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Resumo 
O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão da literatura sobre práticas sustentáveis plausíveis de serem 
aplicadas aos processos de fundição e realizar um estudo de caso auxiliado por uma entrevista. Foi possível identificar 
5 práticas sustentáveis possíveis de serem aplicadas no referido processo e que boa parte das mesmas são aplicadas 
na empresa selecionada para o estudo de caso. 
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  Introdução  
 

O termo desenvolvimento sustentável pode ser entendido 
como “o atendimento das necessidades presentes sem o 
comprometimento das necessidades das gerações  
futuras” (FORBES; DE SILVA, 2012). 

Evidencia-se um aumento de interesse por práticas 
sustentáveis que proporcionem maior eficiência do ponto 
de vista da produção mais limpa. 

 
Em termos de sustentabilidade, o processo de fundição 
apresenta impactos ambientais e sociais. 

 
Esta pesquisa teve por objetivo revisar a literatura 
acadêmica com o intuito de listar as práticas sustentáveis 
possíveis de serem aplicadas nos processos de fundição 
e, posteriormente, realizar um estudo de caso. 

 
Tal pesquisa faz parte de um projeto maior sobre 
manufatura sustentável coordenado por dois professores 
da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp (CEP 
Unicamp - CAAE: 02653618.8.0000.5404). 

 
  Resultados e Discussão  

 
Por meio de uma revisão da literatura realizada nas 
bases Scopus, Sciencedirect, Periódicos Capes, entre 
outras, foi possível identificar 5 práticas sustentáveis 
plausíveis de serem utilizadas nos processos de 
fundição. Vide Quadro 1. 

 
Quadro 1. Práticas sustentáveis em fundição 

 
Nº Práticas sustentáveis em fundição 

P1 Controle da qualidade na entrada da matéria (1), (4) 

P2 Estudos para melhor desempenho ambiental dos fornos utilizados para 
fundir o material (6), (5), (1), (4) 

 
P3 

Utilização de programas numéricos que possibilitem prever o 
comportamento do fluido no vazamento, gerando produção mais 

otimizada, menor perda energética, menor perda de material e maior 
qualidade do produto final, fatores ligados aos aspectos ambientais. (7). 

P4 Utilização de processos diferenciados de fundição como o processo 
CRIMSON, COREX, etc. (1,8), (1), (9,10), (11) 

P5 Reciclagem dos rejeitos pós-processo de fundição (areia de fundição, 
por exemplo). (12). (2,13), (3,13) 

 
As práticas listadas no Quadro 1 foram utilizadas para a 
estruturação de um protocolo de pesquisa e realização 

 
de um estudo de caso auxiliado por entrevista em uma 
empresa. 

 
Por meio do referido estudo, foi possível identificar que a 
empresa em questão desenvolve boa parte das práticas 
mencionadas. Uma das dificuldades para maior 
aplicação das mesmas está relacionada à dificuldade de 
mensurar o retorno sobre os investimentos. 

 
  Conclusões  

 
Foi possível identificar 5 práticas sustentáveis plausíveis 
de serem aplicadas nos processos de fundição. A 
empresa analisada aplica boa parte das práticas 
mencionadas. O cálculo de como estimar o retorno  
sobre os investimentos gera dúvidas. Os resultados 
desta pesquisa podem ser utilizados por profissionais de 
empresas e/ou acadêmicos interessados no assunto. 
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