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Comunicado à imprensa: artigo técnico: manipulação de 

cavacos de alumínio  

Parceiro de contato: Peter Klingauf (0821/524683) 

 peter.klingauf@kk-pr.de 

Ciclo de alumínio: Usinagem, Briquetagem, Fusão  

Sistemas de briquetagem de alta qualidade aumentam a eficiência e o 

rendimento 

O ciclo de reciclagem do alumínio começa e termina em plantas 

de fusão. Numa fase intermediária, este metal leve é 

processado em muitas operações industriais de diversos ramos 

e, idealmente, é pressionado em a briquete compacto usando 

um sistema de briquetagem da RUF. Mas onde exatamente os 

cavacos são produzidos e por que a briquetagem costuma fazer 

sentido econômico?   

Os cavacos de alumínio são produzidos em todo o processo de criação 

do produto; durante o tratamento de superfície de parafusos fundidos e 

lingotes laminados, durante a produção de perfis, placas e chapas, bem 

como a usinagem de componentes. Dependendo se eles são produzidos 

por fresamento, torneamento, trituração ou corte, os cavacos, que 

geralmente são úmidos, variam em forma e propriedades; formatos de 

lã, espiral, áspero, fino etc. O que todos eles têm em comum é: eles 

voltarão a ser derretidos, seja em por refusão ou por refinador. Esta fase 

descreve ambos: O fim e o novo começo do eterno Ciclo de Reciclagem 

do Alumínio.  

Dentro deste ciclo, quatro processos, acima de tudo, preocupam-se com 

a importância do manuseio de cavacos de alumínio: Laminadores, 

Estamparias/Prensas, Empresas de Usinagem e Fundições.  

Mas quais são as considerações-chave em detalhe? Cavacos soltos têm 

um grande volume com baixo peso; então eles possuem baixa 

densidade, tipicamente entre 140 e 250 kg/m3. Isso resulta em custos 

significativos para armazenamento e transporte, tanto interna quanto 

externamente. 
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Em resposta a isto, os cavacos devem ser pressionados. É aqui que a 

tecnologia aplicada é de grande importância. As máquinas da RUF 

podem comprimir de um nível de 2.200 para 2.400 kg/m3 (em alguns 

casos esses números podem ser excedidos) quando necessário. Como 

comparação: a densidade do alumínio sólido está, em média, em 2.700 

kg/m3. 

Briquetagem em Laminadores 

Cavacos são criados em laminadores através da conformação da 

superfície de fundição. As chamadas rebarbas de corte de arestas 

também são criadas durante a usinagem de chapas, bobinas ou 

lâminas. A briquetagem aplica-se para todos os casos. Quando a 

empresa tem um trabalho de fusão vinculado, o alumínio prensado será 

transportado diretamente para lá (maior valor agregado). Caso 

contrário, eles serão armazenados e vendidos no mercado de sucata. 

Devido à alta densidade quando comparada a cavacos soltos, os custos 

de armazenamento e transporte são reduzidos pelo uso de briquetes. 

Além disso, os briquetes obtêm uma receita de vendas maior porque 

são mais adequados ao processo de fusão.  

Resumo dos benefícios: redução dos custos de armazenamento e 

transporte, redução dos custos operacionais por meio de reciclagem 

interna, receita de vendas alternativa otimizada. 

Cerca de 130 sistemas de briquetagem RUF em operação, em todo o 

mundo.   

Briquetagem em plantas de prensagem 

As fábricas de prensagem produzem cavacos principalmente através de 

processamento de perfis e corte de parafusos redondos fundidos, bem 

como de seções extrudadas acabadas. Como muito poucos tipos de 

empresas possuem filiais com trabalho de fusão, os custos de 

armazenamento e transporte são extremamente significativos.  

Outro fator acima de todos para alcançar maiores receitas de vendas é 

que as plantas de estampagem/prensagem dispõem de cavacos de 

origem única e com uma composição nitidamente definida. Isso significa 

que eles podem ser usados como adições de ligas durante o processo 

de fusão, o que é muito procurado nas fábricas de fusão, pois significa 

que elas precisam comprar menos elementos e agregados de liga caros.  
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Resumo dos benefícios: redução dos custos de armazenamento e 

transporte, receita de vendas otimizada, refusão otimizada. 

Cerca de 180 sistemas de briquetagem RUF em operação, em todo o 

mundo. 

Briquetagem em empresas de usinagem 

As empresas de usinagem encontram-se em muitos ramos, como por 

exemplo, na indústria automobilística, aeroespacial e engenharia 

mecânica. O tratamento de cavacos é um negócio diário para essas 

empresas e elas são associadas a máquinas “desperdício”. As 

vantagens da briquetagem em relação aos custos de armazenamento e 

transporte também existem aqui, assim como a otimização das receitas 

de vendas, por causa da redução de volume dos cavacos após a 

briquetagem por um fator entre seis a vinte. Além disso, há outro fator 

importante nessa área de aplicação: a recuperação de lubrificantes, 

emulsões ou óleo de resfriamento.  

Os sistemas da RUF estão equipados com um dispositivo de captação 

integrado para fluidos. Isso garante que sua área de armazenamento 

permaneça limpa, o que está muito alinhado com os processos de 

produção e a proteção ambiental na prática. Os custos com mão de 

obra são reduzidos e os níveis de segurança no trabalho aumentam 

quando a máquina funciona automaticamente e somente o transporte de 

aparas ou briquetes requer funcionários de manutenção.  

Resumo dos benefícios: redução dos custos de armazenamento e 

transporte, Recuperação de Emulsão, Receita de vendas otimizada, 

Segurança do trabalho e proteção ambiental. 

Cerca de 850 sistemas de briquetagem RUF em operação, em todo o 

mundo 

Briquetagem com Refusão e Refinadores 

Refusão e Refinadores são fundições que são diferenciadas pelos 

produtos que fabricam. A Refusão produz, principalmente, ligas forjadas 

como: arame, parafusos e lingotes laminados. Os refinadores produzem 

ligas de fundição em forma de lingotes. Ambos utilizam cavacos, entre 

outros. A diferença entre usar cavacos soltos ou alumínio briquetado 

para refusão é, em ambos os casos, significativa.  
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Porque sob o efeito das chamas, o material leve é queimado muito 

rapidamente em vez de derreter. E como a relação entre a área de 

superfície e a densidade é particularmente grande com os cavacos, 

muito material é perdido através desta queima. Além disso, a grande 

área superficial de alumínio exposta dos cavacos significa uma alta 

tendência à formação de óxido. Isso leva a mais perdas no forno de 

fusão na forma de escória.  

Outro fator de problema no derretimento do alumínio: quando o metal 

líquido entra em contato direto com outros líquidos, como lubrificantes 

de resfriamento, ocorre uma reação quase explosiva. Portanto, o fator 

de umidade residual é importante.  

Cavacos soltos geralmente possuem um teor de umidade de 20% ou 

mais. Se não forem briquetados, os cavacos devem passar por uma 

centrífuga e outros sistemas de secagem para remover a umidade 

residual. Em contraposição, a briquetagem é significativamente mais 

eficiente economicamente, especialmente quando sistemas de alta 

qualidade são usados. Uma capacidade de prensagem adequada, reduz 

o conteúdo de umidade para entre três e cinco por cento. Se os 

briquetes forem subsequentemente armazenados em um local seco, 

isso reduz para valores inferiores a dois por cento. E os briquetes 

podem ser derretidos com segurança e eficiência.  

Resumo dos benefícios: redução dos custos de armazenamento, 

maiores níveis de segurança, aumento da qualidade do produto, 

aumento na eficiência e rendimento do metal, redução do investimento 

em fábrica e otimização da receita de vendas. 

Benefícios adicionais para Refinadores: aplicação de sal reduzida, 

custos auxiliares reduzidos. 

Cerca de 130 sistemas de briquetagem RUF em operação, em todo o 

mundo  

Requisitos para fundições 

Devido à queima e à oxidação, as aparas soltas não podem ser usadas 

em alguns fornos de fusão ou apenas após um tratamento de alto custo. 

O processo de fusão de cavacos em um forno de tambor rotativo requer 

a adição de sal. O problema inerente aqui é: a escória de sal que 

sobrou tem que ser descartada ou sofrer um novo tratamento, o que é 

muito caro.  
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Os fornos de fusão tipo lareira também podem ser equipados com as 

chamadas instalações Vortex, que podem ser operadas com bombas 

eletromagnéticas ou mecânicas. Isso leva os cavacos a serem agitados 

na massa fundida. Isso funciona muito bem, mas requer muito esforço.  

Além dos custos de compra, a instalação precisa de espaço, 

manutenção regular e também há custos extras com mão de obra e 

operacionais envolvidos, principalmente devido ao alto teor de 

desgaste.  

Dois a sete por cento a mais de rendimento no processo de fusão  

Independente da tecnologia de forno utilizada, o processo de fusão 

funciona no seu melhor potencial com briquetes altamente 

compactados. O fator decisivo é a densidade dos briquetes, que fica 

entre 2.200 e 2.400 kg/m3. A densidade do alumínio líquido é, em média, 

em torno de 2.350 kg/m3, dependendo da liga. Portanto, os briquetes 

dificilmente flutuam, o que significa que a queima e a formação de 

óxidos são reduzidas ao mínimo. Esta é a razão pela qual os 

Refinadores geralmente relatam um rendimento pelo menos dois por 

cento maior. Alguns confirmaram cinco a sete por cento a mais no 

rendimento do metal.  

Autores: Christian Hamers, Consultor Técnico freelancer na RUF e 

Andreas Jessberger, Chefe de Vendas da Ruf Maschinenbau GmbH & 

Co. KG  

 

[Texto caixa] 

Tecnologia de briquetagem adaptada da RUF 

Seja laminador, usina de prensagem, empresas de usinagem ou 

fundição; O que é decisivo é sempre usar um sistema de briquetagem 

de alta qualidade baseando-se nas necessidades. A RUF possui uma 

grande variedade de sistemas com automação customizada e outros 

acessórios. Além do mais, os inúmeros usuários dos sistemas RUF 

confirmam o alto nível de robustez, os custos de manutenção reduzidos 

e o serviço confiável. Isso significa que o ROI é atingido com frequência 

dentro de um ou dois anos.  
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Como líder inovadora, a empresa bávara investe regularmente na 

otimização de seus sistemas e coopera com instituições de pesquisa e 

universidades. Além disso, a RUF trabalha intensamente junto com seus 

clientes. A RUF oferece às empresas a oportunidade de testar a 

briquetagem de seus próprios resíduos em sistemas internos de teste 

e/ou alugam máquinas de briquetagem. Esta é uma base para os 

engenheiros da RUF otimizarem as soluções do sistema para casos 

individuais e é uma maneira de introduzir novas áreas de aplicação.  

Nota: A RUF estará expondo na ALUMINIUM 2018 (Hall 11 Stand I24) 

em Düsseldorf. 
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Legendas das imagens: 

 
B01_Ruf_Study-Briquetting 

A RUF Maschinenbau fornece soluções de briquetagem sob medida 

para todas as áreas de aplicação - laminadores, extrusoras, empresas 

de usinagem e também as usinas de Refusão e Refinadores.  

Imagem: RUF 

 

 
B02_Ruf_Study-Briquetting  

Briquetes de alumínio atingem até sete por cento mais rendimento do 

que resíduos soltos. 

Imagem: RUF 

 

 

B03_Ruf_Study Briquetting  

O processo de fusão é o fim e o novo começo do eterno ciclo de 

reciclagem de alumínio. Entre a fabricação dos materiais e a 

briquetagem dos cavacos.  

Imagem: RUF 
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  B04_Ruf_Study Briquetting 

Quatro processos de aplicação, em particular, trazem numerosos 

benefícios quando os resíduos de alumínio são briquetados: Trabalhos 

de fusão, Estampagem/plantas de prensagem, empresas de 

Laminadores e usinagem. 

Imagem: RUF 

 

 

  B05_Ruf_Study_Briquetting 

Os autores: 

Andreas Jessberger, Chefe de Vendas da Ruf Maschinenbau GmbH & 

Co. KG (à esquerda) 

e Christian Hamers, Consultor Técnico freelancer na RUF (à direita) 

Imagem: RUF 
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A empresa:  

A empresa RUF com sede em Zaisertshofen, foi fundada em 1969 por 

Hans Ruf. Hoje, seus filhos Roland e Wolfgang Ruf administram o 

negócio. Cerca de 100 funcionários desenvolvem e produzem sistemas 

de briquetagem altamente inovadores em projetos modulares para 

madeira, metal e outros resíduos. O menor tipo de máquina RAP (prensa 

de integração RUF) com uma potência de 4 kW atinge uma taxa de 

produção de 20 a 150 kg/h (dependendo do material e do tipo de chip). O 

maior sistema com 90 kW (RUF 90) alcança até 2.000 kg/h para alumínio 

e para outros materiais até 5.000 kg/h. 

Em 1985, a Ruf apresentou sua primeira prensa de briquetagem e a 

vendeu para uma empresa de marcenaria. Está em pleno funcionamento 

até hoje, comprovando a sólida construção dos sistemas da RUF. 

Atualmente, mais de 4.500 sistemas de briquetagem da RUF estão em 

operação em mais de 100 países.  

 

 

Em caso de dúvidas/esclarecimentos ou para mais informações, entre em contato 

com a Eurolatina, representante oficial da RUF no Brasil e nos demais países da 

América do Sul.  

Será um prazer atende-lo! 

 

 

 

 

 

 

EUROLATINA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

www.eurolatina.biz 

Av. Paschoal da Rocha Falcão, 367 

São Paulo, SP - 04785-000 

comercial@eurolatina.biz 

+55 (11) 5666-8266 
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