de 15% de argila; meio gordas, quando têm 8 a
14%, e magras, quando têm menos de 8%.
Na fundição distinguem-se areia virgem e areia preparada. Como areia virgem designam-se
as areias como se encontram na natureza, sem adição de aglutinantes. A areia que serve
para a confecção de moldes é denominada areia preparada. Esta é obtida pela mistura de
areia virgem, areia já usada (areia velha) e aditivos, em instalações de preparação.

www.respostatecnica.org.br
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A mistura com areia virgem é necessária, porquê a areia velha, devido à vazão do metal
líquido e extremamente quente, perdeu propriedades importantes, por exemplo, a
moldabilidade, resistência ao calor e permeabilidade aos gases.
A areia preparada muitas vezes é adicionado pó de carvão. Este por sua vez impede a
aderência da areia à peça fundida pela formação de uma camada gasosa. Na confecção de
moldes de areia verde, empregam-se areia de faceamento e areia de enchimento:
- areia de faceamento circunda o modelo numa espessura de 10 a 30 mm. Por isso, ela
deve ser especialmente moldável, permeável aos gases, refratária e resistente;
- areia de enchimento serve para completar o molde. A ela não são feitas exigências
muito grandes.
Areia de moldar sintética é um material para moldar, composto artificialmente. Ela contém
areia e quartzo, argila inchável e pó de carvão.
Massa de moldar diferencia-se da areia de moldar usual pelo teor maior de argila refratária.
Os moldes de massa de moldar serão secados e desta maneira ficam cerca de vinte vezes
mais firmes do que os moldes verdes. Estes moldes são empregados na fundição de peças
grandes e pesadas e em materiais fundidos de elevada temperatura de fusão (aço fundido).
Argila de moldar é uma massa grossa e pegajosa de areia de moldar gorda e água. Ela é
empregada principalmente na moldagem de moldes ou positivos. Os moldes serão secados.
À argila de moldar serão adicionadas serragem, palha cortada, dentre outros ingredientes,
para torná-la mais magra. Estes aditivos carbonizam na secagem e melhoram a
permeabilidade aos gases.
Areia para machos, na fundição os machos são rodeados completamente pelo metal
líquido e, por isso, devem ser especialmente resistentes e permeáveis aos gases. Após a
fundição devem ser facilmente removidos da peça fundida. A maioria dos machos será
secada.
Aglomerantes para machos (aglutinantes) são, entre outros, amido, óleo, resina areia,
cimento e aglutinante à base de silicato de sódio. Pela mistura do material de moldar com
um aglutinante são melhoradas a estabilidade, a permeabilidade aos gases e a resistência
ao fogo; além disso, os machos são removidos facilmente na limpeza.
Preparação dos materiais para moldar, os materiais de moldar adquirem, pela mistura íntima
dos componentes, qualidade uniforme e teor de umidade certo Além disso, é possibilitada a
reutilização da areia velha. Mediante a preparação aumentam-se a moldabilidade, a
permeabilidade aos gases e a estabilidade.
5.3 Ferramentas para moldar
Para compactar a areia se utilizam os socadores. Há socadores manuais e socadores
pneumáticos. Com as ferramentas de polir, o molde, após retirado o modelo, é alisado e
retocado.
Além disso, ainda diversas outras ferramentas são empregadas, como martelo de madeira
ou de borracha para soltar o modelo fora para limpeza das superfícies de separação; pincel
para umedecer a areia; peneira para a areia de moldar, etc. Na Figura 4 é possível
identificar vários desses objetos simples e com a aparência rudimentar, porém de grande
valia.
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Figura 4 – Ferramentas para o auxílio da moldagem
Fonte: (GERLING, 1982)

5.4 Caixas de moldar
A areia compactada é limitada por uma espécie de caixa, também serve para que o molde
possa ser virado e transportado. Atualmente, essas caixas são feitas de material leve como
o alumínio, entretanto, ainda é possível encontrar de ferro.
Seu formato pode variar entre retangulares ou redondas. Para segurar a areia, e ao mesmo
tempo como reforço, servem as réguas de areia ou os ressaltos. As superfícies de apoio são
aplainadas. Para que as caixas conservem sua posição na moldagem elas são guiadas por
meio de pinos e buchas.
5.5 Modelos (positivos)
Ao modelo pertencem todas as peças necessárias à produção de um molde; são
principalmente o modelo propriamente dito e as caixas de macho eventualmente
necessárias. Os modelos devem ser corretos na forma e satisfazer aos requisitos de
fundição e limpeza.
Um modelo está correto quanto à forma quando a sua constituição corresponde à técnica de
moldagem; ele é correto do ponto de vista de fundição quando as espessuras de paredes,
os apoios dos machos e a condução de saída do ar correspondem às exigências da
fundição; ele também é considerado correto do ponto de vista de limpeza quando os
machos podem ser bem removidos na limpeza.
Um modelo natural corresponde, em sua forma externa a uma peça fundida que não é oca.
Um modelo, no qual a forma oca interna da peça fundida é formada por um ou mais
machos, é chamado modelo com macho (FIG. 5).

Figura 5 – Modelos, natural e com macho
Fonte: (GERLING, 1982)

A base para a confecção dos modelos e das caixas de macho é o desenho de fabricação.
Para que as peças fundidas obtenham o tamanho certo, devem ser considerados, na
confecção, a medida de contração, ângulos de saída do modelo e os acréscimos de
usinagem.
Os modelos geralmente são feitos bipartidos, por que isto facilita a moldagem. Para ligar as
partes do modelo empregam-se espigas que são pequenos entalhes no molde que facilitam
o encaixe entre as partes.
www.respostatecnica.org.br
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Para que o modelo possa ser bem extraído do molde, são chanfradas as superfícies do
modelo localizadas na direção de extração. As marcas dos machos são pinos no modelo.
Elas servem para produzir os apoios para os machos.
Os modelos para a fabricação unitária de peças fundidas, na moldagem manual, são
confeccionados quase que exclusivamente de madeira. Empregam-se madeiras moles e
duras:


Moles: abeto, amieira, tília



Duras: pereira, cerejeira, nogueira

Na confecção de um modelo, o modelista ou projetista, se baseia no desenho de fabricação,
inicialmente desenha um contorno de modelo. Segundo o qual se constrói o modelo.
A fim evitar deformações o modelo é construído de diversas peças de madeira colocadas
em direção longitudinal-transversal. Os modelos são pintados em cores (QUADRO 3). A
pintura protege contra umidade, alisa a superfície do modelo e indica o material de fundição.
Ferro
fundido
cinzento

Aço
fundido

Ferro
fundido
maleável

Metal
pesado
fundido

Metal
leve
fundido

Cor de fundo para superfícies
sem acabamento no modelo e
na caixa de macho

Vermelho

Azul

Cinzento

Amarelo

verde

Superfícies a serem usinadas

Traços
amarelos

Traços
amarelos

Traços
amarelos

Traços
vermelho
s

Traços
vermelho
s

Azul

Azul

Aplicação

Pontos de assentamento de
peças soltas de modelo (peças
espigadas) no modelo ou na
caixa de macho, assim como
parafusos de peças soltas
Lugar de placas de
resfriamento e marcas para
inserção de pinos
Marca de macho
Gargantas a executar
Cabeças perdidas, acréscimos
de usinagens por razões de
técnica de fundição, barras de
ensaio com inscrição <P>
Régua de obturação ou reforço
e partes a obturar no modelo
Posição do macho na superfície
de emenda dos modelos

Moldura preta

Azul

Vermelho

Vermelho

Preto
Tracejado preto com indicação do raio
Listras pretas e letreiros correspondentes
Na cor de fundo do modelo ou sem pintura, porém com
traços pretos
Preto ou marcado de preto

Quadro 3 – Pintura de modelos conforme a DIN 1511
Fonte: (GERLING, 1982)

Quando os modelos são usados frequentemente, no caso de fabricação em massa na
moldagem à máquina, eles são feitos de metal por causa da maior durabilidade. Como
materiais ligas de chumbo e zinco, bronze vermelho, latão, ligas de alumínio e ferro fundido
cinzento. Modelos de metal são mais caros que modelos de madeira, porém, são de
durabilidade quase ilimitada e garantem fundições precisas de contornos nítidos. Às vezes,
os modelos são feitos de gesso, utilizado somente para pequenas amostragens.
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5.6 Confecção de machos
Os machos têm a função de formar nos moldes, os espaços ocos das peças fundidas. Eles
são fabricados de diversas maneiras. A maneira mais simples de moldar um macho consiste
em socar areia de macho em uma caixa de macho (FIG. 6).

Figura 6 – Elaboração do macho: caixa de macho e o macho.
Fonte: (GERLING, 1982)

Após socado, compactado, o macho é retirado da caixa de macho. Como os machos são
elaborados de argila e areia, e durante o envase do metal líquido, ocorre a liberação de
gases que se formam durante a fundição, são furados canais nos machos por meio de
agulha para tirar o ar.
Frequentemente também são colocados fios de cera. Na secagem a cera derrete. O gás
pode escapar pelos canais assim construídos. Em machos maiores formam-se os canais de
evacuação dos gases, mediante inserção de coque miúdo. Machos cilíndricos, mais
compridos, por exemplo, para tubos ou cilindros, moldam-se com a ajuda de um eixo o qual
é girado por meio de uma manivela. No eixo são aplicadas camadas de cabo de palha e
barro.
6 LIMPEZA DE PEÇAS FUNDIDAS
A limpeza compreende o corte de canais, cabeças perdidas e rebarbas, como também a
remoção da crosta de areia e dos machos. Os canais pequenos são removidos por
golpeamento, quando as peças não são delicadas e o material não é demasiadamente
tenaz ou macio. Para o corte de canais maiores empregam-se serras e maçaricos de corte.
As rebarbas são removidas com talhadeira ou com esmerilhamento. Para limpeza da
superfície é empregado, sobretudo o jato de areia (FIG. 7).

Figura 7 – Equipamento para jato de areia
Fonte: (GERLING, 1982)
www.respostatecnica.org.br
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Neste, a areia ou granalha de aço é projetada com grande velocidade sobre as peças
fundidas. Peças menores também podem ser limpas da areia incrustada num tambor de
limpeza (FIG. 8). Mediante limpeza com jato de água, os machos podem ser removidos sem
levantamento de poeira.

Figura 8 – Equipamento para jato de areia
Fonte: (GERLING, 1982)

7 DEFEITOS DA FUNDIÇÃO
A intenção deste tópico é de facilitar a identificação de um problema, entretanto cada caso
pode ser mais grave do que simplesmente aparenta.
Os metais fundidos diminuem seu volume ao esfriar. Este fato é chamado encolhimento. Ao
passar da temperatura de fundição para a temperatura normal são diferenciados três
fenômenos sucessivos no tempo:
- encolhimento ao passar da temperatura de fundição à temperatura de solidificação;
- encolhimento durante a solidificação; e
- encolhimento após a solidificação até esfriar a temperatura normal.
A contração após a solidificação (encolhimento longitudinal), nas mesmas condições,
depende do coeficiente de contração do material fundido. Aço fundido, Por exemplo,
encolhe mais que ferro fundido. Os metais, após vertidos para a forma, se encolhem ao
solidificar e no esfriamento que se segue. Este encolhimento é chamado contração. Alguns
coeficiente de contração são apresentados:
Ferro, fundido cinzento, cobre,
estanho, chumbo
Ligas fundidas de alumínio e
magnésio

Latão fundido, bronze fundido,
bronze vermelho
Ligas fundidas de zinco
Ferro fundido maleável
1,25%
Aço fundido
1%

1,5%
1,5%
1,6%
2%

Quadro 4 – Coeficientes de contração
Fonte: (GERLING, 1982)

Pelo encolhimento podem-se formar rechupes e tensões de fundição.
Rechupes são espaços ocos que se formam durante a solidificação internamente, mas
também externamente, na peça fundida. Os rechupes formam-se sempre onde o último
metal líquido se solidifica. Por isso, o último metal líquido na fundição não deve solidificar-se
na peça fundida, mas fora da peça, por exemplo, no canal. Há rechupes externos e internos
(FIG. 9).
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Figura 9 – Rechupe interno e externo
Fonte: (GERLING, 1982)

Rechupes externos formam-se em canais e cabeças perdidas, mas também na superfície
das peças fundidas, abaixo da primeira crosta solidificada.
Rechupes internos formam-se nos lugares de grande acúmulo de material, em variações
bruscas de espessuras de paredes diferentes e em lugares de seção insuficiente para a
alimentação. Eles podem ter como consequência o refugo da peça.
A formação de rechupes pode ser limitada por meio de diversas medidas, principalmente
pelo correto dimensionamento dos canais ou também por meio de cabeças perdidas, que
alimentam a peça fundida com metal líquido durante a contração. Além disso, pela
aceleração do esfriamento nos lugares críticos, por meio de placas esfriadoras.
Tensões de fundição provocam o emperramento das peças e formação de trincas (FIG. 10).
Elas se formam no encolhimento após a solidificação, pelo esfriamento irregular. Em geral, o
esfriamento irregular é consequência de grandes diferenças de seções. Seções finas
solidificam primeiro. As mais grossas esfriam mais tarde e por isso formam tensões nas
seções já esfriadas.

Figura 10 – Viga empenada e trincas nos raios da polia
Fonte: (GERLING, 1982)

Nas peças que tendem a formar tensões deve ser observado um esfriamento cuidadoso.
Peças menores são tiradas da forma em estado quente e deixadas esfriar devagar e
uniformemente no forno de recozimento. Com as peças maiores é conveniente deixar
descobertas, no molde, as regiões de grande espessura, a fim de acelerar o resfriamento.
Para obter uma forma reta nas peças compridas, às vezes o molde é feito um pouco curvo.
As tensões que se formam no esfriamento endireitam a peça fundida. O alívio das tensões
por aquecimento é empregado para eliminar as tensões de fundição. A peça é aquecida em
um forno de recozimento e em seguida esfriada lentamente.

www.respostatecnica.org.br
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Defeito

Característica

Origem

Deslocamento (a) na
peça fundida

No molde preparado,
as partes do modelo
estavam deslocadas
entre si.

Fundido recrescido

Abaulamentos (a)
partes engrossadas
(b)

O molde não foi
compactado
suficientemente e
não resistiu à
pressão do metal
líquido

Espessuras das
paredes desiguais

Peças fundidas de
um lado muito fino,
do outro lado muito
grosso.

O macho deslocou.

Fundido afundado

Abaulamentos e
depressões na peça

O molde estava
deformado antes da
fundição.

Rebarba grossa

Rebarba (a)
desproporcional
grossa

A folga entre as
metades dos
modelos era muito
grande.

Fundido com partes
desprendidas

Buracos e partes
despendidas

Golpeamento errado
no cortes dos canais
ou forma incorreta
dos canais.

Depressão em forma
de canal na
superfície do fundido

Duas correntes de
metal líquido não
estavam
suficientemente
líquidas, para se
ligar.

Fundido deslocado,
fora das medidas

Solda fria

Lugares com areia e
escória

Incrustações de
areia

Dartas

A superfície da peça
está semeada de
pontos de areia e
escória (a)
A areia adere
fortemente à
superfície do
fundido.

Zonas ásperas,
verrugosas ou
escamosas na
página

Partículas de areia
ou de escória soltas
dentro do molde
O material de moldar
derretido
superficialmente ligase à peça.
Nas irregularidades
firmes (a) se
desprenderam
partes da areia do
molde e o espaço foi
tomado pelo metal
fundido. Nas
irregularidades
soltas o metal
penetrou por uma
fenda do molde.

continua
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continuação
Defeito

Característica

Cavidades
produzidas por
gases

Cavidades no interior
da peça fundida.
Foram originadas
por gás são lisas
internamente;
rechupes ao
contrário, são
ásperos.

Rechupes

Cavidades com
paredes ásperas no
interior da peça
fundida.

Empenamentos e
trincas

Deformado e
trincado

Origem
Os gazes formados
na vazão, que
querem subir no
metal, são retidos
pelo mesmo devido
à solidificação. O
mesmo vale para as
bolhas de ar que
penetram no molde
pelo jato de metal
derretido.
Contrações e
respectivos
encolhimentos do
metal fundido ao
esfriar.
Tensões de
fundição.

Quadro 5 – Defeito em peças fundidas
Fonte: (GERLING, 1982)

8 PROCESSOS POSTERIORES À FUNDIÇÃO
8.1 Rebarbação
É a primeira operação após a fundição; nessa operação são removidos os canais, bolsas de
ar e demais rebarbas.
O ideal seria produzir peças sem rebarbas, mas por melhor ajustado que seja o molde, com
o uso ocorre o seu desgaste que provocará rebarbas na peça.
A rebarba também pode ser provocada propositalmente para conseguir a extração do ar
contido na cavidade. Esse recurso é usado quando outros já falharam.
As rebarbas podem ser removidas de duas formas:
- com estampo de corte, que rebarba completamente a peça;
- manualmente, com auxilio de martelo de madeira, lima, rasquete, lixa, etc.
Os defeitos provocados pela rebarbação com estampo são provenientes do ajuste da peça
ao estampo as quais aparecem em forma de riscos e marcas sobre a peça além de
deformações devido ao esforço excessivo de corte ou extração da peça.
A solução para estes problemas é ajustar a ferramenta adequadamente, mudar a posição da
rebarba, fazer ressaltos nos canais e bolsas de ar, para servirem de guia da peça no
estampo de corte.
Os defeitos provenientes da rebarbação manual são geralmente provocados pela falta de
habilidade do operador.
Em muitos casos, as peças separadas após a rebarbação, consideradas como refugos de
rebarbação, não são provenientes dela, mas sim, da fundição e só aparecem após a peça
estar completa mente limpa.
O defeito principal então apresentado são bolhas junto ao canal de entrada da peça. O que
explica esse defeito pela alta temperatura presente nesse ponto, agravando-se quando o
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canal é muito grosso. A solução desse problema consiste em refrigerar adequadamente o
ponto ou reduzir as dimensões da entrada.
Além desse defeito, podem surgir outros, tais como deformações plásticas, impedindo um
bom posicionamento da peça no estampo. Trincas ou fissuras, também podem aparecer,
visíveis após a rebarbação.
Os métodos de controle trazem porcentagens de peças refugadas na rebarbação, o que é
geralmente baixo (1 a 2%). Para tanto se demonstra eficiente um controle por amostragem,
só se justificando uma separação 100% quando a amostragem determinou probabilidade de
refugo acima de 30%. Ou ainda, quando o processo seguinte for muito caro e não rejeitar a
peça por si só.
8.2 Usinagem
É a operação que segue a rebarbação. Alguns processos de posteriores a fundição são
facilitados pelo tipo de fundição empregada. No caso de fundição sob pressão é oferecer
uma peça que necessita de muito pouca usinagem e esse recurso deve ser explorado ao
máximo.
Os processos de usinagem podem englobar operações de torneamento, fresa, dentre
outros, chegando até a retífica, que só é utilizada quando a peça exige. Essa exigência pode
ser funcional ou a preparação para uma seguinte etapa no processo. Também é aplicada a
usinagem quando a tolerância especifica no projeto não pode ser obtida na fundição.
Até as roscas de dimensões convenientes podem ser obtidas no processo só de fundição
sob pressão: só se usinarão as roscas de dimensões pequenas ou aquelas de peças, cujo
molde muito complicado não justifica sua obtenção por fundição. Na Figura 11 é
apresentada uma peça com um recorte a fim de facilitar a visualização dos possíveis
processos de usinagem.

Figura 11 – Registro de gaveta
Fonte: (DECA, [200-?])

Os defeitos mais comuns que são provocados pela deficiência na fixação da peça aos
dispositivos de usinagem ou pela afiação inadequada das ferramentas de corte devem ser
analisados exaustivamente.
Elementos contidos na liga podem também afetar a usinagem, pois caso ocorra alguma
falha na mistura (enquanto o metal está na fase líquida) podem formar pequenos grãos de
materiais diversos. Estes elementos indesejáveis apresentam diferente dureza, que durante
o processo de usinagem danifica a ferramenta, tornando conhecido o fenômeno “carepa”.
Vale aqui, as mesmas observações feitas para a rebarbação, com respeito à atribuição de
causas de refugos a usinagem, quando elas podem provir tanto da fundição como da
rebarbação.
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Um dos defeitos mais comuns não devidos a usinagem são os "pontos duros", já citado
acima, que podem ser evitados com um tratamento adequado da liga. Tais pontos provocam
a quebram das ferramentas de usinagem e paradas de equipamento como de processo.
8.3 Polimento
Geralmente é aplicado nas peças fundidas, feitas com ligas de zinco e com finalidades
decorativas, como é o caso dos metais sanitários.
Em condições ideais de trabalho, as peças fundidas sob pressão não necessitam de
polimento, pois se tiver um molde polido a peça sairá polida. Em muitos casos, pode-se
cromar peças logo após a rebarbação.
Manter um molde polido é difícil porquê o atrito do metal na ocasião da injeção, retira o
brilho provocando a interrupção no processo, quando isto ocorre se faz necessário o
polimento da peça posteriormente.
O polimento, apesar de ser uma operação tipicamente artesanal, pode ser feito
automaticamente em máquinas especial - bastante cara e de difícil preparação. O método
mais comum é o polimento manual, onde a habilidade do operador é o que importa. Os
defeitos do polimento são raros e geralmente as peças refugadas são recuperáveis. Para
isso, é necessário ter junto aos polidores o pessoal de inspeção que devolve as peças aos
operadores para repasse ou que as aprovam para seguir o processo.
Anteriormente foi mencionado que os defeitos de polimento são raros, porem o número de
peças refugadas no polimento é alto, e a causa está relacionada a defeitos de fundição do
tipo:
- porosidade superficial;
- porosidade interna;
- riscos; e
- batidas provenientes do manuseio.
Para evitar esse tipo de refugo é necessário seguir o procedimento anteriormente descrito,
onde foi indicado que uma amostra representativa do lote deve ser polida para se possível
identificar o que está sendo produzindo.
A amostragem para o controle nesta etapa do processo deve ser feita na sua totalidade.
Porquê o processo que se segue é de alto custo e a peça, uma vez apresentando defeitos,
não poderá ser recuperada.
Os refugos provenientes do polimento (peças deformadas por excessiva remoção de
material) são da ordem de 1 a 2%, mas resulta uma rejeição total, da ordem de 5 a 8% de
peças com de feitos provenientes da fundição ou do manuseio (batidas e riscos).
Uma considerável redução dessa porcentagem de refugo pode ser conseguida com o uso
de uma embalagem adequada para o manuseio das peças durante o processo.
8.4 Galvanoplastia
O grande problema dos defeitos da galvanoplastia provém da falta de controle da qualidade
dos banhos e de controle no processo.
Este tópico é amplamente abordado no Sistema Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT,
o qual pode demonstrar com maior abrangência este assunto. Entretanto, algumas
particularidades a fundição tais como a porosidade, riscos e batidas aumentam a quantidade
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a ser refugada depende essencialmente do nível e acuidade na qualidade do controle feito
antes da entrada das peças na galvanoplastia.
8.5 Soldagem por brasagem
Para a montagem de uma peça – metal sanitário – pode ser necessário um processo de
solda, de união de duas partes metálicas. Entretanto, a técnica de solda por brasagem é
considerada também para a deposição de material sobre uma superfície, visando a
recuperação de peças desgastadas, ou com falhas devido ao processo de fundição ou ainda
para a formação de um revestimento com características especiais.
O processo de brasagem se inicia pela limpeza prévia das partes a serem soldadas para
remover graxa, óleo, cavacos e outras impurezas que dificultaria o perfeito fechamento da
junta brasada, permitindo então que a peça seja posteriormente submetida às operações de
acabamento.
Segue então a aplicação de um fluxo capaz de dissolver óxidos metálicos sólidos que ainda
estejam presentes, de modo a prevenir nova oxidação; em seguida, aquece-se a área a ser
soldada até que o fluxo responsável pela proteção do metal de base atinja a temperatura de
fusão e que o metal de adição também esteja na adequada temperatura de fusão.
A energia necessária para o aquecimento, o volume a ser produzido e a massa do conjunto
definirão o processo, maçarico ou indução, ainda no projeto de produto, junto com os
dispositivos e ferramentas que fabricarão cada componente.
Como a fluidez do material de adição é muito maior do que a do fluxo, o material de adição
desloca o fluxo e o substitui na junta; após o resfriamento, o material de adição preenche a
junta e o fluxo se distribui pela periferia da junta, protegendo-a ainda durante o resfriamento.
Esse fluxo remanescente deve ser removido com água quente ou fria e escova, pois é
quimicamente agressivo, podendo causar corrosão na área brasada.
Cuidados devem ser tomados para evitar um superaquecimento localizado; por essa razão,
deve-se movimentar constantemente o maçarico sobre a peça.
A brasagem engloba um grupo de processos de união que utiliza um metal de adição de
ponto de fusão inferior ao do metal de base. Como consequência, o processo é realizado a
uma temperatura na qual as peças que estão sendo unidas não sofram nenhuma fusão.
Nestes processos, em geral, a penetração do metal de adição são conseguidos por efeito de
capilaridade. Frequentemente, a brasagem é considerada como um processo de união
relacionado, mas, diferente da soldagem, contudo, a brasagem pode ser, alternativamente,
considerada como um processo especial de soldagem por fusão no qual apenas o metal de
adição é fundido.
Existem três variações básicas dos processos de brasagem:
- primeiramente a brasagem propriamente dita ou “brasagem forte”, utiliza metais de
adição a uma temperatura de fusão superior a 450°C;
- segundo a brasagem fraca, que utiliza metais de adição de baixa temperatura de fusão
inferior a 450° C;
- e por último a solda-brasagem, que utiliza metais de adição similares ao da brasagem,
mas cujo projeto da junta é similar ao usado na soldagem por fusão convencional.
Em todos os processos de brasagem para que haja a obtenção de uma união entre as
peças, é fundamental que o metal de adição “molhe” e se espalhe de forma adequada. Para
isto, é importante a remoção prévia, na superfície, de todas as suas contaminações, o que é
usualmente feito pela limpeza e/ou decapagem adequada das peças. Os fluxos são misturas
de diversas substâncias (sais, ácidos, material orgânico, etc.) que se fundem a uma
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temperatura inferior ao metal de adição e atuam sobre as superfícies da junta dissolvendo
camadas de óxido e de outras contaminações e permitindo uma boa capilaridade da junta
pelo metal de adição. As atmosferas de proteção podem ser inertes ou ativas (em geral,
redutoras) ou, alternativamente, a brasagem pode ser realizada em vácuo.
Os processos de brasagem envolvem, em geral, a preparação da junta (envolvendo a
colocação das peças em posição e, em alguns casos, a colocação do metal de adição e
fluxo), o aquecimento da região da junta até a temperatura de brasagem, a alimentação de
fluxo e metal de adição (caso estes não tenham sido pré-posicionados na preparação da
junta), o espalhamento do metal de adição pela junta (nesta etapa, em geral, o efeito de
capilaridade é extremamente importante) e o resfriamento do conjunto brasado.
A brasagem forte é comumente subdividida em processos de acordo com o método de
aquecimento usado. Diferentes metais de adição podem ser usados na brasagem forte,
dependendo do tipo de metal de base, da aplicação da peça e do processo de brasagem
usado. Para juntas de aço, metais de adição comuns são, por exemplo, ligas de cobre, ligas
de prata e ligas de níquel. Na brasagem fraca são usadas, em geral, ligas de
chumbo/estanho, estanho/antimônio e de estanho/zinco.
A brasagem é utilizada amplamente na indústria. Aplicações variam desde a fabricação de
peças simples de pequeno custo, com operação manual, até peças sofisticadas para as
indústrias aeronáutica e aeroespacial, envolvendo a utilização de equipamentos
sofisticados.
Algumas das principais vantagens da brasagem são:
• baixo custo para montagens complexas;
• simples para a união de grandes áreas;
• menores problemas de tensões residuais que em processos de soldagem por fusão;
• capacidade de preservar revestimentos no metal de base;
• capacidade de unir metais dissimilares;
• capacidade de unir metais com materiais não metálicos;
• capacidade de unir peças com grandes diferenças de espessura;
• grande precisão dimensional das peças produzidas;
• peças produzidas requerem pouco ou nenhum acabamento final (quando uma atmosfera
protetora adequada é usada), e
• várias peças podem ser produzidas de uma vez (processamento em batelada).
Dependendo dos tipos de materiais e do processo usados, a brasagem pode ser um
processo complicado com muitas variáveis que necessitam ser controladas para um
resultado satisfatório.
A preparação da junta para brasagem pode ser complicada, exigindo uma grande precisão
dimensional para um espalhamento adequado do metal de adição. A seleção de metal de
adição e fluxo/atmosfera pode ser difícil, podendo ocorrer problemas de molhamento
inadequado do metal de base, formação de compostos intermetálicos (com degradação das
propriedades mecânicas da junta) e até a erosão do metal de base.
O processo de brasagem manual com tocha exige, em geral, uma operação altamente
treinada.
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9 PROGRAMAS DE QUALIDADE
9.1 Qualihab
Instituído pelo Decreto n. 41.337, em 25 de novembro de 1996, o Qualihab - Programa da
Qualidade da Construção Habitacional do Estado de São Paulo têm por objetivo otimizar a
qualidade das habitações, envolvendo os materiais e componentes empregados, enfocando
os projetos e obras realizadas, através da parceria com o meio produtivo, firmando acordos
setoriais.
O Qualihab é coordenado e implementado pela Cia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, que exige em seus editais de licitação que as
empresas, cujos setores já possuam acordos setoriais da qualidade, obedeçam aos
programas setoriais e as normas técnicas e comprovem sua qualificação, como condição
para participar das concorrências.
Mais informações e a relação de acordos e empresas podem ser obtidas no site:
<www.cdhu.sp.gov.br/>.
9.2 PBQP-H
O PBQP-H - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat visa organizar o
setor da construção civil em torno de duas questões principais: a melhoria da qualidade do
habitat e a modernização produtiva.
Para isso, envolve um conjunto de ações entre as quais se destacam as seguintes:
qualificação de construtoras e de projetistas, melhoria da qualidade de materiais, formação e
requalificação de mão de obra, normalização técnica, capacitação de laboratórios,
aprovação técnica de tecnologias inovadoras, e comunicação e troca de informações.
Formalmente inserido como um dos programas do Plano Plurianual 2004-2007 (PPA), o
PBQP-H é um dos instrumentos do Governo Federal para o cumprimento dos compromissos
firmados pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul (Conferência do Habitat II
1996).
Mais informações e a relação de acordos e empresas podem ser obtidas no site:
<www.cidades.gov.br/pbqp-h>.
10 NORMAS TÉCNICAS
As normas definem alguns ensaios e necessidades a serem atingidas pelo produto. Tal
como para o misturador de lavatório, podendo ser dotado de dois manípulos conectado a
dois pontos de alimentação, que permite abertura, fechamento e mistura de água quente e
fria através de dois manípulos.
Os ensaios e testes aplicáveis especificamente aos misturadores de lavatórios. Seguem os
requisitos da norma NBR 14390. Com o objetivo de estabelecer os requisitos relativos ao
projeto, fabricação e desempenho, bem como os métodos de ensaios dos misturadores de
lavatórios destinados a instalações hidráulicas prediais de água quente e fria, com a função
de permitir abertura e mistura da água para uso geral.
Estes misturadores são instalados em bancadas que contêm cubas e louças sanitárias ou
diretamente em lavatórios. As exigências e recomendações estabelecidas nesta norma
devem ser observadas pelos projetistas, assim como pelos construtores, instaladores,
fabricantes e pelos próprios usuários.
Com exemplificação esta norma se aplica aos misturadores do tipo duplo comando. Ela não
se aplica aos misturadores do tipo monocomando e monobloco, demonstrando a
especificidade. Esta norma se aplica a instalações prediais que possibilitam o uso de água
potável e ela tem como requisitos gerais:
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a) a potabilidade da água não pode ser colocada em risco pelos materiais com os quais
estará em contato;
b) os componentes devem ter desempenho adequado face às solicitações a que são
submetidos quando em uso em instalações com água potável.
Os misturadores devem ter dimensões que permitam instalações em tampos com espessura
de no máximo de 30 mm, com os três furos alinhados. Existe o teste de vazão da direção e
dispersão do jato, que tem seu propósito de verificar se a totalidade da água que jorra da
bica passa internamente a uma circunferência de 300 mm de diâmetro.
O propósito do ensaio de estanqueidade é de verificar, com margem de segurança, a
estanqueidade do registro lateral nas suas partes e juntas. Neste ensaio, o registro é
submetido ao ensaio pneumostático (estanqueidade a ar) e ao ensaio hidrostático
(estanqueidade verificada com água). Em nenhuma das duas situações, o registro pode
apresentar vazamento.
O ensaio para o conjunto montado tem o propósito neste ensaio de verificar, com margem
de segurança, a estanqueidade do misturador completo nas suas partes e juntas. É aplicada
uma pressão hidrostática através de um pressurizador e o misturador não deve apresentar
ruptura ou deformação permanente em qualquer das peças bem como qualquer tipo de
vazamento.
Força de fechamento ou abertura do registro verifica os torques necessários para abertura e
fechamento do registro lateral. Com o conjunto pressurizado com água, é verificado, com
um torquímetro, o torque necessário para abrir e fechar completamente o registro lateral. O
ensaio é repetido três vezes, porém o valor do torque de acionamento registrado deve ser o
maior dos valores encontrados.
O oposto pode ocorrer, que é verificado ao torque de acionamento excessivo. O propósito
deste teste é verificar a ocorrência de trinca, ruptura, deformações permanentes e
vazamentos no registro lateral, quando submetido ao torque excessivo de acionamento.
Neste caso, o registro lateral deve ser fixado numa morsa ou outro dispositivo. Com uma
chave torquimétrica, aplica-se um torque de 6 Nm no registro lateral no sentido horário e
anti-horário. Após, verifica-se a estanqueidade do registro lateral. Depois, o registro deve ser
desmontado e verificado quanto à ocorrência de trincas, deformações da haste, deformação
da sede, esmagamento do filete de rosca e outras avarias. Caso ocorram, está reprovado.
Outro ensaio interessante e exigido pela norma é a verificação de ocorrências de vazamento
e desgaste no mecanismo de vedação dos dois registros laterais que compõem o misturador
através do acionamento do registro sob condições de velocidade de acionamento, pressão
da água (quente e fria), torque de fechamento e abertura após 30.000 ciclos. No relatório
deve ser indicado se ocorreram danos e o tempo de duração do ensaio.
Após os testes uma nova inspeção visual deve ser feita para constatar aparecimento de
eventuais falhas como trincas, deterioração dos elementos de vedação,
deformação/espanamento filetes de rosca.
Normas Metais Sanitários e seus acessórios:
Número
NBR 1346

Ano
1995

NBR 5626
NBR 5667
NBR 6414

1998
1980
1983

NBR 6461

1983
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Título
Registro tipo ferrule em ligas de cobre para ramal predial Especificação
Instalação predial de água fria
Hidrantes urbanos de incêndio - Especificação
Rosca para tubos onde a vedação é feita pela rosca Designação, dimensões e tolerâncias - Padronização
Bloco cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência à
compressão
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NBR 7009
NBR 8094

1981
1983

NBR 8130

2004

NBR 8133

1983

NBR 10071

1994

NBR 10072

1998

NBR 10081

1987

NBR 10090

1987

NBR 10281
NBR 10283

2003
1988

NBR 10979

1989

NBR 11146

1990

NBR 11391
NBR 11535
NBR 11720

1990
1991
1994

NBR 11815
NBR 12483
NBR 12904
NBR 12905

1991
1992
1993
1993

NBR 13467

1995

NBR 13468

1995

NBR 13469

1995

NBR 13713

1996

NBR 13714

2004

NBR 14119

1998

NBR 14120

1998

NBR 1415

1998

NBR 14150

1998

NBR 14162
NBR 14390
NBR 14534

1998
2001
2000

NBR 14580

2000

NBR 14877
NBR 14878

2002
2002

Lingotes de liga de cobre - Especificação
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por
exposição à névoa salina - Método de ensaio
Aquecedor de água a gás tipo instantâneo - Requisitos e
métodos de ensaio
Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca Designação, dimensões e tolerâncias - Padronização
Registro de pressão fabricado com corpo e castelo em ligas de
cobre para instalações hidráulicas prediais - Especificação
Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta de liga de
cobre - Requisitos
Cálculo de calibradores de rosca para tubos onde a vedação
não é feita pela rosca - Procedimento
Registro (válvula) de pressão fabricado com corpo e castelo em
ligas de cobre para instalações hidráulicas prediais - Dimensões
– Padronização
Torneira de pressão - Requisitos e métodos de ensaios
Revestimentos eletrolíticos de metais e plásticos sanitários Especificação
Válvula de escoamento com ladrão para bidês e lavatórios –
Especificação
Válvula de escoamento, sem ladrão, para lavatórios e pias Especificação
Válvula de escoamento para banheiras - Especificação
Misturadores para pia de cozinha tipo mesa - Especificação
Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem
capilar - Especificação
Misturadores para pia de cozinha tipo parede - Especificação
Chuveiros elétricos - Padronização
Válvula de descarga - Especificação
Válvula de descarga - Verificação de desempenho - Método de
ensaio
Registro tipo ferrule em ligas de cobre para ramal predial Dimensões e tolerâncias - Padronização
Registro tipo ferrule em ligas de cobre para ramal predial Determinação de perda de carga - Método de ensaio
Registro tipo ferrule em ligas de cobre para ramal predial Verificação da estanqueidade à pressão hidrostática - Método
de ensaio
Aparelhos hidráulicos acionados manualmente e com ciclo de
fechamento automático
Sistemas de hidrante e de mangotinhos para combate a
incêndio
Instalações em saneamento - Registro de pressão em ligas de
cobre - Requisitos
Instalações em saneamento - Registro de pressão em ligas de
cobre - Dimensões
Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta de liga de
cobre - Verificação de desempenho
Instalações hidráulicas prediais - Registro de pressão de liga de
cobre - Verificação de desempenho
Aparelhos sanitários - Sifão - Requisitos e métodos de ensaio
Misturador para lavatório - Requisitos e métodos de ensaio
Torneira de boia para reservatórios prediais de água potável Requisitos e métodos de ensaios
Instalações em saneamento - Registros de gaveta PN 16 em
liga de cobre - Requisitos e métodos de ensaio
Ducha higiênica - Requisitos e métodos de ensaios
Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários 2021 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT
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NBR 14908

2004

NBR 15206

2005

NBR 15423

2006

Requisitos e métodos de ensaio
Aparelho para melhoria da qualidade da água para uso
doméstico - Aparelho por pressão
Instalações hidráulicas prediais - Chuveiros ou duchas Requisitos e métodos de ensaio
Válvulas de escoamento - Requisitos e métodos de ensaio

Conclusões e recomendações
O setor de metais sanitários vem buscando a melhoria contínua, utilizando programas que
enfatizam a qualidade e a eficiência dos produtos aplicados.
A padronização, bem como a regulamentação pelas normas (NBR) dos produtos aplicados
também contribui para esta melhoria. Neste dossiê foi citado o Qualihab, que é um
programa dedicado à qualidade da construção habitacional, onde o fabricante deve controlar
as especificações de seus produtos de acordo com o estipulado na matriz da qualidade, nos
seguintes tópicos:
• controle de insumos:
- composição química;
• ensaios realizados durante a fabricação:
- análise dimensional;
- avaliação visual;
• ensaios de desempenho:
- estanqueidade;
- vazão;
- direção e dispersão do jato;
- resistência ao torque de acionamento;
- resistência ao torque de acionamento excessivo;
- resistência à pressão interna;
- resistência ao uso;
• acabamento:
- espessura do revestimento;
- aderência do revestimento;
- resistência à corrosão;
• impacto ambiental:
- tratamento dos efluentes.
Cabe ressaltar que os controles a serem efetuados pelo fabricante baseiam-se nos métodos
de ensaio estabelecidos nas normas de especificação. Ele deve demonstrar para a entidade
de terceira parte que é capaz de manter com regularidade o autocontrole.
O fabricante de metais sanitários, além de efetuar o “autocontrole”, terá seu produto
auditado periodicamente pela entidade de terceira parte por meio de auditorias na fábrica,
em revendas de materiais de construção ou ainda em canteiros de obras da CDHU.
Nestas auditorias são realizadas as coletas de amostras para a realização de ensaios
laboratoriais pelo laboratório de referência e as análises dimensional e visual dos lotes de
metais sanitários localizados na fábrica. Os resultados destas análises serão efetuados pela
entidade de terceira parte, de acordo com as especificações das respectivas normas
brasileiras, indicando com isso a qualidade do produto e as medidas a serem
implementadas para sua melhoria. Essas informações são encaminhadas ao fabricante em
relatórios de auditoria.
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Este programa demonstra a preocupação não somente com o produto, mas também com o
produtor. Separando o bom produto e eficiente com daquele que só busca a entrada no
mercado, tendo como base, o preço.
As normas técnicas citadas são comercializadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Possíveis dúvidas a respeito das normas e a compra podem ser
consultadas mediante contato com a instituição:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT
Informações técnicas sobre normas (CIT)
Fone: (11) 3017-3645 / 3017-3646
E-mail: <cit@abnt.org.br>
Pesquisa e compra on-line: <http://www.abntcatalogo.com.br/>.
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Anexos
Anexo A - Associações relacionadas ao setor
Nome: Associação Brasileira de Normas Técnicas
Sigla: ABNT
Site: <http://www.abnt.org.br/>
Missão:
É uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida como único Foro Nacional de
Normalização através da Resolução n. 07 do CONMETRO, de 24.08.1992. É membro
fundador da ISO (International Organization for Standardization), da COPANT (Comissão
Panamericana de Normas Técnicas) e da AMN (Associação Mercosul de Normalização).
A ABNT é a única e exclusiva representante no Brasil das seguintes entidades
internacionais: ISO (International Organization for Standardization), IEC (International
Electrotechnical Comission); e das entidades de normalização regional COPANT
(Comissão Panamericana de Normas Técnicas) e a AMN (Associação Mercosul de
Normalização).
Nome: Associação Brasileira dos Fabricantes de Metais e Equipamentos para Saneamento
- Grupo Setorial Instalações Prediais
Sigla: ASFAMAS - IP
Site: <http://www.asfamas.org.br/index.php>
Missão:
Como agente das indústrias, a missão da instituição é implementar e coordenar ações para
a mudança e a melhoria contínua da qualidade e produtividade do setor, preservando-se
os valores éticos dos profissionais envolvidos, comprometendo-se com a proteção e
defesa do consumidor e a conservação do meio ambiente.
Nome: Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo
Sigla: SIAMFESP
Site: <http://www.siamfesp.org.br/>
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