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RESUMO 

 

Poucos são os setores industriais de manufatura cujos produtos cobrem faixas tão amplas de 

tamanhos, peso e complexidade como o setor industrial de fundição. As menores peças fundidas 

podem ser tão pequenas quanto um grão de arroz e pesar uma fração de grama, enquanto as 

maiores podem atingir centenas de toneladas e ser tão grandes quanto uma casa. Existe uma 

gama considerável de processos de fundição, caracterizados principalmente pelo tipo de liga e 

seu processo de vazamento, pelo tipo de molde, e seu respectivo processo de fabricação. No 

caso específico dos moldes, têm-se moldes fabricados com areias aglomeradas por processos 

químicos, ou melhor, aglomerados com resinas sintéticas que podem ser de diferentes tipos e 

com composição química específica. As resinas desenvolvidas para o mercado automotivo deu 

origem a grandes mudanças na metodologia de fabricação dos moldes de fundição. A 

polimerização destas resinas e sua subsequente cura são usados para ligar à areia de fundição 

em uma rígida estrutura capaz de receber e manter metal líquido. Portanto, é de fundamental 

importância conhecer o processo de polimerização destas resinas e seu impacto nas 

propriedades finais dos moldes obtidos, principalmente nas características mecânicas. Com 

relação à mistura areia-resina (areia preparada), os fatores importantes são o intervalo de tempo 

de vida de banca (tempo de gelificação) que deve ser suficientemente longo para possibilitar a 

confecção do molde, e a velocidade de cura (vitrificação) que deve ser rápida suficiente para 

permitir a rápida rotatividade dos ferramentais de fundição e consequentemente uma maior 

produtividade. O intervalo de tempo de vida de banca é o tempo máximo (tempo de gelificação) 

que a mistura areia-resina pode ser manuseada antes de iniciar a reação de vitrificação da resina 

(reticulação das cadeias), o tempo de extração é o tempo necessário para o molde atingir uma 

dureza mínima adequada ao seu manuseio.  

Neste trabalho foi estudada a influência da adição de cloreto de zinco (em solução) na mistura 

areia-resina furânica, com o objetivo de reduzir a relação entre os intervalos de tempo de 

extração e tempo de vida de banca. Os resultados obtidos mostraram que percentuais de adição 

da ordem de 5,0% a 7,5% de cloreto de zinco reduzem esta relação entre 10% e 17%; o que 

significa que o modelo de fundição poderá ser extraído da massa de areia em um menor 

intervalo de tempo aumentando a produtividade de fabricação de moldes. Observou-se ainda 

que houve também um aumento da ordem de 9% a 18% nos intervalos de vida de banca. 

Palavras chaves: Fundição, Resina furânica, Polimerização, Areia de moldagem, Produtividade. 
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ABSTRACT 

 

There are few manufacturing industries whose products covers such wide ranges in sizes, 

weight and complexity as the foundry industry. Smaller castings can be as small as a grain of 

rice and weight a fraction of gram, while the largest can reach hundreds of tons and be as big 

as a house. There is a wide range of metal casting processes, characterized mainly by the allow 

type and its pouring process and also by the mold type and its associated manufacturing process. 

In the particular case of molds, there are molds produced using sand bonded by chemical 

processes, or better, bonded by synthetic resin, which can be different in type and specific 

chemical composition. The resins developed for the automotive market has led to major 

changes in the manufacturing method of foundry molds. The polymerization of these resins and 

a subsequent curing are used to connect to the foundry sand in a rigid structure capable of 

receiving and holding liquid metal. Therefore, it is of fundamental importance to know the 

process of polymerization of these resins and their impact on the final properties of the obtained 

molds, especially in the mechanical characteristics. With respect to the sand-resin mixture (sand 

prepared), important factors are: the range of bench life time (gel time) which must be long 

enough to enable the manufacture of the mold, and cure speed should be fast enough to permit 

rapid rotation of the casting tooling and hence greater productivity. The bench life time interval 

is the maximum time (gel time) than the sand-resin mixture can be handled before starting the 

vitrification reaction of the resin (crosslinking chains), the extraction time is the time required 

for mold achieve an adequate minimum hardness to handling. The mixed sand life time is the 

maximum interval which the mixed sand can be handling before the polymerization of the resin 

used as bonding takes place. The hardening rate is the interval needed for the mold becomes 

hard enough to be handled.  

In this work was studied yhe influence of the addition of zinc chloride (in solution) in the sand-

furan resin mixture, with the aim of reducing the relation between the extraction time intervals 

and time bench life. The results showed that addition of percentages of the order of 5.0% to 

7.5% zinc chloride reduces this ratio between 10% and 17%; this means that the casting model 

may be extracted from the sand mass in a smaller time interval increasing the productivity of 

manufacturing molds. It was also observed that there was also an increase of about 9% to 18% 

in bench life intervals. 

Key words: Foundry, Furan resin, Polymerization, Mixed sand, Productivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização da economia, empresas foram forçadas a se modernizarem 

cada vez mais e ter processos mais enxutos e produtivos que as suas concorrentes para se 

perpetuarem no mercado. Diversas metodologias suportaram esta mudança, dentre elas o 

sistema Honda, o sistema Toyota e o lean manufacturing. A base destas metodologias está na 

redução de desperdício, melhoria de lay-out e redução dos tempos e custos de fabricação 

(KUKLA, 2010; 2007). 

No caso específico deste trabalho, a sua base esta sustentada no fato de que uma 

fundição contratada para produzir uma determinada peça fundida enfrentava dificuldades em 

atender a demanda acordada de 5 peças por semana. Alguns problemas gerais foram detectados, 

mas existiam processos de fabricação que necessitavam uma parcela de tempo muito grande 

para se concretizarem. Os maiores tempos de fabricação foram registrados no setor de 

moldagem, onde o molde fabricado ficava aguardando o tempo de extração do modelo por um 

período mínimo de 5 horas e no setor de resfriamento após vazamento, onde a peça ficava 

aguardando seu resfriamento por um período mínimo de 90 horas a contar do instante final do 

enchimento da cavidade do molde com o metal líquido. 

No caso do resfriamento da peça, as alternativas para acelerar a velocidade de 

resfriamento e ao mesmo tempo manter as propriedades metalúrgicas conforme especificação 

são poucas. Mas no caso da areia de moldagem e especificamente a resina sintética, o tempo de 

extração do modelo é definido basicamente em função de dois parâmetros; o tempo necessário 

de vida de banca (tempo de gelificação da areia de moldagem e a resistência mecânica do molde 

no instante da extração do modelo de fundição. 

Dentro deste contexto, as variáveis relacionadas à areia de moldagem não geram 

impacto direto na qualidade metalúrgica do produto propriamente dito, diferentemente da 

variável resfriamento após vazamento do molde. As variáveis relacionadas à areia de moldagem 

estão associadas ao processo de fabricação e cuja mudança pode elevar a produtividade e 

otimizar os recursos necessários para se confeccionar os moldes; seja por meio da maior 

disponibilidade do modelo de fundição ou pela redução no espaço total necessário para 

armazenar os moldes que ficam aguardando o tempo de extração do modelo. O fator crítico é 

que alterações nestes parâmetros com intuito de reduzir os tempos de processo podem tornar o 

molde friável, ou seja, de fácil fragmentação, em função do menor tempo de vida de banca ou 

diminuir a resistência mecânica em função da rápida polimerização da resina sintética. Isto pode 
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resultar em tempos ainda maiores de processo em razão de retrabalhos oriundos da resistência 

mecânica baixa do molde de areia. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar a influência de parâmetros de mistura da areia de moldagem cura a frio 

na velocidade de polimerização da resina furânica utilizada pela indústria de fundição, que é 

uma das resinas mais utilizadas pelas fundições do Brasil. O objetivo final a ser alcançado foi 

reduzir o tempo necessário para a polimerização da resina utilizada como aglomerante na 

mistura areia de moldagem cura a frio, possibilitando assim realizar a operação de extração do 

modelo de fundição em um intervalo de tempo reduzido com relação ao realizado atualmente, 

mantendo os mesmos padrões de características mecânicas medidas em laboratório.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Investigar a influência da adição de cloreto de zinco em solução na velocidade 

de polimerização da resina furânica de cura ácida utilizada como ligante para areia de 

moldagem cura a frio.  

Avaliar a influência desta solução no intervalo de tempo de vida de banca, no 

tempo de extração do modelo e na resistência mecânica da areia de moldagem cura a frio através 

de amostras ensaiadas em laboratório. 

 Avaliar a influência da solução de cloreto de zinco na morfologia da resina 

furânica utilizada como ligante para areia de moldagem cura frio e nas suas propriedades 

mecânicas e térmicas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Especialistas de uma das mais conceituadas consultorias para o mercado eólico 

mundial, a MAKE Consulting, elaboraram um relatório sobre a cadeia de fornecimento para as 

principais empresas fabricantes de turbinas eólicas instaladas ao redor do mundo e que foi 

intitulada de Global Wind Turbine Supply Chain (MAKE CONSULTING , 2010).  

No caso específico do Brasil, o ponto crítico apontado pelo relatório, e também 

apontado como sendo até uma possível causa para que fabricantes de aerogeradores deixem o 

país, e até a América Latina é a cadeia produtiva para seus componentes críticos e, entre estes, 
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estão os fundidos. Em função das poucas empresas especializadas neste tipo de componente, 

somente três empresas no Brasil, tem-se um custo elevado dos componentes fundidos e em 

certos casos, atrasos na entrega dos mesmos. A importação seria uma ótima alternativa, mas 

desta forma os investidores não podem usar a linha de financiamento do governo, que 

estabelece regras rígidas de nacionalização, que impedem a importação da maioria dos 

componentes fundidos. Por outro lado, para agravar, estão os valores baixos pagos pela energia 

elétrica gerada pelas usinas eólicas, que pressionam cada vez mais os fabricantes a reduzirem 

o custo de fabricação dos aerogeradores (SHREVE et al, 2012). Portanto, trabalhos objetivando 

redução nos custos de fabricação de componentes para o setor eólico serão muito valorizados 

pelos fabricantes de turbinas eólicas. 

Do ponto de vista técnico, as inovações da resina furânica foram focadas 

principalmente para a questão ambiental em razão da toxidade da resina e a regulamentação 

para o descarte de contaminantes com álcool furfurílico. Uma pesquisa conduzida pela 

fabricante mundial de resinas para fundição chamada Foseco Industrial e Comercial Ltda., 

resultou em uma nova classe de resina furânica chamada de resina ecológica. Neste estudo, a 

concentração do álcool furfurílico na composição da resina foi diminuída e para compensar a 

perda de reatividade foram introduzidos novos catalisadores altamente reativos para manter o 

tempo de polimerização e a resistência mecânica adequada à extração do molde. Para esta nova 

classe de resina o intervalo de tempo de vida de banca e tempo de extração não foram uma 

preocupação (CAREY, 1997, 1998; FERNANDES, 2001). Sendo assim, este trabalho pode apontar 

uma alternativa tecnicamente interessante aliando a  questões ecológica à técnica, por meio da 

obtenção de maiores intervalos de tempo de vida de banca e menores intervalos de tempo de 

extração do modelo, podendo, desta forma contribuir para a mudança no perfil do processo de 

fabricação destas resinas no mercado brasileiro.  

A questão ambiental merece destaque especial. O artigo Selected aspects of the 

piece production of iron alloy casting in terms of their environmental impact, publicado em 

Março de 2010 pela Comissão de Fundição da Acadêmia Polonesa de Ciências; relata os 

aspectos ambientais dos processos de moldagem e macharia nos quais são utilizados 

aglomerantes químicos para produção de grandes peças fundidas vazadas em ferro fundido 

(MANIOWSKI, 2010). Este artigo trata especificamente as emissões químicas nos estágios de 

mistura da areia, no estágio de endurecimento da areia moldada e durante o vazamento. Como 

o objetivo deste trabalho é diminuir o tempo de endurecimento (cura) da areia moldada, este 

procedimento terá como consequência também um impacto positivo na questão da poluição 

atmosférica dentro das fundições, em função da redução do tempo de emissões químicas no 
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período de espera para endurecimento (cura) até atingir resistência mecânica adequada à 

extração do modelo. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 Este trabalho foi desenvolvido partindo-se da revisão bibliográfica sobre a 

indústria de fundição e seus diversos processos de fabricação, uma revisão sobre areias de 

moldagem para fundição e, por fim, um estudo mais aprofundado sobre o aspecto técnico da 

areia de moldagem cura a frio. A metodologia utilizada para o levantamento bibliográfico 

envolveu pesquisa em livros,  anais de congresso, revistas especializadas, periódicos e pesquisa 

em sites especializados.  

 Na parte experimental, foram caracterizadas em laboratório, as matérias primas 

utilizadas no processo de obtenção da areia de moldagem, ou seja; a areia base, a resina furânica 

cura a frio e o seu catalisador ácido. Para a areia de moldagem cura a frio misturada em 

laboratório, todos os parâmetros de execução da mesma foram devidamente controlados 

conforme as recomendações da comissão de estudos de matérias primas (CEMP), órgão 

pertencente à ABIFA (Associação Brasileira de Fundição); formado principalmente por 

profissionais da indústria de fundição brasileira os quais definiram a metodologia e os ensaios 

mais adequados à realidade do setor industrial nacional.  

As propriedades mecânicas da areia de moldagem misturada em laboratório 

foram avaliadas com base em ensaios padronizados pelas recomendações CEMP, objetivando 

principalmente avaliar a resistência à tração em temperatura ambiente, a sua variação com o 

decorrer do tempo e por fim, sua variação em função da variação dos percentuais de catalisador, 

e da solução de cloreto de zinco utilizados. 

A morfologia da areia de moldagem furânica de cura a frio foi estudada por meio 

de imagens obtidas pela técnica de caracterização microestrutural via microscopia eletrônica de 

varredura. A composição química também foi determinada pela técnica de detecção dos Raios 

X característicos feita pelo espectrômetro de dispersão de energia (EDS), acoplado no 

equipamento de microscopia eletrônica de varredura. 
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2 FUNDIÇÃO 

 

Segundo Casotti, Bel e Castro (2011), o processo de fundição consiste no 

vazamento do metal líquido no interior de um molde contendo uma cavidade com dimensões 

muito próximas as da peça ou das peças que se deseja obter. 

Objetos de cobre fundido já eram fabricados a partir de moldes feitos de pedra 

lascada desde 5000 a.C. Em torno de 3300 a.C., durante a idade do bronze as técnicas de 

fundição evoluíram permitindo a produção de armas e armaduras feitas de bronze de resistência 

alta, cujas propriedades eram atingidas adicionando estanho ou arsênio à liga de cobre. 

Achados arqueológicos datados entre 1700 a.C. e 1100 a.C. indicam que o 

processo de fundição por cera perdida ou casca cerâmica já era usado para fabricar objetos 

artísticos sofisticados de paredes finas, na China e na Mesopotâmia.  

Apesar da abundância do minério de ferro na natureza, o primeiro fundido de 

ferro foi datado somente em 600 a.C., quando foi  descoberta uma peça de 275kg em forma de 

tripé, que foi produzida na China. Porém, é de conhecimento que os chineses já produziam 

desde 1000 a.C. peças de ferro fundido obtidas em fornos à carvão aquecidos com auxílio de 

foles. 

Baseado ainda em Casotti, Bel e Castro (2011), a metalurgia do ferro no período 

romano, de 250 a.C. a 100 a.C. era conhecida e usada na fabricação de ferramentas, machados, 

canos e armamentos. Entretanto, o processo de fabricação não evoluiu significativamente ao 

longo dos séculos que se seguiram. Somente a partir de 1638 d.C.  é que se tem registros de 

estudos científicos sobre a resistência à fratura dos metais, que foram feitos por Galileu Galilei 

em ferros fundidos cinzentos e ferros fundidos brancos. 

As inovações no processo produtivo foram realizadas somente no século XVII, 

por meio da introdução do método de remoção do carbono do ferro, que futuramente daria 

origem ao aço. O processo de fabricação de peças em aço é atribuído ao inglês Benjamin 

Huntsman, sendo datado de 1740. 

Em 1722, foi descoberto por Réaumur que a descarbonetação do ferro fundido 

branco, resultava em um aumento de ductilidade em seções finas. Foi descoberto por acidente 

em 1830 por Seth Boyden, que o carboneto de ferro presente para certas composições de ferro 

fundido branco se decompunha em grafita quando tratados a quente, originando o ferro fundido 

maleável de núcleo preto. Morrogh e Millis realizaram o controle da morfologia da grafita 

durante a solidificação, resultando na descoberta do ferro fundido dúctil durante o período da 

Segunda Guerra Mundial, proporcionando avanços significativos na ciência e fabricação do 
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ferro fundido. Resumindo, pode-se descrever que os fundidos de ferro tem longa história, 

diferentemente do ferro fundido que data da metade do último século (CASOTTI; BEL; 

CASTRO, 2011). 

 

2.1 INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO 

 

A primeira fundição do Brasil surgiu em São Paulo por volta de 1580, para 

fabricação de ouro oriundo das minas existentes na região do Jaraguá. Muitas fundições em 

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia surgiram durante o século XVIII. A partir do século 

XVII alguns altos fornos para fundição de ferro foram construídos pela coroa portuguesa. Por 

muito tempo, em razão da demanda de peças exigidas pela indústria de ferrovias e a portuária, 

o desempenho das fundições prosperou levando a instalação de equipamentos metalúrgicos nos 

pátios e estaleiros do país. Com a chegada da indústria automotiva e a decisão da construção da 

cidade de Brasília, a indústria de fundição cumpriu um relevante papel no desenvolvimento da 

indústria nacional (CASOTTI; BEL; CASTRO, 2011). 

A indústria de fundição está inserida em um segmento da economia responsável 

pela fabricação de bens de capital, principalmente peças fundidas para diversos outros 

segmentos como, por exemplo, o setor automotivo. 

Segundo o censo anual realizado pela revista especializada do setor, a Modern 

Casting (2014), o Brasil já era o sétimo maior produtor de fundidos do mundo em 2013, 

deixando para trás países como a Coréia, Itália e França.  O Quadro 1 apresenta a relação dos 

dez maiores países produtores de fundidos em 2013, mostrados em ordem crescente. Ainda não 

está disponível o censo do ano de 2014, o qual será publicado em dezembro de 2015. 
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Quadro 1: Relação dos dez maiores países produtores de fundidos. 

 

         Fonte: Modern Casting; 2014. 
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2.2 PROCESSOS DE FUNDIÇÃO 

 

Baseado na bibliografia de Coutinho Neto (2004), para a fabricação de uma peça 

pelo processo de fundição são necessárias as etapas de modelação, macharia, moldagem, fusão, 

vazamento, desmoldagem e rebarbação. O Esquema 1 apresenta o fluxograma básico de uma 

fundição com processo de moldagem em moldes de areia. 

  

Esquema 1 : Fluxograma básico de uma fundição em moldes de areia. 

 

         Fonte: North Carolina Departament of Environmental and Natural Recourses, 2014. 

 
Conforme Casotti, Bel e Castro (2011), o processo de fundição se difere 

principalmente pelo tipo de processo de fabricação do molde ou mais comumente conhecido 

por moldagem. O Esquema 2 representa de maneira resumida o processo de fundição, com 

ênfase no processo de fabricação do molde usando areia. 
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Esquema 2: Descrição esquemática do processo de obtenção de um molde. 

 
Fonte: Senai CETEF, 1991. 

 

2.2.1 Modelação 

 

 Segundo Coutinho Neto (2004), modelação é a etapa de fabricação na qual serão 

confecionados o modelo e a caixa de macho. As dimensões dos mesmos são muito próximas às 

dimensões da peça que se deseja obter, ou mais precisamente, o somatório das dimensões da 

peça acrescida da contração sólida da liga durante o resfriamento. A Tabela 1 apresenta o 

percentual de contração sólida para algumas ligas fundidas. 
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Tabela 1 - Contração sólida de diferentes metais e ligas. 

 
      Fonte: Coutinho Neto; 2004. 

 

O ASM Handbook Casting (1992) define o modelo como sendo uma cópia da 

peça fundida podendo ser fabricada em madeira, plástico, metal ou material composto; ao redor 

do qual a areia de moldagem será compactada dando origem ao molde e consequentemente a 

cavidade da peça que se deseja vazar. A caixa de macho é usada para fabricar os machos, que 

são partes produzidas com areia e aglomerante, geralmente usadas para formar as partes 

internas da peça fundida ou até mesmo partes que não são possíveis de serem formadas pelo 

molde. Para a definição do modelo e da caixa de macho deve-se considerar primeiramente a 

precisão dimensional para fabricação da peça fundida e em seguida, a sobrespessura de material 

a ser removida posteriormente nas regiões usinadas, a correta superfície de separação entre o 

molde inferior e o molde superior, além do correto ângulo de extração do modelo e da caixa de 

macho. No caso do modelo, o mesmo deve ser montado sobre uma placa, chamada de placa 

modelo, onde serão montados também os canais de alimentação e de enchimento da cavidade 

do metal líquido. Quando existir a necessidade de se usar machos, o modelo deve conter ainda 

as marcações para dar a sustentação para os machos dentro da cavidade do molde. 

Metal / liga Contração (%)

Alumínio 1,4

Antimônio 0,0

Bismuto 1,3

Latão 1,6

Bronze 1,5

Cobre 1,3

Chumbo 2,6

Magnésio 1,6

Níquel 1,6

Prata 1,0

Estanho 0,7

Zinco 2,6
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2.2.2 Macharia 

 

Pode-se descrever que macharia é o setor da fundição onde são fabricados os 

machos de areia (COUTINHO NETO, 2014). De acordo com o ASM Handbook Casting (1992) 

a modelação fornece a caixa de macho para a macharia, a qual será preenchida com a areia 

misturada com aglomerante e em seguida devidamente compactada para copiar perfeitamente 

as formas de sua cavidade interna. 

Os machos podem ser produzidos por meio de vários métodos e materiais, que 

são classificados de acordo com o método de fabricação e o tipo de aglomerante utitlizado. Os 

três principais métodos de fabricação de machos são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Diferentes processos de macharia. 

 
    Fonte: ASM Handbook Casting; 1992. 

 

 Ainda segundo o ASM Handbook Casting (1992), durante a fase de projeto, o 

tipo do macho a ser usado deverá levar em consideração o tipo do metal a ser vazado. Por 

exemplo, devem-se evitar machos de uréia para fabricação de peças em aço e de alguns ferros 

fundidos ligados em razão da tendência a formação de defeitos relacionados a gases em função 

da quantidade de nitrogênio presente no macho de uréia. 

 

2.2.3 Moldagem 

 

Segundo Coutinho Neto (2004) a moldagem trata-se da etapa na qual será 

confecionado o molde em material refratário. Para se fabricar o molde, a areia juntamente com 

seu aglomerante são compactados sobre o modelo, que ao ser extraído da areia, deixa a cavidade 

com a forma da peça a ser produzida. Este material refratário é chamado de areia de moldagem. 

A precisão dimensional da peça fundida, o seu acabamento superficial e suas 

propriedades mecânicas; são fundamenantais para a definição do processo de fundição a ser 

Processo caixa fria Processo caixa quente Processo cura-frio

 Fenólico uretânico curado com amina Processo shell Furânico de cura ácida

 Furânico curado com SO2 Processo a óleo Fenólico de cura ácida

Acrílico ou epóxi curado com CO2 Fenólico quente Fenólico alcalino curado com éster

Silicato de sódio curado com CO2 Furânico quente Silicato curado com éster

Fenólico curado com éster Fenólico-uretânico curado com amina
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empregado (CASOTTI; BEL; CASTRO 2011). Neste contexto, a escolha do molde usado na 

fabricação da peça é de extrema importância, pois afeta a taxa de dissipação térmica da peça 

vazada dentro do molde, impactando diretamente sobre o tamanho de grão final do material 

moldado e por sua vez, nos valores de resistência mecânica medidos no material depois de 

solidificado. De uma maneira simplificada, o processo de moldagem pode ser classificado 

conforme o processo escolhido para fabricação do molde conforme apresentado no Quadro 2.  

 

Quadro 2: Classificação do processo de fundição baseado no tipo de molde. 

 
         Fonte: Casotti, Bel e Castro; 2011.  

 

Para produção de ligas ferrosas no Brasil, os processos mais empregados para 

fabricação de moldes são aqueles que usam areia (CASOTTI; BEL; CASTRO, 2011). Neste 

processo os moldes são constituídos de areia base, o aglomerante e o aditivo caso necessário. 

Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica somente para os processos de moldagem em 

areia, por serem os mesmos os mais utilizados e objeto deste trabalho de pesquisa. 

 
2.2.3.1 Moldagem em areia verde 

 

 Baseado em Coutinho Neto (2004) esta etapa do processo de fundição é 

realizada por meio da compactação da areia de moldagem sobre o modelo, devidamente 

posicionado no interior das caixas de moldagem de maneira a suportar as faces lateriais do 

molde confeccionado. A areia de moldagem é composta por uma mistura de areia base de sílica, 

8 a 15% de argila e 5 a 10% de água, ambos sobre a massa de areia de sílica. Finalizada a 
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compactação o modelo é removido da massa de areia e se houver necessidade do uso de machos, 

os mesmos são posicionados no molde. Por fim, a parte superior e inferior do molde são 

montadas uma sobre a outra e desta forma a cavidade do molde está pronta para receber o metal 

líquido. 

Este processo recebe o nome de moldagem em areia verde porque o molde não 

necessita nenhuma secagem antes do vazamento. O Esquema 3 mostra resumidamente o 

processo de moldagem em areia verde. 

 
Esquema 3: Processo de fabricação de um molde em areia verde. 

 
 Fonte: Senai CETEF; 1991. 

 

 Mariotto (2000, a, b) menciona que os moldes em areia verde não são resistentes, 

raramente atingindo uma resistência à compressão maior que 0,18MPa (18 N/cm2). Por este 

motivo, requerem artifícios como caixas de moldagem, placas modelo entre outras, 

possibilitando assim sua compactação, e até mesmo sua movimentação para fechamento e 

posicionamento para vazamento. A compactação da areia de moldagem sobre o modelo pode 

ser realizada manualmente com auxílio de soquetes. O processo de compactação da areia de 

moldagem pode ser feito basicamente por quatro métodos, a saber: 

- Compactação por compressão: Aplicando um esforço, contra a areia de moldagem dentro da 

caixa, muitas vezes com auxílio de um cabeçote ou múltiplos cabeçotes; 

- Compactação por impacto: Deixando-se cair sobre uma base rígida, o conjunto placa modelo, 

areia de moldagem e caixa de moldagem; 

- Compactação por impacto e compressão: Neste processo aplica-se, simultaneamente ou mais 

comumente, impacto e, então compressão. 
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- Compactação por arremesso: A areia de moldagem é arremessada contra a placa modelo e a 

caixa de macho. 

- Compactação por sopro e compressão: Processo normalmente utilizado por máquinas de 

moldagem que empregam, primeiramente, o sopro da areia de moldagem sobre a placa modelo 

e depois a compressão da areia. 

 As propriedades do molde e o seu comportamento durante o vazamento e 

solidificação da liga são bastante influenciados pelo processo de compactação empregado 

juntamente com suas propriedades de utilização, os quais são resultantes da sua constituição e 

o modo de sua preparação e acondicionamento. 

 

2.2.3.2 Moldagem cura a frio 

 
 Mariotto (2005) classifica o processo de moldagem cura a frio como o processo 

de moldagem, no qual o aglomerante é um ligante químico. Pode-se citar os principais tipos de 

resinas usados como aglomerante para preparação da areia de moldagem cura a frio: 

- resinas furânicas; 

- resinas fenólicas; 

- combinações entre resinas furânicas e fenólicas.  

  

Para a fabricação destas resinas são empregados principalmente o álcool 

furfurílico, fenol, uréia e formaldeído. Os processos químicos usados para fabricação da resina 

furânica e da resina fenólica são: 

a) Resina furânica 

 
 
Em que      representa a estrutura geral da resina furânica. 
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b) Resina fenólica 

 
 

Em que        representa o anél benzênico. 

 

 O Esquema 4 apresenta as estruturas das resinas furânica e fenólica. 

 

Esquema 4: Estruturas das resinas furânica e fenólica. 

 
                                          Fonte: Bitencourt; Pandolfelli, 2013. 

 

Uma preocupação constante no desenvolvimento das resinas para moldagem 

cura a frio é a sua concentração em formaldeído e nitrogênio. A questão ambiental faz com que 

se procurem resinas com baixa concentração ou até mesmo resinas livres de formaldeido, 

evitando ou minimizando a liberação de odores para o ambiente externo. Principalmente para 

fabricação de fundidos em aço e em ferro fundido de grande porte, os defeitos gasosos em razão 

do nitrogênio presente nas resinas cura a frio impulsionaram os fabricantes a produzirem resinas 

praticamente isentas de nitrogênio. 

 Os agentes de cura ou também chamados catalisadores, mais empregados para 

a polimerização das resinas usadas em areia cura a frio, são o ácido ortofosfórico em 

concentrações de 65% a 87% em peso e o ácido paratoluenosulfônico em concentrações de 60% 

a 70% em peso. O que define o adequado percentual de catalisador é o tempo de extração 

(a) 

(b) 



   
36 

necessário na operação de moldagem. Este tempo é definido como o tempo mínimo necessário 

para que se possa extrair o modelo ou caixas de macho sem causar nenhum dano ou quebra ao 

molde ou ao macho.  

 Em razão da boa fluidez da areia aglomerada com resina cura a frio, obtêm-se 

moldes com elevados níveis de compactação. A compactação por simples vibração é muito 

usada, desde que controlada a direção e intensidade desta vibração (DZIAKOVÁ; VASKOVÁ; 

FECKO, 2010) 

 
2.2.3.3 Moldagem shell 

 
É um processo relativamente novo segundo Coutinho Neto (2004), desenvolvido 

na Alemanha em 1943. O nome moldagem shell deriva do nome pelo qual é chamado este 

processo nos Estados Unidos; shell molding. A areia de moldagem shell é formada por uma 

areia base ligada com uma resina orgânica sintética polimerizável a quente, quando aquecida a 

uma temperatura da ordem de 150ºC a 350ºC. 

Casotti, Bel e Castro (2011), dizem que as resinas mais comuns para a 

aglomeração da areia para o processo shell são as resinas poliéster, uréia formaldeído ou fenol 

formaldeído; adicionados em concentrações de 3% a 10% em massa. O molde é chamado de 

casca shell e reproduz as duas metades do modelo, normalmente metálico e estando aquecidos 

ao longo de todo o processo. O endurecimento desta areia aglomerada acontece quando a 

mesma entra em contato com a placa modelo aquecida a uma temperatura entre 350ºC e 450ºC, 

o que causa aglomeração dos grãos de areia entre si e a formação de uma casca rígida de 

aproximadamente 10 mm a 15 mm de espessura. 

As peças produzidas pelo processo shell possuem um melhor acabamento 

superficial e o molde possuí maior facilidade de se deixar atravessar pelos gases gerados 

durante o vazamento da liga líquida, quando comparado ao processo de moldagem em areia 

verde por exemplo. Em contrapartida, existem restrições com relação ao tamanho da peça a ser 

fabricada e também com relação ao custo de fabricação. 

 

2.2.3.4 Moldagem em cera 

 

 De acordo com Coutinho Neto (2004) moldagem em cera não é uma técnica de 

moldagem tão antiga quanto à moldagem em areia, com cerca de 4000 anos de existência. A 
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peça mais antiga que se têm conhecimento foi encontrada na China e estima-se que foi 

produzida em 1766 a 1122 a.C.  

 Baseado em Casotti, Bel e Castro (2011), este processo pode ser também 

chamado de microfusão, que emprega modelos fabricados em cera. Para obtenção do modelo 

em cera é necessário confeccionar um molde metálico cuja cavidade possue a forma da peça 

que se deseja fundir. Então, a cera é derretida e vazada na cavidade do molde metálico, 

originando o modelo que mais tarde será mergulhado em uma mistura refratária que dará 

origem ao molde de cera perdida ou casca cerâmica. 

 Coutinho Neto (2004) descreve a moldagem em cera como sendo a fabricação 

de moldes com material cerâmico; sendo este último formado a partir de materiais refratários 

como gesso, pó de sílica, pó de zircônia e pó de chamota. O processo é realizado mergulhando 

o modelo em cera em um reservatório contendo o material cerâmico, provocando a formação 

de uma fina parede de material cerâmico ao redor de todo o modelo em cera. Feito isto, o 

modelo em cera e o revestimento cerâmico são levados a uma estufa aquecida a uma 

temperatura suficiente alta para derreter o modelo em cera e deixar somente o molde cerâmico 

com a cavidade deixada pelo modelo em cera. Assim que o modelo em cera é eliminado, eleva-

se a temperatura na faixa de 650ºC a 1000ºC para eliminar toda a umidade do molde e garantir 

a queima completa do modelo em cera. Depois esta etapa, o molde cerâmico está pronto para 

ser vazado com o metal da peça que se deseja produzir.  

Este processo também é conhecido como processo por cera perdida, em razão 

da perda do modelo em cera quando do aquecimento em estufa e também por investment 

casting, em razão do processo de revestir o modelo em cera por um material cerâmico. Este 

processo foi utilizado durante muitos anos para fabricar peças onde as exigências dimensionais 

eram elevadas e peças com geometria complexa. 

 Ainda segundo Casotti, Bel e Castro (2011), este processo pode também ser 

chamado de fundição de precisão em razão da particularidade deste processo em apresentar 

elevada precisão dimensional e um excelente acabamento superfical. As peças fundidas 

fabricadas pela moldagem em cera possuem alto valor agregado e são utilizados em diversos 

segmentos como o aeroespacial, o nuclear, o médico e o automotivo. Por este tipo de processo 

são fabricadas peças para aparelhos ortodônticos, dispositivos internos de armas de fogo e até 

detalhes para jóias. 
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2.2.4 Fusão 

 

 Para Coutinho Neto (2004) a fusão é a etapa na qual a carga do forno, geralmente 

constituída de uma mistura de sucata de metais ou de ligas metálicas é derretida em fornos 

capazes de atingir e manter temperaturas superiores à temperatura de fusão necessária dos 

componentes da carga metálica escolhida. Os fornos são revestidos com materiais refratários 

capazes de suportar e armazenar o metal líquido a altas temperaturas. O metal depois de fundido 

sofre um ligeiro sobreaquecimento para compensar as perdas de temperatura durante sua 

transferência do forno para a panela de vazamento (coquilha), que em seguida é vazado na 

cavidade do molde. 

 A operação de vazamento é realizada a temperaturas da ordem de 200oC a 

1600oC, dependendo do ponto de fusão da liga a ser vazada. Geramente, as ligas são vazadas 

entre 100oC e 300oC acima da sua temperatura de início de solidificação. Antes da operação de 

vazamento é necessário verificar se a composição química está dentro dos limites definidos, 

assim como a própria temperatura de vazamento. 

 

2.2.5 Ligas fundidas 

  

 Principalmente para as ligas empregadas no mercado nacional é mencionado por 

Casotti, Bel e Castro (2011) que baseado na composição química e no processo de fabricação, 

as ligas podem ser classificadas em ligas ferrosas e ligas não ferrosas conforme apresenta o 

Quadro 3. 
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Quadro 3: Classificação das ligas vazadas por tipo de fundidos. 

 
Fonte: Casotti, Bel e Castro; 2011. 

 

O ASM Handbook (1992) define as ligas ferrosas como um complexo sistema 

de ligas que possui diversas microestruturas e, consequentemente distintas propriedades. Tais 

estruturas e propriedades dependem de sua composição química, das suas condições de 

solidificação e do tipo de tratamento térmico aplicado; além de fatores importantes como o 

processo de fusão da carga, os tratamentos no metal líquido, o processo de vazamento e a 

técnica empregada para o dimensionamento dos canais de alimentação e de enchimento.  

Casotti, Bel e Castro (2011) classificam as ligas ferrosas em ferros fundidos e 

em aços. Os ferros fundidos são ligas Fe-C contendo geralmente teores em carbono superiores 

a 2,0%, enquanto os aços apresentam teores em carbono inferiores a 2,0%. Os ferros fundidos 

apresentam ponto de fusão baixo, um custo de fabricação menor e usinabilidade melhor 

comparado ao aço. 

As ligas não ferrosas mais utilizadas são as ligas de alumínio, zinco, cobre e 

magnésio. O alumínio é a que possuí maior importância comercial, seja no Brasil ou no exterior. 

No Brasil, o percentual de fundidos não ferrosos fabricados com ligas de alumínio chega a 90%, 

enquanto mundialmente falando este percentual gira em torno de 75%. 

Para melhor compreeensão das ligas vazadas na indústria de fundição, é 

apresentada uma revisão bibliográfica sobre ligas de ferros fundidos e sobre aço. Para as ligas 

não ferrosas é apresentado resumidamente informações gerais sobre o alumínio por se tratar da 

liga não ferrosa mais utilizada para vazamento em moldes de areia (BROWN, 2000) 
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2.2.5.1 Ferro fundido branco 

 

 Para Casotti, Bel e Castro (2011) trata-se de uma liga ternária Fe-C-Si com 

teores em silício geralmente inferiores a 2,0% e com microestrutura formada por cementita. Em 

função de sua microestrutura, esta liga apresenta ductilidade baixa, tenacidade e usinabilidade 

baixas; e em contrapartida apresenta elevada resistência ao desgaste e dureza. Uma composição 

típica de um ferro fundido branco é apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Exemplo de composição química típica para ferro fundido branco. 

 
                   Fonte: Casotti, Bel e Castro; 2011. 

 

2.2.5.2 Ferro fundido cinzento 

 
 Também se trata de uma liga ternária Fe-C-Si que apresenta o elemento carbono; 

livre na matriz metálica na forma de veios de grafita que lhe confere resistência mecânica 

média, capacidade elevada para amortecer vibrações, usinabilidade ótima e ponto fusão baixo; 

porém apresenta ductilidade e tenacidade baixas. São muito usados para fabricação de máquinas 

e equipamentos pesados onde os requisitos ligados à vibração são importantes (Casotti; Bel; 

Castro, 2011). 

Metais e ligas metálicas fundidas apresentam geralmente uma contração 

volumétrica no estado líquido. No ferro fundido cinzento a nucleação e crescimento da grafita 

durante a solidificação, causa uma expansão de volume no líquido que pode compensar em 

parte a contração líquida ocorrida durante a solidificação; diferentemente da maioria dos 

fundidos (CHIAVERINI, 2012). A Tabela 4 apresenta uma faixa de composição química típica 

de um ferro fundido cinzento. 

 

 

 

 

Elemento De Até

Carbono 2,00% 3,60%

Silício 0,50% 1,90%

Manganês 0,25% 0,80%

Fósforo 0,06% 0,20%

Enxofre 0,06% 0,20%
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Tabela 4: Exemplo de composição química típica para ferro fundido cinzento. 

 
                   Fonte: Casotti, Bel e Castro; 2011. 

 

 

2.2.5.3 Ferro fundido mesclado 

 

 Casotti, Bel e Castro (2011) considera também o ferro fundido mesclado como 

sendo uma liga ternária Fe-C-Si de composição química intermediária aquelas encontradas para 

ferro fundido branco e cinzento. Sua microestrutura final é formada por cementita mais grafita, 

estando a cementita na região superficial e a grafita na região do núcleo, em razão do efeito da 

velocidade de resfriamento ou em virtude da presença de elevados percentuais de silíco, ou pelo 

efeito destas duas variáveis ao mesmo tempo. Sendo assim, suas propriedades mecânicas são 

intermediárias as apresentadas em ferros fundidos brancos e cinzentos. 

 

2.2.5.4 Ferro fundido nodular 

 

 Também conhecido por ferro fundido dúctil segundo Casotti, Bel e Castro 

(2011) trata-se de uma liga ternária Fe-C-Si na qual o carbono se encontra livre na forma de 

esferas de grafita. A forma esferoidal da grafita é obtida por meio do tratamento de nodulização, 

que consiste na adição de elementos nodulizantes que modificam a forma de nucleação da 

grafita. Pode-se citar como elementos nodulizantes o magnésio em teores de 0,04% a 0,06%, o 

cério em teores de 0,02% a 0,04% e o cálcio em teores de 0,01% a 0,02%. O tratamento de 

nodulização é feito no estado líquido e confere a liga uma maior ductilidade, uma elevação na 

reistência mecânica e uma maior tenacidade. 

O ferro fundido nodular é usado para fabricação de peças como virabrequim, 

pinhões, carcaças de bombas e válvulas. A Tabela 5 apresenta uma composição química típica 

de um ferro fundido nodular. 

 

Elemento De Até

Carbono 3,20% 3,70%

Silício 1,50% 2,10%

Manganês 0,30% 0,80%

Fósforo 0,06% 0,20%

Enxofre 0,06% 0,20%
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Tabela 5: Exemplo de composição química típica para ferro fundido nodular. 

 
                   Fonte: Casotti, Bel e Castro; 2011. 

 

2.2.5.5 Ferro fundido vermicular 

 

 Trata-se de uma liga ternária Fe-C-Si segundo Casotti; Bel e Castro (2011) onde 

o carbono livre se encontra na forma de vermes de grafita. Também chamado de CGI, derivando 

do nome pelo qual esta liga é conhecida nos Estados Unidos; compacted grafite iron. Apresenta 

composição química similar a do ferro fundido nodular, diferenciando apenas no teor em 

magnésio que varia entre 0,010% a 0,012%. Esta liga apresenta melhor usinabilidade quando 

comparado ao ferro fundido branco e maior ductilidade e resistência mecânica quando 

comparado ao ferro fundido cinzento. Além disso, apresenta menor coeficiente de expansão 

térmica e melhor resistência ao choque térmico. 

O ferro fundido vermicular vem se destacando na produção de peças de veículos 

automotores, principalmente em razão das pressões ambientais para redução da emissão de 

CO2. Com a utilização desta liga é possível reduzir o peso dos componentes do motor e o seu 

peso final; e consequentemente emissões gasosas. Os blocos e cabeçotes de motor podem ser 

fundidos nesta liga, assim como outras peças de motor, rodas dentadas e engrenagens. 

 O processo de fabricação do ferro fundido vermicular é conhecido desde os anos 

80, porém são poucos os fabricantes que oferecem fundidos em grande escala em razão da 

dificuldade no controle da composição química em faixas estreitas, principalmente o teor em 

magnésio. Outro fator limitante é a necessidade de um controle mais rígido da matéria prima, 

além da necessidade de uma técnica mais eficaz para se realizar a adição de magnésio a liga no 

estado líquido (CHIAVERINI, 2012). 

 

 

 

Elemento De Até

Carbono 3,20% 4,00%

Silício 1,80% 3,00%

Manganês 0,10% 1,00%

Fósforo 0,01% 0,10%

Enxofre 0,005% 0,02%

Magnésio 0,040% 0,06%
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2.2.5.6 Ferro fundido maleável 

 

 Esta liga é obtida por meio do tratamento térmico do ferro fundido branco a 

temperatura e atmosfera adequadas (CASOTTI; BEL; CASTRO, 2011; CHIAVERINI, 2012). 

O objetivo do tratamento é aumentar a ductilidade do ferro fundido branco mantendo seus 

valores de dureza, de propriedades mecânicas, de resistência à fadiga e ao desgate. 

É utilizado na produção de peças como flanges, conexões, válvulas e outros tipos 

de peças para indústria de transformação pesada. 

 

 

2.2.5.7 Aço 

 

 Conforme já definido anteriormente, aço é uma liga Fe-C com teores de carbono 

inferiores a 2,0%. O aço é fabricado normalmente em alto forno a carvão coque, onde a carga 

composta de minério de ferro e calcário é derretida originando o ferro gusa. A principal função 

do coque é servir como combustível para aquecer o alto forno, e liberar carbono para reagir 

com o oxigênio do minério de ferro. O calcário é usado para melhorar a fluidez da escórea e 

facilitar a sua separação do ferro gusa. A adição de calcário reduz a temperatura de fusão da 

escórea e permite que a mesma seja removida ainda líquida sobre o banho de ferro gusa. O ferro 

gusa nada mais é que um ferro fundido com alto teor de carbono, contendo alto teor de 

impurezas como enxofre, silício e manganês (CASOTTI; BEL; CASTRO, 2011; 

CHIAVERINI, 2012). 

 Estes elementos contaminantes precisam ser controlados durante a fabricação 

do aço e por este motivo foi introduzido em 1950 o processo de refino chamado de LD ou de 

oxigênio básico. O processo LD, de Lintz-Donavitz é até os dias de hoje a base do processo de 

refino das grandes usinas de siderúrgicas. Este processo consiste em vazar o ferro gusa no 

interior de um conversor a temperaturas da ordem de 1600ºC e em seguida injetar oxigênio. As 

impurezas reagem com o oxigênio formando compostos voláteis e escórea. As reações dentro 

do conversor são exotérmicas, tornando desnecessária aplicação de energia externa. Este 

processo pode ser feito em grande escala, sendo o mesmo de execução rápida. 

 O processo de produção de peças em aço é similar ao processo empregado para 

outras ligas ferrosas, particularmente o ferro fundido. São produzidas peças em aço para a 

indústria de bens de capital em geral assim como a indústria da construção civil (CASOTTI; 

BEL; CASTRO, 2011) 
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2.2.5.8 Alumínio 

 

 Ao redor de 3000 a.C. foram encontradas peças fabricadas de argila com 

alumina, utilizadas para a fabricação de medicamentos e cosméticos. Porém, o alumínio 

comercial foi produzido somente em 1854, passando mais tarde no ano de 1886 a ser produzido 

em larga escala pelo processo Hall-Heroult que se tornou a base do processo de redução do 

alumínio na indústria até os dias de hoje. 

 O processo de fabricação do alumínio se divide basicamente em três etapas; a 

mineração da bauxita, o seu refino e por fim a sua redução. A bauxita deve conter no mínimo 

30% de alumina para tornar o processo de produção viável economicamente, pois esta alumina 

será extraída durante o processo de refino. No processo de refino é adicionada soda cáustica ao 

minério que na sequência é filtrado; resultando um material sólido que será concentrado e 

cristalizado em alumina. Este processo é chamado de processo Bayer. Os cristais de alumina 

são em seguida secos e calcinados para eliminar toda umidade, resultando um pó branco de 

alumina. O próximo passo é reduzir esta alumina em alumínio por meio do processo eletrolítico 

Hall-Heroult. 

 Normalmente tem-se uma tonelada de alumínio para cada duas toneladas de 

bauxita extraídas. O alumínio pode ser classificado como alumínio primário ou secundário; 

sendo o alumínio primário aquele obtido diretamente da redução da alumina e o secundário 

aquele obtido pela reciclagem de ligas de alumínio. O consumo de energia para produção do 

alumínio primário corresponde a cerca de 30% a 35% do custo de produção enquanto para o 

alumínio secundário este custo corresponde a 2%. A fabricação de alumínio pode consumir ao 

redor de 1% de toda energia gerada mundialmente e cerca de 7% de toda energia consumida 

pelas indústrias em geral. A indústria de alumínio no Brasil consome mais de 6% de toda 

energia consumida (CASOTTI; BEL; CASTRO, 2011). 

 

2.2.6 Sistema de canais de alimentação e enchimento 

 

 Segundo ASM Handbook (1992), sistema de canais de alimentação são 

reservatórios devidamente posicionados no molde e que serão preenchidos com metal líquido 

durante o vazamento, com a finalidade de fornecer metal líquido durante a contração líquida do 

metal ao se solidificar. Sistema de canais de enchimento é todo o caminho necessário para 

conduzir o metal líquido desde o momento em que o mesmo é despejado pela panela de 

vazamento até o preenchimento da cavidade do molde.  
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O Desenho 1 apresenta todo o sistema de canais de alimentação e enchimento, 

ilustrando cada componente individual do sistema de canais enchimento. 

 

Desenho 1: Sistema de canais de alimentação e enchimento. 

 
Fonte: www.rwp-simtec.de  

  

 Para o Fernandes (2001) é muito importante definir o nível de qualidade 

requerido para a peça a ser produzida, pois o projeto adequado para o sistema de canais de 

alimentação e enchimento depende dos resultados que se deseja atingir. Uma peça fundida com 

sanidade interna perfeita é difícil fabricar e nem sempre se justifica para sua utilização. Cada 

elemento do sistema de canais de alimentação e de enchimento têm sua função e seu impacto 

na qualidade da peça fundida. 

 

2.2.6.1 Canais de alimentação ou massalotes 

 

 Como mencionado no início desta seção, estes reservatórios de metal líquido são 

responsáveis por fornecer a peça fundida o metal líquido durante a contração líquida da liga 

metálica, evitando assim a formação do defeito conhecido por rechupe. Logo após o vazamento 

do molde, uma camada de metal sólido se forma ao redor da parede do molde, acontecendo 

normalmente da seção mais fina para a seção mais espessa. Nesta etapa, à medida que a 
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contração do metal líquido da parte mais fina acontece a parte espessa se encarrega de 

compensar esta contração fornecendo o metal líquido. Ao final de todo o processo de 

solidificação, para as seções mais grossas têm-se um vazio que não pode receber metal líquido 

de outras regiões, resultando em um vazio interno. Este defeito é chamado de rechupe. 

 Para evitar o aparecimento destes vazios, os chamados massalotes são 

posicionados nas partes mais grossas ou nas partes da peça que se solidificam por último, 

sempre que possível na parte mais alta da peça. Os massalotes podem ser do tipo direto aberto, 

direto cego, lateral aberto ou lateral cego. Tais designações oriundam da sua posição na placa 

modelo e de sua forma geométrica (ASM HANDBOOK, 1992). 

 

2.2.6.2 Bacia de vazamento ou funil 

 

 É o primeiro componente do sistema de canais de enchimento, sendo sua função 

facilitar ou direcionar a condução do fluxo de metal líquido despejado pela panela de vazamento 

até o canal de descida. Uma bacia de vazamento de seção circular favorece a formação de 

turbilhonamento e o arraste de ar durante o processo de vazamento. Por este motivo, o formato 

retangular é preferível, pois impede o tubilhonamento e ainda reduz projeções de metal para 

fora do molde (ASM HANDBOOK, 1992).. 

 

2.2.6.3 Canal de descida 

 

 É a junção entre a bacia de vazamento e o caminho principal do sistema de canais 

de enchimento, os canais de distribuição. São normalmente circulares, porém são empregados 

também formatos retangulares e quadrados. No canal de descida de formato circular as perdas 

de calor e as perdas de carga são menores, porém a tendência à formação de turbilhões é maior 

que nas seções quadradas ou retangulares. Recomenda-se uma formaconvergente, ou seja, sua 

área transversal na parte superior levemente maior que sua seção transversal na parte mais 

baixa; para evitar o arraste de ar para dentro da cavidade do molde (ASM HANDBOOK, 1992). 

 

2.2.6.4 Sistema de retenção de escória 

 

 O metal líquido pode conter escórias que se formam durante o processo de fusão 

e até mesmo de vazamento, além de películas de óxido que se formam durante o processo de 

vazamento do metal líquido na cavidade do molde; podendo este último estar acompanhado de 
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grãos de areia normalmente arrastados da bacia de vazamento e do canal de descida e que gera 

defeitos de inclusões nas peças fundidas. Para evitar estes defeitos, são projetados nos canais 

de distribuição sistemas de retenção de escórias com o objetivo de filtrar o metal líquido. 

 O sistema mais comum usado pelas fundições de peças automotivas e peças de 

grande porte e alta qualidade, são os filtros especiais. Estes filtros são elementos utilizados nos 

sistemas de canais para retenção de impurezas. Os elementos filtrantes mais comuns são os de 

cerâmica, mais comuns para ligas ferrosas e bronze e os filtros em forma de telas metálicas ou 

fibra de vidro enrigecidas com resinas, muito usadas para ligas não ferrosas ou com maior 

tendência a oxidação no estado líquido (ASM HANDBOOK, 1992). 

 

2.2.6.5 Canais de distribuição 

 

 São os caminhos ou os canais principais, encarregados de receber o metal do 

canal de descida e dividí-lo adequadamente entre os canais de entrada. O mesmo deve levar o 

metal líquido à temperatura adequada a todas as regiões da cavidade do molde, mesmo aquelas 

mais distantes do canal de descida. No canal de distribuição, especificamente em sua conexão 

com o canal de descida, o metal apresenta sua velocidade máxima e muda de direção 

bruscamente. Isso pode levar a formação de fortes tubilhões chegando a arrastar ar e até mesmo 

grãos de areia do molde. Este problema é resolvido acrescentando ao projeto do canal de 

distribuição uma região radial que irá diminuir a perturbação do fluxo de metal líquido (ASM 

HANDBOOK, 1992). 

 

2.2.6.6 Canais de entrada ou ataques 

 

 São canais normalmente curtos que ligam o canal principal as diversas posições 

da cavidade do molde. Devem-se evitar canais de ataque com seções circulares, quadradas ou 

triângulares para impedir o resfriamento rápido do metal, assim como evitar a entrada de 

escóreas na cavidade do molde a até mesmo para facilitar a separação da peça do restante do 

sistema de canais de enchimento. Recomenda-se uma seção retangular de largura igual a quatro 

vezes a medida de sua altura (ASM HANDBOOK, 1992). 
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2.2.7 Vazamento 

 

Para Casotti, Bel e Castro (2011) vazamento é a etapa onde o metal líquido é 

transferido do forno de fusão para a panela de vazamento e na sequência é vazado no interior 

da cavidade do molde. Deve-se atentar para variáveis importantes como a preparação da panela 

de vazamento, a temperatura de vazamento adequada e a velocidade de enchimento da cavidade 

do molde. Uma velocidade de enchimento elevada pode gerar turbulências durante o 

enchimento que por sua vez pode provocar o desprendimento de areia das paredes do molde e 

consequentemente, gerar defeitos no fundido como, por exemplo, inclusão de areia.  

Para Coutinho Neto (2004) a etapa de vazamento é a etapa na qual será feito o 

preenchimento da cavidade do molde com o metal líquido. Nesta etapa é importante realizar 

um rigoroso controle da temperatura do metal líquido logo antes do vazamento e realizar a 

operação de maneira que o jato de metal líquido da panela de vazamento para o molde seja feita 

com a menor altura possível. Se a temperatura do metal não for adequada, pode ocasionar 

defeitos em razão da baixa fluidez do metal líquido e se a altura de vazamento for excessiva, o 

metal poderá absorver mais oxigênio da atmosfera e formar uma camada oxidada além de gerar 

turbulências durante o enchimento da cavidade do molde que resultará em defeitos na peça 

fundida. 

 A definição da temperatura de vazamento depende do tipo do metal vazado, da 

forma geométrica da peça fundida e do método de vazamento que será empregado. Por 

exemplo, peças de espessura fina necessitam de uma temperatura de vazamento mais elevada. 

 

2.2.8 Desmoldagem 

 

 Logo após o molde ser vazado, o conjunto molde e metal vazado permancem 

resfriando até que a temperatura abaixe para valores que permita o manuseio deste conjunto. 

Segundo Coutinho Neto (2004) a desmoldagem é a etapa na qual a peça fundida será removida 

de dentro do molde, seja manual ou mecanicamente. 

Para Casotti, Bel e Castro (2011) a desmoldagem é a operação de retirada da 

peça fundida de dentro do molde. Nesta etapa é importante saber a temperatura da peça no 

momento da sua retirada, para se evitar choque térmico e possibilidades de geração de trincas 

no fundido. O período mínimo necessário para o resfriamento depende do metal vazado, da 

forma geométrica e quantidade de peças no molde; além do tipo do material do molde. Na 

maioria das fundições, durante a desmoldagem a areia usada para fabricação do molde que foi 
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vazado é conduzida para um sistema de recuperação que é capaz de recuperar até 98% desta 

areia e que depois será então usada para confeccionar novos moldes. 

 

2.2.9 Remoção do sistema de canais e dos massalotes 

 

Segundo Casotti, Bel e Castro (2011) trata-se simplesmente da retirada do metal 

excedente que ficou no sistema de canais e nos massalotes, sendo os mesmos removidos via 

disco de corte abrasivo ou fusão localizada via maçarico, ou até mesmo por impacto. 

Para Coutinho Neto (2004) esta etapa consiste no corte dos canais de 

alimentação e enchimento e também a remoção de rebarbas formadas pelo metal que penetrou 

nas folgas entre o molde superior e inferior e entre o molde e as marcações dos machos. É uma 

etapa importante, pois a peça é preparada para ser utilizada na usinagem ou na montagem. 

 

2.2.10 Limpeza e rebarbação 

 

Para Casotti, Bel e Castro (2011) a operação de limpeza é feita para se retirar 

grãos de areia fortemente aderidos à superfície da peça fundida. Esta limpeza é realizada 

normalmente em jatos abrasivos. A rebarbação é necessária para melhorar o acabamento 

superficial nas áreas de canais de enchimento, áreas de massalotes e naquelas áreas onde houve 

a formação de rebarbas durante o vazamento. 

 

2.2.11 Inspeção e recuperação 

 

É a etapa final do processo segundo Casotti, Bel e Castro (2011), onde a peça 

fundida é inspecionada visualmente e dimensionalmente; além de ter suas propriedades 

mecânicas ensaiadas em laboratório. Para identificar defeitos durante a inspeção é usado 

técnicas como, por exemplo, o líquido penetrante, o ultrasom e a radiografia. Tais defeitos 

podem muitas das vezes ser removidos e reparados por solda, com excessão no caso dos ferros 

fundidos onde normalmente não se admite recuperação por solda. 
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3 AREIA DE MOLDAGEM CURA A FRIO 

 

O ASM Handbook (1992) define como areia de moldagem cura a frio aquela 

areia de fundição cuja cura ou polimerização acontece à temperatura ambiente assim que o 

aglomerante e seu catalisador são misturados na areia base. Logo após finalizar o processo de 

mistura da areia base e o aglomerante, a areia de moldagem cura a frio possui fluidez e pode 

ser manuseada permitindo assim que modelos ou caixas de moldagem, bem como caixas de 

macho sejam preenchidas com a mesma. Com o decorrer do tempo, a reação de cura vai 

acontecendo gradativamente até que esta mistura tenha resistência suficiente para que seja feita 

a retirada do modelo e da caixa de macho da massa de areia curada. O intervalo de tempo 

necessário para ocorrer à cura da areia de moldagem a ponto de a mesma suportar os esforços 

de extração do modelo ou da caixa de macho pode durar poucos segundos ou até mesmo 

algumas horas. Este intervalo de tempo vai depender do tipo de areia base escolhido, do 

aglomerante utilizado, do catalisador escolhido e seu percentual de utilização na mistura e por 

fim, a temperatura da areia no momento da mistura. 

Para aglomerar os grãos de areia entre si é utilizado aglomerante orgânico, sendo 

que o mesmo irá molhar toda superfície de cada grão antes da adição de seu catalisador 

específico. Desta maneira, o aglomerante que normalmente é uma resina torna-se um polímero 

sólido no meio da massa de areia conferindo assim a resistência necessária para que o conjunto 

areia e resina apresente resistência suficiente para manter a forma requerida para a cavidade do 

molde e resistir aos esforços durante o manuseio e vazamento com metal líquido a temperaturas 

altas. 

 

3.1 AREIAS BASE  

 

Para Carey e Swartzlander (1997) a areia base é o principal constituinte de uma 

areia de fundição em quantidade. Pode-se definir as areias base como partículas de rochas em 

desagregação apresentadas sob a forma de grãos mais ou menos finos. O seu tamanho pode 

variar na faixa de 0,05 a 2 milímetros, devendo a mesma estar retida entre as peneiras de número 

10 a 270 da série de peneiras padrão. As areias base podem ser encontradas em praias, em leitos 

de rios e nos próprios desertos. 

Em uma areia de moldagem, a areia base representa de 97% a 99% dos 

componentes. Por isso, é natural que as suas características interfiram no desempenho do 

aglomerante utilizado. 
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3.1.1 Contaminantes da areia base 

 

De acordo com Carey e Swartzlander (1997) contaminantes ou impurezas são 

quaisquer componentes diferentes daqueles presentes no agregado principal. Produtos como 

argila, carbonato de cálcio e outros quando presentes em uma areia base podem afetar 

negativamente o desempenho do aglomerante utilizado. As impurezas cobrem a superfície dos 

grãos de areia e alteram a necessidade de adição dos aglomerantes, sendo necessário efetuar um 

ajuste na quantidade de catalisador para que se mantenha o mesmo tempo de extração e 

consequentemente à mesma resistência ao manuseio quando comparado a uma areia sem 

presença de contaminantes.  

Segundo Fernandes (2001) as impurezas não permitem a perfeita adesão do 

filme de ligante ao grão de areia base, provocando valores baixos de resistência mecânica após 

a cura. Eles também podem oferecer benefícios como o alívio das distorções provocadas pela 

expansão térmica dos grãos de areia, a diminuição do volume de carbono lustroso e o controle 

dos defeitos gasosos. Impurezas como óxidos de ferro e argilas podem ser estranhamente 

vantajosas sob o ponto de vista da produção de fundidos enquanto outros componentes como 

os carbonatos, causam grandes problemas na operação de recuperação térmica da areia usada. 

Ainda segundo Carey e Swartzlander (1997) quando o usuário da areia está 

ciente da natureza e da quantidade de suas impurezas, o efeito destas impurezas pode ser 

compensado por meio do ajuste do sistema aglomerante. 

 

3.1.2 Valor de demanda ácida (ADV) 

 

É importante conhecer o grau de alcalinidade da areia base segundo Galante, 

Michilli e Maspero (1997, a), para conhecer o ácido extra a ser adicionado acima do que é 

requerido pela resina. Em outras palavras, é necessário conhecer o ADV para prever o quanto 

mais será necessário adicionar em catalisador para neutralizar a areia. O termo ADV deriva da 

lingua inglesa, acid demand value. 

 O valor de demanda ácida nos permite avaliar o grau de contaminação da areia 

com materiais básicos. Estes materiais neutralizam parte do catalisador e retardam o processo 

de endurecimento, pois parte do catalisador deixará de atuar na reação de polimerização da 

resina. O valor de demanda ácida de uma areia deve ser monitorado continuamente, a fim de 

certificar-se de que a quantidade de catalisador utilizada levará ao endurecimento da mistura de 

areia no tempo requerido. 
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3.1.3 Perda ao fogo (LOI) 

 

A recuperação da areia de moldagem usada é necessária por duas razões segundo 

Galante, Michilli e Maspero (1997,b); o custo e o meio ambiente. É essencial que a areia base 

recuperada tenha um baixo percentual em finos, pois estes finos consomem parte do 

aglomerante e consequentemente resulta em uma perda de resistência mecânica do molde. Além 

disso, durante o vazamento do molde o componente volátil dos finos gera gases que podem ser 

absorvidos pelo metal. O termo LOI deriva do inglês, loss on ignition. 

O componente volátil consiste de ligante não queimado ou não removido da 

superfície do grão de areia e de catalisador dos ciclos anteriores. Um dos parâmetros para a 

avaliação dos resíduos voláteis é a perda ao fogo. Um valor aceitável para a perda ao fogo é 

definido pelo tipo de metal a ser vazado, pela constituição dos resíduos voláteis e pelo seu teor 

em nitrogênio e em hidrogênio. 

 

3.1.4 Potencial hidrogeniônico (pH) 

 

Para Fernandes (2001) trata-se de um ensaio rápido, porém de menor precisão 

que o valor de demanda ácida. Este ensaio indica as impurezas solúveis em água que estão 

presentes na areia base. O valor do pH deve ser compatível com o sistema aglomerante utilizado 

sendo que é recomendado geralmente um valor em torno de 7. Os processos fenólicos, fenólico 

furânicos e furânicos reagem em meio ácido. A utilização de uma areia base básica com pH 

maior que 7 pode provocar um consumo maior de catalisador, pois uma parte do mesmo é 

neutralizado pela própria areia. Os processos fenólico uretânico e alquídico reagem em meio 

básico, e a utilização de uma areia ácida teria comportamento semelhante ao citado 

anteriormente. 

 

3.1.5 Forma e estrutura do grão de areia 

 

A estrutura dos grãos de areia deva ser preferencialmente compacta, o que 

ocasionará menor consumo de aglomerante. Quando o grão apresenta trincas ou fissuras, a sua 

superfície específica aumenta e o ligante tende a penetrar nas trincas (FERNANDES, 2001). 

Grãos de forma arredondada necessitam de menor quantidade de aglomerante 

para sua cobertura, além de conferir à areia misturada um grau de compactação elevado e 

consequentemente uma densidade alta. Forma subangulares absorvem melhor as dilatações e 
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distorções da areia, porém conferem à mistura uma permeabilidade baixa e uma densidade 

média. Grãos angulares conferem densidade baixa aos moldes e permeabilidade alta, mas 

consomem mais aglomerante pelo aumento da superficie específica. 

 

3.1.6 Módulo de finura 

 

De acordo com Mariotto (2001) as características geométricas dos grãos de areia 

são o tamanho médio dos grãos, a distribuição granulométrica e a forma dos grãos. O tamanho 

médio dos grãos é obtido a partir da distribuição granulométrica e corresponde à média 

ponderada dos tamanhos de grãos presentes. O módulo de finura é usado para expressar o 

tamanho médio dos grãos de uma areia. 

O ASM Handbook (1992) menciona que o controle da distribuição de tamanho 

dos grãos de areia é mais importante do que o controle do formato dos mesmos, pois permite 

padronizar a área superficial e também a quantidade de vazios da massa de areia. Quando a área 

superficial do grão de areia aumenta, a quantidade de aglomerante também deve ser aumentada. 

A quantidade de vazios presentes na massa de areia determina sua permeabilidade, ou seja, a 

habilidade do molde em se deixar atravessar pelos gases gerados durante o vazamento. A 

quantidade máxima de vazios é obtida para areias de tamanho semelhantes. O grão de areia 

pequeno tende a ficar entre os graõs de areia maiores fechando os espaços vazios entre eles e 

diminuindo assim a permeabilidade do molde. 

Para Fernandes (2001) areias de mesmo módulo distribuídas em torno de três 

peneiras requerem menor quantidade de aglomerante para a obtenção de resistências 

satisfatórias, pois possuem menor superficie específica a ser coberta. Quando uma fundição 

passa para uma areia mais fina, ou para concentrações mais altas nas peneiras inferiores do 

conjunto de peneiras padrão, os requisitos quanto ao ligante podem ser elevados 

substancialmente e a permeabilidade tende a diminuir. 

 

3.1.7 Teor em finos 

 

O teor em finos elevado implica em consumo maior de aglomerante ou 

diminuição das propriedades da areia de moldagem cura a frio. Uma areia base fina pode não 

ser quimicamente inerte e não possuir refratariedade adequada ao metal a ser fundido. Deste 

modo a areia de fundição com o mínimo de grãos em forma de pó tem melhor qualidade pelo 
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fato de que o pó é muito diferente dos grãos maiores, tanto quimica como fisicamente 

(FERNANDES, 2001). 

A areia fina presente na massa de areia tende a restringir as passagens 

intersticiais, impedindo que os gases gerados pela decomposição do aglomerante passe por 

entre os grãos. As partículas menores também amolecem antes das maiores podendo ser bom 

para o controle da expansão térmica, porém representa um prejuízo para a estabilidade térmica 

e dimensional. 

Segundo Galante, Michilli e Maspero (1997) o fator mais importante a ser 

considerado nas areias finas é que a área superficial de suas partículas pode ser de até 20 vezes 

maior do que as das areias mais grossas, requerendo assim uma quantidade 

desproporcionalmente alta de aglomerante para revestir sua superficie. A Tabela 6 apresenta a 

área superficial e a densidade a granel das frações de areia retidas nas peneiras do conjunto 

padrão de peneiras para execução do ensaio de granulometria, ilustrando o fato de que as 

partículas de areia menores necessitam de uma quantidade maior de aglomerante para  revestí-

las. 

 

Tabela 6: Exemplo de área superficial e densidade a granel. 

 
                        Fonte: Galante, Michilli e Maspero; 1997. 

 

3.2 TIPOS DE AREIAS BASE 

 

Para Fernandes (2001) a escolha por um tipo ou outro deve ser realizada 

levando-se em consideração as características de cada liga metálica a ser vazada, sua 

disponibilidade e abundância na natureza, sua diversidade granulométrica, sua facilidade de 

Abertura da peneira 
(mm) - 

Areia passante

Abertura da peneira 
(mm) - 

Areia retira

Densidade a granel - 

cm3/g

Área superficial - 

pé2/libra

0,850 0,600 50.16 24.48

0,600 0,420 70.95 34.63

0,420 0,300 100.31 48.96

0,300 0,210 142.05 69.33

0,210 0,150 200.90 98.05

0,150 0,107 284.09 138.65

0,107 0,075 401.81 196.11

0,075 0,053 568.18 277.31

0,053 Fundo 742.12 362.20
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obtenção por meios simples e de baixo custo, sua refratariedade, sua pureza e por fim sua 

compatibilidade com o sistema aglomerante. Os principais tipos de areias base utilizados são: 

• Sílica 

• Cromita 

• Zirconita 

• Olivina 

• Chamote 

• Cerabeads 

   

Nesta revisão será apresentado um estudo referente à areia base de sílica 

somente, que será o tipo de areia base usado nas experiências realizadas e por ser a mais 

utilizada na indústria de fundição nacional. 

 
3.2.1 Areia base de sílica (Óxido de silício SiO2) 

 

Para Fernandes (2001) a utilização de areia base de sílica para processos de 

moldagem e macharia pode ser explicada pela facilidade de se encontrar este mineral e de 

extraí-lo da natureza. O silício é um elemento abundante na crosta terrestre.  

As principais características da areia de sílica são: 

• Massa específica aparente = 1,70g/cm3 

• Dilatação média até 1000oC = 1,5% 

• Temperatura de fusão = 1750oC 

• Temperatura de sinterização = 1350oC a 1450oC 

 

A Tabela 7 apresenta um exemplo de composição química da areia de sílica. 
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             Tabela 7: Exemplo de composição química da areia base de sílica. 

 
                                         Fonte: Fernandes; 2001. 

 

A Tabela 8 apresenta as impurezas químicas típicas encontradas na areia de 

sílica relativamente pura, comparando-as com as impurezas encontradas nas areias de lago 

utilizadas como areia base em fundições que fornecem fundidos para a indústria 

automobilística. 

 

Tabela 8: Exemplo de impurezas típicas encontradas na areia de sílica. 

 
                   Fonte: Galante, Michilli e Maspero; 1997. 

 

Uma areia de sílica ao ser extraída da natureza possui pH ácido em torno de 6, 

podendo apresentar variações dependendo do seu método de beneficiamento. Pode-se encontrar 

a sílica sob a forma anidra (sem água), hidratada (silicatos) e coloidal (vidro). Na natureza a 

sílica no estado anidro pode ser encontrada em três formas chamadas de alotrópicas, ou seja, 

Elemento Percentual em massa (%)

SiO2 99,65

Fe2O3 0,074

Al 2O3 0,110

TiO2 0,037

ZnO3 0,009

CaO2 0,004

MgO 0,004

Na2O 0,002

K2O 0,008

Constituinte Areia de lago Areia de sílica

SiO2 94,122 99,880

Fe2O3 0,483 0,011

Al2O3 2,370 0,050

K2O 0,110 0,003

Na2O 0,760 0,007

CaO 0,522 0,010

MgO 0,240 0,003

Perda ao fogo 0,343 0,036

Temperatura de fusão (oC) 1524 1718
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um mesmo material com a mesma composição química, mas com arranjo físico cristalino 

diferente. Estas formas são: 

• Quartzo: forma mais comum e de maior utilização em fundição, sendo estável à temperatura 

ambiente e com densidade de aproximadamente 2,65 g/cm3 (FERNANDES, 2001). 

• Tridimita: é a forma estável à temperatura de 867°C. 

• Cristobalita: é a forma estável à temperatura de 1470°C. 

A forma em que a sílica é utilizada é o quartzo, que apresenta vantagens para a 

sua utilização em fundição tais como, refratariedade compatível com a maioria das ligas 

vazadas, custo baixo quando comparada com outros constituintes e com outras areias base, 

formas e estruturas que conferem ao fundido um acabamento superficial bom. 

 

3.2.1.1 Quartzo 

 

Ao sofrer aquecimento, o quartzo varia a sua forma podendo apresentar 

dependendo da temperatura, as seguintes estruturas (FERNANDES, 2001): 

• Na temperatura ambiente, a areia possui uma estrutura romboédrica denominada de quartzo 

α estável (quartzo baixo). Ao sofrer aquecimento esta estrutura se mantém até atingir uma 

temperatura de 573°C. Esta areia, ao se aquecer dilata-se. 

• Caso o aquecimento continue e atinja temperaturas superiores a 573°C, ocorre na areia uma 

transformação estrutural. Esta nova estrutura de forma hexagonal, chamada de quartzo β 

estável (quartzo alto), será mantida até a temperatura de 867°C. 

Neste momento de transformação da estrutura α estável para β estável a 573°C, 

ocorre um aumento de 0,8% no volume dos grãos de areia o que representa uma dilatação de 

0.3%. Caso o aquecimento seja finalizado a temperatura inferior a 867oC, ao se resfriar a areia 

esta transformação é revertida ocorrendo uma contração dos grãos equivalente à dilatação 

sofrida com o aquecimento. Caso o aquecimento continue e se atinja uma temperatura superior 

a 867°C ocorrerá outra transformação estrutural, sendo esta nova estrutura chamada de quartzo 

β metaestável (estrutura amorfa) que se mantém até a temperatura de 1470°C. Esta 

transformação de estrutura β estável para β metaestável é irreversível, sendo que a dilatação 

sofrida pelo grão se mantém mesmo que esta areia seja resfriada até a temperatura ambiente. 

Com isto, esta nova estrutura não mais sofrerá dilatações ou as mesmas serão 

muito pequenas ao se aquecer novamente. Isto pode ser vantajoso para várias aplicações da 

areia de sílica em moldes de fundição prevenindo defeitos relacionados à dilatação dos grãos 

de areia. A fusão dos grãos de areia base ocorre entre 1650oC a 1750oC. 
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3.3 RESINAS 

 

As resinas são produtos utilizados nas areias de fundição com o objetivo de 

aglomerar ou unir os grãos de areia base entre si, conferindo ao macho ou ao molde 

confeccionado determinado valor de resistência mecânica necessário à sua utilização 

(FERNANDES, 2001). 

As resinas sintéticas utilizadas em fundição são resinas termofixas, sendo que 

as mais usadas são a fenólica e a furânica. Estas resinas apresentam características semelhantes 

para a maioria dos processos que utilizam ligantes.  

Estas resinas diferem quanto a matéria-prima, processos de fabricação, tipo de 

reação, temperatura e aditivos. 

As resinas sintéticas são polímeros preparados via processos de polimerização, 

onde moléculas monoméricas reagem entre si formando uma macromolécula denominada 

monômero (ODIAN, 2004).  

A reação de cura ou reticulação de resinas termofixas é o processo em que 

reações ocorrem interligando as cadeias poliméricas pela ação de calor ou catalisadores 

(HARPER, 2000). 

A reação de cura ou de reticulação de resinas termofixas é um processo 

complexo, definido como uma mudança irreversível nas propriedades químicas e físicas de uma 

determinada formulação resina/iniciador/promotor causada por uma reação química (ASLAN 

et al, 1997; COSTA; REZENDE; PARDINI, 2003)  

As reações de cura de resinas termofixas utilizadas em fundição são reações que 

envolvem um ácido e uma base. Se na fabricação da resina o pH do meio de fabricação for 

básico, o agente de cura a ser utilizado será ácido e vice-versa (FERNANDES, 2001). 

 

3.4 AGENTES DE CURA OU CATALISADORES 

 

Os agentes de cura ou catalisadores são compostos auxiliares utilizados em 

conjunto com os aglomerantes para promover sua polimerização ou cura, modificando a 

velocidade com que a reação de cura ocorre. Para cada situação de produção é necessário um 

agente de cura adequado (FERNANDES, 2001). 

Estes compostos devem ser utilizados em teores predeterminados, pois um 

excesso de agente de cura livre na massa de areia pode provocar acabamento superficial ruim 

nas peças produzidas com esta areia, resultando defeitos denominados pele de elefante e casca 
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de laranja, por exemplo. É importante saber que uma resistência mecânica final elevada é 

obtida com a utilização de agentes de cura menos reativos e que resultam em uma reação de 

cura mais lenta, possibilitando melhor formação dos polímeros ou das cadeias poliméricas com 

pontes de ligação entre os grãos de areia. 

 

3.5 ADITIVOS 

 

Trata-se de produtos adicionados às areias de fundição que têm o objetivo de 

compensar alguma deficiência em alguma de suas propriedades (FERNANDES, 2001). 

Os aditivos são indicados para determinados problemas ou defeitos que podem 

sucatear uma peça fundida ou aumentar o tempo de rebarbação da mesma. 

O teor a ser utilizado para cada aditivo empregado, bem como a quantidade de 

aditivos de uma mistura de areia, devem ser os menores possíveis e compatíveis com a atuação 

desejada. Os aditivos são normalmente divididos em aditivos orgânicos e inorgânicos. Para 

areia de moldagem cura a frio o aditivo mais empregado são os do tipo inorgânicos, 

especialmente o óxido de ferro. 

 

3.5.1 Aditivos orgânicos 

 

São aditivos compostos em sua maior parte de carbono. Os principais tipos de 

aditivos deste grupo são (FERNANDES, 2001): 

- Celulósicos; 

- Amiláceos; 

- Pó de carvão mineral. 

 

3.5.2 Aditivos inorgânicos 

 

Os principais tipos de aditivos deste grupo são (FERNANDES, 2001): 

- Óxido de ferro; 

- Pó de sílica; 

- Inibidores de oxidação. 
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3.5.3 Cloreto de zinco 

 

 O cloreto de zinco (ZnCl2) trata-se de um material encontrado na forma de 

cristais brancos e com uma vasta aplicação nos setores de manufatura de têxteis e para fundentes 

diversos no setor de metalurgia. É um material bastante higroscópico e por isso possui aplicação 

como agente desidratante (HOLLEMAN; WIBERG, 2001). 

Em uma solução aquosa de cloreto de zinco, tem-se o ion Zn2+ totalmente 

dissociado e, consequentemente, obtêm-se uma solução ácida. Uma solução aquosa de 6 mol 

possui um pH ao redor de 1,0.  

 Krawiec e Menting (1985) utilizaram uma solução de cloreto de zinco para 

acelerar a velocidade de cura de uma areia de moldagem cura a frio aglomerada com uma resina 

a base de álcool furfurílico, descrita pela patente americana de número US4543373. As amostras 

foram preparadas com areia base de sílica com um teor de SiO2 superior a 99%, em conjunto 

com uma resina furânica a base de álcool furfurílico e com um catalisador ácido 

benzenossulfônico com uma concentração de 75%; objetivando um tempo de vida de banca 

superior a 8 segundos e um tempo de extração inferior a 40 segundos. O processo de fabricação 

da areia de moldagem cura a frio foi realizado com um equipamento chamado de sopradora de 

areia, que realiza a mistura da mesma e em seguida sopra esta areia dentro da cavidade do 

macho ou do molde que se desaja obter. Os percentuais de adição na mistura de areia de 

moldagem utilizada no experimento foram de 1,25% de resina furânica, 40% de catalisador 

ácido benzenossulfônico e 15,0% de solução em cloreto de zinco 70%. Os resultados obtidos 

foram comparados com uma mistura de mesma composição em resina e catalisador, porém sem 

a adição de solução de cloreto de zinco. A Tabela 9 apresenta a comparação dos resultados 

obtidos. 

 

Tabela 9: Valores obtidos nos experimentos de Krawiec e Menting. 

 

                                     Fonte: Krawiec; Menting, 1985. 

 

Krawiec e Menting (1985) também compararam a utilização da solução de 

cloreto de zinco 70% em conjunto com outros tipos de catalisadores, mostrando que o tipo de 

Experimento
Solução de 

ZnCl2 70% (%)
Tempo para extração 
do molde (segundos)

Resistência à tração 
(PSI)

A 0,0 30 Não curou

B 0,0 90 325

C 15,0 30 230
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catalisador mais adequado para ser usado em conjunto com aquela solução de cloreto de zinco 

é o catalisador ácido benzessulfônico com uma concentração de 75%. A Tabela 10 apresenta 

os percentuais empregados em catalisador ácido e em solução de cloreto de zinco, assim como 

os resultados obtidos para resistência a compressão. 

 

Tabela 10: Valores obtidos em outros experimentos de Krawiec Menting. 

 

                     Fonte: Krawiec; 1985. 

 

3.6 PONTOS IMPORTANTES SOBRE AREIA DE MOLDAGEM CURA A FRIO 

 

A preparação da areia de moldagem cura a frio é um dos fatores mais 

importantes para a produção de peças fundidas com qualidade. Esta preparação consiste 

exatamente em misturar os seus diversos constituintes, seguindo alguns critérios e exigências, 

a fim de alcançar uma mistura homogênea. Somente a presença dos constituintes areia base, 

aglomerante e catalisador em teores definidos não assegura que a areia de moldagem esteja 

homogeneamente preparada. 

 

3.6.1 Mistura de areia 

 

 Fernandes (2001) classifica o misturador de areia como um dos principais 

equipamentos de uma fundição, utilizados para misturar e homogeneizar os diferentes 

constituintes de uma areia de moldagem e macharia. Para escolher o tipo mais adequado de 

misturador deve-se atentar para os seguintes aspectos: 

− Os diferentes tipos de areia de moldagem e de macharia necessários para se produzir moldes 

e machos. Os misturadores contínuos não são adequados para este caso, sendo o mais 

indicado o misturador por bateladas ou descontínuo; 

Tipo e concentração
Percentual 

empregado (%)

Bezenossulfônico 75% 50 0 51 300

Bezenossulfônico 75% 50 15 18 195

p-toluenossulfônico 65% 50 0 205 340

p-toluenossulfônico 65% 50 15 63 320

p-toluenossulfônico 65% 50 20 37 155

Dados sobre os catalisadores empregadosPercentual 
empregado em 

ZnCl2 70% (%)

Tempo para 
extração do molde 

(segundos)

Resistência à 
tração (PSI)
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− A quantidade de areia misturada necessária durante a fabricação. Neste caso, os 

misturadores contínuos são fabricados de maneira a trabalharem com vazões altas de areia. 

O misturador contínuo é o mais utilizado pelas fundições brasileiras, seja ela 

uma fundição que produz peças em escala maior ou menor. 

Galante, Michilli e Maspero (1997) sugerem uma ordem de adição dos 

constituintes no misturador. Os aditivos em forma de pó como o óxido de ferro devem ser os 

primeiros a serem adicionados a areia base e em seguida deve ser adicionado o catalisador. 

Como este último é adicionado em pequenas quantidades quando comparado à 

resina, será necessário distribuir o mesmo homogeneamente na areia base. A resina é o último 

componente a ser adicionado. 

O misturador deve garantir uma boa acuracidade na quantidade de adição dos 

constituintes, principalmente o catalisador pelo fato de o mesmo ser adicionado em quantidades 

pequenas. A quantidade de giros do eixo central, a geometria de suas lâminas e o comprimento 

útil do duto de mistura determinam a eficiência e o tempo total da mistura de areia, ou seja, o 

tempo adequado para a distribuição uniforme dos diversos constituintes ao redor de cada grão 

de areia base. 

Na prática, sabe-se que misturadores contínuos permitem realizar quantidades 

menores de areia cura a frio quando comparado a misturadores descontínuos. Isto se deve a 

homogeneidade melhor da mistura feita em misturadores contínuos. Porém, o eixo central e as 

lâminas devem ser limpos com frequência para garantir uma mistura de areia homogênea. 

Durante este procedimento de limpeza são usados produtos que possuem o efeito de retardar a 

reação de polimerização da resina furânica. Portanto, após cada limpeza é necessário certificar 

que toda região interna do duto de mistura está isento de material de limpeza. 

A Fotografia 1 apresenta o misturador contínuo de vazão alta. 
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Fotografia 1: Misturador de areia cura a frio de vazão alta. 

 
  Fonte: www.kuttner.com.br 

 
A Fotografia 2 apresenta o detalhe do duto interno de mistura. 

 

Fotografia 2: Detalhe interno do duto de mistura. 

 
   Fonte: www.kuttner.com.br 
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3.6.2 Importância da mistura 

 

O misturador deve atritar a mistura de areia fazendo com que o aglomerante, o 

catalisador e mais os aditivos cheguem até os grãos de areia base, possibilitando assim uma 

mistura homogênea. A condição ideal que se busca atingir para uma mistura de areia de 

moldagem é a que cada grão de areia base estivesse envolvido por um filme ou uma camada de 

aglomerante com seu catalisador (FERNANDES, 2001). 

No momento da compactação da areia de moldagem durante a fabricação do 

molde ou do macho, os grãos de areia base envoltos por aglomerante e seu catalisador tendem 

a se aproximar formando uma camada de aglomerante e catalisador entre os mesmos. Esta 

camada é chamada de ponte de ligação ou ponto de contato (FERNANDES, 2001). 

A Micrografia 1 apresenta a formação dos pontos de contato. 

 

Micrografia 1:  Ponto de contato ou ponte de ligação. 

 
Fonte: Autor; 2014. 

 

Esses pontos de contato são responsáveis por manter os grãos de areia base 

unidos após a cura da massa de areia. Portanto, o objetivo de se realizar a mistura é distribuir o 

Ponto de contato 

Grãos de areia base 
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aglomerante, o catalisador e, se for o caso, aditivos, ao redor dos grãos de areia base de modo 

uniforme. Na prática não se consegue este estado ideal de mistura. 

 

3.6.3 Qualidade da mistura 

 

Para Fernandes (2001) a qualidade de uma areia de moldagem depende de 

fatores relacionados ao misturador e sua operação. O tempo de mistura deve estar dentro de um 

intervalo controlado, pois quanto maior for o tempo de mistura dos constituintes melhor será a 

qualidade final da areia preparada. Porém, um tempo excessivo pode provocar o início de 

polimerização do aglomerante ainda dentro do misturador. 

A carga do misturador deve estar conforme especificação do fabricante. Dentro 

desta faixa, quanto menor for à quantidade total de constituintes colocados no misturador maior 

será a homogeneidade da areia de moldagem misturada. 

O modelo e o tipo do misturador devem ser escolhidos em função do tipo de 

aglomerante utilizado. Para areia de moldagem cura a frio, normalmente são usados 

misturadores contínuos de vazão alta. 

 

3.6.4 Propriedades de utilização 

 

A areia de moldagem cura a frio deve apresentar certas propriedades de 

utilização, sendo algumas delas medidas em laboratório por meio de corpos de prova padrão 

ensaiados em condições controladas e diferentes das condições reais de utilização. Então, 

quando da avaliação de uma areia de moldagem cura a frio, deve-se utilizar os valores obtidos 

em laboratório em conjunto com os resultados obtidos na prática, adequando um valor ao outro 

(FERNANDES, 2001). 

A composição da areia preparada, a proporção de cada constituinte, o seu 

processo de preparação, a intensidade de compactação da mesma sobre o modelo ou caixa de 

macho, o tipo de liga a ser vazada, a temperatura de vazamento necessária e as caracteristicas 

do projeto de fundição são fatores que modificam as propriedades da areia de moldagem cura 

a frio. Estas propriedades da areia cura a frio são: 

− Aptidão à moldação. 

− Resistência mecânica. 

− Permeabilidade. 

− Difusividade térmica. 
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− Estabilidade térmico dimensional. 

− Tendência ao desprendimento de gases. 

− Sinterabilidade. 

 

3.6.4.1 Aptidão a moldação 

 

A aptidão a moldação é a capacidade que a areia de moldagem cura a frio possui 

para copiar e reproduzir os menores detalhes do modelo ou da caixa de macho quando 

submetida a um esforço mínimo de compactação; produzindo um molde de densidade e dureza 

elevadas além de homogêneas ao longo de toda a massa de areia endurecida (FERNANDES, 

2001). 

 
3.6.4.2 Resistência mecânica 

 

A resistência mecânica é resultante da ação conjunta da areia base, do 

aglomerante, do catalisador e do esforço de compactação. É uma propriedade que a areia de 

moldagem cura a frio deve ter depois de endurecida, para poder se deixar trabalhar sem se 

quebrar ou se deformar durante os esforços causados pela extração do modelo ou até mesmo 

pelo manuseio do molde. 

Uma areia de moldagem cura a frio de boa qualidade deve apresentar resistência 

mecânica máxima durante a extração do modelo ou da caixa de macho, durante o manuseio do 

molde, durante o posicionamento do macho, no fechamento, na lastragem e durante o seu 

vazamanto com metal líquido. 

Esta mesma areia de moldagem cura a frio deve ainda apresentar resistência 

mecânica média ou compressível durante a solidificação da liga vazada para evitar trincas ou 

tensões internas geradas durante a contração da liga; e por fim, uma resistência mecânica 

mínima durante a desmoldagem da peça vazada. Esta última é uma propriedade que toda areia 

de moldagem cura a frio possui e é conhecida por colapsibilidade (FERNANDES, 2001). 

 

3.6.4.3 Permeabilidade 

 

A permeabilidade é a capacidade que a areia de moldagem cura a frio tem de se 

deixar atravessar por gases oriundos normalmente do ar da cavidade do molde, da queima do 

aglomerante e do catalisador, de gases como hidrogênio e oxigênio dissolvidos no metal líquido 
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e que se desprendem quando da solidificação da liga vazada. Se estes gases não conseguem 

atravessar a massa de areia curada, podem ficar retidos no metal líquido e ocasionar vazios após 

a solificação da peça fundida. 

A permeabilidade é determinada em laboratório medidndo o tempo gasto para 

um determinado volume de ar atravessar um corpo de prova padronizado. O índice de 

permeabilidade representa o volume de ar em cm3, que atravessa em um minuto à pressão de 

1g/cm3 uma porção de areia do corpo de prova de 1cm2 de seção transversal e de 1cm de altura 

(FERNANDES, 2001). 

 

3.6.4.4 Difusividade térmica 

 

A difusividade térmica é a capacidade da areia de moldagem transferir calor das 

partes mais quentes e próximas ao metal liquido para as partes mais frias. Esta transferência 

acontece por meio da condução de calor de grão para grão. A transferência de calor de um 

molde é influenciada pela sua densidade de compactação, sua condutividade térmica e a 

capacidade térmica dos grãos de areia base. 

A difusividade térmica do molde está relacionada com sua permeabilidade, pois 

os gases que saem pela massa de areia também levam calor e ajudam a elevar a difusividade 

térmica. Esta propriedade pode influenciar a estrutura final da liga vazada em função do 

aumento na velocidade de resfriamento que consequentemente resulta em uma estrutura de 

grãos finos e com melhores propriedades mecânicas. 

Conhecer a difusividade térmica do molde é importante, porém a sua 

determinação é complexa (FERNANDES, 2001). 

 

3.6.4.5 Estabilidade térmico dimensional (ETD) 

 

A estabilidade térmico dimensional está diretamente ligada ao fenômeno de 

dilatação da areia quando aquecida. Se uma areia apresenta boa estabilidade térmico 

dimensional, não mostra grandes variações dimensionais em partes mais aquecidas do molde 

em relação a partes menos aquecidas. A expansão do grão de areia base depende de fatores tais 

como: 

− Tipo de areia base utilizada. 

− Tamanho, forma e distribuição granulométrica dos grãos. 

− Difusividade térmica do molde. 
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− Temperatura da liga vazada. 

− Tamanho e forma das peças. 

− Tempo de vazamento do molde. 

− Compactação do molde. 

− Resistência mecânica e plasticidade da areia. 

 

A expansão do grão gera tensões na massa de areia, trincas e quebras de partes 

das paredes do molde; ocasionando assim defeitos de dilatação da areia. As areias base de sílica 

são mais sujeitas a defeitos relacionados com a dilatação do quartzo α para quartzo β. 

 

3.6.4.6 Tendência ao desprendimento de gases (TDG) 

 

Um molde pode ter boa permeabilidade, mas se produzir muitos gases pode 

gerar defeitos no fundido. Os gases podem ser causados pela combustão de produtos contidos 

na areia, variando com a temperatura de vazamento do metal líquido, com as características da 

areia e com o posicionamento dos canais de ataque. 

Recomenda-se não direcionar um fluxo grande de metal líquido em um único 

local no molde (FERNANDES, 2001). 

 

3.6.4.7 Sinterabilidade 

 

A sinterabilidade segundo Fernandes (2001) caracteriza-se pelo ponto de 

sinterização da areia ou pela temperatura a partir da qual se observa o início do amolecimento 

dos grãos de areia. Um grande amolecimento dos grãos em áreas de contato com o metal causa 

maior aderência dos grãos de areia na superfície da peça e dificultam a operação de rebarbação, 

além de diminuir a porcentagem de areia recuperável após desmoldagem. 

 

3.7 ASPECTOS DE UTILIZAÇÃO DA AREIA DE MOLDAGEM CURA A FRIO 

 

Para Ashland (1996) o fator mais importante a se estabelecer em qualquer 

processo é a sua estabilidade. Cada sistema de aglomerante à base de resina cura a frio é afetado 

de uma forma diferente por fatores que parecem não ser parte do processo. Alguns deles são 

temperatura ambiente, temperatura e limpeza superficial dos modelos, temperatura e 

viscosidade dos componentes da resina, umidade de qualquer fonte, contaminantes, alterações 
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de temperatura inesperadas e outros elementos pouco perceptíveis do processo de manufatura 

de moldes e machos.  

 

3.7.1 Segregação da areia 

 

Segundo Carey e Swartzlander (1997) sempre que uma quantidade de partículas de 

areia é atirada, soprada, empilhada ou descarregada em qualquer ponto não equipado com 

dispositivo anti segregação, ela tende a se agrupar em segmentos distintos, cujo tamanho das 

partículas é similar. Este fenômeno é conhecido como a segregação da areia. 

A segregação ocorre porque as partículas com formatos e tamanhos diferentes 

tendem a voar, rolar e se movimentar de maneiras diferentes. Além de provocar variações de 

resistência, a segregação da areia frequentemente altera os requisitos do catalisador, pois a 

química das partículas menores tem maior efeito sobre o valor da demanda ácida. Além disso, 

as partículas menores possuem maior superfície específica a ser recoberta e consequentemente 

elevam a necessidade de adição de aglomerante. 

Os fragmentos mais finos de areia, são resultado do atrito entre os grãos durante 

a sua movimentação. Para diminuir este atrito é aconselhável utilizar correias transportadoras, 

elevadores de caneca ou sistemas de transporte pneumático com baixo volume de ar. O Quadro 

4 apresenta a (a) areia angular antes de ser transportada e, (b) areia angular depois de ser 

trasnportada (ASHLAND, 1996).  

 

Quadro 4: Efeito do transporte da areia por distâncias longas. 

 

(a) Areia angular antes de ser transportada                 (b) Areia agular depois de ser transportada 

Fonte: Ashland; 1996. 
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3.7.2 Tempo de vida de banca 

 

O tempo de vida de banca ou simplemente tempo de banca, traduz o tempo em 

que uma areia pode ser manuseada para confecção do molde ou do macho. Durante este 

intervalo de tempo às reações químicas entre aglomerante e catalisador estão se iniciando. Com 

o passar do tempo às reações tornam-se mais intensas, iniciando a formação das pontes de resina 

entre os grãos de areia. Neste período, denominado tempo de extração, a areia deve permanecer 

em repouso, sem movimentações, pois estas pontes que se formam inicialmente são frágeis e 

se quebram com facilidade. Uma vez esta ligação rompida, a mesma não se forma de novo, 

ocasionando a redução da resistência do molde ou macho (FERNANDES, 2001). 

 

3.7.3 Tempo de extração do modelo 

 

Para Galante, Michilli e Maspero (1997) uma característica de uma mistura de 

areia de moldagem cura a frio de boa qualidade é a capacidade para endurecer rapidamente 

permitindo assim que o modelo ou a caixa de macho sejam extraídos. Esse período de tempo é 

chamado de tempo de extração. Assim que a caixa de moldagem ou a caixa de macho tenha 

sido preenchida, a mistura deverá endurecer o mais rápido possível até uma consistência que 

permita ao molde ou macho ser extraído sem causar nenhuma alteração dimensional aos 

mesmos. 

Claramente existe um conflito entre os requisitos de tempo de trabalho e tempo 

de extração, pois ao se diminuir o tempo de extração o tempo de manuseio da areia também 

diminuí. A relação entre estes deve ser tão alta quanto possível, uma vez que a fase de 

moldagem normalmente exige mais tempo do que a preparação e a extração. Essa relação 

depende do tipo de resina cura a frio, do tipo e quantidade de catalisador, da qualidade e 

temperatura da areia além de ser um fator chave para a taxa de produção. 

 

3.7.4 Relação resina/areia e areia/metal 

 

É evidente que a porcentagem de resina utilizada para aglomeração da areia 

exerce grande influência na eficácia e na facilidade de sua recuperação segundo Rampazzo e 

colaboradores (1989). Assim, à medida que aumema a quantidade de resina, aumenta também a 

dificuldade de recuperação da areia usada. 
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Por outro lado, a utilização de uma grande relação areia/metal, em peso, aumenta 

a dificuldade do trabalho na recuperação, uma vez que o gradiente térmico no vazamento é 

suficiente para decompor toda resina a uma profundidade de 5cm da face interna do molde. 

Outros fatores que facilitam a decomposição do aglomerante e, portanto, a 

recuperação da areia usada são as altas temperaturas de vazamento, ligas com solidificação 

lenta e peças fundidas de seções espessas. 

 

3.7.5 O efeito do calor do vazamento na regeneração 

 

Segundo Galante, Michilli e Maspero (1997) no início do vazamento os 

constituintes de ponto de ebulição baixo são queimados, precedidos pelos constituintes de ponto 

de ebulição mais alto, até serem completamente destruídos. Um material orgânico, como a 

resina, rapidamente submete-se por diversas mudanças com a variação de temperatura. Os 

constituintes de ponto de fusão baixo são queimados dentro de uma hora a temperatura de 

250ºC, enquanto os constituintes de ponto de fusão mais alto são queimados a 750ºC em poucos 

minutos. A combustão da resina acontece em 20 a 30 minutos a temperatura de 900ºC, enquanto 

a 1100ºC são necessários somente alguns segundos. 

A combustão é um processo químico no qual os materiais orgânicos constituídos 

de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre em várias configurações moleculares são 

teoricamente transformados em H2O, CO2, N2O e SO3, na presença de oxigênio e sendo 

facilmente absorvidos pelo metal líquido. 

 

3.8 REGENERAÇÃO DE AREIAS DE MOLDAGEM CURA A FRIO 

 

Segundo Combe (1998) a presença de agentes de aglomeração químicos e outros 

aditivos fazem com que a areia de fundição usada seja classificada como rejeito cuja deposição 

deve ser feita em locais especiais e controlados. Como resultado, os custos tendem a aumentar 

drasticamente. 

Tendo em vista que a areia não pode ser encarada como um bem descartável, a 

maioria das empresas de fundição possuem instalações para realizar a regeneração da areia de 

moldagem usada, de modo a obter um produto com propriedades que se aproximem daquelas 

da areia nova. Regenerar significa devolver as características de areia base nova a uma areia 

base já preparada anteriormente. 
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Uma areia regenerada seria então uma areia usada, da qual foram eliminadas as 

substâncias que estavam ligadas, aderidas aos grãos de areia, conseguindo-se assim uma 

superfície de grão limpa. O processo de regeneração de uma areia de fundição envolve etapas 

que podem ser resumidas conforme segue: 

− Desagregar os torrões, grumos que a areia apresenta, quebrando as ligações existentes entre 

os grãos de areia, tornando a areia solta. Esta etapa caracteriza um processo simples de 

recuperação de areias. 

− Remover da areia, após a mesma ter passado pela etapa anterior, os resíduos do aglomerante 

utilizado que se encontra ligado, aderido aos grãos, bem como aditivos e outros produtos 

que se encontram na massa da mesma. Esta etapa melhor caracteriza um processo de 

regeneração de areias. 

− Retirar, da massa de areia, resíduos metálicos que podem se apresentar sob a forma de gotas 

ou de óxidos. 

Segundo Fernandes (2001) após estas etapas, a areia se encontra em condições 

de ser reutilizada, com características que dependerão da eficiência do processo de regeneração. 

Para Galante, Michilli e Maspero (1997) a regeneração da areia tem sido parte 

do ciclo de fundição há alguns anos como um estágio intrínseco e indispensável, em razão dos 

seguintes motivos: 

− A necessidade de ter mais estabilidade térmica. 

− O custo da areia nova. 

− A elevação rápida no custo de deposição da areia usada. 

− A dificuldade de encontrar aterros adequados para deposição. 

A expansão térmica da sílica em razão das mudanças na morfologia do quartzo 

são praticamente irreversíveis na areia regenerada em virtude do calor repetitivo que a mesma 

sofre. O uso desta areia reduz os defeitos superficiais nos fundidos causados pela deformação 

a quente das superfícies dos moldes. 

A eficiência de uma planta de regeneração de areia e seu estado de manutenção, 

podem ser facilmente determinados pelo acompanhamento dos seguintes controles feitos na 

areia regenerada: 

− Determinação da distribuição granulométrica e módulo de finura. 

− Determinação das características mecânicas da mistura de areia após reutilização, 

comparando com as de uma mistura de areia nova. A redução da resistência à flexão é 

aceitável, com a condição de que não seja mais que 20%. 
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− Determinação da temperatura de sinterização. A importância disto é descrita a seguir: a 

areia que sinteriza a 1.450oC e que possui um teor em quartzo 99%, sinteriza a 1.250oC 

quando o teor em quartzo reduz para 96% em razão da contaminação por componentes de 

ponto de fusão baixo. 

− Determinação da sua perda ao fogo. 

− Determinação do valor de demanda ácida. 

Os processos mais utilizados para a regeneração da areia de moldagem cura a 

frio são os processos de recuperação mecânica, térmica e por via úmida. Esta revisão contempla 

somente os processos de recuperação mecânicos e térmicos, que são os de maior utilização 

prática nas fundições brasileiras. 

 

3.8.1 Regeneração por atrito mecânico 

 

De acordo com Combe (1998) o atrito mecânico há muito tempo é um aspecto 

básico da tecnologia de recuperação de areia de moldagem cura a frio, e muitos construtores de 

instalações fornecem este tipo de equipamento mundialmente, mas por limitações de espaço é 

difícil apresentar uma pesquisa profunda sobre a extensa gama de sistemas por atrito 

disponíveis para indústria de fundição. 

A areia base usada é submetida a uma agitação ocasionada por meios mecânicos, 

fazendo com que haja atrito entre os grãos de areia, provocando impactos entre os mesmos e 

entre as partes do equipamento utilizado. Por meio destes impactos são quebradas as ligações 

entre os grãos e podem ser removidas as coberturas de aglomerante dos mesmos. 

Para se conseguir este atritamento, geralmente são utilizados meios que fazem 

arremesso pneumático, arremesso por meio de turbinas, tamboramento e vibração. A eficácia 

do atritamento mecânico é melhorada quando o material aderente a ser removido é duro e frágil 

e se desprende em partes ou em sua totalidade dos grãos, dependendo da intensidade e do tempo 

utilizado para o atritamento. As partículas removidas possuem dimensões muito pequenas e 

podem ser retiradas por meio de uma corrente de ar, sendo coletadas em ciclones e filtros. 

O sistema de recuperação fabricado por uma companhia norte americana, a 

Simpson National Engineering Company, usa estes conceitos. A instalação chamada de 

scrubber pneumático Pro Claim, apresentada no Esquema 5, é baseada em uma série de tubos 

verticais por meio dos quais a areia base, aprisionada no ar a velocidade alta, é transportada 

para cima, a uma velocidade controlada. Na saída de cada tubo, a areia colide com a base de 

uma placa cônica, contra a qual ela fica momentaneamente aprisionada, sendo submetida a um 



   
74 

intenso atrito gerado pela velocidade alta da areia que sai da parte inferior do tubo. A areia que 

cai continuamente de um cone é lavada por uma corrente de ar que carrega o aglomerante 

residual e os finos.  

O processo de recuperação abrange a passagem de areia base da célula de um 

tubo para outra célula. Quanto maior o número de ciclos, mais eficiente será o processo. 

 

Esquema 5: Instalação por atrito mecânico. 

 
                               Fonte: Combe; 1998. 

 

3.8.2 Regeneração térmica 

 

Os processos de regeneração térmica têm a capacidade de fornecer ao fundidor 

uma areia base que, em muitos casos, tem propriedades tão boas quanto às de uma nova, e às 

vezes superiores segundo Combe (1998). Como resultado, porcentagens significativamente 

altas de areia recuperada podem ser utilizadas tanto na moldagem como na macharia, 

proporcionando uma redução substancial dos custos de deposição de material em aterros 

industriais. 

Segundo Fernandes (2001) é necessário promover uma movimentação da areia 

dentro do equipamento de regeneração para homogeneizar o aquecimento dos grãos, 

melhorando a eficiência do processo. São normalmente encontradas duas formas de 

regeneração térmica, a saber: 
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− Por meio de fornos rotativos; 

− Por meio de leitos fluidizados. 

A forma mais encontrada é a por leito fluidizado, em que o aquecimento na 

maioria dos casos é realizado com gás, podendo também ser encontrados equipamentos 

elétricos. 

O Esquema 6 apresenta um dos processos de recuperação térmica atualmente 

disponíveis e que está descrito por Combe (1998). 

 

Esquema 6: Instalação por regeneração térmica. 

 
                             Fonte: Combe; 1998. 

 

No tratamento da areia aglomerada organicamente, o material é primeiramente 

reduzido mecanicamente para um dado tamanho de grão, e tem todos os contaminantes 

metálicos peneirados magneticamente. A areia é então transferida para um silo pulmão de onde 

ela é alimentada, por meio de um transportador em parafuso, em um recipiente para calcinação, 

no qual o ingresso de areia é cuidadosamente medido. O recipiente cilindrico é totalmente 

isolado e incorpora, na sua seção central, uma placa base de aço inoxidável que é equipada com 

um conjunto de bicos patenteados de fluidização que fornecem gás à câmara superior. A mistura 

de ar e gás na câmara produz uma temperatura de calcinação de 700°C no caso de uma areia 
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contendo 1% de resina. Uma propulsão regulada de areia aquecida drena, por meio de uma 

válvula, uma corrente ascendente de ar que reduz a temperatura da areia para mais ou menos 

200oC, em um pré-esfriador de leito fluidizado, de onde o material é transferido para o 

resfriador final que também tem a forma de um leito fluidizado equipado com um banco de 

tubos preenchidos com água. Finalmente, a areia regenerada passa por uma peneira vibratória 

para eliminar todos os contaminantes que podem permanecer. 

 

3.8.3 Grau de regeneração 

 

Galante, Michilli e Maspero (1997) afirmam que o grau de regeneração é dado pela 

redução na quantidade de substâncias indesejáveis na areia por ciclo operacional. Na prática, 

estes são resíduos de ligantes e catalisadores. O valor é expresso como uma porcentagem de 

redução nos resultados de ensaios de perda ao fogo. 

A planta de regeneração é parte da técnica para se atingir o grau de regeneração 

da areia de moldagem recuperada; este resultado é somado com a técnica de usar o efeito do 

calor do vazamento. A maior contribuição para atingir um dado grau de regeneração, é em razão 

de fatores como o tipo e porcentagem de resina e catalisador usado, uma relação baixa de 

areia/metal e finalmente a quantidade de areia nova utilizada. 

O nível aceitável de regeneração é definido pela quantidade de gás produzido 

pela decomposição da resina e do catalisador, e a aceitabilidade de existência de defeitos na 

liga fundida. O Gráfico 1 apresenta o percentual de perda de uma mistura de areia nova por 

queima correlacionada com a relação areia/metal. Os valores demonstram o efeito dessa relação 

no grau de regeneração. É muito importante conhecer a relação entre a máxima perda ao fogo 

aceitável e a contribuição da auto regeneração. 
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Gráfico 1: Relação entre areia/metal e valores de perda ao fogo. 

 
                      Fonte: Combe; 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
78 

4 AREIA DE MOLDAGEM FURÂNICA CURA A FRIO 

 

Segundo Carey e Lott (1998) a resina do tipo furânica foi introduzida como 

aglomerante para areia de fundição originalmente em 1958, como um sistema de aglomerante 

furânico de cura ácida. Dois anos mais tarde, a indústria automotiva modificou a resina para 

que ela pudesse ser utilizada com um catalisador à base de sal ácido e utilizada para fabricação 

de machos pelo processo hot-box. No início dos anos 80, a resina furânica tornou-se o 

aglomerante mais amplamente consumido, e permanece sendo o sistema cura a frio mais 

vendido atualmente. 

Quando o fundidor ouve falar em areia de moldagem furânica cura a frio, ele 

geralmente a associa ao sistema de cura ácida. Este é um sistema de aglomerantes de duas 

partes, que consiste em um catalisador ácido e em uma resina do tipo furânica reativa. O sistema 

furânico cura a frio tem uma resistência a quente alta e características excelentes de 

desmoldagem. Ele pode ser utilizado para produzir todos os tipos de peças fundidas metálicas 

em vários tamanhos. Contudo, em virtude do ácido provocar uma mancha esverdeada na 

superfície dos fundidos de alumínio, ele raramente é utilizado na produção destas ligas. 

A areia de moldagem furânica cura a frio é facilmente recuperável por técnicas 

térmicas ou mecânicas, apesar de toda a atenção necessária aos resíduos deixados na areia pelo 

catalisador. Normalmente, a quantidade de aglomerante furânico utilizado é de 0,9% a 2%, com 

base no peso da areia. Os níveis de catalisador são geralmente de 20% a 50%, com base no peso 

do aglomerante. A resina furânica cura a frio catalisado por ácido não trabalha bem com areias 

de sílica que possue elevada demanda ácida; e com agregados muito básicos, tais como a 

olivina. Como em todos os sistemas cura a frio, a temperatura é o fator principal, uma vez que 

o componente catalisador precisa trabalhar em combinação com ela para iniciar e manter as 

reações químicas de cura. 

Uma característica única da resina furânica é que, quando polimerizada com um 

ácido forte, ela passa por uma transformação de cor específica, tomando-se primeiro verde e 

depois preta. A mudança de cor resulta da formação de compostos cromofóricos durante os 

estágios de cura, que são reações químicas que produzem cor quando elas ocorrem. A luz 

ultravioleta quebra a conjugação cromofórica, de modo que a cor retomará, eventualmente, à 

aparência natural amarronzada do revestimento. A troca de cor não tem efeito físico aparente 

nas propriedades da areia revestida. 
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4.1 RESINA FURÂNICA 

 

O álcool furfurílico é a matéria prima básica para a família de resinas furânicas 

de cura a frio catalisadas por ácido (CAREY; LOT, 1998). Ele é produzido por materiais 

vegetais residuais, tais como a casca do milho e do arroz. As resinas furânicas são 

comercialmente classificadas de acordo com os teores de nitrogênio e de água. O teor de 

nitrogênio varia de 0% a 11%, isto é, tipos furânicos de zero, baixo, médio e alto nitrogênio. Já 

a porcentagem de água pode estar na faixa de 0% a 30%. Quanto mais baixo o teor de nitrogênio 

e o teor de água, mais alta é a qualidade do aglomerante furânico. Quanto mais alta é a 

porcentagem de álcool furfurílico, melhor o ambiente de manufatura de machos e moldes e as 

propriedades de fundição do sistema e, infelizmente, mais alto o preço. 

Freqüentemente, a resina cura a frio com base furânica é modificada com uréia, 

formaldeído, fenol e uma variedade de extensores. Outros materiais, conhecidos como 

modificadores, podem ser utilizados para neutralizar o formaldeído livre, estabilizar a resina, 

aumentar as propriedades de revestimento e resistência, além de controlar a reatividade. 

Infelizmente, os modificadores efetuam invariavelmente esta tarefa com o prejuízo de algumas 

outras propriedades desejáveis da resina. 

O resultado do ensaio de valor de demanda ácida é utilizado para quantificar a 

quantidade de material solúvel ácido na areia. Há um significado especial quando os sistemas 

furânicos cura a frio são envolvidos, porque estes materiais ácidos solúveis, normalmente 

solúveis no catalisador ácido, não podem ser identificados em uma determinação simples do 

pH, em meio à base de água. Como a água é o meio de suspensão para o teste do pH, sua leitura 

mostrará somente a presença e a quantidade de materiais solúveis em água. O valor negativo 

da demanda ácida mostra a presença de elementos também ácidos na areia, que adicionam o 

catalisador ao sistema. O resultado de materiais catalisadores residuais é um excesso de 

catalisação da resina. A areia recuperada mecanicamente, contendo material acidificado, é um 

exemplo clássico deste efeito. 

 

4.2 CATALISADOR ÁCIDO 

 

Uma das funções do catalisador ácido do sistema furânico cura a frio é 

neutralizar os contaminantes alcalinos da areia. Este catalisador inicia e sustenta a cura do tipo 

condensação do sistema furânico cura a frio, efetuando uma reação com ligações encadeadas. 

A condensação do sistema furânico cura a frio produz água, tendendo a diminuir a velocidade 
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de cura. Isto faz com que a areia do macho ou do molde cure de fora para dentro (CAREY; 

LOT, 1998). 

O resultado é que a areia revestida, que está exposta ao ar, cura antes da areia 

subsuperficial. O tipo externo interno de cura é o que faz com que a cura profunda seja de 

interesse do fundidor que trabalha com o sistema cura a frio furânico. Também é a razão pela 

qual é frequentemente utilizado um haste de metal fina (geralmente um prego comprido), para 

penetrar a superfície do macho ou do molde à medida que eles vão curando, a fim de determinar 

quanto do material já está curado. Em razão do efeito de diluição que os subprodutos da água 

de reação têm sobre a velocidade de cura, é vantajoso utilizar catalisadores ácidos concentrados 

para otimizar a velocidade e as propriedades de cura profunda. 

 

4.2.1 Tipos de catalisadores ácidos do sistema furânico cura a frio 

 

Carey e Lott (1998) classificam os catalisadores ácidos mais comuns deste sistema 

em ordem de reatividade conforme segue: 

− Ácido fosfórico 75%; 

− Ácido fosfórico 85%; 

− Ácido sulfônico tolueno; 

− Ácido sulfônico xileno; 

− Ácido sulfônico benzeno. 

Todos os catalisadores ácidos são transportados na água e os tipos sulfônicos 

normalmente contêm também várias porcentagens de álcool. Os ácidos fosfóricos trabalham 

bem com muitos aglomerantes furânicos, mas em virtude de serem relativamente fracos, podem 

não ser adequados para a reatividade baixa e zero de nitrogênio nos sistemas cura a frio 

furânicos. 

A escolha do catalisador é importante, porque ele afeta significativamente o 

desempenho do aglomerante. A velocidade de cura pode ser ajustada trocando-se o tipo e/ou a 

porcentagem do catalisador. Tempos de extração mais rápidos requerem uma quantidade 

aumentada de catalisador ou uma conversão para um tipo mais forte de catalisador. As 

características de cura e extração dependem de fatores como o valor da demanda ácida da areia, 

a reatividade do aglomerante, a quantidade do revestimento de resina da areia, a temperatura 

dos componentes, o teor de umidade da areia, a umidade relativa do ar e o teor de água na resina 

e no catalisador. Notar que a umidade de quaisquer das fontes diminui a velocidade da reação 

de cura (ABIFA, 2013). 
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O ácido sulfúrico é adicionado algumas vezes como um reforço para todos estes 

ácidos, mas resulta em um odor forte, similar ao do enxofre, nas áreas de vazamento. Ele 

também aumenta a possibilidade da absorção de enxofre na superfície do fundido, que pode ser 

um problema significativo para o aço e para o ferro fundido nodular. Os sistemas furânicos 

catalisados com ácido geralmente trabalham bem nas areias de fundição, com a exceção das 

areias de sílica com alta demanda ácida e de olivina. Recomenda-se que seja utilizado um grão 

de areia de sílica redondo para que as propriedades ótimas de resistência sejam alcançadas. 

Normalmente, a areia de lago ou de bancos de areia desenvolve uma resistência à tração mais 

baixa e requer uma quantidade alta de catalisador para que haja um desempenho satisfatório 

(CAREY; LOT, 1998). 

 

4.3 SEQUÊNCIA DE ADIÇÃO DO CATALISADOR 

 

O catalisador deve ser sempre adicionado primeiro à areia base e completamente 

misturado, antes da adição da resina. Se ao contrário, a resina revestir a areia base primeiro, a 

concentração do catalisador tende a ser muito alta no ponto em que ele é introduzido. A 

conseqüência disto é um excesso de catálise do volume de resina e uma significativa perda de 

resistência. O sistema cura a frio furânico forma um aglomerado mais fraco quando catalisado 

em excesso. Uma resina furânica excessivamente catalisada tende a passar rapidamente para a 

cor preta ou a adquirir uma aparência salpicada, semelhante a grãos de sal e pimenta. Este efeito 

é o resultado de uma distribuição não uniforme do catalisador sobre os grãos de areia e ocorre, 

freqüentemente, quando o catalisador e a resina são aplicados inesperadamente a uma areia 

quente que está sendo revestida, ou quando são colocados em um misturador de baixa 

intensidade, ou ainda quando o misturador não está trabalhando adequadamente. 

Conseqüentemente, quando o ácido é adicionado à areia base nova ele tende a preencher os 

furos dos grãos de areia, o que resulta em alguns grãos mais ácidos que outros. Esta é uma 

explicação provável para o efeito sal e pimenta descrito anteriormente (CAREY; LOT, 1998). 

Quando a resina encontra grãos contendo quantidades diferentes de ácido, eles 

são catalisados em excesso e se tornam pretos. Se o efeito sal e pimenta é observado, a adição 

de ácido deverá ser modificada, de modo que o catalisador seja atomizado quando adicionado 

a um misturador contínuo. O ácido deve ser colocado lentamente no misturador em uma 

corrente fina, à medida que a areia é misturada, ao invés de ser virado em um furo cavado dentro 

da areia, quando o misturador ainda está desligado. Eventualmente, mesmo se o efeito sal e 
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pimenta ocorrer, a superfície da areia inteiramente revestida tornar-se-á preta e o efeito 

desaparecerá. 

O catalisador e a resina nunca devem ser adicionados simultaneamente ou sob 

qualquer circunstância, misturados. Pode ocorrer uma explosão resultante da reação química 

exotérmica não controlada, que se dá em função da mistura dos líquidos. É importante notar 

que uma dada resina furânica catalisada com ácido fosfórico desenvolve uma resistência à 

tração mais alta que uma catalisada com ácido sulfônico forte. Em geral, quanto mais fraco o 

ácido ou mais devagar o catalisador, maior é a resistência à tração das areias aglomeradas com 

resinas. 

 

4.4 VARIÁVEIS DO PROCESSO QUE AFETAM O DESEMPENHO DO SISTEMA 

 

Segundo Carey e Lott (1998) a quantidade de resina furânica cura a frio utilizada 

com areia de sílica é geralmente de 0,9% até 2%, baseado no peso da areia. 

Normalmente, os níveis de catalisador são de 20% a 50%, com base no peso do 

aglomerante. 

O intervalo de tempo de vida de banca, no caso da resina furânica cura a frio 

com areia de baixo valor de demanda ácida, é normalmente de 50% a 60% do tempo de 

extração. Os tempos típicos de extração vão de 1 minuto até cerca de 30 minutos. Já o tempo 

de extração é um dos aspectos mais complicados dos sistemas furânicos cura a frio. 

 

4.4.1 Temperatura da areia 

 

A temperatura da areia base é tão importante para o processo furânico cura a frio 

como o próprio catalisador (CAREY; LOT, 1998). Ela precisa ser monitorada, controlada e, se 

possível, mantida constante. Um resfriador ou um aquecedor de areia são o melhor caminho 

para controlar o elemento de operação mais importante no sistema furânico, que é, sem dúvida, 

a areia base. Teoricamente, sua temperatura deve permanecer entre 21°C e 32°C. 

A velocidade de cura aumenta e diminui paralelamente ao aumento e à 

diminuição da temperatura. A alteração na velocidade é baseada na regra dos dez graus 

centígrados, que afirma que a cada aumento de 10°C, a velocidade da reação química do 

aglomerante é duplicada, caindo para a metade para cada 10°C a menos. Podem ser feitos 

ajustes na quantidade de catalisador para a flutuação de temperatura, mas é melhor controlá-la 

do que ajustá-la continuamente. 
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4.4.2 Tipos de areia base 

 

Os sistemas furânicos curados por ácido trabalham bem com a maioria das 

fundições que operam com areia do tipo sílica, incluindo a areia de cromita e a de zirconita 

(CAREY; LOT, 1998). As exceções são a sílica com valor de demanda ácida alto e as olivinas 

muito básicas. Estas exceções existem porque as areias básicas com um valor de demanda ácida 

alto contêm contaminantes que utilizam uma parte do catalisador para neutralizá-los, antes de 

começar a curar a resina. A areia de olivina, por outro lado, é um agregado mineral alcalino que 

não pode ser catalisado por ácido. 

A areia de sílica em grãos redondos e limpos desenvolve o máximo das 

propriedades de resistência ao manuseio, mas também uma densidade alta na compactação que 

pode ocasionar defeitos de veiamento, resultado do aparecimento de trincas na superfície do 

molde que são causadas pela expansão da areia base de sílica quando do seu aquecimento 

durante o vazamento do metal dentro do molde. O metal líquido penetra nestas trincas 

resultando um defeito superficial nas peças fundidas com aspecto de veios.  

Os grãos de sílica tipo angular desenvolvem resistência ao manuseio menor, mas 

por outro lado possuem menos defeitos de veiamento. As areias de lago e de banco requerem 

uma grande quantidade de catalisador para haver um desempenho satisfatório, embora 

contenham uma quantidade significativa de materiais não silicosos, que reduzem o veiamento 

e outros defeitos. 

 

4.4.3 Densidade compactada 

 

Para Carey e Lott (1998) é importante aumentar a densidade da areia por meio da 

compactação, o que deve ocorrer enquanto ela estiver fluida e revestida recentemente. Uma vez 

revestida, a perda da fluidez dos sistemas furânicos cura a frio é rápida. A perda resultante da 

densidade e da resistência à tração acompanha a perda de compactabilidade. 

 

4.4.4 Perda ao fogo 

 

O ensaio de perda ao fogo mede a quantidade de materiais combustíveis 

presentes na areia na forma de matéria prima revestida ou recuperada. A perda ao fogo de uma 

areia revestida indica a quantidade de aglomerante e de catalisador presentes na areia. A perda 

ao fogo da areia recuperada é útil para se determinar a quantidade de materiais combustíveis 
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remanescentes após a recuperação. O melhor valor para a perda ao fogo deste tipo de areia é 

zero, mas é geralmente aceitável valores de até 2%. 

 

4.4.5 Umidade 

 

A umidade na areia dilui o catalisador ácido e diminui a reação de cura do tipo 

condensação (CAREY; LOT, 1998). A areia com nível de umidade acima de 0,2% diminui 

significativamente a velocidade de cura, abaixa a resistência curada, diminui a fluidez e produz 

propriedades de cura pela massa inferior. A umidade relativa ambiente alta reduz a velocidade 

aparente de cura. Como o mecanismo de cura da condensação furânica produz água, esta deve 

ser evaporada para que o processo se dê por toda a seção. 

 

4.4.6 Adições de silanos 

 

O silano pode ser utilizado no sistema furânico cura a frio para aumentar a 

resistência mecânica, a resistência mecânica a úmido e a resistência à umidade relativa. Ele atua 

como um agente de acoplamento entre a superfície dos grãos inorgânicos de areia e o 

aglomerante orgânico. Pode ser adicionado à resina quando manufaturado, mas é algumas vezes 

colocado como um terceiro componente, porque tende a desvanecer, ou seja, perder sua 

eficiência durante a estocagem. A maior desvantagem do silano como aditivo e o seu elevado 

custo. 

 

4.4.7 Propriedades de fundição e de moldagem 

 

Segundo Carey e Lott (1998) os sistemas furânicos cura a frio fornecem 

excelente precisão dimensional e um alto grau de resistência contra os defeitos da interface 

areia/metal como veiamento, erosão e penetração. Eles exibem a combinação necessária de 

tração alta, junto com resistência a quente excelente, necessária para a moldagem sem caixa. 

O aglomerante furânico decompõe-se rapidamente durante o vazamento, 

resultando em uma colapsabilidade superior, juntamente com uma fácil recuperação mecânica 

ou térmica. 

Os aglomerantes furânicos de qualidade alta são isentos de umidade e 

nitrogênio, porém o seu custo é muito elevado o que inviabiliza sua utilização para a maioria 

das fundições brasileiras.  



   
85 

4.4.8 Recuperação da areia de moldagem 

 

Praticamente todas as fundições que utilizam uma quantidade significativa de 

areia de moldagem furânica de cura a frio recuperada térmica ou mecanicamente, são motivadas 

pelas vantagens econômicas, pela diminuição do problema de descarte e, em alguns casos, pela 

melhoria efetiva das características da própria areia base (CAREY; LOT, 1998). 

O sistema furânico cura a frio é muito empregado pela sua alta colapsabilidade 

e excelentes características de recuperação. É comum a recuperação mecânica de areia de 

moldagem furânica em porcentagens superiores a 90%, mantendo o tamanho de grão, a 

distribuição granulométrica, os níveis de contaminates magnéticos e os valores baixos de perda 

ao fogo. É possível haver um nível de recuperação de 100% com o processo térmico ou com a 

combinação térmica mecânica. 

A recuperação térmico mecânica pode trazer problemas. Freqüentemente, a 

areia de lago e, em menor extensão, a areia de banco, contêm uma quantidade significativa de 

carbonato de cálcio, resultante de finas partículas de conchas. As areias contendo carbonatos 

trazem alguns problemas para os sistemas em que o aglomerante é catalisado por ácido. Quando 

os materiais carbonatados são aquecidos e oxidados durante os processos de fundição ou 

durante a recuperação térmica, eles convertem os carbonatos em óxido de cálcio solúvel em 

água e muito alcalino (CaO). 

A presença de óxido de cálcio na areia precisa ser neutralizada pelo catalisador 

ácido antes que ele comece a curar a resina. Na recuperação térmica, aproximadamente todos 

os carbonatos são convertidos em óxido; mas na recuperação mecânica a quantidade de material 

carbonatado convertido em óxido de cálcio pelo calor da fusão do metal varia drasticamente, 

dependendo do tamanho do fundido, da relação areia/metal, das temperaturas de exposição da 

areia, entre outros fatores. Este é um problema, porque o valor da demanda ácida da areia 

existente no recuperador varia com base na quantidade da conversão de óxido de cálcio na areia 

exposta ao calor. 

 

4.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA FURÂNICO 

 

 O sistema furânico pede trazer vantagens e desvantagens (CAREY; LOT, 1998). 
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4.5.1 Vantagens 

 

 Entre as vantagens trazidas pelo sistema furânico destacam-se (CAREY; LOT, 

1998): 

 

− Resistência à tração alta da areia de misturada; 

− Precisão dimensional boa da peça fundida; 

− Previsível contração de polimerização do molde; 

− Resistência a quente alta combinada a uma desmoldagem excelente; 

− Uma mistura de areia recém preparada com fluidez excelente; 

− Quantidade de fumaça e odor menores durante a fundição, comparados aos sistemas à base 

de solventes orgânicos; 

− Faixa de seleção de aglomerante ampla, oferecendo alternativas para balancear custo e 

desempenho; 

− Faixa de disponibilidade ácida ampla com catalisadores de diferentes reatividades; 

− Aglomerantes bastante reativos podem utilizar ácidos mais fracos, como o ácido fosfórico; 

− A reatividade alta aumenta a faixa de temperatura baixa do revestimento e da cura; 

− Resina de viscosidade baixa, diminuindo os problemas de manuseio à temperatura baixa e 

de revestimento do grão de areia; 

− A troca de cor indica cura rápida, um aviso de tempo de banca insuficiente para a areia 

quente. 

 

4.5.2 Desvantagens 

 

 Entre as desvantagens trazidas pelo sistema furânico destacam-se (CAREY; 

LOT, 1998): 

 

− Utiliza catalisador ácido corrosivo; 

− Tempos de banca/extração muito sensíveis à temperatura da areia; 

− Custo da resina relativamente alto; 

− Extensores que geralmente abaixam o preço e reduzem as propriedades; 

− Sujeito à perda de propriedades se catalisado em excesso; 

− Ocorrência, no passado, de escassez de matéria prima; 

− Resíduos de nitrogênio enxofre ocasionam problemas potenciais na recuperação; 
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− A superfície da areia acidificada surge quando recuperada mecanicamente. 

Algumas formulações contêm fenol e, conseqüentemente, problemas potenciais 

de lixiviabilidade. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Neste capítulo é feita a descrição das diferentes matérias primas empregadas 

neste trabalho, da metodologia utilizada durante a preparação do material compósito areia de 

moldagem cura a frio, da metodologia de elaboração do polímero obtido a partir da resina 

furânica e por fim de toda metodologia de execução dos ensaios laboratoriais. 

 Para a caracterização da matéria prima, a preparação do material compósito areia 

de moldagem cura a frio e para execução dos ensaios nas diversas misturas de areia de 

moldagem realizadas foi utilizado às instalações do Laboratório de Processo e 

Desenvolvimento de Produtos Para Fundição da Empresa Foseco Industrial e Comercial Ltda. 

 Para a obtenção do polímero da resina furânica e caracterização da mesma por 

meio da avaliação de suas propriedades mecânicas e térmicas, foram utilizadas as instalações 

dos Laboratórios Processamento e Caracterização de Materiais, da Engenharia de Materiais da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie bem como e do Centro de Tecnologia das Radiações do 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-IPEN/CNEN. 

 
5.1 MATERIAIS 

 
Para a obtenção dos corpos de prova utilizados durante os ensaios laboratoriais 

apresentados neste trabalho de pesquisa foram utilizadas as seguintes matérias primas: 

− Areia base de sílica granulometria entre 45 e 50 AFS, fornecida pela empresa Mineração 

Jundu Ltda; 

− Resina furânica de cura ácida com nome comercial Furotek NG®240, fornecida pela 

empresa Foseco Industrial e Comercial Ltda; 

− Catalisador do tipo ácido paratolueno sulfônico com uma concentração de 65% (APTS 

65%), fornecido também pela empresa Foseco Industrial e Comercial Ltda; 

− Solução de cloreto de zinco com uma concentração de 50%, fornecido pela empresa 

Produquímica Indústria e Comércio S.A. 

As Tabelas 11, 12, 13 e 14 apresentam as características físicas e químicas dos 

materiais utilizados neste trabalho. 
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Tabela 11: Resultados de ensaios de laboratório para a areia base de sílica. 

 
 

 

Tabela 12: Resultados de ensaios de laboratório para a resina furânica. 

 

 

 

 

 

Designação Abertura (µm)
Massa encontrada 

(gramas)
Acumulado (%)

# 18 1000 0,0 0,0

# 20 850 0,0 0,0

# 30 600 1,4 1,4

# 40 425 17,0 18,4

# 50 300 49,2 67,6

# 70 212 23,4 91,0

# 100 150 7,8 98,8

# 140 106 1,1 99,9

# 200 75 0,1 100,0

# 270 53 0,0 100,0

Fundo - 0,0 100,0

Total - 100,0

89,6

0,1

> 99,00

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA

ARGILA AFS (%)

UMIDADE (%)

pH

PERDA AO FOGO (%)

TEOR EM SiO2 (%)

0,06

0,010

6,5

0,020

MÓDULO DE FINURA (AFS)

CONCENTRAÇÃO (%)

FINOS (%)

43,5

CARACTERÍSTICA
VALOR 

ENCONTRADO

Teor em sólidos (%) 59,729

Viscosidade em copo Ford (segundos) 17,00

Teor em fenol livre (%) 0,587

Teor de formol (%) 0,120

pH 8,0

Vida útil (minutos) 8,00

Tempo de cura (minutos) 60,00
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Tabela 13: Resultados de ensaios de laboratório para o catalisador ácido. 

 

 

Tabela 14: Resultados de ensaios de laboratório para solução de cloreto de zinco. 

 

 

5.2 MÉTODOS 

 
5.2.1 Areia de moldagem cura a frio 

 
A preparação do material compósito areia de moldagem cura a frio foi realizada 

adicionando-se 2,0kg de areia base de sílica, nova, no misturador de laboratório tipo planetário 

seguida da adição do catalisador ácido. A areia base e o catalisador ácido foram em seguida 

misturados por um intervalo de tempo de um minuto e meio. Finalizado este tempo, foi 

adicionado o cloreto de zinco 50% e misturado por mais um minuto e meio. E por fim, 

adicionou-se a resina furânica e misturou-se por mais um minuto e meio. Este método foi 

definido conforme recomendação da ABIFA CEMP de número 182, utilizado na maioria das 

fundições brasileiras. A Fotografia 3 apresenta o procedimento de pesagem da areia base de 

sílica durante a execução de uma mistura de areia de moldagem cura a frio. 

CARACTERÍSTICA
VALOR 

ENCONTRADO

Teor em sólidos (%) 70,54

Viscosidade em copo Ford (segundos) 1,22

Peso específico do líquido (g/cm
3
) 14,10

Teor de H2SO4 (%) 0,930

CARACTERÍSTICA
VALOR 

ENCONTRADO

Densidade (g/cm
3
) 1,577

pH 2,44

Teor em zinco (%) 24,11

Teor em ferro (ppm) 1,0
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Fotografia 3: Procedimento de pesagem da areia base de sílica. 

 
                    Fonte: Autor; 2014. 

 

Foram realizados um total de 5 experimentos com diferentes composições de 

areia de moldagem cura a frio conforme apresentado na Tabela 15. Os percentuais de resina 

furânica são calculados sobre a massa de areia base de sílica e os percentuais em catalisador 

ácido APTS e de cloreto de zinco são calculados sobre a massa de resina furânica. 

Batedeira tipo planetário 

Cuba para a mistura da areia de 
moldagem cura a frio 
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Tabela 15: Composição das misturas de areia de moldagem cura a frio. 

 
 

Para cada experimento realizado foi preparada a mistura de areia chamada de 

mistura de referência, indicada com a sigla Ref. na coluna mistura na Tabela 15. Esta mistura 

foi elaborada com percentual de adição em resina furânica de 1,0% e percentual em catalisador 

ácido APTS de 30,0%, seguindo o especificado pela recomendação ABIFA CEMP de número 

182. Os valores obtidos em ensaios laboratoriais com esta composição foram usados como 

referência para comparação com as demais composições descritas na Tabela 15. 

Para as demais misturas preparadas, o percentual de adição de resina foi mantido 

na mesma proporção da mistura de referência e os percentuais em catalisador ácido e em cloreto 

de zinco foram alterados em função dos resultados obtidos em cada experiência realizada. 

Após o intervalo de tempo de mistura, iniciava-se a contagem do intervalo de 

tempo de vida de banca e do intervalo de tempo de extração. O intervalo de tempo de vida de 

banca ou simplesmente, tempo de banca foi medido por meio da avaliação visual da 

escoabilidade dos grãos de areia de moldagem cura a frio quando os mesmos eram 

Mistura % Resina furânica % ZnCl2 na mistura % APTS na mistura

Ref. 0,0 30,0

2 10,0 30,0

Ref. 0,0 30,0

2 2,5 30,0

3 5,0 30,0

4 7,5 30,0

Ref. 0,0 30,0

2 10,0 30,0

3 10,0 25,0

4 10,0 20,0

Ref. 0,0 30,0

2 10,0 20,0

3 20,0 10,0

4 30,0 0,0

Ref. 0,0 30,0

2 2,5 27,5

3 5,0 25,0

4 7,5 22,5

5 10,0 20,0

6 12,5 17,5

4

5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

COMPOSIÇÃO DAS DIFERENTES MISTURAS DE AREIA DE 
MOLDAGEM CURA A FRIO

EXPERIMENTO

1

2

3
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movimentados uns sobre os outros. Com uma massa de areia de moldagem cura a frio de 250g, 

realizou-se a movimentação dos grãos de areia e visualmente avaliou-se o momento em que os 

grãos deixavam de se movimentar livremente. Este é o método praticado utilizado pelo 

laboratório da Foseco Industrial e Comercial Ltda. e pela maioria das fundições que trabalham 

com a areia de moldagem furânica de cura a frio. 

O intervalo de tempo de extração, também foi determinado a partir do momento 

em que o intervalo de tempo de mistura terminava. O intervalo de tempo de extração foi medido 

por meio da avaliação da resistência a penetração oferecida por uma massa de 150g de areia de 

moldagem devidamente compactada em um molde com diâmetro mínimo de 40mm.  

O intervalo de tempo de extração é atingido quando uma haste não pontiaguda 

de 5mm de diâmetro não consegue penetrar mais do que 10mm na massa de areia, sem arrancar 

grãos de areia já aderidos entre si. Este método também é o método praticado pelo laboratório 

da Foseco Industrial e Comercial Ltda. e pelas fundições que trabalham com a areia de 

moldagem furânica de cura a frio. 

Paralelamente a preparação das amostras para determinação dos intervalos de 

tempo de vida de banca ou simplesmente, tempo de banca, e tempo de extração, foi realizada a 

compactação dos corpos de prova usados para determinação da resistência à tração. A 

temperatura e a umidade relativa do ambiente foram registradas ao final da confecção dos 

corpos de prova. As dimensões dos corpos de prova usados neste trabalho estão de acordo com 

a recomedação ABIFA CEMP de número 162. Trata-se do corpo de prova estrangulado Dietert. 

A Fotografia 4 apresenta o molde usado para confecção dos corpos de prova para ensaio de 

resistência à tração e o Esquema 7 apresenta às dimensões das cavidades do molde. A espessura 

do corpo de prova utilizado neste trabalho foi de 50,8mm. 
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Fotografia 4: Molde dos corpos de prova para ensaio de resistência à tração. 

 
Fonte: Autor; 2014. 

 

Esquema 7: Dimensões do corpo de prova estrangulado Dietert. 

 
                Fonte: ABIFA CEMP; 2003. 

 

O ensaio de resistência à tração seguiu a recomendação ABIFA CEMP de 

número 162 e foi realizado em uma máquina universal para ensaios em areia de fundição da 

Tecnofund. Foram realizados 3 ensaios, dos quais foram extraídos a média. A Fotografia 5 

apresenta a máquina universal para ensaios de areia de fundição utilizada neste trabalho e o 

detalhe do corpo de prova rompido ao final do ensaio. 

  

 

Cavidade para obtenção do corpo de 
prova em areia de moldagem cura a frio 
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Fotografia 5: Máquina universal para ensaios de areia de fundição. 

 
 Fonte: Autor; 2014. 

 

 Os ensaios de resistência à tração foram realizados em intervalos de tempo 

definidos a partir do instante final de cada mistura, sendo que os valores mínimos a serem 

obtidos por estes corpos de prova são especificados pela recomendação ABIFA CEMP de 

número E-09. Os intervalos de tempo após mistura da areia de moldagem e os respectivos 

valores mínimos para a resistência à tração são apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16: Valores mínimos de resistência à tração após mistura. 

 

2 horas 4 horas 6 horas 24 horas

62 96 110 138

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO APÓS TÉRMINO DA 

MISTURA (N/cm2)
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5.2.2 Polímero obtido a partir da resina furânica 

 

O material polimérico obtido após a resina curada foi produzido por meio da 

mistura da resina furânica de cura ácida, seu catalisador APTS 65% e a solução de cloreto de 

zinco 50%. A composição das misturas líquidas usadas para vazamento dos corpos de prova 

utilizados para realização dos ensaios de caracterização estão apresentados na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Composições das misturas utilizadas para obtenção do polímero. 

 
  

Estas composições foram definidas baseadas nos resultados obtidos com as 

experimentos de 1 a 4 realizados com a areia de moldagem cura a frio. Foi vazado um polímero 

chamado de polímero de referência, indicado com a sigla Ref. na coluna polímero da Tabela 

17. Este polímero foi elaborado com percentual de adição em catalisador ácido APTS de 30,0% 

e sem adicionar solução de cloreto de zinco. Os valores obtidos em ensaios laboratoriais com 

este polímero foram usados como referência para comparação com os demais polímeros 

descritos na Tabela 17. 

Para a obtenção dos diferentes corpos de prova para realização dos ensaios de 

laboratório, foram confeccionados diferentes moldes em silicone onde a mistura líquida era 

vazada e onde permanecia por um tempo de 15 minutos após seu vazamento. A Fotografia 6 

apresenta os moldes confeccionados em silicone utilizados para o vazamento dos corpos de 

prova. 

Resina furânica de 
cura ácida

Catalisador ácido 
APTS 65%

Solução de cloreto 
de zinco 50%

Ref. 100,0 30,0 0,0

2 100,0 27,5 2,5

3 100,0 25,0 5,0

4 100,0 22,5 7,5

5 100,0 20,0 10,0

6 100,0 17,5 12,5

POLÍMERO

COMPOSIÇÃO DA MISTURA LÍQUIDA (%)
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Fotografia 6: Moldes em silicone. 

 
           Fonte: Autor; 2014. 

 

Para obter-se a mistura líquida, primeiramente a solução de cloreto de zinco foi 

adicionada à resina furânica e homogeneizada por meio de agitação durante um intervalo de 15 

segundos. Na sequência foi adicionado o catalisador ácido e homogeneizado por um intervalo 

de tempo de mais 15 segundos. Depois de finalizada a homogeneização da mistura, a mesma 

foi vazada nos moldes de silicone. A temperatura e a umidade relativa do ambiente foram 

registradas a cada final de vazamento. 

Os compostos de resina furânica obtido foi caracterizado por meio dos seguintes 

ensaios mecânicos e morfológicos: 

− Resistência à tração em polímeros conforme norma ASTM-D-3039 / D-3039M-14; 

− Resistência ao impacto Izod sem entalhe conforme norma ASTM D 256-2010; 

− Dureza Shore D conforme norma ASTM D 2240/2005; 

− Microscoia eletrônica de varredura (MEV) (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007). 

Os ensaios foram realizados em intervalos de tempo definidos a partir do 

instante final de vazamento das amostras no molde de silicone. Os intervalos de tempo adotados 

Resistência ao impacto Izod 

Temperatura de deflexão térmica HDT 

Resistência à tração 
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para os ensaios a temperatura ambiente foram os mesmos intervalos de tempo usados durante 

os ensaios com a areia de moldagem cura a frio, ou seja, em intervalos de 2, 4, 6 e 24 horas.  

O ensaio de resistência máxima à tração e alongamento máximo até a ruptura 

foi conduzido com uma velocidade de aplicação de carga de 5 milímetros por minuto. A 

Fotografia 7 apresenta a máquina universal de ensaios da empresa Instrom modelo 5567 que 

foi utilizada neste trabalho. Os resultados de ensaios apresentados no capítulo seguinte 

correspondem a média aritmética de 5 valores individuais.  

 

Fotografia 7: Máquina universal de ensaios mecânicos. 

 
                                          Fonte: Autor; 2014. 

 

O ensaio de resistência ao impacto Izod sem entalhe foi realizado em uma 

máquina da Tinius Olsen modelo 92T, usando uma energia potencial de 7,5696 J. A Fotografia 

8 apresenta a máquina de ensaio utilizada neste trabalho. Os resultados de ensaios apresentados 

no capítulo seguinte correspondem à média aritmética de 10 valores individuais. 
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Fotografia 8: Máquina de resistência ao impacto Izod. 

 
                Fonte: Autor; 2014. 

 

A determinação de dureza Shore D foi realizada com um instrumento portátil 

modelo Hardmatic HH-314 da Mitutoyo. Estas verificações foram realizadas em corpos de 

prova padrão utilizados em ensaios para determinação da temperatura de deflexão térmica 

HDT. Os resultados de ensaios apresentados no capítulo seguinte correspondem à média 

aritmética de 5 valores individuais. 

A Fotografia 9 apresenta o instrumento de medição de dureza Shore D utilizada 

neste trabalho. 
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Fotografia 9: Instrumento para medição de dureza Shore D. 

 
     Fonte: Autor; 2014.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dos ensaios realizados com o material compósito areia de 

moldagem cura a frio são apresentados na Tabela 18 até a Tabela 28 e no Gráfico 2 até o Gráfico 

11. 

 

6.1 PRIMEIRO EXPERIMENTO REALIZADO COM AREIA DE MOLDAGEM 

 

A Tabela 18 e o Gráfico 2 apresentam os resultados obtidos para os tempos de 

polimerização e resistência à tração com as misturas elaboradas para o primeiro experimento. 

 

Tabela 18: Resultados de polimerização das misturas do primeiro experimento. 

 
 

 Baseado nos resultados apresentados na Tabela 18 pode-se observar que: 

− A adição de 10,0% de solução de cloreto de zinco não alterou a relação entre tempo de 

extração e tempo de banca. Os valores da relação entre tempo de extração e tempo de banca 

encontrados foram de 5 minutos para ambas as misturas; 

− A adição de 10,0% de solução de cloreto de zinco provocou uma redução no intervalo de 

tempo de banca de 22,2%. O tempo banca para a mistura de referência foi de 9 minutos e 

para a mistura contendo 10,0% de cloreto de zinco foi de 7 minutos; 

− A adição de 10,0% de solução de cloreto de zinco provocou uma redução de 22,2% no 

intervalo de tempo de extração. O intervalo de tempo de extração da mistura de referência 

foi de 45 minutos e para a mistura contendo 10,0% de cloreto de zinco foi de 35 minutos. 

  

Mistura
% ZnCl2 na 

mistura

% APTS na 
mistura

Temperatura 

(oC)

Umidade 
relativa (%)

Tempo de 
banca (min)

Tempo de 
extração 

(min)

Relação entre 
tempo de extração 
e tempo de banca

Ref. 0,0 30,0 9,0 45,0 5,0

2 10,0 30,0 7,0 35,0 5,0

COMPOSIÇÃO DA AREIA DE 
MOLDAGEM

23,5 53,0

CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS

TEMPOS DE POLIMERIZAÇÃO DA 
MISTURA
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Gráfico 2: Resultados de resistência à tração do primeiro experimento. 

 
 

Baseado nos resultados apresentados no Gráfico 2 pode-se observar que: 

• A adição de 10,0% de solução de cloreto de zinco provocou uma redução nos valores de 

resistência à tração para todos os intervalos de tempo após mistura. Porém, todos os valores 

obtidos atendem os valores mínimos especificados pela recomendação ABIFA CEMP E-

09, indicados em verde claro no Gráfico 2; 

• A redução nos valores de resistência à tração da mistura contendo 10,0% em solução de 

cloreto de zinco comparada aos valores obtidos para a mistura de referência foi de 52,3%, 

44,2, 37,3% e 34,0% para intervalos de tempo de 2, 4, 6 e 24 horas após mistura, 

respectivamente. Baseado nestes valores é possível notar que os percentuais de redução nos 

valores de resistência à tração diminuem com o passar do tempo; 

• O acréscimo nos valores de resistência à tração da mistura contendo 10,0% em solução de 

cloreto de zinco comparada aos valores mínimos especificados pela recomendação ABIFA 

CEMP E-09 foi de 0,0%, 25,0%, 45,5% e 52,2% para intervalos de tempo de 2, 4, 6 e 24 

horas após mistura, respectivamente. Baseado nestes valores é possível notar que os 

percentuais de acréscimo nos valores de resistência à tração se elevaram com o passar do 

tempo; 

• Um menor intervalo de tempo de extração podetia ser traduzido em um valor de resistência 

à tração superior principalmente para um intervalo de tempo de 2 horas após mistura, em 
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função do estado mais avançado de polimerazação da msitura com menor intervalo de 

tempo de extração. Este comportamento não foi observado para a mistura contendo 10,0% 

de cloreto de zinco comparado à mistura de referência.  

Em função principalmente da redução nos valores de resistência à tração para 

um intervalo de tempo de 2 horas após mistura, foi realizada a segunda experiência com 

percentuais de solução de cloreto de zinco reduzidos para 7,5%, 5,0% e 2,5% e com o mesmo 

percentual em catalisador APTS 65%. 

 
6.2 SEGUNDO EXPERIMENTO REALIZADO COM AREIA DE MOLDAGEM 

 

A Tabela 19 e o Gráfico 3 apresentam os resultados obtidos para os tempos de 

polimerização e resistência à tração com as misturas elaboradas para o segundo experimento. 

 

Tabela 19: Resultados de polimerização das misturas do segundo experimento. 

 
 

 Baseado nos resultados apresentados na Tabela 19 pode-se observar que: 

− Adições de 2,5%, 5,0% e 7,5% de solução de cloreto de zinco a mistura de referência 

provocaram uma diminuição no intervalo de tempo de vida de banca de 6 minutos para 5 

minutos, 4,5 minutos e 4 minutos, respectivamente. Isso resulta em um percentual de 

redução de 16,7%, 25,0% e 33,3%, respectivamente. Baseado nestes valores é possível 

notar que a redução percentual do intervalo de tempo de vida de banca aumentou à medida 

que se elevou a concentração de solução de cloreto de zinco; 

− Para todas as misturas realizadas, o intervalo de tempo de extração permaneceu inalterado 

em 36,0 segundos. Com isso, a relação entre o intervalo de tempo de extração e o tempo de 

vida de banca se elevou em 20,0%, 33,3% e 50,0% à medida que se aumentou a 

concentração em solução de cloreto de zinco para 2,5%, 5,0% e 7,5%, respectivamente; 

Mistura
% ZnCl2 na 

mistura
% APTS na 

mistura

Temperatura 

(oC)
Umidade 

relativa (%)
Tempo de 

banca (min)

Tempo de 
extração 

(min)

Relação entre 
tempo de extração 
e tempo de banca

Ref. 0,0 30,0 6,0 36,0 6,0

2 2,5 30,0 5,0 36,0 7,2

3 5,0 30,0 4,5 36,0 8,0

4 7,5 30,0 4,0 36,0 9,0

CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS

TEMPOS DE POLIMERIZAÇÃO DA 
MISTURA

26,0 56,0

COMPOSIÇÃO DA AREIA 
DE MOLDAGEM
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• Os resultados obtidos para os intervalos de tempo de vida de banca mostram a mesma 

tendência de resultados da primeira experiência realizada, ou seja, uma redução à medida 

que se adiciona a solução de cloreto de zinco. O fato agravante desta vez é que os valores 

de relação entre o intervalo de tempo de extração e o tempo de vida de banca se elevaram à 

medida que se adicionou a solução de cloreto de zinco. 

 
Gráfico 3: Resultados de resistência à tração do segundo experimento. 

 
 

Baseado nos resultados apresentados no Gráfico 3 pode-se observar que: 

− A mistura de referência apresentou resultados de resistência à tração superiores as demais 

misturas para todos os intervalos de tempo após mistura; 

− O valor obtido para resistência à tração para o intervalo de tempo de 2 horas após mistura 

ficou acima do valor mínimo especificado pela recomendação ABIFA CEMP E-09, assim 

como os demais intervalos de tempo após mistura. Este acréscimo nos valores de resistência 

à tração para intervalos de tempo de 2, 4, 6 e 24 horas são apresentados na Tabela 20. 
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Tabela 20: Ganhos de resistência à tração no segundo experimento. 

 

 

− Observa-se que a redução nos valores de resistência à tração para as misturas contendo 

2,5%, 5,0% e 7,5% de solução de cloreto de zinco comparada aos valores obtidos para a 

mistura de referência nos intervalos de tempo de 2, 4, 6 e 24 horas após mistura estão 

apresentados na Tabela 21. 

 

Tabela 21: Perdas de resistência à tração no segundo experimento. 

 
 

Em função dos resultados obtidos principalmente para a relação entre o intervalo 

de tempo de extração e tempo de vida de banca, decidiu-se alterar as proporções em catalisador 

APTS 65%. Foi então realizada a terceira experiência onde os percentuais em catalisador foram 

reduzidos para 25% e 20% e o percentual em solução de cloreto de zinco mantido constante em 

10%. 

  

2 horas 4 horas 6 horas 24 horas

Ref. 158,1 134,4 90,9 66,7

2 119,4 66,7 72,7 41,3

3 117,7 82,3 40,9 31,9

4 125,8 58,3 66,4 48,6

E-09 100 100 100 100

MISTURA

ACRÉSCIMO COM RELAÇÃO AOS VALORES 
RECOMENDADOS PELA CEMP E-09 (%)

2 horas 4 horas 6 horas 24 horas

Ref. 100 100 100 100

2 15,0 28,9 9,5 15,2

3 15,6 22,2 26,2 20,9

4 12,5 32,4 12,9 10,9

MISTURA

REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO COM 
RELAÇÃO A MISTURA DE REFERÊNCIA (%)
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6.3 TERCEIRO EXPERIMENTO REALIZADO COM AREIA DE MOLDAGEM 

 

A Tabela 22 e o Gráfico 4 apresentam os resultados obtidos para os tempos de 

polimerização e resistência à tração com as misturas elaboradas para o terceiro experimento. 

 

Tabela 22: Resultados de polimerização das misturas do terceiro experimento. 

 
 

 Baseado nos resultados apresentados na Tabela 22 pode-se observar que: 

− A adição de 30,0% e 25,0% em catalisador juntamente com uma adição de 10,0% de 

solução de cloreto de zinco provocou uma diminuição no intervalo de tempo de vida de 

banca de 33,3% e 16,7% respectivamente, quando comparado aos valores obtidos com a 

mistura de referência. O intervalo de tempo de vida de banca decresceu de 6 minutos para 

4 minutos e 5 minutos; 

− A adição de 30,0% e 25,0% em catalisador juntamente com uma adição de 10,0% de 

solução de cloreto de zinco provocou uma diminuição no intervalo de tempo de extração de 

25,0% e 12,5% respectivamente, quando comparado aos valores obtidos com a mistura de 

referência. O intervalo de tempo de extração decresceu de 40 minutos para 30 minutos e 35 

minutos; 

− A adição de 20,0% em catalisador juntamente com uma adição de 10,0% em solução de 

cloreto de zinco não alterou os resultados para intervalo de tempo de extração e tempo de 

vida de banca, quando comparado aos valores obtidos com a mistura de referência. O 

intervalo de tempo de vida de banca foi de 6 minutos e o intervalo de tempo de extração foi 

de 40 minutos para ambas as misturas; 

− A adição de 30,0% e 25,0% de catalisador juntamente com uma adição de 10,0% de solução 

de cloreto de zinco provocou um acréscimo nos valores da relação entre o intervalo de 

tempo de extração e o tempo de vida de banca de 12,5% e 5,0% respectivamente, quando 

comparado aos valores obtidos com a mistura de referência. A relação entre o intervalo de 

Mistura
% ZnCl2 na 

mistura
% APTS na 

mistura

Temperatura 

(oC)
Umidade 

relativa (%)
Tempo de 

banca (min)

Tempo de 
extração 

(min)

Relação entre 
tempo de extração 
e tempo de banca

Ref. 0,0 30,0 6,0 40,0 6,7

2 10,0 30,0 4,0 30,0 7,5

3 10,0 25,0 5,0 35,0 7,0

4 10,0 20,0 6,0 40,0 6,7

COMPOSIÇÃO DA AREIA DE 
MOLDAGEM

CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS

TEMPOS DE POLIMERIZAÇÃO DA 
MISTURA

25,0 58,0
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tempo de extração e tempo de vida de banca se elevou de 6,7 minutos para 7,5 minutos e 7 

minutos. 

 

Gráfico 4: Resultados de resistência à tração do terceiro experimento. 

 
 

Baseado nos resultados apresentados no Gráfico 4 pode-se observar que: 

− A adição de 25,0% de catalisador juntamente com uma adição de 10,0% em solução de 

cloreto de zinco provocou um acréscimo de 14,0% no valor de resistência à tração para o 

intervalo de tempo de 2 horas após mistura quando comparado ao valor obtido com a 

mistura de referência. Para os demais intervalos de tempo não houve o mesmo 

comportamento. Os percentuais de redução em resistência à tração com relação aos valores 

obtidos com a mistura de referência são apresentados na Tabela 23. 
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Tabela 23: Perdas de resistência à tração no terceiro experimento. 

 
 

− Observa-se que a adição de 20,0% de catalisador juntamente com uma adição de 10,0% em 

solução de cloreto de zinco provocou uma redução de 17,7% no valor de resistência à tração 

para o intervalo de tempo de 2 horas após mistura quando comparado ao valor mínimo 

especificado pela recomendação ABIFA CEMP E-09. Para os demais intervalos de tempo 

não houve o mesmo comportamento. Os percentuais de acréscimo em resistência à tração 

com relação aos valores mínimos especificdos pela recomendação ABIFA CEMP E-09 são 

apresentados na Tabela 24 mistura 4. 

 

Tabela 24: Ganhos de resistência à tração no terceiro experimento. 

 
 

− Observa-se que a adiçao de 20% de catalisador juntamente com 10% em solução de cloreto 

de zinco não alterou os resultados de intervalos de tempo de vida de banca e intervalo de 

tempo de extração, e consequentemente não alterou o valor obtido para a relação entre o 

intervalo de tempo de extração e o tempo de vida de banca, quando comparado aos valores 

obtidos com a mistura de referência. Porém, os valores obtidos para resistência à tração 

estão todos abaixo daqueles obtidos com a mistura de referência. O agravente é que para 

um intervalo de tempo de 2 horas após mistura, o resultado de resistência à tração ficou 

abaixo do valor mínimo especificado pela recomendação CEMP E-09. A situação explicada 

anteriormente está apresentada no Gráfico 5. 

2 horas 4 horas 6 horas 24 horas

Ref. 100 100 100 100

2 2,0 11,1 4,7 15,1

3 -14,0 6,9 12,1 14,2

4 49,0 23,8 16,7 17,0

REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO COM 
RELAÇÃO A MISTURA DE REFERÊNCIA (%)

MISTURA

2 horas 4 horas 6 horas 24 horas

Ref. 61,3 96,9 95,5 58,0

2 58,1 75,0 86,4 34,1

3 83,9 83,3 71,8 35,5

4 -17,7 50,0 62,7 31,2

E-09 100 100 100 100

ACRÉSCIMO COM RELAÇÃO AOS VALORES 
RECOMENDADOS PELA CEMP E-09 (%)

MISTURA
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Gráfico 5: Resultados de resistência à tração da mistura de referência e da mistura 4. 

 
 

Baseado nos resultados de intervalo de tempo de vida de banca e intervalo de 

tempo de extração da mistura 4 foi planejada a quarta experiência mantendo-se constante em 

30,0% a somatória dos percentuais de adição de catalisador e de solução de cloreto de zinco. 

 

6.4 QUARTO EXPERIMENTO REALIZADO COM AREIA DE MOLDAGEM 

 

A Tabela 25 e o Gráfico 6 apresentam os resultados obtidos para os tempos de 

polimerização e resistência à tração com as misturas elaboradas para o quarto experimento. 
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Tabela 25: Resultados de polimerização das misturas do quarto experimento. 

 
 

Baseado nos resultados da Tabela 25 pode-se observar que: 

− A adição de 20,0% de catalisador juntamente com 10,0% em solução de cloreto de zinco 

provocou uma redução de 54,5% no intervalo de tempo de vida de banca. Por outro lado, 

ocorreu uma pequena redução de 1,0% na relação entre o intervalo de tempo de extração e 

tempo de vida de banca quando comparado aos resultados obtidos com a mistura de 

referência; 

− A adição de 10,0% de catalisador juntamente com 20,0% em solução de cloreto de zinco 

provocou uma redução de 63,6% no intervalo de tempo de vida de banca. Houve também 

um acréscimo de 5,4% na relação entre o intervalo de tempo de extração e tempo de vida 

de banca quando comparado aos resultados obtidos com a mistura de referência; 

− Somente uma adição de 30,0% de solução de cloreto de zinco não foi suficiente para a 

polimerização da mistura ocorrer. 

  

Mistura
% ZnCl2 na 

mistura
% APTS na 

mistura

Temperatura 

(oC)
Umidade 

relativa (%)
Tempo de 

banca (min)

Tempo de 
extração 

(min)

Relação entre 
tempo de extração 
e tempo de banca

Ref. 0,0 30,0 11,0 60,0 5,5

2 10,0 20,0 5,0 27,0 5,4

3 20,0 10,0 4,0 23,0 5,8

4 30,0 0,0

COMPOSIÇÃO DA AREIA DE 
MOLDAGEM

CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS

TEMPOS DE POLIMERIZAÇÃO DA 
MISTURA

22,5 57,0

Não polimerizou
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Gráfico 6: Resultados de resistência à tração do quarto experimento. 

 
 

Baseado nos resultados do Gráfico 6 pode-se observar que: 

− A adição de 10,0% de catalisador juntamente com 20,0% em solução de cloreto de zinco 

provocou um acréscimo de 22,5% no valor de resistência à tração para o intervalo de tempo 

de 2 horas após mistura quando comparado ao valor obtido com a mistura de referência. 

Para os demais intervalos de tempo não houve o mesmo comportamento como podem ser 

visto pelos resultados mostrados na Tabela 26. 
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Tabela 26: Perdas de resistência à tração no quarto experimento. 

 
 

− Observa-se que a adição de 10,0% de catalisador juntamente com 20,0% em solução de 

cloreto de zinco provocou um decréscimo de 20,3% no valor de resistência à tração para o 

intervalo de tempo de 24 horas após mistura quando comparado ao valor obtido com a 

mistura de referência. Para os demais intervalos de tempo não houve o mesmo 

comportamento como pode ser visto pelos resultados apresentados na Tabela 27. 

 

Tabela 27: Ganhos de resistência à tração no quarto experimento. 

 
 

Os resultados obtidos para redução percentual nos intervalos de tempo de vida 

de banca e tempo de extração das misturas com adição de solução de cloreto de zinco 

apresentam valores significativamente diferentes comparados aos obtidos com as experiências 

1, 2 e 3. Baseado nestes resultados, os valores de intervalo de tempo de vida de banca e de 

tempo de extração obtidos para as misturas de referência nos experimentos 1, 2, 3 e 4 foram 

analisados separadamente. Os valores são apresentados na Tabela 28. 

 

 

 

 

 

2 horas 4 horas 6 horas 24 horas

Ref. 100 100 100 100

2 2,2 11,7 8,2 -8,0

3 -22,5 11,7 17,9 51,1

4

MISTURA

REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO COM 
RELAÇÃO A MISTURA DE REFERÊNCIA (%)

Não polimerizou

2 horas 4 horas 6 horas 24 horas

Ref. 43,5 68,8 77,3 63,0

2 40,3 49,0 62,7 76,1

3 75,8 49,0 45,5 -20,3

4

E-09 100 100 100 100

Não polimerizou

MISTURA

ACRÉSCIMO COM RELAÇÃO AOS VALORES 
RECOMENDADOS PELA CEMP E-09 (%)
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Tabela 28: Resultados de polimerização das misturas de referência. 

 
 

Avaliando as condições ambientais no momento de preparação das misturas de 

areia de moldagem cura a frio ao longo dos quatro experimentos realizados, nota-se que o quarto 

experimento foi o que registrou a menor temperatura ambiente aliada a um valor de umidade 

relativa do ar entre os mais elevados. Nota-se que para uma temperatura ambiente de 25oC e 

26oC os intervalos de tempo de vida de banca ficou em 6 segundos; enquanto para valores de 

temperatura ambiente de 22,5oC e 23,5oC o intervalo de tempo de vida de banca se elevou para 

9 e 11 segundos respectivamente.  Estes resultados estão coerentes com o esperado, pis o 

aumento da temperatura aumenta a velocidade de polimerização.  

Os dados mostram também que o intervalo de tempo de vida de banca se 

mostrou pouco dependente da umidade relativa do ar, pois nas condições de umidade relativa 

de 57,0% e 58,0%, obteve-se valores bastante distintos em intervalo de tempo de vida de banca 

de 11,0 e 6,0 segundos respectivamente. 

Estes longos intervalos de tempo de vida de banca e tempo de extração 

comparado aos valores obtidos para as demais experiências, resultam em valores de resistência 

à tração ligeiramente inferiores aos valores obtidos das demais misturas de referência. 

O Gráfico 7 apresenta resultados de resistência à tração das misturas de 

referência. 

 

  

Experimento
% ZnCl2 na 

mistura
% APTS na 

mistura
Temperatura 

(°C)
Umidade 

relativa (%)
Tempo de 

banca (min)

Tempo de 
extração 

(min)

Relação entre 
tempo de extração 
e tempo de banca

Exp. 1 0,0 30,0 23,5 53,0 9,0 45,0 5,0

Exp. 2 0,0 30,0 26,0 56,0 6,0 36,0 6,0

Exp. 3 0,0 30,0 25,0 58,0 6,0 40,0 6,7

Exp. 4 0,0 30,0 22,5 57,0 11,0 60,0 5,5

COMPOSIÇÃO DA AREIA DE 
MOLDAGEM

CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS

TEMPOS DE POLIMERIZAÇÃO DAS 
MISTURAS DE REFERÊNCIA
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Gráfico 7: Resultados de resistência à tração das misturas de referência. 

 
 

Pode-se observar por meio do Gráfico 7 que o resultado de resistência à tração 

obtido para a mistura de referência do experimento 4 foi o que apresentou o menor valor, no 

entanto todos os resultados atendem ao mínimo especificado pela recomendação ABIFA CEMP 

E-09. Existe uma excessão para o intervalo de 24 horas após mistura, onde o menor resultado 

ficou para a mistura de referência da terceira experiência realizada, justamente a mistura 

realizada em condições ambientais de maior valor de umidade relativa do ar. Este resultado vai 

de encontro com os demais resultados do mesmo intervalo de tempo, onde os valores de 

resistência à tração crescem para valores decrescentes de umidade relativa do ar. 

Para as misturas preparadas com as mesmas concentrações de catalisador e de 

solução de cloreto de zinco, os resultados dos tempos de polimerização são apresentados na 

Tabela 29. 
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Tabela 29: Resultados de polimerização das misturas de mesma concentração em catalisador ácido e 
em solução de cloreto de zinco. 

 
 

Avaliando as condições ambientais no momento da preparação das misturas de 

areia de moldagem cura a frio para o primeiro experimento em comparação com o terceiro 

experimento, notou-se a correlação entre temperatura ambiente e intervalo de tempo de vida de 

banca. A mistura do primeiro experimento foi a que registrou a menor temperatura ambiente e 

consequentemente a que resultou no mais longo intervalo de tempo de vida de banca. A mistura 

do terceiro experimento foi a que registrou a maior umidade relativa do ar, porém, o resultado 

obtido para o intervalo de tempo de extração foi inferior ao obtido para a mistura do primeiro 

experimento. Entretando, não se pode deixar de comentar sobre os valores da relação entre os 

intervalos de tempo de extração e de vida de banca. Comparando-se o resultado obtido com a 

terceira experiência e o resultado obtido com a primeira experiência, existe um acréscimo de 

50,0% nesta relação.  

Avaliando as condições ambientais no momento da preparação das misturas de 

areia de moldagem cura a frio para o terceiro experimento em comparação com o quarto 

experimento, notou-se que o terceiro foi realizado a uma temperatura ambiente mais elevada 

do que o quarto experimento, porém foi o experimento que registrou o maior intervalo de tempo 

de vida de banca. Os resultados de intervalos de tempo de extração da mistura do quarto 

experimento e do terceiro experimento, também não mostraram uma correlação com a umidade 

relativa do ar, assim como observado para o caso das misturas de referência. Tem-se uma 

diferença de 1% em umidade relativa do ar, porém uma diferença de 13 minutos em intervalo 

de tempo de extração. Existe outra variável afetando os resultados de tempo de vida de banca e 

de tempo de extração quando se adiciona a soluçaão de cloreto de zinco. 

 Os resultados de resistência à tração das misturas preparadas com os mesmos 

percentuais em catalisador e em solução de cloreto de zinco são apresentados no Gráfico 8. 

 

Experimento
% ZnCl2 na 

mistura
% APTS na 

mistura

Temperatura 

(oC)
Umidade 

relativa (%)
Tempo de 
banca (s)

Tempo de 
extração 

(min)

Relação entre 
tempo de extração 
e tempo de banca

Exp. 1 10,0 30,0 23,5 53 7,0 35,0 5,0

Exp. 3-1 10,0 30,0 25,0 58 4,0 30,0 7,5

Exp. 3-3 10,0 20,0 25,0 58 6,0 40,0 6,7

Exp. 4 10,0 20,0 22,5 57 5,0 27,0 5,4

COMPOSIÇÃO DA AREIA DE 
MOLDAGEM

CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS

TEMPOS DE POLIMERIZAÇÃO DA 
MISTURA
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Gráfico 8: Resultados de resistência à tração das misturas de mesma concentração de catalisador e de 
solução de cloreto de zinco. 

 
 

Pode-se observar por meio do Gráfico 8 que o resultado de resistência à tração 

para um intervalo de tempo de 2 horas após mistura,  obtido para a mistura 3 do experimento 

3, foi a que apresentou o valor mais baixo, inclusive não atendendo ao valor mínimo 

especificado pela recomendação ABIFA CEMP E-09. Avaliando os intervalos de tempo de 

polimerização, não se consegue evidenciar nenhum fator que possa explicar tal resultado. 

Comparando esta mistura com a outra mistura de mesma concentração em 

catalisador e em solução de cloreto de zinco nota-se resultados de resistência à tração superiores 

para intervalos de 2 e 24 horas após mistura e resultados praticamente idênticos para os 

intervalos de 4 e 6 horas após mistura. 

Para a mistura 1 do terceiro experimento nota-se que a mesma apresenta 

resultados significativamente superiores quando comparado aos resultados apresentados pela 

mistura de mesma composição do primeiro experimento. Com excessão do intervalo de tempo 

de 24 horas após mistura, onde o resultado de resistência à tração da mistura 1 ficou abaixo do 

obtido com a mistura do primeiro experimento. Neste caso observou-se uma correlação entre 

os intervalos de tempo de vida de banca e de tempo de extração. Para intervalos de tempo 

menores, os níveis de resistência à tração são mais elevados em função do estado mais avançado 

de polimerização experimentado pela resina furânica da mistura 1 do terceiro experimento, 
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consequência de seus menores resultados em intervalos de tempo de vida de banca e de tempo 

de extração. 

Avaliando os intervalos de tempo de polimerização, não se consegue evidenciar 

nenhum fator que possa explicar o decréscimo no resultado de resistência à tração para o 

intervalo de 24 horas após mistura. 

 

6.5 QUINTO EXPERIMENTO REALIZADO COM AREIA DE MOLDAGEM 

 

Antes de se iniciar as misturas de areia de moldagem, foi realizada a mistura das 

matérias-primas sem a areia base de sílica com o objetivo de se identificar alguma reação que 

justifique as discrepâncias apresentadas durante a análise dos resultados das experiências 

anteriores. Com a sequência de adição recomendada, ou seja, catalisador seguido da solução de 

cloreto de zinco ocorria uma reação que formava um composto sólido que é apresentado na 

Fotografia 10. 

Diante deste fato, a sequência de adição das matérias-prima no misturador tipo 

planetária foi alterada com o objetivo de se obter resultados mais homogêneos entre si. A nova 

sequência de mistura utilizada foi conforme descrito a seguir: 

− Adicionou-se 2,0kg de areia base de sílica nova no misturador de laboratório tipo planetária, 

realizou-se uma pré-mistura de 10 segundos para homogeneização da mesma e em seguida 

adicionou-se o catalisador; 

− A mistura areia base e catalisador foram em seguida misturados por um intervalo de tempo 

de um minuto e meio; 

− Paralelamente a este tempo de mistura, a solução de cloreto de zinco foi adicionada a resina 

furânica e homogeneizada por meio de agitação durante 30 segundos; 

− Ao final do tempo de mistura da areia base e catalisador, a mistura resina furânica e solução 

de cloreto de zinco foi adicionada ao misturador e em seguida foram misturados por um 

intervalo de tempo de mais um minuto e meio. 
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Fotografia 10: Produto da reação entre o catalisador e a solução de cloreto de zinco. 

 
Fonte: Autor; 2014. 

 

A Tabela 30 e o Gráfico 9 apresentam os resultados obtidos com as misturas 

elaboradas para o quinto experimento. 

 

Tabela 30: Resultados de polimerização das misturas do quinto experimento. 

 
  

Mistura
% ZnCl2 na 

mistura

% APTS na 
mistura

Temperatura 

(
o
C)

Umidade 
relativa (%)

Tempo de 
banca (min)

Tempo de 
extração 

(min)

Relação entre 
tempo de extração 
e tempo de banca

Ref. 0,0 30,0 5,5 39,0 7,1

2 2,5 27,5 5,5 40,0 7,3

3 5,0 25,0 6,0 38,0 6,3

4 7,5 22,5 6,5 38,0 5,8

5 10,0 20,0 6,5 45,0 6,9

6 12,5 18,5 7,0 50,0 7,1

COMPOSIÇÃO DA AREIA DE 
MOLDAGEM

CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS

TEMPOS DE POLIMERIZAÇÃO DA 
MISTURA

25,6 48,0
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Por meio dos resultados da Tabela 30 pode-se observar que: 

− Os intervalos de tempo de vida de banca e de tempo de extração obtidos para as misturas 3 

e 4 atendem aos objetivos de tempos de polimerização propostos para este trabalho, ou seja, 

obter uma composição de areia de moldagem cura a frio que tenha um intervalo de tempo 

de vida de banca superior ao mesmo intervalo de tempo da mistura de referência, aliado a 

um reduzido intervalo de tempo de extração quando também comparado ao mesmo 

intervalo de tempo obtido para a mistura de referência; 

− Houve um acréscimo no intervalo de tempo de vida de banca de 9,1% e 18,2% para as 

misturas 3 e 4 respectivamente; aliados a um descréscimo no intervalo de tempo de extração 

de 2,6% para ambas as misturas quando comparado aos valores obtidos para a mistura de 

referência. Estes resultados juntamente com os demais resultados obtidos para o restante 

das misturas realizadas são apresentados na Tabela 31. 

 

Tabela 31: Variação nos tempos de polimerização das misturas do quinto experimento. 

 
 

 Por meio dos resultados apresentados na Tabela 31 observa-se que: 

− Os resultados dos intervalos de tempo de vida de banca para as misturas 5 e 6 sofreram um 

acréscimo de 18,2% e 27,3% respectivamente, quando comparado ao intervalo de tempo 

obtido com a mistura de referência. Porém, houve um acréscimo no intervalo de tempo de 

extração de 15,4% e 28,2% respectivamente. A relação entre os intervalos de tempo de vida 

de banca e tempo de extração da mistura 5 apresentou um decréscimo de 2,4% e a mistura 

6 um acréscimo de 0,7%, ambos com relação aos valores obtidos para a mistura de 

referência; 

− A mistura 2 apresentou o mesmo resultado de intervalo de tempo de vida de banca 

comparado a mistura de referência porém, houve um acréscimo de 2,6% no resultado de 

intervalo de tempo de extração quando comparado ao valor obtido para a mistura de 

Mistura
% ZnCl2 na 

mistura

% APTS na 
mistura

Temperatura 

(
o
C)

Umidade 
relativa (%)

Tempo de 
banca (min)

Tempo de 
extração 

(min)

Relação entre 
tempo de extração 
e tempo de banca

Ref. 0,0 30,0 100,0 100,0 100,0

2 2,5 27,5 0,0 2,6 2,6

3 5,0 25,0 9,1 -2,6 -10,7

4 7,5 22,5 18,2 -2,6 -17,6

5 10,0 20,0 18,2 15,4 -2,4

6 12,5 18,5 27,3 28,2 0,7

COMPOSIÇÃO DA AREIA DE 
MOLDAGEM

CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS

VARIAÇÃO PERCENTUAL NOS 
TEMPOS DE POLIMERIZAÇÃO

25,6 48,0
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referência. Consequentemente, a mistura 2 apresentou um valor de relação entre intervalo 

de tempo de extração e tempo de vida de banca 2,6% superior quando comparado ao valor 

obtido com a mistura de referência. 

 
Gráfico 9: Resultados de resistência à tração das misturas do experimento 5. 

 
 

Por meio dos resultados do Gráfico 9 pode-se observar que: 

− Para as misturas 2, 3 e 4, os resultados de resistência à tração para o intervalo de tempo de 

2 horas após mistura ficaram acima do valor obtido para a mistura de referência. Para os 

demais intervalos de tempo não houve o mesmo comportamento. A variação percentual nos 

valores de resistência à tração obtidos para as misturas com adição de cloreto de zinco 

realizadas durante o quinto experimento podem ser vistas a seguir na Tabela 32. 
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Tabela 32: Perdas de resistência à tração do quinto experimento. 

 
 

− Por meio dos resultados apresentados na Tabela 32 observa-se que para as misturas 3 e 4 

mostraram uma redução em todos os resultados obtidos para resistência à tração em todos 

os intervalos de tempo após mistura, com excessão para o intervalo de tempo de 24 horas. 

Este decréscimo ficou entre 4,4% e 19,7%. O acréscimo do resultado no intervalo de tempo 

de 24 horas da mistura 3 foi de 13,0%. Mesmo com este decréscimo nos resultados de 

resistência à tração das misturas 3 e 4, os resultados obtidos ainda atendem aos valores 

mínimos especificados pela recomedação ABIFA CEMP E-09. A variação percentual nos 

valores de resistência à tração obtidos para as misturas com adição de cloreto de zinco 

realizadas durante o quinto experimento e comparados com os valores especificados pela 

ABIFA CEMP E-09 podem ser vistas na Tabela 30; 

− A mistura 5 apresenta um resultado de resistência à tração para o intervalo de 24 horas após 

mistura superior ao resultado obtido com a mistura de referência para o mesmo intervalo 

considerado; 

− A mistura 6 foi a mistura que apresentou os resultados mais baixos em resistência à tração, 

para intervalos de tempo de 2, 4 e 6 horas após mistura. Já para intervalos de tempo de 24 

horas, o resultado obtido com esta mistura se mostrou superior aos resultados obtidos com 

as misturas 2 e 3. 

O Gráfico 10 apresenta os resultados de resistência à tração obtidos para a 

mistura de referência e as misturas 3 e 4. 

  

2 horas 4 horas 6 horas 24 horas

Ref. 100 100 100 100

2 17,0 -19,7 -24,8 -14,1

3 2,6 -13,8 -9,2 -14,6

4 7,9 -19,7 -4,4 13,0

5 -16,2 -29,8 -6,3 4,2

6 -28,3 -35,1 -41,3 -11,5

REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO COM 
RELAÇÃO A MISTURA DE REFERÊNCIA (%)

MISTURA
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Tabela 33: Ganhos de resistência à tração do quinto experimento. 

 
 

Gráfico 10: Resultados de resistência à tração da mistura de referência e das misturas 3 e 4 do quinto 
experimento. 

 
 

O Gráfico 10 evidencia os resultados superiores que a mistura 4 apresentou em 

resistência à tração para os intervalos de tempo de 2 e 24 horas após mistura, quando comparado 

aos valores obtidos para a mistura de referência e também para a mistura 3. Entretando, o 

resultado obtido em resistência à tração no intervalo de tempo de 4 horas, foi o menor valor 

registrado entre eles. 
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6.6 CARACTERIZAÇÃO DO POLÍMERO OBTIDO A PARTIR DA RESINA FURÂNICA 

 

Os Gráficos 11 até 48 e a Tabela 34 apresentam os resultados dos ensaios em 

corpos de prova padronizados obtidos a partir da resina furânica. 

 

6.6.1 Valores de resistência máxima à tração na ruptura 

 

Os Gráficos 11 até 19 apresentam os resultados de resistência máxima à tração 

em ensaios com corpos de prova poliméricos obtidos a partir da resina furânica, com diferentes 

percentuais em catalisador ácido e em solução de cloreto de zinco. 

 

Gráfico 11: Resultados de resistência à tração na ruptura 2 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 11 observa-se que: 

− Os valores de resistência à tração na ruptura sofreram um acréscimo à medida que a 

concentração de solução de cloreto de zinco aumentou até 12,5%. A presença do cloreto de 

zinco provoca um aumento na velocidade formação das ligações cruzadas;  
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− Para uma concentração de solução de cloreto de zinco de 10,0% ocorreu um decréscimo no 

valor de resistência à tração na ruptura quando comparado ao resultado obtido para uma 

concentração de 7,5%. O valor obtido decresceu de 6,84MPa para 6,61Mpa. 

 

Gráfico 12: Variação percentual dos resultados de resistência à tração na ruptura 2 horas após 
vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 12 observa-se que: 

− Para uma concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5% ocorreu um acréscimo de 

189% no resultado de resistência à tração na ruptura, quando comparado com o resultado 

obtido com o polímero de referência; 

− Para as demais concentrações de solução de cloreto de zinco observou-se um menor 

acréscimo nos valores de resistência à tração na ruptura. Estes acréscimos nos resultados 

foram de 27%, 31%, 56% e 51% para concentrações de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 

5,0%, 7,5% e 10,0%, respectivamente; 

− Houve uma redução no resultado de acréscimo de resistência à tração na ruptura para uma 

concentração em solução de cloreto de zinco de 10,0%. Este resultado decresceu de 56% 

para 51% quando a concentração de solução de cloreto de zinco passou de 7,5% para 10,0%. 
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Gráfico 13: Resultados de resistência à tração na ruptura 4 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 13 observar-se que: 

− Os valores de resistência à tração na ruptura sofreram um acréscimo à medida que a 

concentração de solução de cloreto de zinco aumentou de 5,0% até 12,5%. O valor obtido 

creceu de 6,68MPa até 11,72Mpa; 

− Para uma concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5% ocorreu um decréscimo no 

valor de resistência à tração na ruptura quando comparado ao resultado obtido para o 

polímero de referência. O valor obtido decresceu de 6,14MPa para 6,03MPa; 

− Ocorreu outro decréscimo no valor de resistência à tração na ruptura quando comparado os 

resultados do polímero contendo 7,5% em solução de cloreto de zinco com o polímero 

contendo 5,0%. O valor de resistência à tração na ruptura decresceu de 6,68MPa para 

6,47MPa. 
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Gráfico 14: Variação percentual dos resultados de resistência à tração na ruptura 4 horas após 
vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 14 observa-se que: 

− Ocorreu uma redução no resultado de resistência à tração na ruptura de 2% quando a 

concentração de solução de cloreto de zinco passou de 0,0% para 2,5%; 

− Para os demais resultados houve um acréscimo dei de 9%, 6%, 26% e 91% para 

concentrações de 5,0%, 7,5%, 10,0% e 12,5% respectivamente; 

− Ocorreu uma redução no resultado de resistência à tração na ruptura de 9% para 6% quando 

a concentração de solução de cloreto de zinco passou de 5,0% para 7,5%; 

− Comparando os resultados obtidos para resistência à tração após 2h de vazamento, com os 

obtidos para 4h de vazamento, observa-se que a ação do cloreto de zinco é menor. 
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Gráfico 15: Resultados de resistência à tração na ruptura 6 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 15 observa-se que: 

− Os valores de resistência à tração na ruptura sofrem um acréscimo à medida que a 

concentração de solução de cloreto de zinco aumenta de 2,5% até 7,5%; 

− Ocorreu um decréscimo no valor de resistência à tração na ruptura quando comparado os 

resultados do polímero contendo 10,0% em solução de cloreto de zinco com o polímero 

contendo 7,5%. O valor de resistência à tração na ruptura decresceu de 8,13MPa para 

7,48MPa; 

− Para uma concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5% o valor de resistência à 

tração na ruptura volta a se elevar. O resultado passa de 7,48MPa para o polímero com 

concentração de 10,0% de solução de cloreto de zinco para 14,49MPa. 
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Gráfico 16: Variação percentual dos resultados de resistência à tração na ruptura 6 horas após 
vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 16 observa-se que: 

− Para uma concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5% ocorreu um acréscimo de 

110% no resultado de resistência à tração na ruptura, quando comparado com o resultado 

obtido com o polímero de referência; 

− Para as demais concentrações de solução de cloreto de zinco observou-se um menor 

acréscimo nos valores de resistência à tração na ruptura. Estes acréscimos nos resultados 

foram de 2%, 11%, 18% e 8% para concentrações de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 

5,0%, 7,5% e 10,0%, respectivamente; 

− Houve uma redução no resultado de acréscimo de resistência à tração na ruptura para uma 

concentração em solução de cloreto de zinco de 10,0%. Este resultado decresceu de 18% 

para 8% quando a concentração de solução de cloreto de zinco passou de 7,5% para 10,0%. 
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Gráfico 17: Resultados de resistência à tração na ruptura 24 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 17 observa-se que: 

− Os valores de resistência à tração na ruptura sofreram um acréscimo à medida que a 

concentração de solução de cloreto de zinco aumentou até 12,5%. Os valores de resistência 

à tração na ruptura passaram de 6,14 MPa para 0,0% de concentração de cloreto de zinco e 

chegaram a 16,93MPa para uma concentração de 12,5%; 

− Para uma concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5% ocorreu um acréscimo mais 

pronunciado no valor de resistência à tração na ruptura. O resultado obtido com o polímero 

de referência foi de 6,14MPa e chegou a 9,22MPa para uma concentração de 10,0% de 

solução de cloreto de zinco. Para uma concentração de 12,5%, este resultado passou para 

16,93MPa. 
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Gráfico 18: Variação percentual dos resultados de resistência à tração na ruptura 24 horas após 
vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 18 observa-se que: 

− Para uma concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5% ocorreu um acréscimo de 

176% no resultado de resistência à tração na ruptura, quando comparado com o resultado 

obtido com o polímero de referência; 

− Para as demais concentrações de solução de cloreto de zinco observou-se um menor 

acréscimo nos valores de resistência à tração na ruptura. Estes acréscimos nos resultados 

foram de 19%, 36%, 40% e 50% para concentrações de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 

5,0%, 7,5% e 10,0%, respectivamente. 
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Gráfico 19: Resultados de resistência à tração na ruptura para todos os intervalos de tempo após 
vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 19 observa-se que: 

− Ao longo do intervalo de tempo após vazamento de 2, 4, 6 e 24 horas, os resultados de 

resistência à tração na ruptura obtidos com o polímero de concentração em solução de 

cloreto de zinco de 12,5%, apresentaram-se superiores aos obtidos com os polímeros de 

diferentes concentrações, incluindo o polímero de referência; 

− Para o polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5%, houve um 

decréscimo no valor em resistência à tração na ruptura para o intervalo de tempo após 

vazamento de 4 horas, quando comparado ao valor obitdo para o intervalo de tempo de 2 

horas. O valor obtido decresceu de 12,68MPa para 11,72MPa; 

− Para os demais resultados obtidos com o polímero de concentração de solução de cloreto 

de zinco de 12,5%, houve um acréscimo nos resultados obtidos. Os valores obtidos foram 

de 14,19MPa e 16,93MPa para intervalos de tempo após vazamento de 6 e 24 horas, 

respectivamente. 

Para facilitar a visualização dos resultados, o Gráfico 20 apresenta os resultados 

de resistência à tração na ruptura para todos os intervalos de tempo após vazamento excluindo 

o polímero contendo 12,5% de solução de cloreto de zinco. 

 

4,39

6,14 6,90
6,14

5,57
6,03

7,05
7,27

5,73

6,68

7,63 8,36
6,84

6,47

8,13 8,60

6,61

7,74

7,48

9,22

12,68

11,72

14,49

16,93

3,5

5,5

7,5

9,5

11,5

13,5

15,5

17,5

2 horas 4 horas 6 horas 24 horas

R
es

is
tê

n
ci

a
 à

 t
ra

çã
o

 n
a 

ru
p

tu
ra

 (
M

P
a)

Intervalo de tempo após vazamento

Ref.

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

12,5%



   
132 

Gráfico 20: Resultados de resistência à tração na ruptura para todos os intervalos de tempo após 
vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 20 observa-se que: 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 2,5%, houve um 

acréscimo nos resultados de resistência à tração na ruptura com o passar do tempo. Os 

valores obtidos passaram de 5,57MPa no intervalo de tempo após vazamento de 2 horas, 

para 6,03MPa, 7,05MPa e 7,27MPa nos intervalos de tempo após vazamento de 4, 6 e 24 

horas, respectivamente; 

− O valor de resistência à tração na ruptura para o polímero com concentração de 2,5% de 

solução de cloreto de zinco no intervalo de tempo após vazamento de 4 horas, apresentou 

resultado inferior ao obtido com o polímero de referência. O valor obtido para o polímero 

com concentração de 2,5% de solução de cloreto de zinco foi de 6,03MPa e o valor 

apresentado pelo polímero de referência foi de 6,14MPa; 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 5,0%, houve um 

acréscimo nos resultados de resistência à tração na ruptura com o passar do tempo. Os 

valores obtidos passaram de 5,73MPa no intervalo de tempo após vazamento de 2 horas, 

para 6,68MPa, 7,63MPa e 8,36MPa nos intervalos de tempo após vazamento de 4, 6 e 24 

horas, respectivamente; 
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− Para o polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 5,0%, nenhum 

intervalo de tempo após vazamento apresentou resultado de resistência à tração na ruptura 

inferior aos resultados apresentados pelo polímero de referência; 

− Para o polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 7,5%, houve um 

decréscimo no resultado de resistência à tração na ruptura no intervalo de tempo após 

vazamento de 4 horas comparado ao intervalo de 2 horas. O valor obtido decresceu de 

6,84MPa no intervalo de 2 horas para 11,72MPa no intervalo de 4 horas; 

− Para os demais resultados obtidos com o polímero de concentração de solução de cloreto 

de zinco de 7,5%, houve um acréscimo nos resultados obtidos. Os valores obtidos foram de 

8,13MPa e 8,60MPa para intervalos de tempo após vazamento de 6 e 24 horas, 

respectivamente; 

− O valor de resistência à tração na ruptura para o polímero com concentração de 7,5% de 

solução de cloreto de zinco, no intervalo de tempo após vazamento de 4 horas, apresentou 

resultado inferior ao obtido com o polímero com concentração de 5,0%. O valor obtido para 

o polímero com concentração de 7,5% de solução de cloreto de zinco foi de 6,47MPa e o 

valor apresentado pelo polímero com concentração de 5,0% foi de 6,68MPa; 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 10,0%, houve um 

acréscimo no resultado de resistência à tração na ruptura para o intervalo de tempo após 

mistura de 4 horas, comparado ao intervalo de 2 horas. Os valores obtidos passaram de 

6,61MPa no intervalo de tempo após vazamento de 2 horas, para 7,74MPa no intervalo de 

4 horas; 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 10,0%, houve um 

decréscimo no resultado de resistência à tração na ruptura para o intervalo de tempo após 

vazamento de 6 horas, comparado ao intervalo de 4 horas. Os valores obtidos passaram de 

7,74MPa no intervalo de 4 horas, para 7,48MPa no intervalo de 6 horas; 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 10,0%, houve um 

acréscimo no resultado de resistência à tração na ruptura para o intervalo de tempo após 

vazamento de 6 horas, comparado ao intervalo de 24 horas. Os valores obtidos passaram de 

7,48MPa no intervalo de tempo após vazamento de 6 horas, para 9,22MPa no intervalo de 

24 horas; 

− O valor de resistência à tração na ruptura para o polímero com concentração de 10,0% de 

solução de cloreto de zinco, no intervalo de tempo após vazamento de 6 horas, apresentou 

resultado inferior aos obtidos com os polímeros com concentração de 7,5% e 5,0%. O valor 

obtido para o polímero com concentração de 10,0% de solução de cloreto de zinco foi de 
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7,48MPa e os valores apresentados pelos polímeros com concentração de 7,5% e 5,0% 

foram de 8,13MPa e 7,63MPa, respectivamente. 

Os Gráficos 21 e 22 apresentam a influência da adição de 12,5% em solução de 

cloreto de zinco nos resultados de resistência à tração na ruptura, comparando-os com os valores 

obtidos para o polímero de referência e com os valores médios obtidos com os polímeros 

elaborados com os demais percentuais em solução de cloreto de zinco. 

 

Gráfico 21: Comparativo entre resultados de resistência à tração na ruptura. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 21 observa-se que: 

− Os resultados médios de resistência à tração na ruptura dos polímeros com concentração de 

2,5%, 5,0%, 7,5% e 10,0%, apresentam resultados superiores aos obtidos para o polímero 

de referência. Os resultados médios obtidos com os polímeros foram de 6,19MPa, 6,73MPa, 

7,57MPa e 8,36MPa para intervalos de tempo após vazamento de 2, 4, 6 e 24 horas; 

enquanto os resultados obtidos com o polímero de referência foram de 4,39MPa, 6,14MPa, 

6,90MPa e 6,14MPa para os mesmos intervalos de tempo, respectivamente; 

− Os resultados médios de resistência à tração na ruptura dos polímeros com concentração de 

2,5%, 5,0%, 7,5% e 10,0%, apresentaram resultados inferiores aos obtidos para o polímero 

com concentração de 12,5% de solução de cloreto de zinco. Os resultados médios obtidos 
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com os polímeros foram de 6,19MPa, 6,73MPa, 7,57MPa e 8,36MPa para intervalos de 

tempo após vazamento de 2, 4, 6 e 24 horas; enquanto os resultados obtidos com o polímero 

com concentração de 12,5% de solução de cloreto de zinco foram de 12,68MPa, 11,72MPa, 

14,49MPa e 16,93MPa para os mesmos intervalos de tempo, respectivamente. 

 
Gráfico 22: Variação percentual dos resultados de resistência à tração na ruptura. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 22 observa-se que: 

− Os valores médios de resistência à tração na ruptura obtidos com os polímeros com 

concentração de 2,5%, 5,0%, 7,5% e 10,0% de solução de cloreto de zinco apresentaram 

um acréscimo de 41%, 10%, 10% e 36% comparado aos valores obtidos com o polímero de 

referência para intervalos de tempo após mistura de 2, 4, 6 e 24 horas, respectivamente; 

− Os valores de resistência à tração na ruptura obtidos com o polímero com concentração de 

12,5% de solução de cloreto de zinco apresentaram um acréscimo de 105%, 74%, 91% e 

102%, comparado aos valores obtidos com o polímero de referência, para intervalos de 

tempo após vazamento de 2, 4, 6 e 24 horas, respectivamente. 
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6.6.2 Valores de alongamento máximo até a ruptura 

 

Os Gráficos 23 a 33 apresentam os resultados de alongamento máximo até a 

ruptura, medidos em corpos de prova durante o ensaio de tração em corpos de prova poliméricos 

obtidos a partir da resina furânica com diferentes percentuais em catalisador ácido e em solução 

de cloreto de zinco. 

 

Gráfico 23: Resultados de alongamento na ruptura 2 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 23 observa-se que: 

− Os valores de alongamento na ruptura sofreram um decréscimo para os polímeros com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5% e 5,0%, em comparação ao polímero 

de referência. Os valores de alongamento na ruptura decresceram de 6,66mm obtido com o 

polímero de referência para 5,38mm e 5,76mm obtidos com os polímeros com concentração 

de solução de cloreto de zinco de 2,5% e 5,0%, respectivamente; 

− Os valores de alongamento na ruptura sofreram um acréscimo para os polímeros com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 7,5%, 10,0% e 12,5%, em comparação ao 

polímero de referência. Os valores de alongamento na ruptura elevaram-se de 6,66mm 

obtido com o polímero de referência, para 6,75mm, 6,80mm e 8,15mm obtidos com os 
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polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 7,5%, 10,0% e 12,5%, 

respectivamente. 

 
Gráfico 24: Variação percentual dos resultados de alongamento na ruptura 2 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 24 observa-se que: 

− Os valores de alongamento na ruptura sofreram um decréscimo de 19% e 13% para os 

polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5% e 5,0%, 

respectivamente, em comparação ao polímero de referência; 

− Os valores de alongamento na ruptura sofreram um acréscimo de 1%, 2% e 22% para os 

polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 7,5%, 10,0% e 12,5%, 

respectivamente, em comparação ao polímero de referência. 
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Gráfico 25: Resultados de alongamento na ruptura 4 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 25 observa-se que: 

− Os valores de alongamento na ruptura sofreram um decréscimo para os polímeros com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5% e 10,0%, em comparação 

ao polímero de referência. Os valores de alongamento na ruptura decresceram de 7,01mm 

obtido com o polímero de referência para 5,54mm, 6,13mm, 6,61mm e 6,81mm obtidos 

com os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5% e 

10,0%, respectivamente; 

− O valor de alongamento na ruptura sofreu um acréscimo somente para o polímero com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5%, em comparação ao polímero de 

referência. O valor de alongamento na ruptura elevou-se de 7,01mm obtido com o polímero 

de referência, para 9,84mm obtido com o polímero com concentração de solução de cloreto 

de zinco de 12,5%. 
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Gráfico 26: Variação percentual dos resultados de alongamento na ruptura 4 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 26 observa-se que: 

− Os valores de alongamento na ruptura sofreram um decréscimo de 21%, 13%, 6% e 3% 

para os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5% e 

10,0%, respectivamente, em comparação ao polímero de referência; 

− O valor de alongamento na ruptura sofreu um acréscimo de 40% para o polímero com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5% em comparação ao polímero de 

referência. 
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Gráfico 27: Resultados de alongamento na ruptura 6 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 27 observa-se que: 

− Os valores de alongamento na ruptura sofreram um decréscimo para os polímeros com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5% e 10,0%, em comparação 

ao polímero de referência. Os valores de alongamento na ruptura decresceram de 6,54mm 

obtido com o polímero de referência para 5,42mm, 6,20mm, 6,40mm e 6,41mm obtidos 

com os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5% e 

10,0%, respectivamente; 

− O valor de alongamento na ruptura sofreu um acréscimo somente para o polímero com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5%, em comparação ao polímero de 

referência. O valor de alongamento na ruptura elevou-se de 6,54mm obtido com o polímero 

de referência, para 9,32mm obtido com o polímero com concentração de solução de cloreto 

de zinco de 12,5%. 
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Gráfico 28: Variação dos resultados de alongamento na ruptura 6 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 28 observa-se que: 

− Os valores de alongamento na ruptura sofreram um decréscimo de 17%, 5%, 2% e 2% para 

os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5% e 

10,0%, respectivamente, em comparação ao polímero de referência; 

− O valor de alongamento na ruptura sofreu um acréscimo de 43% para o polímero com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5% em comparação ao polímero de 

referência. 
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Gráfico 29: Resultados de alongamento na ruptura 24 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 29 observa-se que: 

− O valor de alongamento na ruptura sofreu um decréscimo para o polímero com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, em comparação ao polímero de 

referência. O valor de alongamento na ruptura decresceu de 4,65mm obtido com o polímero 

de referência para 4,53mm obtido com o polímero com concentração de solução de cloreto 

de zinco de 2,5%; 

− Os valores de alongamento na ruptura sofreram um acréscimo para os polímeros com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 5,0%, 7,5%, 10,0% e 12,5%, em comparação 

ao polímero de referência. Os valores de alongamento na ruptura elevaram-se de 4,65mm 

obtido com o polímero de referência, para 6,15mm, 5,85mm, 6,15mm e 8,01mm obtidos 

com os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 5,0%, 7,5%, 10,0% 

e 12,5%, respectivamente; 

− O valor de alongamento na ruptura sofreu um decréscimo para o polímero com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 7,5%, em comparação ao polímero com 

concentração de 5,0%. O valor de alongamento na ruptura decresceu de 6,15mm obtido 

com o polímero com concentração de 5,0% de solução de cloreto de zinco para 5,85mm 

obtido com o polímero com concentração de 7,5%. 
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Gráfico 30: Variação dos resultados de alongamento na ruptura 24 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 30 observa-se que: 

− O valor de alongamento na ruptura sofreu um decréscimo de 3% para o polímero com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5% em comparação ao valor obtido para 

o polímero de referência; 

− Os valores de alongamento na ruptura sofreram um acréscimo de 32, 26%, 32% e 72% para 

os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 5,0%, 7,5%, 10,0% e 

12,5%, respectivamente, em comparação ao valor obtido para o polímero de referência. 

− A variação no valor de alongamento na ruptura sofreu um decréscimo de 32% no polímero 

com concentração de solução de cloreto de zinco de 5,0% para 26% no polímero com 

concentração de 7,5%; 

− Não houve alteração nos valores de variação de alongamento na ruptura para os polímeros 

com concentração de cloreto de zinco de 5,0% e 10,0%. O valor obtido com a varição de 

alongamento na ruptura foi de 32%. 
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Gráfico 31: Resultados de alongamento na ruptura após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 31 observa-se que: 

− Ao longo do intervalo de tempo após vazamento de 2, 4, 6 e 24 horas, os resultados de 

alongamento na ruptura obtidos com o polímero de concentração em solução de cloreto de 

zinco de 12,5%, apresentaram-se superiores aos obtidos com os demais polímeros, 

incluindo o polímero de referência; 

− Para o polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5%, o valor de 

alongamento na ruptura obtido para o intervalo de tempo após vazamento de 4 horas, foi 

superior ao valor obtido para o intervalo de 4 horas. O valor obtido no intervalo de 4 horas 

foi de 9,84mm e o valor obtido no intervalo de 2 horas foi de 8,15mm; 

− Para o polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5%, houve um 

decréscimo no valor de alongamento na ruptura para os intervalos de tempo após vazamento 

de 6 e 24 horas, quando comparado ao valor obitdo para o intervalo de tempo de 4 horas. 

Os valores obtidos decresceram de 9,84mm com 4 horas para 9,32mm e 8,01mm com 6 e 

24 horas, respectivamente. 

Para facilitar a visualização dos resultados, o Gráfico 32 apresenta os resultados 

de alongamento na ruptura para todos os intervalos de tempo após vazamento excluindo o 

polímero contendo 12,5% de solução de cloreto de zinco. 
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Gráfico 32: Variação percentual dos resultados de alongamento na ruptura. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 32 observa-se que: 

− Para o polímero de referência, houve um acréscimo no resultado de alongamento na ruptura 

para o intervalo de tempo após vazamento de 4 horas comparado ao intervalo de tempo de 

2 horas. O valor obtido elevou-se de 6,66mm para 7,01mm. Para os intervalos de tempo de 

6 e 24 horas, ocorreu um decréscimo no valor obtido quando comparado ao valor obtido no 

intervalo de 4 horas. O valor decresceu de 7,01mm para 6,54mm e 4,65mm para os 

intervaalos de 6 e 24 horas, respectivamente; 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 2,5%, houve um 

acréscimo nos resultados de alongamento na ruptura para os intervalos de tempo após 

vazamento de 4 e 6 horas. Os valores obtidos passaram de 5,38mm no intervalo de tempo 

após vazamento de 2 horas, para 5,54mm e 5,42mm nos intervalos de tempo após 

vazamento de 4 e 6 horas, respectivamente. O menor resultado de alongamento na ruptura 

foi registrado para o intervalo de tempo após vazamento de 24 horas. O resultado obtido foi 

de 4,53mm; 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 5,0%, houve um 

acréscimo nos resultados de alongamento na ruptura para os intervalos de tempo após 

vazamento de 4 e 6 horas. Os valores obtidos elevaram-se de 5,76mm para o intervalo 
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de tempo de 2 horas para 6,13mm e 6,20mm, nos intervalos de tempo de 4 e 6 horas, 

respectivamente. Para o intervalo de tempo após vazamento de 24 horas, ocoreu um 

decréscimo no valor obtido quando comparado ao valor obtido no intervalo de 6 horas. 

O valor decresceu de 6,20mm para 6,15mm; 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 7,5%, houve um 

decréscimo nos resultados de alongamento na ruptura para os intervalos de tempo após 

vazamento de 4, 6 e 24 horas, comparado ao intervalo de tempo de 2 horas. Os valores 

obtidos passaram de 6,75mm no intervalo de tempo após vazamento de 2 horas para 

6,61mm, 6,40mm e 5,85mm nos intervalos de tempo após vazamento de 4, 6 e 24 horas, 

respectivamente; 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 10,0%, houve um 

pequeno acréscimo no resultado de alongamento na ruptura para o intervalo de tempo 

após vazamento de 4 horas comparado ao intervalo de tempo de 2 horas. O valor obtido 

elevou-se de 6,80mm para 6,81mm. Para os intervalos de tempo de 6 e 24 horas, ocorreu 

um decréscimo no valor obtido quando comparado ao valor obtido no intervalo de 4 

horas. O valor decresceu de 6,81mm para 6,41mm e 6,15mm para os intervaalos de 6 e 

24 horas, respectivamente. 

 
Gráfico 33: Variação percentual dos resultados de alongamento na ruptura. 
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Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 33 observa-se que: 

− Para o polímero de referência, houve um acréscimo nos valores obtidos para o 

alongamento na ruptura para os intervalos de tempo após vazamento de 4 e 6 horas, 

comparado ao intervalo de tempo de 2 horas. Este acréscimo foi de 21% e 14%, 

respectivamente. Para o intervalo de tempo de 24 horas, houve um decréscimo no valor 

obtido. Este decréscimo foi de 2%; 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 2,5%, houve um 

acréscimo nos valores obtidos para o alongamento na ruptura para os intervalos de 

tempo após vazamento de 4 e 6 horas, comparado ao intervalo de tempo de 2 horas. Este 

acréscimo foi de 3% e 1%, respectivamente. Para o intervalo de tempo de 24 horas, 

houve um decréscimo no valor obtido. Este decréscimo foi de 16%; 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 5,0%, houve um 

acréscimo nos valores obtidos para o alongamento na ruptura para os intervalos de 

tempo após vazamento de 4, 6 e 24 horas, comparado ao intervalo de tempo de 2 horas. 

Este acréscimo foi de 6%, 8% e 7%, respectivamente; 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 7,5%, houve um 

decréscimo nos valores obtidos para o alongamento na ruptura para os intervalos de 

tempo após vazamento de 4, 6 e 24 horas, comparado ao intervalo de tempo de 2 horas. 

Este decréscimo foi de 2%, 5% e 13%, respectivamente; 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 10,0%, houve um 

decréscimo nos valores obtidos para o alongamento na ruptura para os intervalos de 

tempo após vazamento de 6 e 24 horas, comparado ao intervalo de tempo de 2 horas. 

Este decréscimo foi de 6% e 10%, respectivamente. Para o intervalo de tempo de 4 

horas, não houve uma diferença considerável comparado ao intervalo de tempo de 2 

horas; 

− Para o polímero com concentração em solução de cloreto de zinco de 12,5%, houve um 

acréscimo nos valores obtidos para o alongamento na ruptura para os intervalos de 

tempo após vazamento de 4 e 6 horas, comparado ao intervalo de tempo de 2 horas. Este 

acréscimo foi de 21% e 14%, respectivamente. Para o intervalo de tempo de 24 horas, 

houve um decréscimo no valor obtido. Este decréscimo foi de 2%. 

O Gráfico 34 apresenta a influência da adição de 12,5% em solução de cloreto 

de zinco nos resultados de alongamento na ruptura, comparando-os com os valores obtidos para 

o polímero de referência e também com os valores médios obtidos com os polímeros elaborados 

com as demais concentrações em solução de cloreto de zinco. 
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Gráfico 34: Comparativo entre resultados de alongamento na ruptura. 

 
 

Por meio do no Gráfico 34 pode-se observar que: 

− Os valores médios obtidos de alongamento na ruptura para os polímeros com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5% e 10,0%, foram 

inferiores aos valores obtidos para o polímero de referência, exceto no intervalo de 

tempo após vazamento de 24 horas; 

− Os valores médios obtidos de alongamento na ruptura para o polímero com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5%, foram superiores aos valores 

obtidos com o polímero de referência e também aos valores médios obtidos para os 

polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5% e 

10,0%, para intervalos de tempo de 2, 4, 6 e 24 horas. 

 

6.6.3 Ensaios de resistência ao impacto IZOD sem entalhe 

 

Os Gráficos 35 a 45 apresentam os resultados de resistência ao impacto IZOD 

em ensaios com corpos de prova poliméricos obtidos a partir da resina furânica, com diferentes 

percentuais em catalisador ácido e em solução de cloreto de zinco. 
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Gráfico 35: Resultados de impacto IZOD 2 horas após vazamento. 

 
 
Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 35 observa-se que: 

− Os valores de impacto IZOD sofreram um decréscimo para os polímeros com concentração 

de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 10,0% e 12,5%, em comparação ao polímero 

de referência. Os valores de impacto IZOD decresceram de 3,58KJ/m2 obtido no polímero 

de referência para 3,13KJ/m2, 2,47KJ/m2, 1,73KJ/m2 e 1,30KJ/m2 obtidos nos polímeros 

com concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 10,0% e 12,5%, 

respectivamente. Para o polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 7,5%, 

houve um acréscimo no valor obtido de impacto IZOD em comparação ao polímero de 

referência. O valor obtido elevou-se de 3,58KJ/m2 obtido no polímero de referência para 

3,62KJ/m2 no polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 7,5%.  
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Gráfico 36: Variação percentual dos resultados de impacto IZOD 2 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 36 observa-se que: 

− Para o polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 7,5% ocorreu um 

acréscimo de 0,9% no resultado de impacto IZOD, quando comparado com o resultado 

obtido com o polímero de referência; 

− Para os demais polímeros com concentrações de solução de cloreto de zinco observou-

se um decréscimo nos valores obtidos de impacto IZOD. Estes decréscimos nos 

resultados foram de 13%, 31%, 52% e 64%, para concentrações de solução de cloreto 

de zinco de 2,5%, 5,0%, 10,0% e 12,5%, respectivamente. 
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Gráfico 37: Resultados de impacto IZOD 4 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 37 observa-se que: 

− Os valores de impacto IZOD sofreram um decréscimo para os polímeros com concentração 

de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5%, 10,0% e 12,5%, em comparação ao 

polímero de referência. Os valores de impacto IZOD decresceram de 7,58KJ/m2 obtido no 

polímero de referência para 4,49KJ/m2, 2,39KJ/m2, 4,39KJ/m2, 4,67KJ/m2 e 2,13KJ/m2, 

obtidos nos polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 

7,5%, 10,0% e 12,5%, respectivamente; 

− Para os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 7,5% e 10,0%, houve 

um acréscimo no valor obtido de impacto IZOD em comparação ao polímero com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 5,0%. Os valores obtidos elevaram-se de 

2,39KJ/m2 obtido no polímero com concentração de 5,0% para 4,39KJ/m2 e 4,67 KJ/m2 nos 

polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 7,5% e 10,0%. 
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Gráfico 38: Variação percentual dos resultados de impacto IZOD 4 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 38 observa-se que: 

− Houve um decréscimo nos resultados obtidos para impacto IZOD para os polímeros com 

concentrações de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5%, 10,0% e 12,5%, em 

comparação ao polímero de referência. Este decréscimo nos resultados foram de 41%, 68%, 

42%, 38% e 72%, para concentrações de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5%, 

10,0% e 12,5%, respectivamente. 
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Gráfico 39: Resultados de impacto IZOD 6 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 39 observa-se que: 

− Os valores de impacto IZOD sofreram um decréscimo para os polímeros com concentração 

de solução de cloreto de zinco de 2,5% e 12,5%, em comparação ao polímero de referência. 

Os valores de impacto IZOD decresceram de 3,74KJ/m2 obtido no polímero de referência 

para 3,58KJ/m2 e 2,07KJ/m2, obtidos nos polímeros com concentração de solução de cloreto 

de zinco de 2,5% e 12,5%, respectivamente; 

− Para os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 5,0%, 7,5% e 10,0%, 

houve um acréscimo nos valores obtidos de impacto IZOD em comparação ao polímero de 

referência. Os valores obtidos elevaram-se de 3,74KJ/m2 obtido no polímero de referência 

para 5,28KJ/m2, 5,48KJ/m2 e 4,08KJ/m2 nos polímeros com concentração de solução de 

cloreto de zinco de 5,0%, 7,5% e 10,0%. 
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Gráfico 40: Variação percentual dos resultados de impacto IZOD 6 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 40 observa-se que: 

− Para os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5% e 12,5% 

ocorreu um decréscimo de 4% e 45% nos resultados de impacto IZOD, quando comparado 

com o resultado obtido com o polímero de referência; 

− Para os demais polímeros com concentrações de solução de cloreto de zinco observou-se 

um acréscimo nos valores obtidos de impacto IZOD. Estes acréscimos nos resultados foram 

de 41%, 46% e 9%, para concentrações de solução de cloreto de zinco de 5,0%, 7,5% e 

10,0%, respectivamente. 
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Gráfico 41: Resultados de impacto IZOD 24 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 41 observa-se que: 

− Os valores de impacto IZOD sofreram um decréscimo para os polímeros com concentração 

de solução de cloreto de zinco de 5,0% e 10,0%, em comparação ao polímero de referência. 

Os valores de impacto IZOD decresceram de 6,74KJ/m2 obtido no polímero de referência 

para 5,08KJ/m2 e 5,29KJ/m2, obtidos nos polímeros com concentração de solução de cloreto 

de zinco de 5,0% e 10,0%, respectivamente; 

− Para os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 7,5% e 12,5%, 

houve um acréscimo nos valores obtidos de impacto IZOD em comparação ao polímero de 

referência. Os valores obtidos elevaram-se de 6,74KJ/m2 obtido no polímero de referência 

para 6,87KJ/m2, 8,12KJ/m2 e 6,80KJ/m2 nos polímeros com concentração de solução de 

cloreto de zinco de 2,5%, 7,5% e 12,5%. 
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Gráfico 42: Variação percentual dos resultados de impacto IZOD 24 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 42 observa-se que: 

− Para os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 5,0% e 10,0% 

ocorreu um decréscimo de 25% e 21%, respectivamente, nos resultados de impacto IZOD 

quando comparado com o resultado obtido com o polímero de referência; 

− Para os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 7,5% e 12,5% 

ocorreu um acréscimo de 2%, 20% e 1%, respectivamente, nos resultados de impacto IZOD 

quando comparado com o polímero de referência. 
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Gráfico 43: Resultados de impacto IZOD após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 43 observa-se que: 

− O polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5% apresentou os 

menores resultados obtidos nos intervalos de tempo após vazamento de 2, 4 e 6 horas. Os 

valores obtidos foram de 1,30KJ/m2, 2,13KJ/m2 e 2,07KJ/m2 nos intervalos de tempo de 2, 

4 e 6 horas respectivamente. No intervalo de 24 horas, o menor valor obtido foi de 

5,08KJ/m2 para o polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 5,0%; 

− O polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 7,5% apresentou os maiores 

valores obtidos nos intervalos de tempo após vazamento de 2, 6 e 24 horas. Os valores 

obtidos foram de 3,62KJ/m2, 5,48KJ/m2 e 2,07KJ/m2 nos intervalos de tempo de 2, 6 e 24 

horas respectivamente. No intervalo de tempo de 4 horas, o maior valor obtido foi de 

4,67KJ/m2 para o polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 10,0%.  

O Gráfico 44 apresenta a influência da adição de 12,5% em solução de cloreto 

de zinco nos resultados de resistência ao impacto IZOD, comparando-os com os valores obtidos 

para o polímero de referência e também com os valores médios obtidos com os polímeros 

elaborados com os demais percentuais em solução de cloreto de zinco. 
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Gráfico 44: Comparativo entre resultados de resistência ao impacto IZOD. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 44 observa-se que: 

− Os valores médios obtidos para resistência ao impacto IZOD para o polímero elaborado 

com 12,5% em solução de cloreto de zinco são inferiores aos obtidos com o polímero de 

referência, com excessão para o intervalo de tempo de 24 horas onde o resultado obtido é 

muito semelhante ao obtido com o polímero de referência; 

− Os valores médios obtidos para o polímero com 12,5% em solução de cloreto de zinco são 

inferiores aos valores médios obtidos para os demais polímeros que possuem adições em 

solução de cloreto de zinco, com excessão para o intervalo de tempo de 24 horas. 

− Os valores médios obtidos para os polímeros com 2,5%, 5,0%, 7,5% e 10,0% em cloreto de 

zinco são superiores aos valores obtidos com o polímero de referência somente para o 

intervalo de tempo de 6 horas após vazamento; 

− A variação nos resultados obtidos para um tempo de 24 horas não ultrapassa 7,2%. 

 

6.6.4 Determinação de Dureza Shore D 

 

Os Gráficos 45 a 48 apresentam os resultados obtidos para determinação de 

Dureza Shore D. 
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Gráfico 45: Resultados de Dureza Shore D 2, 4, 6 e 24 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 45 observa-se que: 

− O polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5% apresentou os 

menores resultados de Dureza Shore D obtidos em todos os intervalos de tempo após 

vazamento. Os valores obtidos foram de 47,1Shore D, 47,2Shore D, 51,2Shore D e 

53,2Shore D nos intervalos de tempo de 2, 4, 6 e 24 horas, respectivamente;  

− O polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 10,0% apresentou os 

maiores valores obtidos nos intervalos de tempo após vazamento de 4 e 6 horas. Os valores 

obtidos foram de 56,3Shore D e 58,0Shore D nos intervalos de tempo de 4 e 6 horas, 

respectivamente; 

−  O polímero de referência apresentou o maior valor obtido no intervalo de tempo após 

vazamento de 2 horas. O valor obtido foi de 58,6Shore D; 

− O polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5% apresentou o maior 

valor obtido no intervalo de tempo após vazamento de 24 horas. O valor obtido foi de 

61,7Shore D. 
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Gráfico 46: Resultados de Dureza Shore D 2, 4, 6 e 24 horas após vazamento. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 46 observa-se que: 

− Os valores de Dureza Shore D obtidos sofreram um decréscimo para o polímero com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, em comparação ao polímero de 

referência para os intervalos de tempo após vazamento de 2, 4, 6 e 24 horas; 

− Os valores de Dureza shore D sofreram um acréscimo gradativo para os polímeros com 

concentração de solução de cloreto de zinco de 5,0%, 7,5% e 10,0% em relação ao polímero 

com concentração de clorto de zinco de 2,5% para os intervalos de tempo após vazamento 

de 2, 4, 6 e 24 horas; 

− Os valores de Dureza Shore D sofreram um decréscimo para o polímero com concentração 

de solução de cloreto de zinco de 12,5%, em comparação ao polímero com concentração de 

solução de cloreto de zinco de 10,0% para os intervalos de tempo após vazamento de 2, 4 e 

6 horas. Com 24 horas, houve um aumento no valor de Dureza Shore D obtido; 

− Portanto, quanto maior a concentração de cloreto de zinco maior a dureza obtida para o 

polímero, ou seja maior a densidade de ligações cruzadas. 
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Gráfico 47: Variação percentual dos resultados de Dureza Shore D. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 47 observa-se que: 

− Para o intervalo de tempo após vazamento de 2 horas, ocorreu um decréscimo nos resultados 

obtidos de Dureza Shore D em comparação ao resultado obtido com o polímero de 

referência. O decréscimo nos resultados foi de 19,6%, 15,2%, 11,6%, 9,6% e 19,1% para 

os polímeros com concentrações de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5%, 10,0% 

e 12,5%, respectivamente; 

− Para o intervalo de tempo após vazamento de 4 horas, ocorreu um decréscimo nos resultados 

obtidos de Dureza Shore D para os polímeros com concentração de solução de cloreto de 

zinco de 2,5%, 5,0% e 12,5%, em comparação ao resultado obtido com o polímero de 

referência. Os decréscimos nos resultados obtidos foram de 12,9%, 4,1% e 3,5%, 

respectivamente. Para o polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 7,5%, 

não ocorreu variação no resultado de Dureza Shore D obtido, em comparação ao resultado 

obtido com o polímero de referência. Para o polímero com concentração de solução de 

cloreto de zinco de 10,0%, houve um acréscimo no resultado de Dureza Shore D obtido. O 

resultado apresentou um acréscimo de 3,9% em relação ao resultado obtido com o polímero 

de referência; 
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− Para o intervalo de tempo após vazamento de 6 horas, ocorreu um decréscimo nos resultados 

de Dureza Shore D obtidos para os polímeros com concentração de solução de cloreto de 

zinco de 2,5%, 5,0% e 12,5%, em comparação ao resultado obtido com o polímero de 

referência. Os decréscimos nos resultados obtidos foram de 5,9%, 1,1% e 1,5%, 

respectivamente. Para os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 

7,5% e 10,0%, ocorreu um acréscimo nos resultados de Dureza Shore D obtidos, em 

comparação ao resultado obtido com o polímero de referência. Os acréscimos obtidos foram 

de 2,0% e 6,6%, respectivamente; 

− Para o intervalo de tempo após vazamento de 24 horas, ocorreu um decréscimo no resultado 

de Dureza Shore D obtido somente para o polímero com concentração de solução de cloreto 

de zinco de 2,5%, em comparação ao resultado obtido com o polímero de referência. Este 

decréscimo no resultado obtido foi de 4,8%. Para os polímeros com concentração de solução 

de cloreto de zinco de 5,0%, 7,5%, 10,0% e 12,5%, ocorreu um acréscimo nos resultados 

de Dureza Shore D obtidos, em comparação ao resultado obtido com o polímero de 

referência. Os acréscimos obtidos foram de 2,7%, 1,3%, 7,7% e 10,4%, respectivamente; 

− Em geral, ocorreu um decréscimo nos valores de Dureza Shore D obtidos, para o polímero 

com concentração de solução de cloreto de zinco de 2,5%, em comparação ao polímero de 

referência. Para os polímeros com concentração de solução de cloreto de zinco de 5,0%, 

7,5% e 10,0%, os resultados de Dureza Shore D obtidos apresentaram um acréscimo em 

comparação aos resultados obtidos para o polímero com concentração de solução de cloreto 

de zinco de 2,5%. Para o polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 

12,5%, os resultados de Dureza Shore D voltaram a sofrer decréscimos em relação ao 

polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 10,0%, exceto para o intervalo 

de tempo após vazamento de 24 horas. 

O Gráfico 48 apresenta a influência da adição de 12,5% em solução de cloreto 

de zinco nos resultados de verificação de dureza Shore D, comparando-os com os valores 

obtidos para o polímero de referência e também com os valores médios obtidos para os 

polímeros elaborados com os demais percentuais em solução de cloreto de zinco. 
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Gráfico 48: Comparativo entre os resultados de Dureza Shore D. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados no Gráfico 48 observa-se que: 

− Para o polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 12,5%, ocorreu um 

acréscimo nos resultados de Dureza Shore D obtidos de 10,3%, 13,1% e 30,2%, nos 

intervalos de tempo após vazamento de 4, 6 e 24 horas, respectivamente, em comparação 

ao resultado de Dureza Shore D obtido no intervalo de tempo após vazamento de 2 horas; 

− Para os resultados médios de Dureza Shore D obtidos com os polímeros com concentração 

de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5% e 10,0%, ocorreu um acréscimo nos 

resultados de Dureza Shore D obtidos de 3,9%, 8,4% e 12,8%, nos intervalos de tempo após 

vazamento de 4, 6 e 24 horas, respectivamente, em comparação ao resultado de Dureza 

Shore D obtido no intervalo de tempo após vazamento de 2 horas; 

− Para o polímero de referência, ocorreu um decréscimo nos resultados de Dureza Shore D 

obtidos de 7,5%, 7,2% e 4,6%, nos intervalos de tempo após vazamento de 4, 6 e 24 horas, 

respectivamente, em comparação ao resultado de Dureza Shore D obtido no intervalo de 

tempo após vazamento de 2 horas. 
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6.7 ANÁLISE MORFOLÓGICA DO POLÍMERO NA AREIA DE MOLDAGEM CURA A 

FRIO 

 

A morfologia dos polímeros aderidos sobre a superfície dos grãos de areia base 

foi avaliada por meio de imagens obtidas pela técnica de caracterização microestrutural via 

microscopia eletrônica de varredura. Esta avaliação foi realizada na região dos pontos de 

contato entre os grãos de areia base. 

A composição química foi determinada pela detecção dos Raios X 

característicos feita pelo espectrômetro de dispersão de energia (EDS), acoplado no 

equipamento de microscopia eletrônica de varredura. Esta técnica permitiu realizar 

microanálises qualitativas e quantitativas na região de contato entre os grãos de areia base. 

Os resultados das avaliações morfológicas das amostras de polímeros aderidos 

sobre a superfície dos grãos de areia base retirados da região da fratura dos corpos de prova 

rompidos durante o ensaio de resistência à tração da areia de moldagem cura a frio são 

apresentados nas Micrografias 2 até 25 e nos Quadros 10 até 12. O resultados de microanálises 

qualitativas são apresentadas nos Quadros 5 até 9 e microanálises quantitativas são apresentadas 

nas Tabelas 35 até 43. 

 

6.7.1 Resultados das amostras de grãos de areia da mistura de referência 

 

 A Micrografia 2 apresenta os pontos de contato formados durante a compactação 

da areia de moldagem cura a frio. 
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Micrografia 2:  Pontos de contato entre os grãos de areia base com aumento de 85 vezes. 

  

 

Por meio da Micrografia 2 observa-se que: 

− A amostra apresenta diversos pontos de contato resultantes da ação de compactação da 

areia de modagem cura a frio durante a confecção dos corpos de prova para ensaio de 

resistência à tração; 

− Os pontos de contato são formados pela resina furânica são característicos do material 

compósito areia de moldagem cura a frio. 

  

Pontos de contato 
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A Micrografia 3 apresenta um ponto de contato representativo desta mistura. 

 

Micrografia 3:  Ponto de contato representativo da mistura com aumento de 400 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 3 observa-se que: 

− O polímero apresenta uma região côncava no centro da imagem, evidenciando que havia 

outro grão de areia aderido nesta região. Este grão de areia foi removido por esforço 

mecânico durante o ensaio de resistência à tração na areia de moldagem cura a frio ou 

até mesmo durante o processo de preparação da amostra de areia de moldagem cura a 

frio para ensaio morfológico. 
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A Micrografia 4 apresenta as regiões do grão de areia base e do polímero. 

 

Micrografia 4:  Regiões de grão de areia base e de polímero com aumento de 400 vezes. 

 

 
Por meio da Micrografia 4 observa-se que: 

− O polímero indicado na imagem pela cor amarela ocupa praticamente toda a região central 

da amostra. Nas regiões periféricas da amostra é possível notar a superfície do grão de areia 

base indicado na imagem pela cor violeta. 

  

Polímero 

Grão de 
areia 
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O Quadro 5 apresenta os diversos elementos químicos presentes na região do 

ponto de contato. 

 

Quadro 5: Elementos químicos presentes na região do ponto de contato. 

 

 

Por meio do Quadro 5 observa-se que: 

− A cor amarela evidencia a presença do elemento químico carbono, presente no polímero; 

− A cor verde evidencia a presença do elemento químico oxigênio, presente no grão de areia 

base; 

− A cor violeta evidencia a presença do elemento químico silício, presente no grão de areia 

base; 

− A cor azul turquesa evidencia a presença do elemento químico enxofre, presente no 

polímero. Este elemento é oriundo do catalisador ácido; 

− A cor verde escura evidencia a presença do elemento químico ferro, presente no polímero. 

Este elemento é oriundo da resina furânica; 

− A cor vermelho escura evidencia a presença do elemento químico ouro, usado na preparação 

da amostra; 

− Os demais elementos químicos presentes são elementos químicos residuais. 
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A Tabela 34 apresenta a concentração dos diversos elementos químicos 

presentes na região do ponto de contato. 

 

Tabela 34: Composição química na região da Micrografia 4. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 35 observa-se que: 

− Os elementos de maior concentração em massa presentes na amostra são o carbono com 

50,10%, oxigênio com 44,39% e silício com 3,88%; 

− Os demais elementos químicos estão presentes em quantidades residuais. 

A Micrografia 5 apresenta a morfologia do polímero na região do ponto de 

contato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento químico
Percentual em 

massa (%)
Percentual atômico 

(%)

Carbono 50,10 58,45

Oxigênio 44,39 38,88

Flúor 0,00 0,00

Alumínio 0,98 0,51

Silício 3,88 1,93

Enxofre 0,28 0,12

Cloro 0,15 0,06

Ferro 0,06 0,02

Níquel 0,06 0,01

Ouro 0,09 0,01

TOTAL 100,0 100,0
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Micrografia 5:  Morfologia do polímero com aumento de 750 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 5 observa-se que: 

− A superfície do polímero apresenta uma morfologia porosa. É exatamente nesta superfície 

que estava aderido outro grão de areia base e esta morfologia porosa da superfície pode 

reduzir o mecanismo de adesão entre a superfície do polímero e a superfície do grão de 

areia base e consequentemente reduzir os valores de resistência à tração. 

  

Morfologia 
porosa 
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A Micrografia 6 apresenta a morfologia porosa do polímero na região do ponto 

de contato. 

 

Micrografia 6:  Morfologia porosa do polímero com aumento de 2000 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 6 observa-se que o polímero apresenta uma morfologia 

porosa praticamente em toda sua superfície. 
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6.7.2 Resultados das amostras de grãos de areia da mistura com concentração de solução 

de cloreto de zinco de 2,5%. 

 

A Micrografia 7 apresenta os pontos de contato formados durante a compactação 

da areia de moldagem cura a frio. 

 

Micrografia 7:  Pontos de contato entre os grãos de areia base com aumento de 80 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 7 observa-se que: 

− A amostra apresenta diversos pontos de contato resultantes da ação de compactação da areia 

de modagem cura a frio durante a confecção dos corpos de prova para ensaio de resistência 

à tração; 

− Os pontos de contato são formados pela resina furânica e são característicos do material 

compósito areia de moldagem cura a frio. 

  

Pontos de contato 
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A Micrografia 8 apresenta o ponto de contato representativo desta mistura. 

 

Micrografia 8:  Ponto de contato representativo da mistura com aumento de 400 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 8 observa-se que: 

− O polímero apresenta uma região côncava no centro da imagem, evidenciando que havia 

outro grão de areia aderido nesta região. Este grão de areia foi removido por esforço 

mecânico durante o ensaio de resistência à tração na areia de moldagem cura a frio ou até 

mesmo durante o processo de preparação da amostra de areia de moldagem cura a frio para 

ensaio morfológico; 

− Formaram-se compostos que ficaram aderidos à superfície do polímero, na região côncava 

do centro da imagem, exatamente onde estava aderido o grão de areia. A presença deste 

composto nesta superfície pode prejudicar o mecanismo de adesão entre a superfície do 

polímero e a superfície do grão de areia base e consequentemente reduzir os resultados de 

resistência à tração. 

  

Compostos sobre 
o polímero 
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A Micrografia 9 apresenta as regiões do grão de areia base e do polímero. 

 

Micrografia 9:  Regiões do grão de areia base e do polímero com aumento de 400 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 9 observa-se que: 

− O polímero está indicado pela cor amarela e ocupa praticamente toda a região central da 

imagem. Nas regiões periféricas da imagem é possível notar a superfície do grão de areia 

base na cor violeta indicado na imagem; 

− Existe uma pequena faixa onde é possível notar a superfície do grão de areia base na cor 

violeta, circundada pelo polímero indicado pela cor amarela. Nesta região especificamente, 

pode ter ocorrido o perfeito contato entre as superfícies dos dois grãos de areia impedindo 

a presenção da resina ou o polímero presente nesta região ficou aderido à superfície do outro 

grão de areia base que foi removido desta superfície. 

  

Polímero 

Grão de 
areia 
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O Quadro 6 apresenta os diversos elementos químicos presentes na região do 

ponto de contato. 

 

Quadro 6: Elementos químicos presentes na região do ponto de contato. 

 

 

Por meio do Quadro 6 observa-se que: 

− A cor amarela evidencia a presença do elemento químico carbono, presente no polímero; 

− A cor verde-clara evidencia a presença do elemento químico oxigênio, presente no grão de 

areia base; 

− A cor violeta evidencia a presença do elemento químico silício, presente no grão de areia 

base; 

− A cor azul turquesa evidencia a presença do elemento químico enxofre, presente no 

polímero. Este elemento é oriundo do catalisador ácido; 

− A cor verde-escura evidencia a presença do elemento químico ferro, presente no polímero. 

Este elemento é oriundo da resina furânica e da solução de cloreto de zinco; 

− A cor vermelho-escura evidencia a presença do elemento químico ouro, usado na 

preparação da amostra. 

− Os demais elementos químicos presentes são elementos químicos residuais. 
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A Tabela 35 apresenta a concentração dos diversos elementos químicos 

presentes na região do ponto de contato. 

 

Tabela 35: Resultados de composição química na região da Micrografia 9. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 36 observa-se que: 

− Os elementos de maior concentração em massa presentes na amostra são o Carbono com 

56,24%, Oxigênio com 20,17% e Enxofre com 8,61%; 

− Destacam-se também a presença dos elementos Silício, Sódio e Ferro, com concentrações 

em massa de 3,82%, 3,11% e 1,02%; 

− Os demais elementos químicos estão presentes em quantidades residuais. 

  

Elemento químico
Percentual em 

massa (%)
Percentual atômico 

(%)

Carbono 56,24 71,35

Oxigênio 20,17 19,21

Sódio 3,11 2,06

Alumínio 0,62 0,35

Silício 3,82 2,07

Enxofre 8,61 4,09

Cromo 0,22 0,06

Ferro 1,02 0,28

Níquel 0,21 0,05

Ouro 6,00 0,46

TOTAL 100,0 100,0
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A Micrografia 10 mostra os compostos aderidos à superfície do polímero na 

região do ponto de contato. A seta vermelha mostra a localização de onde foi realizada a 

microanálise eletrônica de Raio X pela técnica de dispersão de energia (EDS). 

 
Micrografia 10:  Região da microanálise do composto com aumento de 5000 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 10 observa-se que: 

− Ocorreu a formação destes compostos em grande parte da superfície do polímero; 

− A linha na cor verde ao longo da seta vermelha indica a variação de concentração do 

elemento Ferro. Pode-se notar que a concentração em ferro elevou-se quando a seta 

vermelha passa sobre o composto; 

O Gráfico 49 apresenta os resultados de microanálise eletrônica de Raio X pela 

técnica de dispersão de energia (EDS) ao longo da seta vermelha de referência indicada na 

Micrografia 10. 

  

Composto aderido 
sobre o polímero 



   
178 

Gráfico 49: Microanálise eletrônica de Raio X ao longo da seta de referência indicada na micrografia 

10. 

 

 

Por meio do Gráfico 49 observa-se que: 

− É possível notar a presença dos elementos Carbono, Alumínio, Ferro, Oxigênio, Silício, 

Sódio e Enxofre, destacados na tabela na parte inferior do Gráfico 49;  

− A concentração do elemento Ferro sofreu um acréscimo exatamente onde está situada a 

linha vertical de referência na cor preta. Esta linha indica o ponto onde a microanálise sobre 

o composto iniciou-se. Sua concentração sofreu novo acréscimo ao longo da seta de 

referência e depois um decréscimo; 

− A concentração do elemento Silício sofreu um acréscimo logo depois da linha vertical de 

referência na cor preta. Esta linha indica o ponto onde a microanálise sobre o composto 

iniciou-se. Sua concentração aumenta ao longo da seta de referência; 

− A concentração do elemento Carbono sofreu um decréscimo exatamente onde está situada 

a linha vertical de referência na cor preta. Esta linha indica o ponto onde a microanálise 

sobre o composto iniciou-se. Sua concentração aumenta ao longo da seta de referência; 

− Para os demais elementos, não ocorreu uma mudança de concentração ao longo da seta de 

referência. 
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6.7.3 Resultados das amostras de grãos de areia da mistura com concentração de solução 

de cloreto de zinco de 5,0%. 

 

A Micrografia 11 apresenta os pontos de contato formados durante a 

compactação da areia de moldagem cura a frio. 

 

Micrografia 11:  Pontos de contato entre os grãos de areia base com aumento de 50 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 11 observa-se que: 

− A amostra apresenta diversos pontos de contato resultantes da ação de compactação da areia 

de modagem cura a frio durante a confecção dos corpos de prova para ensaio de resistência 

à tração; 

− Os pontos de contato são formados pela resina furânica e são característicos do material 

compósito areia de moldagem cura a frio. 

  

Pontos de contato 
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A Micrografia 12 apresenta o ponto de contato representativo da mistura. 

 

Micrografia 12:  Ponto de contato representativo da mistura com aumento de 550 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 12 observa-se que: 

− A maior parte do polímero não estava aderida ao grão de areia, porém é possível notar todo 

contorno periférico do polímero que formava o restante do ponto de contato. Possivelmente 

o polímero ficou aderido à superf´cie do grão de areia que formava este ponto de contato; 

− Este grão de areia foi removido por esforço mecânico durante o ensaio de resistência à 

tração na areia de moldagem cura a frio ou até mesmo durante o processo de preparação da 

amostra de areia de moldagem cura a frio para ensaio morfológico. 

  

Ponto de contato 
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A Micrografia 13 apresenta as regiões do grão de areia base e do polímero. 

 

Micrografia 13:  Regiões do grão de areia base e do polímero com 550 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 13 observa-se que: 

− A superfície do grão de areia está indicada pela cor violeta e ocupa praticamente toda a 

imagem; 

− Existe uma pequena faixa localizada no centro da imagem, onde é possível evidenciar o 

polímero na cor amarelo. Esta pequena faixa é composta por uma parte do polímero que 

formava o contorno do ponto de contato entre os grãos de areia base. 

  

Polímero 

Grão de 
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O Quadro 7 apresenta os diversos elementos químicos presentes na região do 

ponto de contato. 

 

Quadro 7: Elementos químicos presentes na região do ponto de contato. 

 

 

Por meio do Quadro 7 observa-se que: 

− A cor amarela evidencia a presença do elemento químico carbono, presente no polímero; 

− A cor verde-clara evidencia a presença do elemento químico oxigênio, presente no grão de 

areia base; 

− A cor violeta evidencia a presença do elemento químico silício, presente no grão de areia 

base; 

− A cor vermelho-escura evidencia a presença do elemento químico ouro, usado na 

preparação da amostra; 

− Os demais elementos químicos presentes são elementos químicos residuais. 
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A Tabela 36 apresenta a concentração dos diversos elementos químicos 

presentes na região do ponto de contato. 

 

Tabela 36: Resultados de composição química na região da Micrografia 13. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 37 observa-se que: 

− Os elementos de maior concentração em massa presentes na amostra são o Carbono com 

56,66%, Oxigênio com 38,27% e Silício com 2,84%; 

− Destaca-se também a presença do elemento Alumínio com concentração em massa de 

1,60%; 

− Os demais elementos químicos estão presentes em quantidades residuais. 

Elemento químico
Percentual em peso 

(%)
Percentual atômico 

(%)

Carbono 56,66 64,77

Oxigênio 38,27 32,84

Alumínio 1,60 0,81

Silício 2,84 1,39

Enxofre 0,20 0,09

Cloro 0,11 0,04

Cromo 0,03 0,01

Ferro 0,07 0,02

Níquel 0,08 0,02

Ouro 0,14 0,01

TOTAL 100,0 100,0



   
184 

6.7.4 Resultados das amostras de grãos de areia da mistura com concentração de solução 

de cloreto de zinco de 7,5%. 

 

A Micrografia 14 apresenta os pontos de contato formados durante a 

compactação da areia de moldagem cura a frio. 

 

Micrografia 14:  Pontos de contato entre os grãos de areia base com aumento de 27 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 14 observa-se que: 

− A amostra apresenta diversos pontos de contato resultantes da ação de compactação da areia 

de modagem cura a frio durante a confecção dos corpos de prova para ensaio de resistência 

à tração; 

− Os pontos de contato são formados pela resina furânica e são característicos do material 

compósito areia de moldagem cura a frio. 

  

Pontos de contato 
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A Micrografia 15 apresenta o ponto de contato representativo da mistura. 

 

Micrografia 15:  Ponto de contato representativo da mistura com aumento de 2500 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 15 observa-se que: 

− Formaram-se compostos em toda a extensão do polímero. A presença deste composto 

na superfície de contato com o grão de areia base pode prejudicar o mecanismo de 

adesão entre a superfície do polímero e a superfície do grão de areia base e 

consequentemente reduzir os resultados de resistência à tração. 

  

Composto entre o 
polímero 
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A Micrografia 16 apresenta as regiões com a presença do elemento Ferro na 

região do ponto de contato. 

 

Micrografia 16:  Regiões com presença do elemento Ferro com aumento de 2500 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 16 observa-se que o elemento ferro está presente em 

toda extensão do polímero. Nas áreas de maior concentração, aquelas com maior proporção de 

cor verde, indicam os compostos de maior tamanho. 
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A Micrografia 17 apresenta as regiões com a presença do elemento zinco sobre 

a região do ponto de contato. 

 

Micrografia 17:  Regiões com presença do elemento zinco com aumento de 2500 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 17 observa-se que o elemento zinco está presente em 

toda extensão do polímero. A presença do elemento zinco é oriunda da solução de cloreto de 

zinco. 
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O Quadro 8 apresenta os diversos elementos químicos presentes na região do 

ponto de contato. 

 

Quadro 8: Elementos químicos presentes na região do ponto de contato. 

 

 

Por meio do Quadro 8 observa-se que: 

− A cor amarela evidencia a presença dos elementos químicos carbono e zinco, presentes no 

polímero. O zinco é oriundo da solução de cloreto de zinco; 

− A cor verde-clara evidencia a presença dos elementos químicos oxigênio e ferro, presentes 

no grão de areia base. O ferro é oriundo da solução de cloreto de zinco; 

− A cor violeta, na primeira linha do Quadro 8, evidencia a presença do elemento químico 

silício, presente no grão de areia base; 

− A cor vermelho-escura evidencia a presença do elemento químico ouro, usado na 

preparação da amostra. 

− Os demais elementos químicos presentes são elementos químicos residuais. 
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A Tabela 37 apresenta a concentração dos diversos elementos químicos 

presentes na região do ponto de contato. 

 

Tabela 37: Resultados de composição química na região da micrografia 15. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 38 observa-se que: 

• Os elementos de maior concentração em massa presentes na amostra são o silício com 

40,65%, carbono com 33,70% e oxigênio com 20,63%; 

• Destaca-se a presença dos elementos ferro e zinco, com concentração em massa de 2,46% 

e 1,16%, respectivamente; 

• Os demais elementos químicos estão presentes em quantidades residuais. 

A Micrografia 18 mostra os compostos presentes ao longo do polímero na região 

do ponto de contato. A seta vermelha mostra a localização de onde foi realizada a microanálise 

eletrônica de Raio X pela técnica de dispersão de energia (EDS). 

  

Elemento químico
Percentual em 

massa (%)
Percentual atômico 

(%)

Carbono 33,70 49,68

Oxigênio 20,63 22,83

Alumínio 0,50 0,33

Silício 40,65 25,63

Cloro 0,88 0,44

Ferro 2,46 0,78

Zinco 1,16 0,31

TOTAL 100,0 100,0
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Micrografia 18:  Região da microanálise do composto com aumento de 5000 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 18 observa-se que: 

− Ocorreu a formação destes compostos em toda a extensão do polímero; 

− A linha na cor branca ao longo da seta vermelha indica a variação de concentração do 

elemento Ferro. Pode-se notar que a concentração em Ferro elevou-se quando a seta 

vermelha passa sobre o composto; 

− A linha na cor vermelho escuro ao longo da seta vermelha indica a variação de concentração 

do elemento zinco. Pode-se notar que a concentração em Zinco não sofre grandes alterações 

quando a seta vermelha passa sobre o composto. 

O Gráfico 50 apresenta os resultados de microanálise eletrônica de Raio X pela 

técnica de dispersão de energia (EDS) ao longo da seta vermelha de referência indicada na 

Micrografia 18. 
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Gráfico 50: Microanálise eletrônica de Raio X ao longo da seta de referência indicada na   
Micrografia 18. 

 

 

Por meio do Gráfico 50 observa-se que: 

− Nota-se a presença dos elementos carbono, silício, nióbio, oxigênio, ferro, alumínio e zinco, 

destacados na tabela na parte inferior do Gráfico 50; 

− A concentração do elemento silício sofreu um acréscimo logo depois da linha vertical de 

referência na cor preta. Esta linha indica o ponto onde a microanálise sobre o composto 

iniciou-se. Sua concentração aumenta ao longo da seta de referência; 

− A variação de concentração do elemento ferro não ficou evidente no Gráfico 50. A sua 

avaliação deve ser feita através da linha branca da Micrografia 18; 

− Para os demais elementos, não ocorreu uma mudança de concentração ao longo da seta de 

referência. 
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A Tabela 38 apresenta os resultados de microanálise eletrônica de Raio X pela 

técnica de dispersão de energia (EDS) sobre a marca “x” da seta vermelha de referência 

indicada na Micrografia 18. 

 

Tabela 38: Resultado da microanálise na marca “x” da seta de referência na Micrografia 18. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 39 observa-se que: 

− Os elementos de maior concentração em massa presentes na amostra são o carbono com 

31,94%, zinco com 20,56%, ferro com 14,44%, silício com 12,94% e oxigênio com 11,02%; 

− Destaca-se a presença dos elementos enxofre e sódio, com concentração em massa de 5,13% 

e 3,97%, respectivamente. 

  

Elemento químico
Percentual em 

massa (%)
Percentual atômico 

(%)

Carbono 31,94 56,41

Oxigênio 11,02 14,60

Sódio 3,97 3,66

Silício 12,94 9,78

Enxofre 5,13 3,40

Ferro 14,44 5,48

Zinco 20,56 6,67

TOTAL 100,0 100,0
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6.7.5 Resultados das amostras de grãos de areia da mistura com concentração de solução 

de cloreto de zinco de 10,0%. 

 

A Micrografia 19 apresenta os pontos de contato formados durante a 

compactação da areia de moldagem cura a frio. 

 

Micrografia 19:  Pontos de contato entre os grãos de areia base com aumento de 30 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 19 observa-se que: 

− A amostra apresenta diversos pontos de contato resultantes da ação de compactação da areia 

de modagem cura a frio durante a confecção dos corpos de prova para ensaio de resistência 

à tração; 

− Os pontos de contato são formados pela resina furânica e são característicos do material 

compósito areia de moldagem cura a frio. 

  

Pontos de contato 
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A Micrografia 20 apresenta o ponto de contato representativo da mistura. 

 

Micrografia 20:  Morfologia do polímero com aumento de 500 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 20 observa-se que: 

− O polímero apresenta uma região côncava no centro da imagem, evidenciando que havia 

outro grão de areia aderido nesta região. Este grão de areia foi removido por esforço 

mecânico durante o ensaio de resistência à tração na areia de moldagem cura a frio ou até 

mesmo durante o processo de preparação da amostra de areia de moldagem cura a frio para 

ensaio morfológico; 

− Formaram-se compostos que ficaram aderidos à superfície do polímero, na região côncava 

do centro da imagem, exatamente onde estava aderido o grão de areia. A presença deste 

composto nesta superfície pode prejudicar o mecanismo de adesão entre a superfície do 

polímero e a superfície do grão de areia base e consequentemente reduzir os resultados de 

resistência à tração. 

  

Composto sobre o 
polímero 
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A Micrografia 21 apresenta o ponto de contato representativo da mistura. 

 

Micrografia 21:  Ponto de contato representativo da mistura com aumento de 550 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 21 observa-se que: 

− Grande parte do polímero não estava aderida ao grão de areia, porém é possível notar todo 

contorno periférico do polímero que formava o restante do ponto de contato. Possivelmente 

o polímero ficou aderido à superf´cie do grão de areia que formava este ponto de contato; 

Este grão de areia foi removido por esforço mecânico durante o ensaio de resistência à 

tração na areia de moldagem cura a frio ou até mesmo durante o processo de preparação da 

amostra de areia de moldagem cura a frio para ensaio morfológico. 
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A Micrografia 22 apresenta as regiões do grão de areia base e do polímero. 

 

Micrografia 22:  Regiões do grão de areia base e do polímero com aumento de 550 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 22 observa-se que: 

− A superfície do grão de areia está indicada pela cor violeta e ocupa grande parte da imagem; 

− O polímero está indicado pela cor amarela e está localizado em sua grande parte na metade 

inferior da imagem. 

  

Grão de 
areia 

Polímero 
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O Quadro 9 apresenta os diversos elementos químicos presentes na região do 

ponto de contato. 

 

Quadro 9: Elementos químicos presentes na região do ponto de contato. 

 

 

Por meio do Quadro 9 observa-se que: 

− A cor amarela evidencia a presença dos elementos químicos carbono e zinco, presentes no 

polímero. O zinco é oriundo da solução de cloreto de zinco; 

− A cor verdeclara evidencia a presença dos elementos químicos oxigênio e ferro. O oxigênio 

está presente no grão de areia base e o ferro é oriundo da solução de cloreto de zinco; 

− A cor violeta na segunda linha do Quadro 9 evidencia a presença do elemento químico 

silício, presente no grão de areia base; 

− A cor vermelho-escura na terceira linha do Quadro 9 evidencia a presença do elemento 

químico ouro, usado na preparação da amostra. 

− Os demais elementos químicos presentes são elementos químicos residuais. 
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A Tabela 39 apresenta a concentração dos diversos elementos químicos 

presentes na região do ponto de contato. 

 

Tabela 39: Resultados de composição química na região da micrografia 21. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 40 observa-se que: 

− Os elementos de maior concentração em massa presentes na amostra são o carbono com 

25,44%, silício com 15,11%, oxigênio com 14,46% e enxofre com 10,27%; 

− Destaca-se a presença dos elementos cloro, flúor, ferro e níquel, com concentrações em 

massa de 3,53%, 2,91%, 1,57% e 1,05%, respectivamente; 

− O alumínio está presente em quantidade residual e o ouro foi usado na preparação da 

amostra. 

  

Elemento químico
Percentual em 

massa (%)
Percentual atômico 

(%)

Carbono 25,44 49,21

Oxigênio 14,46 21,00

Flúor 2,91 2,94

Alumínio 0,71 0,61

Silício 15,11 12,50

Enxofre 10,27 7,44

Cloro 3,53 2,32

Ferro 1,57 0,65

Níquel 1,05 0,37

Ouro 24,94 2,94

TOTAL 100,0 100,0
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6.7.6 Resultados das amostras de grãos de areia da mistura com concentração de solução 

de cloreto de zinco de 12,5%. 

 

A Micrografia 23 apresenta os pontos de contato formados durante a 

compactação da areia de moldagem cura a frio. 

 

Micrografia 23:  Pontos de contato entre os grãos de areia base com aumento de 30 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 23 observa-se que: 

• A amostra apresenta diversos pontos de contato resultantes da ação de compactação da areia 

de modagem cura a frio durante a confecção dos corpos de prova para ensaio de resistência 

à tração; 

• Os pontos de contato são formados pela resina furânica e são característicos do material 

compósito areia de moldagem cura a frio. 

  

Pontos de contato 
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A Micrografia 24 apresenta o ponto de contato representativo da mistura. 

 

Micrografia 24:  Morfologia do polímero com aumento de 800 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 24 observa-se que: 

− O polímero apresenta uma região côncava no centro da imagem, evidenciando que havia 

outro grão de areia aderido nesta região. Este grão de areia foi removido por esforço 

mecânico durante o ensaio de resistência à tração na areia de moldagem cura a frio ou até 

mesmo durante o processo de preparação da amostra de areia de moldagem cura a frio para 

ensaio morfológico; 

− Formaram-se compostos que ficaram aderidos à superfície do polímero, na região côncava 

do centro da imagem, exatamente onde estava aderido o grão de areia. A presença deste 

composto nesta superfície pode prejudicar o mecanismo de adesão entre a superfície do 

polímero e a superfície do grão de areia base e consequentemente reduzir os resultados de 

resistência à tração. 

  

Composto sobre o 
polímero 
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A Micrografia 25 apresenta o ponto de contato representativo da mistura. 

 

Micrografia 25:  Ponto de contato representativo da mistura com aumento de 250 vezes. 

 
 

Por meio da Micrografia 25 observa-se que formaram-se compostos em toda a 

extensão do polímero. A presença deste composto na superfície de contato com o grão de areia 

base pode prejudicar o mecanismo de adesão entre a superfície do polímero e a superfície do 

grão de areia base e consequentemente reduzir os resultados de resistência à tração. 
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A Tabela 40 apresenta a concentração dos diversos elementos químicos 

presentes na região do ponto de contato. 

 

Tabela 40: Resultados de composição química na região da micrografia 25. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 41 observa-se que: 

− Os elementos de maior concentração em massa presentes na amostra são o carbono com 

65,98% e oxigênio com 20,59%; 

− Destacou-se a presença dos elementos silício e sódio, com concentrações em massa de 

6,26% e 3,32%, respectivamente; 

− Os demais elementos químicos estão presentes em quantidades residuais. 

  

Elemento químico
Percentual em 

massa (%)
Percentual atômico 

(%)

Carbono 65,98 75,80

Oxigênio 20,59 17,76

Sódio 3,32 1,99

Alumínio 0,39 0,20

Silício 6,26 3,07

Enxofre 0,77 0,33

Cloro 1,54 0,60

Ferro 0,20 0,05

Zinco 0,95 0,20

TOTAL 100,0 100,0
COMPOSTO FORMADO ENTRE APTS E ZNCL2
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6.7.7 Resultados da amostra do composto formado pela reação entre o catalisador ácido 

e a solução de cloreto de zinco. 

  
A Micrografia 26 apresenta o composto formado pela reação entre o catalisador 

ácido e a solução de cloreto de zinco e a Tabela 41 apresenta os resultados de microanálise 

eletrônica de Raio X pela técnica de dispersão de energia (EDS). 

  

Micrografia 26:  Composto formado da reação entre o catalisador ácido e a soluçao de cloreto de 
zinco com aumento de 200 vezes. 

 

 

Por meio da Micrografia 26 observa-se que o composto formado apresentou-se 

sobre a forma de uma densa massa e sua morfologia não se assemelhou com nenhuma outra 

morfologia avaliada ao longo das imagens estudadas neste trabalho. 
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Tabela 41: Resultados de composição química na região da micrografia 26. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 42 observa-se que: 

− Os elementos de maior concentração em massa presentes na amostra são o carbono com 

41,35%, oxigênio com 25,97%, enxofre com 18,42% e o zinco com 11,90%; 

− Destaca-se a presença do elemento cloro, com concentração em massa de 2,31%; 

− O alumínio está presente em quantidade residual. 

 

6.7.8 Comparativo dos resultados morfológicos e de microanálise eletrônica de Raio X 

pela técnica de dispersão de energia (EDS)  

 
Baseado na avaliação das imagens obtidas através da técnica de microscopia 

eletrônica de varredura dos diferentes polímeros observou-se que a morfologia do polímero 

obtido mudou à medida que a concentração de solução de cloreto de zinco na mistura de areia 

de moldagem cura a frio aumentou. O polímero deixou de ser poroso e passou a ser compacto, 

porém apresentou um composto em formato de placas rico em ferro e zinco.  

O Quadro 10 apresenta imagens de MEV mostrando a mudança na morfologia 

do polímero à medida que a concentração de solução de cloreto de zinco aumentou. 

  

Elemento químico
Percentual em 

massa (%)
Percentual atômico 

(%)

Carbono 41,35 58,45

Oxigênio 25,97 27,56

Alumínio 0,06 9,76

Enxofre 18,42 1,11

Cloro 2,31 3,09

Zinco 11,90     3.09

TOTAL 100,0 100,0
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Quadro 10: Imagens da morfologia dos distintos polímeros. 

 
Polímero de referência Polímero com 2,5% em solução de ZnCl2 

Polímero com 5,0% em solução de ZnCl2 Polímero com 7,5% em solução de ZnCl2 

Polímero com 10,0% em solução de ZnCl2 Polímero com 12,5% em solução de ZnCl2 

 

Por meio das imagens apresentadas no Quadro 10 observa-se que: 

− Ficou evidenciada a mudança na morfologia do polímero. O mesmo se tornou compacto 

com concentrações de solução de cloreto de zinco de 2,5%, 5,0%, 7,5%, 10,0% e 12,5%; 
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− À medida que a concentração de solução de cloreto de zinco elevou-se gradualmente de 

2,5% até  12,5%, observou também o gradual aumento da concentração do composto rico 

em ferro e zinco; 

− Observou-se diversas fraturas na superfície do polímero para concentrações de solução de 

cloreto de zinco de 10,0% e 12,5%; 

O Quadro 11 apresenta as fraturas na superfície do polímero, localizadas 

principalmente na região periférica do ponto de contato. Para concentrações de solução de 

cloreto de zinco de 2,5% e 5,0% não observou-se estas fraturas. 

 

Quadro 11: Fraturas na superfície dos polímeros. 

Polímero com 5,0% em solução de ZnCl2 Polímero com 7,5% em solução de ZnCl2 

Polímero com 10,0% em solução de ZnCl2 Polímero com 12,5% em solução de ZnCl2 

 

Por meio das imagens apresentadas no Quadro 11 observa-se que: 

− Ficou evidenciada as fraturas na superfície dos polímeros com concentração de cloreto de 

zinco de 7,5%, 10,0% e 12,5%; 

− Para o polímero com concentração de solução de cloreto de zinco de 5,0%, não foi possível 

identificar fraturas sobre a superfície do polímero.   
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O Quadro 12 apresenta a morfologia porosa do polímero de referência e a 

morfologia do composto rico em ferro e zinco. 

 

Quadro 12: Morfologia dos polímeros obtidos. 

Polímero de referência Polímero com 2,5% em solução de ZnCl2 

  

Por meio do Quadro 12 observa-se que: 

− A morfologia porosa pode ser vista em praticamente toda a superfície do polímero de 

referência; 

− A morfologia do composto rico em ferro e zinco apresentou-se sob a forma de placas com 

tamanhos diversos  

A Tabela 42 apresenta um resumo dos resultados de composição química 

determinada pela detecção dos Raios X característicos feita pelo espectrômetro de dispersão de 

energia (EDS). 
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Tabela 42: Resultados de microanálise eletrônica de Raios X das amostras. 

 
 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 43 observa-se que: 

− Os únicos elementos detectados em todas as amostras de polímeros foram o carbono, 

oxigênio, alumínio, silício e ferro. O elemento carbono é oriundo do polímero e os 

elementos silício e oxigênio são oriundos do grão de areia base. Os elementos alumínio e o 

ferro são impurezas comuns encontradas na areia base de sílica. O elemento ferro também 

é encontrado na solução de cloreto de zinco; 

− Os elementos sódio e cloro estão presentes em mais da metade das amostras analisadas. O 

elemento sódio é uma impureza comum encontrada na areia base de sílica e o cloro pode 

ser oriundo da solução de cloreto de zinco ou do catalisador ácido; 

− O elemento enxofre também está presente em mais da metade das amostras analisadas. O 

elemento enxofre é oriundo do catalisador ácido; 

− O zinco só pode ser detectado para as amostras contendo uma concentração de cloreto de 

zinco de 7,5%, 10,0% e 12,5%, principalmente em função das condições da amostra 

escolhida para microanálise; 

− Outros elementos como níquel e cromo estão presentes em concentrações residuais. 

  

Ref.
2,5% em 

ZnCl2

5,0% em 

ZnCl2

7,5% em 

ZnCl2

10,0% em 

ZnCl2

12,5% em 

ZnCl2

Carbono 50,10 56,24 56,66 33,70 25,44 65,98

Oxigênio 44,39 20,17 38,27 20,63 14,46 20,59

Sódio 0,00 3,11 - - 2,91 3,32

Alumínio 0,98 0,62 1,60 0,50 0,71 0,39

Silício 3,88 3,82 2,84 40,65 15,11 6,26

Enxofre 0,28 8,61 0,20 - 10,27 0,77

Cloro 0,15 - 0,11 0,88 3,53 1,54

Cromo - 0,22 0,03 - - -

Ferro 0,06 1,02 0,07 2,46 1,57 0,20

Níquel 0,06 0,21 0,08 0,00 - -

Zinco - - - 1,16 1,05 0,95

PERCENTUAL EM MASSA (%) DETECTADO NO POLÍMERO
ELEMENTO 
QUÍMICO
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7 CONCLUSÃO 

 

 Por meio dos resultados obtidos durante o desenvolvimento experimental deste 

trabalho, conclui-se que uma concentração entre 5,0% e 7,5% de solução de cloreto de zinco 

50%, calculado sobre a massa de resina furânica, pode ser empregada em conjunto com uma 

concentração entre 22,5% e 25,0% de catalisador ácido APTS 65%, também calculado sobre a 

massa de resina furânica, poderão ser utilizados para a preparação da areia de moldagem cura 

a frio destinada à fabricação de moldes para fundição. 

Tais afirmações podem ser feitas com base nos resultados do tempo de vida de 

banca e da relação entre tempo de extração e tempo de vida de banca obtidos durante os ensaios 

de laboratório das amostras de areia de moldagem cura a frio elaboradas com 5,0% e 7,5% em 

solução de cloreto de zinco 50%. O intervalo de tempo de vida de banca sofreu um acréscimo 

de 9,1% e 18,2% e a relação entre o intervalo de tempo de extração e tempo de vida de banca 

sofreu um decréscimo de 10,7% e 17,6%; em relação à amostra sem adição de solução de 

cloreto de zinco. 

Estes resultados significam para o mercado de fundição nacional que é possível 

reduzir os atuais tempos de processo no setor de moldagem, pois o ferramental de fundição 

poderá ser retirado da massa de areia em um intervalo de tempo reduzido quando comparado 

ao tempo atual e consequentemente se pode obter ganhos de produtividade e consequente 

redução no custo de fabricação dos produtos. 

 Porém, a adição da solução de cloreto de zinco 50% na areia de moldagem cura 

a frio provocou uma redução nos resultados de resistência à tração em praticamente todos os 

intervalos de tempo avaliados, em comparação aos mesmos intervalos de tempo avaliados para 

a mistura sem a adição de solução de cloreto de zinco. Observou-se através da avaliação 

morfológica da superfície dos polímeros presentes nos pontos de contato das amostras 

analisadas, a presença de um composto rico em ferro e zinco que aumentava sua quantidade à 

medida que a concentração de solução de cloreto de zinco da amostra também aumentava. 

Certamente este composto diminuiu o mecanismo de adesão existente entre a superfície do 

polímero e do grão de areia base, reduzindo assim a resistência à tração do material compósito 

areia de moldagem cura a frio. 
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8 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 Baseado nos resultados experimentais obtidos com este trabalho de pesquisa, as 

seguintes recomendações para pesquisas futuras podem ser sugeridas: 

− Avaliação da influência da adição da solução de cloreto de zinco com concentração de 50% 

a outros sistemas aglomerantes de areia de moldagem cura a frio. 

− Avaliação da influência da adição da solução de cloreto de zinco com concentração de 50% 

isenta em ferro, a areia de moldagem furânica de cura a frio. 

− Avaliar a influência da adição da solução de cloreto de zinco com concentração de 50% no 

processo de recuperação mecânica da areia de moldagem furânica de cura a frio. 
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