
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0647 
 

ANÁLISE DE POROSIDADES EM ALUMÍNIOS FUNDIDOS: 
RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTES AUTOMOBILÍSTICOS 

ATRAVÉS DA SOLDAGEM TIG 
 
 
 

GUSTAVO MAIA FARIA 
THIAGO DO NASCIMENTO RODRIGUES 

gumafaria@hotmail.com 
ENGENHARIA MECÂNICA NOTURNO 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 
 

ORIENTADOR(A) 
IVAIR ALVES DOS SANTOS 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

 Os automóveis veem mudando de uma maneira acelerada as suas formas e tecnologias e 
cada vez mais estão sendo adaptados pelas indústrias automotivas de acordo com o 
crescimento tecnológico mundial. Suas peças e componentes, cada vez mais compactos e 
leves, mantendo principalmente as mesmas resistências dos materiais que antigamente, 
quando eram mais pesados e robustos. O exemplo avaliado, cabeçotes de motores a 
combustão de veículos automotivos, é fabricado neste caso em ligas de alumínio e silício com 
outras porcentagens de ligas. Nos dias atuais praticamente todas as indústrias automobilísticas 
utilizam o cabeçote em alumínio pois são extremamente leves e eficientes em consumo e 
potência. Em sua fabricação são utilizadas as técnicas mais avançadas de fundição de 
alumínio, entre máquinas e equipamentos, que englobam todo seu processo de fabricação. 
Mas mesmo com toda essa tecnologia e com produção em larga escala verifica-se em alguns 
casos o surgimento de imperfeições, denominadas porosidades, que mesmo sendo pequenas, 
podem causar sérios danos no momento de sua funcionalidade. Deve-se enfatizar que esta 
técnica é utilizada e aplicada somente quando as peças apresentam determinada 
profundidade, sendo que as falhas estruturais devem ser analisadas quanto a inclusão de 
partículas duras devido a defeitos de composição da liga. Em pesquisa há inúmeras ligas de 
alumínio com diversas utilizações nas indústrias mundiais em geral, como também, suas falhas 
e defeitos de fabricação. Estas peças, cujas estão não conforme, não podem ser descartadas 
simplesmente sem uma prévia análise pois isto acarreta diretamente no custo final do produto. 
Por este modo, é de suma importância as tentativas e estudos de viabilidades de projetos que 
diminuam este prejuízo realizando assim retrabalhos e recuperações destes. Neste caso optou-
se a inclusão de alumínio de mesma liga do cabeçote através do processo de soldagem TIG, 
apresentando desta maneira recuperações totais dos defeitos encontrados mesmo após novas 
etapas de usinagem no processo de fabricação. Este trabalho tem como objetivo mostrar a 
técnica utilizada por uma indústria automobilística para a recuperação de porosidades ou 
rechupes em cabeçotes de alumínio, como também, a importância destes na redução de 
custos do produto, mostrando e analisando as perdas e os ganhos. O procedimento utilizado 
neste caso é o processo de soldagem TIG, que juntamente com a adição de um composto de 
mesma liga da peça em estudo, preenchem as porosidades encontradas na fabricação. Este 
processo de soldagem é o mais apropriado para estes tipos de reparo por conter 
características e parâmetros que possibilitam um melhor resultado, este, comprovado através 
de análises microscópicas em laboratórios específicos. Analisando os resultados, concluiu-se 
que o método utilizado para a recuperação destas peças em alumínio é muito eficiente, pois 
depois de um rígido controle de qualidade e um levantamento em um ano de produção de 
12.991 peças que foram retrabalhadas, somente com falhas de porosidade verificou-se que o 
custo de descarte destas para a empresa seria de R$1.299.100,00, utilizando como base o 
custo de aproximadamente R$100,00 por peça produzida. Com esta nova técnica de 
recuperação foram gastos R$154.593,00 em retrabalhos, apresentando ótimos resultados, 
obtendo assim um lucro para a empresa de R$1.144.507,00, não perdendo suas 
características estruturais e químicas. Podemos observar também que por mais simples que 
problema seja, as indústrias procuram soluções para resolvê-los, principalmente se 
preocupando com a qualidade e o custo do produto que ao chegar ao cliente final, possa gerar 
satisfação do mesmo á lucros altos para a empresa. 


