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RESUMO 

 

 

O processo de fundição de metais e ligas metálicas é essencial em nossa 
sociedade. Peças metálicas fundidas estão presentes na indústria de base, 
agricultura, energia, mineração, saúde, automotivo, aeroespacial etc. A fundição 
por gravidade em moldes de areia é, entre os processos de fundição, o 
responsável pela maior quantidade de peças fundidas, correspondendo a 
aproximadamente 80% do total de ligas ferrosas e não ferrosas produzidas no 
mundo. Este processo tem características como a utilização dos moldes e 
machos normalmente na temperatura ambiente, alto consumo de areia, ligantes e 
aditivos, com custos elevados de aquisição, logística, manuseio, beneficiamento 
interno, controle ambiental, recuperação, regeneração e disposição de resíduos. 
A estrutura do material e propriedades mecânicas resultantes na condição bruta 
de fusão é também resultado da dinâmica da solidificação, também influenciada 
pelas características termofísicas do molde. Este trabalho buscou determinar as 
alterações ocorridas na fluidez, molhabilidade, rugosidade, propriedades 
mecânicas, estrutura e análise térmica de uma liga de alumínio Al10Si quando a 
temperatura da cavidade do molde de areia é congelada a temperatura de -60ºC, 
comparando com resultados obtidos na temperatura ambiente. Os moldes para 
produção dos corpos de prova foram produzidos com areia módulo de finura 80-
90 AFS, 2% de bentonita sódica ativada e 2% de água. Os resultados mostraram 
propriedades mecânicas mais elevadas para corpos de prova produzidos em 
moldes congelados com tração variando de 6,8% a 15,9%, escoamento de 5,8% 
a 8,5% e alongamento de 38,3% a 44%, estrutura mais refinada com 
espaçamento interdendrítico menor para estruturas produzidas em moldes 
congelados, variando de 0,6% a 40,%, fluidez com comprimentos similares, 
rugosidade 62% maior para superfícies produzidas em moldes congelados e 
molhabilidade na condição super-hidrofóbica na superfície de areia à temperatura 
ambiente e a -60ºC. Foram também analisadas as propriedades de compressão e 
tração da areia de moldagem, variando os percentuais de água destilada em 2%, 
5% e 7% e bentonita sódica ativada em 2% além da temperatura em ambiente, 
 -9ºC e -60ºC, quando se comprovou o aumento da compressão de 4,6 g/cm² a 
temperatura ambiente para 8,9 kg/cm² a -60ºC e da tração 0,2 g/cm² a 
temperatura ambiente para 7,45 kg/cm² a -60ºC, comprovando a viabilidade 
técnica de processo de fabricação com menor impacto ambiental em função da 
redução ou eliminação de aditivos, ligantes, e baixa geração de gases no 
momento do vazamento.    
 

Palavras-chave: Fundição, Areia, Molde Congelado, Fluidez, Propriedades 
Mecânicas, Estrutura do material, Análise Térmica. 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The process of smelting metals and metal alloys is essential in our society. Cast 
metal parts are present in the base industry, agriculture, energy, mining, 
healthcare, automotive, aerospace, etc. Gravity casting in sand molds is, among 
the casting processes, responsible for the largest amount of castings, 
corresponding to approximately 80% of the total ferrous and non-ferrous alloys 
produced in the world. This process has characteristics such as the use of molds 
and cores normally at room temperature, high consumption of sand, binders and 
additives, with high acquisition, logistics, handling, internal processing, 
environmental control, recovery, regeneration and waste disposal costs. The 
material structure and resulting mechanical properties in the raw melt condition 
are also a result of solidification dynamics, also influenced by the thermophysical 
characteristics of the mold. This work sought to determine the changes that 
occurred in the fluidity, wettability, roughness, mechanical properties, structure 
and thermal analysis of an Al10Si aluminum alloy when the temperature of the 
sand mold cavity is frozen at a temperature of -60ºC, comparing with results 
obtained at the environment temperature. The molds for the production of the 
specimens were produced with sand modulus of fineness 80-90 AFS, 2% of 
activated sodium bentonite and 2% of water. The results showed higher 
mechanical properties for specimens produced in frozen molds with tension 
ranging from 6.8% to 15.9%, yielding from 5.8% to 8.5% and elongation from 
38.3% to 44% , more refined structure with smaller interdendritic spacing for 
structures produced in frozen molds, ranging from 0.6% to 40.%, fluidity with 
similar lengths, 62% higher roughness for surfaces produced in frozen molds and 
wettability in the super hydrophobic condition on the surface of sand at room 
temperature and at -60ºC. The compression and tensile properties of the molding 
sand were also analyzed, varying the percentages of distilled water in 2%, 5% 
and 7% and activated sodium bentonite in 2% in addition to the ambient 
temperature, -9ºC and -60ºC, when it was verified the increase in compression 
from 4.6 g/cm² at room temperature to 8.9 kg/cm² at -60ºC and in traction 0.2 
g/cm² at room temperature to 7.45 kg /cm² at -60ºC, proving the technical 
feasibility of a manufacturing process with less environmental impact due to the 
reduction or elimination of additives, binders, and low generation of gases at the 
time of pouring. 
 

Keywords: Casting, Sand, Frozen Mold, Fluidity, Mechanical Properties, Material 

Structure, Thermal Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fundição de metais está entre os mais antigos processos de transformação 

criado pela humanidade [1]. Pesquisas indicam que esta se aproxima de 5.000 a 

3.000 mil anos A.C com a produção de artefatos de cobre [2,3,4]. 

Tem a característica de possibilitar a fabricação de formas das mais simples 

as mais complexas, de poucas gramas a centenas de toneladas, de peças unitárias 

a milhares de peças em quase todo tipo de ligas metálicas, não encontrando 

paralelo com outros processos de conformação pelo fato de que, em muitos casos, é 

o método mais simples e econômico e, em outros, o único método tecnicamente 

viável para se obter determinada forma sólida [1, 3, 5, 9, 21, 22,24]. 

O processo de fundição por gravidade em moldes e machos de areia tem por 

princípio a aglomeração deste mineral, normalmente areia de sílica, mas podendo 

ser outros materiais conforme a necessidade, tais como: areia de cromita, zirconita, 

olivina ou mesmo agregados minerais como chamote[6] ou, mais recentemente, por 

areias artificiais denominadas areias cerâmicas como Cerabeads® ou Castball® [7,8]. 

Os grãos de areia poderão ser envolvidos com aglomerantes e ligantes de origem 

mineral, orgânica, inorgânicos, resinas poliméricas no estado líquido, sólido com 

reação catalisada por substâncias em estado líquido, sólido ou gasoso em reação 

exotérmica ou ainda reação ativada por fonte externa de calor. 

O processo de fundição por areia é o que apresenta um menor custo 

associado a maior facilidade operacional. Cerca de 80% da produção de fundidos no 

mundo são provenientes de métodos de moldagem em areia. Os processos em 

areia verde correspondem a 60% e 40% para processos de cura química [9]. 

A dinâmica do processo de solidificação é que se encarregará de determinar 

a estrutura final do fundido. A temperatura de vazamento do metal líquido e a 

intensidade das correntes convectivas durante o processo de preenchimento do 

molde são variáveis importantes para definir a microestrutura. O molde, além de 

determinar a forma geométrica da peça, propicia a extração do calor do metal 

garantindo a transformação do estado líquido para o estado sólido. Quanto maior for 

à taxa de extração de calor, mais rápidas serão as taxas de resfriamento [4].  
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A termodinâmica do processo irá impor uma rejeição de soluto e solvente que 

dependerá da posição relativa da liga no respectivo diagrama de fases, portanto, a 

transferência de massa e de calor determinarão a morfologia de crescimento e 

consequente arranjo da microestrutura. A microestrutura resultante, associada à 

distribuição de defeitos e heterogeneidades químicas, definirá o perfil de 

características mecânicas [4]. 

Tem-se buscado desenvolver processos mais sustentáveis com menor 

impacto ambiental através do aperfeiçoamento em equipamentos e instalações, no 

desenvolvimento de polímeros com menor toxidade, utilização de substâncias 

inorgânicas, como ligantes a base de silicato com propriedades de melhor 

desmoldagem, geopolimeros, fosfato, sais ou ligantes a base de biopoliméros 

degradáveis [14], ou processos de areia sem ligante como lost foam, com areia seca 

vibrada sem ligantes e sob vácuo até o pós-vazamento [15]. 

O processo de fundição de metais com molde congelado busca melhorar as 

condições de trabalho na fundição, com redução de poluição atmosférica, redução 

do cheiro, facilitando o processo de regeneração da areia, pois esta ao descongelar 

se desagrega facilmente e, com isto, elimina a necessidade de dispendiosas 

instalações de desmoldagem e beneficiamento. A estrutura resultante será mais 

refinada pela transferência de calor entre o metal líquido e o molde ser mais intensa 

em relação aos moldes de areia fundido em temperatura ambiente, resultando em 

um material com melhores propriedades mecânicas. Este processo tem sido 

pesquisado desde a década de 30 do século 20, inicialmente na antiga URSS. E a 

partir da década de 50; no Japão, Dinamarca, Polônia e outros. Na década de 70, foi 

desenvolvido na Inglaterra o processo em escala industrial com nome comercial de 

Effset.[6,15,16, 17, 18,19]. 

A motivação do estudo deste processo se apoia em três condições: 

a) Avaliar a viabilidade técnica de processo com menor impacto ambiental, 

produzindo um molde de qualidade similar ou melhor que os produzido em areia 

verde, com o menor teor de água e ligante possível; 

b) Produzir um material com estrutura mais refinada e melhores propriedades 

mecânicas;  

c) Determinar as condições limite para fluidez dos fundidos em moldes a 

temperatura ambiente e congelado. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Principal      

 

Desenvolver processo de fabricação de moldes de areia congelados, analisar 

sua viabilidade técnica e comparar resultados de ensaios e testes de liga Al10Si 

fundida em moldes a temperatura ambiente e a -60ºC. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Avaliar simulação do enchimento e da solidificação da liga fundida dos 

projetos da cunha de solidificação e lingote para análise térmica, alterando a 

temperatura dos moldes nas temperaturas ambiente (25ºC) e negativa (-60ºC).   

Projetar ferramentas de moldagem e acessórios para produção de moldes  

em areia. 

Construir corpos de prova para ensaio de fluidez, ensaios mecânicos, cunha 

de solidificação e lingote, por meio de modelagem e impressão 3D e construção 

convencional de modelos de fundição.  

Avaliar a fluidez da liga fundida utilizando os modelos de espirais de 

Saeger e Krinitsky[54,58] nas temperaturas ambiente e à - 60ºC. 

Avaliar a molhabilidade de gotas de metal vazados em superfície de areia a 

verde compactada e seção final das espirais em temperatura ambiente e a -60ºC.  

Avaliar rugosidade da superfície fundida em temperatura ambiente e a -

60ºC.  

Avaliar a dureza ao longo das seções da cunha de solidificação fundida em 

temperatura ambiente e à -60ºC. 

Avaliar a estrutura de amostras fundidas a temperatura ambiente e à -60ºC. 

Avaliar Análise Térmica de lingote fundido na temperatura ambiente e à -

60ºC. 

Avaliar as propriedades mecânicas dos moldes em temperatura ambiente e 

da areia congelada a - 60ºC 

Avaliar o custo da formulação de areia para molde congelado em 

comparação com o custo da formulação de areia para molde a temperatura 

ambiente.



22 

 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Processos de Fundição 

 

Os processos de manufatura atualmente em uso, exceto a metalurgia do pó, 

passam em sua maior parte, ao menos uma vez pelo processo de solidificação, em 

que o metal ou liga metálica muda do estado líquido para sólido [4]. A figura 1 mostra 

um fluxograma com as principais rotas de fabricação de produtos metálicos. 

 

Figura 1 - Opções de Fabricação de Produtos Metálicos 

 

Fonte: Adaptado de Garcia (2011).  
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Há de acrescentar os processos de manufatura aditiva em que peças são 

fabricadas a partir de modelo CAD-3D, com a deposição da matéria-prima fundida 

que pode ser plástico, cerâmica ou metais, em linhas ou camadas utilizando 

principalmente as tecnologias como: 

Fused Deposition Modeling (FDM), que utiliza filamentos plásticos ou 

metálicos (baixo ponto de fusão); 

Seletive Laser Sintering (SLS), que gera objetos 3D, a partir de materiais 

granulados como plásticos, cerâmicos e metais. Em fundição, o processo é utilizado 

para fabricação de moldes e machos em areias naturais ou artificias envolvidas por 

resinas fotossensíveis[23]. 

O conceito básico do processo é a obtenção de peças fundidas a partir do 

vazamento de um determinado metal ou liga metálica no estado líquido em um 

molde refratário, cuja forma correspondente, em negativo à peça desejada, é entre 

os métodos de dar forma a metais, “o processo que proporciona o caminho mais 

curto entre a matéria-prima e a peça acabada”. É o mais versátil, pois permite 

produzir peças com formas das mais simples as de alta complexidade, desde 

poucas gramas a toneladas de massa, bem como de peças unitárias a milhares de 

peças, aliando a possibilidade de produção na maioria das ligas metálicas existentes 

[3]. 

Os processos de fundição podem ser classificados conforme o diagrama      

mostrado na figura 2.  

 

Figura 2 - Classificação dos Processos de Fundição 

 

Fonte: Adaptado de Baldan e Vieira, Fundição - Processos e Tecnologias Correlatas, 2. ed. São 
Paulo: Ed. Érica-Saraiva, 2014.  
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A classificação mostra a grande diversidade de métodos e tecnologias 

utilizadas para viabilizar o processo. Todos estes métodos e tecnologias têm um 

ponto em comum, que é a necessidade do metal estar no estado líquido e a 

existência de uma cavidade por onde este metal deverá fluir acomodar-se copiar o 

seu negativo. 

No desenvolvimento de peças fundidas, algumas etapas são comuns a 

qualquer processo de fabricação, conforme esquematizado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Etapas processo de produção de peças fundidas 

 

Fonte: Adaptado de Soares, G.A, Fundição: Mercado, Processos e Metalurgia, Rio de Janeiro-
COPPE, 2000.  

 

Determinar o melhor processo de fundição para uma peça qualquer se inicia 

pelo detalhamento do projeto e especificações do material para que atenda aos 
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requisitos de engenharia. Entre os vários processos atualmente em uso, o que 

apresenta menor custo associado a maior facilidade operacional é o processo de 

fundição por areia [9,22, 24]. 

A Figura 4 apresenta um detalhamento para elaboração de um projeto de 

fundição, que começa pelo desenho de fundido, quando são definidos os ângulos de 

extração, raios de concordância, plano de apartação e contração. Este novo 

desenho é fundamental para determinar o volume da cavidade e módulos de 

resfriamento. E possível, a partir desta etapa, a execução de todos os cálculos para 

projetar o sistema de enchimento e alimentação da cavidade, quer pelo método 

convencional ou com apoio de simuladores de fundição. Em seguida, é necessário 

redesenhar acrescentando outros elementos de projeto como marcações para 

machos, filtros, resfriadores etc. A ferramenta de moldagem poderá ser desde um 

modelo único com elementos soltos como canais e massalotes fabricados em 

madeira, até ferramentais metálicos de alta complexidade. Esta variação poderá 

ocorrer em função do processo de moldagem, da demanda prevista, das dimensões 

da peça a ser produzida [3,9,22, 23,24, 25]. 

Nesta etapa, é necessário que seja executada a simulação do projeto de 

fundição, ou seja, antes da liberação para fabricação da ferramenta. Com a 

simulação, é possível maximizar o projeto, prever possíveis defeitos, efetuar 

correções e melhorias em ambiente virtual e em consequência, reduzir perdas e 

atrasos no desenvolvimento. A simulação visa à redução da experimentação 

empírica na alteração dos parâmetros de processo como a composição química da 

liga metálica, do molde como as características da areia e/ou dos ligantes, dos 

revestimentos, das temperaturas e tempos de processo, dos projetos de fundidos 

como sistemas de canais e massalotes, ou mesmo das características geométricas 

dos modelos ou ferramentais de fundição [2]. 

Em paralelo, os processos de todas as etapas de fabricação devem ser 

revisados. No processo metalúrgico, é o momento de determinar as especificações 

da liga metálica, cálculo de carga, matérias-primas como sucata, elementos de liga, 

elementos de desoxidação, refino de estrutura. O equipamento de fusão e os 

periféricos devem ser compatíveis com a liga a ser produzida. As temperaturas de 

fusão e vazamento devem ser previstas em função da liga metálica, tempo de 

vazamento de cada molde a ser vazado e tempo total de vazamento preservando as 

temperaturas máximas e mínimas. 
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O processo de fabricação de moldes deve ser projetado para ter a menor 

relação areia metal, preservando as propriedades mecânicas necessárias para 

suportar o processo de moldagem, as condições da ferramenta, o sistema de canais, 

massalotes, elementos acessórios como guias de fechamento, marcações de 

machos, sistemas de filtragem, transferência de calor metal-molde, além de uma boa 

desagregação da areia no momento da desmoldagem. Deve ser observado que o 

grau de liberdade é limitado pela área útil disponível em cada processo, seja caixas 

de moldar ou mesmo moldes sem caixas. As informações do processo alimentam o 

projeto de fundido. No sistema clássico, a validação do projeto/processo é feita com 

a fabricação de amostras iniciais, protótipos, que são avaliados e até destruídos 

para garantir que os requisitos de engenharia sejam atendidos. Nesta condição, o 

prazo de desenvolvimento é estendido até a liberação de lotes de produção. Outra 

situação é que, em lotes unitários e/ou peças de grande massa, a produção de 

amostra se torna inviável, o que leva a projetos/processos superdimensionados. 

Os Softwares de simulação de solidificação são ferramentas importantes em 

um desenvolvimento com prazos mais curtos ao reduzir a necessidade de 

excessivas amostras de validação ou projetos superdimensionados. 
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Figura 4 - Procedimento para elaboração de projeto 

 

Fonte: Adaptado de Projetos de Fundição. Maehara Yukinobu – Associação Japonesa de Forjados e 
Aços Fundidos (1989). 
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3.2 Fundição em Areia 

 

O processo de moldagem em areia verde é o mais conhecido e utilizado em 

fundição. É mais econômico, produz peças de boa qualidade, tanto para pequenas 

quanto grandes séries atendendo requisitos de engenharia nos mais diversos 

segmentos como automotivo, saneamento, componentes estruturais, ferroviário etc. 

Consiste fundamentalmente em compactar uma mistura de areia, água e 

ligantes para conformar uma cavidade negativa do produto a ser obtido, enquanto 

vazios e reentrâncias negativas são produzidas por machos também em areia, mas 

neste caso, aglomerado principalmente com ligantes químicos como resinas 

termofixas com cura a frio ou a quente[15] . 

A Modern Casting[10], publicação de janeiro de 2021 da AFS (American 

Foundry Society), registrou que a produção mundial de fundidos em 2019 foi de 

109.059.975 de toneladas, com o Brasil ocupando o décimo lugar entre os maiores 

produtores, com 2.288.889 toneladas. 

Para efeito de análise, pode-se assumindo que o consumo de areia por metal 

fundido pode ter a relação areia/ metal variando de 1:1 a 5:1, onde o volume na 

relação 5:1 de areia processada no período no mundo foi de até 545.300.000 ton e 

no Brasil de até 11.445.000 ton., conforme mostrado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Produção Mundial de Fundidos/ Consumo de Areia - 2019 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) a partir de dados informados pela Modern Casting/,jan-2021. 

 

Para transformar este volume de areia em moldes e machos, são utilizados os 

mais diversos tipos de ligantes e aglomerantes, divididos em duas grandes classes 

de materiais: minerais argilosos e orgânicos. As argilas utilizadas em fundição são 
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minerais encontrados em muitas partes do mundo. Existem diversos tipos de argilas 

alumino-silicato hidratadas. Três grupos de minerais argilosos são utilizados em 

fundição: Kaolinitas, Illitas e Montmorillonitas. São denominadas genericamente 

como bentonitas, contendo mais que 80% de montmorillonita, podendo ser em sua 

ocorrência natural nas formas sódica e cálcica [11]. 

Este processo denominado comumente como areia verde é responsável por 

mais de 60% da produção mundial de fundidos [9,12]. São usadas desde peças 

unitárias a grandes séries, com poucas gramas a centenas de quilos, sendo 

realizados tanto processos manuais quanto processos mecanizados como jolt-

squeeze, impacto ou disamatic [9]. 

Assumindo o valor de 60% com um percentual médio de 5% de argila, tem-se 

um consumo dos mais diversos tipos de bentonitas conforme mostrado na tabela 1 é 

da ordem de: 

 

Tabela 1 - Produção de Fundidos/Consumo de Bentonita - 2019 

 Produção 2018 (ton.) Bentonita (5%) (ton.) 

Mundo 67.200.000 16.800.000 

Brasil 2.283.379 570.844 

Fonte: Relatório Técnico da Bentonita. J. Mendo Consultoria, Ministério das Minas e Energia; Banco 

Mundial-BIRD; Agosto de 2009
[13]

. 

 

O uso de bentonita nacional ativada está na ordem de 25,97% do total 

produzido no país, ou seja, 138.081,45 t. no ano de 2010 [12], com uma projeção do 

consumo de bentonita ativada nacional para atender a demanda do mercado de 

fundição no Brasil no ano de 2020 em um cenário frágil, seriam de até 59.303,5 t [13]. 

A discrepância entre os valores apurados pelo DNPM-2011[12] e as projeções 

do J.Mendo-MME[13] podem ser em função da metodologia aplicada. 

Não foram considerados nesta dissertação os volumes importados ou 

projeções de importações. 

Na moldagem em areia, os processos de cura química são responsáveis pela 

fabricação de machos e moldes. Assumindo que 40% da produção de fundidos em 

areia são produzidos nos mais diversos processos de cura química, como shell-

molding, silicato-CO2, resinas furânicas, fenólicas-uretânicas, cura-ester etc, Para 

efeito de análise, pode-se assumindo que o consumo de areia por metal fundido 
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pode ter a relação areia/ metal variando de 1:1 a 3:1, onde o volume na relação 3:1 

de areia processada no período no mundo foi de até 134.400.000 ton e no Brasil de 

até 2.740.055 ton., conforme mostrado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Produção Mundial de Fundidos/Areias Cura Química - 2019 

 

Fonte: Com base em dados informados pela Modern Casting, jan-2021. 

 

A análise dos dados demonstra o grande volume de insumos necessários 

para viabilizar a produção de fundidos em areia, com evidentes impactos ambientais 

nos processos de extração mineral, logística para movimentação, beneficiamento, 

recuperação e regeneração da areia dentro da fundição, disposição de resíduos, 

gerando um considerável passivo ambiental. 

Os processos de recuperação/regeneração mais utilizados nas fundições são; 

processos mecânicos, térmicos em leito fluidizado e processo em meio aquoso 

(processo Fenton). O resultado final desta operação é a areia que pode ser 

novamente utilizada e o resíduo na forma de pó na recuperação mecânica, gases e 

pó na recuperação térmica e lama no processo aquoso. Portanto, os processos 

causam impacto no meio ambiente, seja risco potencial ao lençol freático por pós 

resultantes do processo mecânico, térmico ou aquoso, ou risco real pelo lançamento 

de gases na atmosfera resultante do processo térmico ou mesmo da queima dos 

pós-resultantes dos processos mecânicos ou aquoso. 
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3.2.1 Areia 

 

Areia de fundição é a denominação de um mineral com granulometria, forma 

específica, refratariedade, condutividade térmica, densidade que atenda aos 

parâmetros de um determinado processo de fundição. A areia de sílica é formada 

pela desintegração de granitos e outras rochas pelo efeito das intempéries ao longo 

de milhões de anos. Granitos são compostos basicamente de três minerais; 

feldspato, mica e quartzo. O quartzo é o mineral mais resistente às intempéries e 

que formará os depósitos areníferos [11]. 

Podem ser definidas como grãos de material mineral na faixa de 0,05 a 2,0 

mm (malhas 10 a 270 AFS). São essencialmente composições de (SiO2) podendo 

também estar associadas a diversos minerais, tais como a ilmenita, magnesita, 

olivina e outros, além de contaminantes como argila, resíduos orgânicos, carbonato 

de cálcio etc [11,27]. 

As características dos grãos de areia têm grande influência no acabamento e 

na qualidade final das peças fundidas, uma vez que a areia representa a maior parte 

do material empregado na confecção dos machos e dos moldes. Deverá ser 

quimicamente inerte, possuir refratariedade adequada ao metal a ser fundido. 

Deverá ser monocristalino, compacto e sem fissuras para evitar consumo excessivo 

de aglomerantes e ligantes, além de geração excessiva de finos pela quebra de 

grãos [3, 11, 27, 28]. 

A Figura 7 mostra diferentes formas dos grãos de areia. É consenso que a 

forma arredonda é a mais adequada para o processo de fundição, visto que para 

uma mesma distribuição granulométrica deverá ter uma menor área específica, 

facilitando o processo de compactação, maior permeabilidade e propriedades 

mecânicas de compressão e tração equivalentes. [3, 11, 24, 25, 26, 27, 28]. 

Entretanto, na prática, a forma geométrica subangular é a que traz melhores 

resultados evitando altas densidades, como nos grãos arredondados, e minimizando 

a geração excessiva de finos como nos grãos angulares [27, 28, 29, 30]. 

Análises indicam que areias de diferentes lavras variam quanto à forma dos 

grãos, mas, de um modo geral, têm uma relação entre o tamanho e a forma. Assim; 

grãos nas peneiras 6 a 40 tendem a ser arredondados, grãos das peneiras 50 a 140 

tendem a ser subangulares e grãos acima da peneira 200 tendem a ser angulares [3]. 
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Figura 7 - Formas dos grãos de areia 

 

Fonte: Adaptado Areia Verde e Areia Ligada Quimicamente, Mariotto, C.L; Engenharia de Fundição-
Pós-Graduação – SOCIESC-2009 

[32]
.  

 

A distribuição dos grãos de acordo com norma padrão AFS, determina a 

granulometria, dispersão dos grãos e índice ou módulo de finura. É uma 

característica importante da areia para definir a permeabilidade, a rugosidade da 

cavidade do molde e/ou macho e, por consequência, da superfície do fundido, das 

propriedades mecânicas da areia[30]. O módulo de finura da areia determina a 

permeabilidade, estabilidade térmica e refratariedade aparente. Areias com módulo 

de finura mais baixo, com grãos de maior tamanho terão uma maior permeabilidade, 

estabilidade térmica e refratariedade aparente, a demanda por ligantes e 

aglomerantes será menor para uma mesma propriedade mecânica requerida. No 

entanto, a superfície do fundido será mais rugosa e poderá haver um aumento na 

tendência a ocorrência de defeitos como penetração e inclusões. A norma ABNT- 

NBR 12672 especifica as características para areia de fundição, mostrada na Tabela 

2. 

 

Tabela 2 - Características de Areia Base ABNT 12672. 26/27Areia Padrão para Ensaios em Fundição 

Características Valor 

Teor de umidade (%) 0,10 máx. 

Teor de SiO2 (%) 99,00 máx. 

Teor de Argila Total (%) 0,10 máx. 

Superfície Específica Teórica (cm2/g) 95-107 

Tamanho do grão médio (mm) 0,230-0,260 

Coeficiente de Angularidade 1,20 -1,40 
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Módulo de Finura 55-61 

Valor de Demanda Ácida (ml HCl 

0,1N/50g de areia a Ph 2) 

3,0 máx. 

Permeabilidade (AFS) 110-140 

Número Específico Teórico de Grãos 

(dez unidades/g) 

7,0 -10 

Diâmetro Representativo (mm) 0,188-0,211 

Grau de Afastamento (%) 10,0 -13,0 

Módulo de Finura =  Σ% Peso Retido/100 

Fonte: Areia Industrial CETEM-MCT-BR, RJ- 2005. 

 

Sendo assim, na escolha de uma boa areia base para fundição deverá ser 

levado em conta a liga metálica a ser produzida. Ligas ferrosas, tanto aços quanto 

ferros fundidos, necessitam de uma areia com grãos maiores, alto grau de pureza, 

concentrados entre 3 a 5 peneiras consecutivas no ensaio padrão de granulometria 

conforme recomendações da AFS ou da CEMP-ABIFA para produzir boas 

características de permeabilidade, expansão e refratariedade. As areias base para 

ligas não ferrosas devem ser adequadas ao tipo de liga a ser fundida. As areias para 

ligas de alumínio são as que permitem maior variação nas propriedades e 

características dos moldes em função da baixa temperatura de vazamento, baixa 

relação areia/metal, baixa condutividade térmica. Logo, podem ser menos “puras”, 

não necessitam ser altamente permeáveis, não são muito solicitadas quanto à 

estabilidade térmica dimensional. Podem ser utilizadas areias com módulo de 70 a 

150 AFS. Uma exceção são ligas de Al-Mg, com magnésio acima de 8%, visto que 

solicitam a adição de inibidores de reação como enxofre e/ou ácido bórico. As areias 

para fundição de magnésio devem ter uma maior permeabilidade que as para ligas 

de alumínio, observando mais adição de agentes inibidores, utilizando o mínimo de 

água e aglomerantes com grãos preferencialmente arredondados. As areias para 

fundição das ligas de cobre são de três tipos para atender às particularidades de 

cada “família”. Com isso para ligas que apresentam tendência de “molhar” a 

cavidade do molde deve ser de areia base mais fina que as utilizadas para ferro 

fundido, com módulo de 65-95 AFS concentradas em três a quatro peneiras 



34 

 

consecutivas, ligas com baixa tendência de “molhar” podem utilizar areia base com 

menor granulometria com módulo de 60-70 AFS e ligas com alta temperatura de 

vazamento podem utilizar arei base similar às utilizadas para ferro ou aço [29,30]. A 

tabela 3 indica os módulos de finura para cada tipo de liga fundida. 

 

Tabela 3 - Módulos de Finura por tipo de liga 

Liga Areia Módulo Finura AFS 

Ferros Fundidos 50-60, 60-70 

Aços 40-50, 50-60 

Bronze alto PB 65-90 

Latões, Cu, Al. 60-70 

Cu-Ni, 40-50; 50-60 

Alumínio 70-150 

Magnésio 50-60, 100-150 

Fonte: Areias de Fundição Aglomeradas com Argila, v. 3. 
FIT-S-149, SENAI-MG-CETEF. 

 

É importante ressaltar que outras propriedades da areia devem ser 

observadas na seleção de uma boa areia de fundição, além de granulometria, 

tamanho e forma do grão, dispersão etc. A presença de contaminantes, argila 

natural, elementos voláteis ou outros minerais deve ser controlada. Pode ser 

admissível um percentual mais elevado para a produção de alumínio, devendo, no 

entanto, ser eliminados ou reduzidos a traços quando a produção for para uma liga 

de aço [29,30]. 

 

3.2.2 Aglomerantes 

 

Aglomerante é qualquer substância que permita ligar entre si os grãos de 

areia, de maneira a constituir uma mistura própria para uso na produção de moldes 

e machos. Deverá proporcionar a coesão, ocupando os interstícios entre os grãos, 

bem como envolvê-los com um filme de ligante, permitindo a moldagem, 

manutenção da forma e manuseio até o momento do vazamento, resistindo às 
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solicitações dinâmicas, estáticas e térmicas provocadas pelo metal fundido [15, 22, 29, 

30]. 

Os processos de moldagem são classificados de acordo com o material 

utilizado. Em geral, os aglomerantes utilizados em processos de moldagem são: 

a) Aglomerantes orgânicos; 

b) Aglomerantes de resina sintéticas; 

c) Aglomerantes inorgânicos. 

 

3.2.2.1 Aglomerantes Orgânicos 

 

Aglomerantes orgânicos englobam uma família de substâncias que tem como 

característica envolver e formar um filme que promoverá a ligação entre os grãos, 

possibilitando uma mistura com boa moldabilidade para fabricação de moldes e 

machos com alta resistência a frio, boa colapsibilidade após o enchimento da 

cavidade com a liga metálica fundida. 

Tem como base os seguintes materiais: 

● Óleos, Poliuretanos, Fenólicos, Ureia-Formaldeído, Furânicos. 

A Tabela 4 apresenta os principais métodos de cura: 

 

Tabela 4 - Resinas para Moldagem/Macharia 

Cura a Quente Cura a Gás Cura a Frio 

Fenólica (Shell-Molding) Fenólico-Isocianato-

Amina–(COLD-BOX) 

Alquídica/Isocianato 

Óleo de linhaça Fenólico –Uretânico Furânica/Acida 

Fenólica Hot Box Fenólico/SO2 Fenólica/Acida 

Óleo Alquídico Isocianato Furânico/SO2 Fenólica/Ester 

  Silicato/Ester 

Fonte: Gosh Sukomal- Ferrous Casting- Mould, Core. Pattern, Materials and Process (1994). 

 

3.2.2.2 Aglomerantes Inorgânicos 

 

Aglomerantes inorgânicos são utilizados usualmente nos processos: Silicato 

de Sódio-CO2. Eles têm como fundamento a reação do silicato de sódio (Na20, SiO2 x 
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H2O) que, na presença de CO2, se transforma em sílica-gel, carbonato de cálcio e 

água resultando no endurecimento do molde ou macho em tempo relativamente 

curto. A areia é misturada com silicato em percentuais de 2,5 a 6% e, após a 

compactação do molde ou macho, é gasada com CO2. As etapas subsequentes 

podem ser executadas imediatamente. O processo é adequado para produção de 

peças de qualquer dimensão, com um custo competitivo em relação aos processos 

com resinas (aglomerantes orgânicos), porém tem como característica baixo 

colapso, tendência à sinterização da areia na superfície do fundido, principalmente 

de ligas ferrosas e de difícil processo de regeneração da areia [19,30]. 

A argila pode ser definida como uma rocha geralmente plástica, constituída 

essencialmente por silicatos de alumínio hidratados, denominados minerais de argila 

ou argilominerais, podendo ter sílica livre e outras impurezas [31]. 

Argilomineral são os minerais constituintes característicos das argilas, 

geralmente compostos por silicatos hidratados de alumínio e ferro, contendo ainda 

um certo teor de elementos alcalinos e alcalinos-terrosos. 

Também definida pelo “Comitê Internacional Pour L’Etude des Argiles”      

“como constituída de partículas de dimensões inferiores a 2,0 microns, cristalinas, 

compostas por silicatos hidratados de reticulado ou rede cristalina em camadas 

(lamelar) ou estrutura fibrosa ou camadas contínuas de tetraedros SiO2, 

condensadas com folhas ou camadas octaédricas”[35]. 

Esmectita, também denominada de montmorilonita, é formada pela 

montmorilonita propriamente dita, beidelita, hectorita, nontronita, saponita, sauconita 

e volconscoíta [31]. Na Figura 8 é apresentado o esquema de células unitárias, onde 

a unidade estrutural da bentonita consiste de uma camada de gisbbsita entre duas 

de sílica. Parte do alumínio (Al+++) é substítuido por (Mg++). Desta maneira, a 

estrutura apresenta deficiência de cargas positivas que são satisfeitas por cátions de 

sódio (Na+), cálcio(Ca+++) ou outros que ficam mantidos entre as unidades de 

maneira não rígida. Os cátions ficam alojados externamente a face da lamela 

unitária, impondo certo espaçamento entre as lamelas adjacentes. Este 

espaçamento e a ausência de ligações fortes entre as lamelas, permite a introdução 

de moléculas de água que vão formando camadas monomoleculares rigidamente 

ligadas à superfície de sílica[27,31,35]. 
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Figura 8 - Unidade Tedraédrica de silicato (A); Unidade Octaédrica de hidróxido de alumínio (B); 
Estrutura espacial de esmectita (montmorillonita)(C).  

.  

Fonte: Processo de Areia a verde - Bentonitas para Fundição. SOCIESC (2003). p. 10. 

 

As argilas denominadas bentonitas1 são constituídas principalmente pelo 

argilo-mineral montmorilonita. Bentonitas de boa qualidade contêm 

aproximadamente 80% de montmorilonita. Apresentam capacidade de saturação de 

íons (cátions) alcalinos como Mg, Ca e mais raramente Ca e K que ligam as 

camadas constituintes das lamelas[12,13,27,31,35]. 

Ao adicionar água, observa-se o afastamento entre duas lamelas sucessivas, 

ocasionando a expansão ou inchamento da argila. A penetração de moléculas de 

água entre as lamelas de argila é possível porque as forças de ligação entre as 

lamelas são pouco intensas. Consequentemente, a penetração de água é tão mais 

fácil e maior quanto menos intensas são estas ligações [12, 13, 27, 31,35]. Na Figura 9, é 

apresentado esquema de ordenação das moléculas de água entre as partículas de 

montmorinolita 

 

 

 

                                                           
1 O termo Bentonita faz referência à caracterização de argilas da região de Rock-Creek, próximo ao 

forte Benton, Estado de Woyming, E.U.A. 
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Figura 9 - Ordenação das moléculas de água entre as partículas de montmorinolita 

 

Fonte: Processo de Areia a verde- Bentonitas para Fundição. SOCIESC (2003). p. 9-10. 

 

Esta característica aliada à ação de adesão e coesão possibilita o 

envolvimento e união grão de areia no processo de moldagem com as propriedades 

mecânicas e térmicas necessárias para confecção, manuseio e vazamento do metal 

líquido [27, 29,31, 32, 33, 35]. 

 

3.2.2.2.1 Água 

 

Conforme Mariotto [32], na molécula de água, um átomo de oxigênio liga-se a 

dois átomos de hidrogênio por meio de ligações covalentes (elétrons 

compartilhados). A disposição desses átomos é tal que os 2 prótons dos átomos de 

hidrogênio são mantidos a um ângulo de 105º, de modo que a distribuição de cargas 

é assimétrica resultando em uma molécula polar. 

As moléculas de água podem se ligar uma às outras graças a dois tipos de 

ligações: ligações de hidrogênio (fortes), resultantes da interação de prótons de 

hidrogênio e certos elétrons de átomos vizinhos, e as forças de Van Der Waals 

(fracas) entre um núcleo de oxigênio e elétrons de um átomo de oxigênio vizinho [32]. 

Dependendo da temperatura (ou de forças eletroquímicas externas), as 

moléculas de água podem mover-se mais ou menos livremente (estado de vapor e 

estado líquido) ou então são mantidas imóveis como acontece no gelo [32]. Neste 
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caso, as moléculas de H2O formam arranjos rigidamente ordenados conforme 

mostrado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Alinhamento das moléculas de água entre as lamelas de bentonita (Boenish-1979) 

 

Fonte: Areia A Verde. KOERICH; DUARTE (2003). Instituto Superior Tupy - UNISOCIESC. 

 

A propriedade de molhar, resultante das ligações de hidrogênio entre as 

moléculas de água e átomos de uma superfície sólida, e a tensão superficial 

decorrente de atração mútua entre as moléculas de água, fornecem meios para que 

uma partícula sólida fique ligada a outra por meio da água [32]. Na superfície de um 

grão de quartzo (SiO2), por exemplo, os átomos de oxigênio apresentam elétrons 

cujas cargas (negativas) não são compensadas internamente, constituindo-se em 

sítios propícios a formação de fortes ligações com os prótons de hidrogênio de 

moléculas de água. Devido a seu caráter polar, as moléculas de água alinham-se 

rigidamente em camadas sucessivas sobre a camada sólida propagando, assim, a 

influência das cargas eletroquímicas insatisfeitas. Portanto, o verdadeiro ligante em 

um sistema areia-argila-água é a água [32].      

As razões para utilização da argila são:       

● As ligações da água são intensas quando rígidas (gelo). A plasticidade da 

areia de moldagem é obtida devido à estrutura lamelar característica das argilas; 

● A soma das áreas de contato grão a grão em uma areia isenta de argila 

seria pequena demais para que “pontes” de água apenas pudessem fornecer toda a 

força coesiva para exigida de um material de moldagem; isso só seria possível com 

a utilização de grãos muito pequenos e distribuições granulométricas muito 

espalhadas, o que resultaria em permeabilidades muito baixas. A presença de argila 
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com partículas muito pequenas e sua capacidade de interagir com a água amplia a 

área de contato; 

● Na ausência de argila, não se teria o fenômeno de retração por perda de 

água no aquecimento o que contrabalança a expansão dos grãos e confere 

estabilidade dimensional do molde; 

● Na ausência de argila, o efeito ligante da água seria perdido rapidamente a 

temperaturas relativamente baixas; argilas são capazes de reter água por mais 

tempo a temperaturas mais altas. Este fato, além de reduzir a velocidade de 

formação de vapor d’água, dá a oportunidade para que as ligações de água (a 

verde) possam ser substituídas por outros tipos de ligações a altas temperaturas; 

● Qualquer uma dessas razões, isoladamente, já justificaria o uso de argilas 

em areias de moldagem. Assim, embora a água seja o ligante (a temperatura 

ambiente), a argila é que fornece as condições para que esta função ligante seja 

aproveitável. 

A contaminação da água na preparação de areias de moldagem pode ser 

origem de alguns defeitos em peças fundidas. Água contaminada com grandes 

quantidades de sais (eletrólitos) afeta diretamente a qualidade da bentonita 

interferindo na resistência à úmido da areia e reduzindo a qualidade superficial de 

peças fundidas como escamas, venulação, sinterização e outros defeitos devido à 

reação metal molde. A presença de sais desordena o alinhamento das moléculas de 

água enfraquecendo as ligações. A Figura 11 mostra a queda da resistência de 

tração a úmido em função do aumento do percentual de sais na água [29, 32, 33, 34, 35].   
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Figura 11 - Efeitos dos sais sobre a resistência tração a úmido (Boenish,1979) 

 
Fonte: Adaptado de Areia A Verde. KOERICH; DUARTE Instituto Superior Tupy, UNISOCIESC 
(2003). 

 

A queda da resistência tração a úmido em areias com água contaminadas 

com sais é provocada pelo desalinhamento das moléculas de água enfraquecendo 

as ligações lamelas de bentonitas-água, como mostrado na figura 12.  

 

Figura 12 - Desalinhamento das moléculas de água entre as lamelas de bentonita devido à presença 
de eletrólitos na água (BOENISH,1979) 

 

Fonte: Adaptado de Areia A Verde. KOERICH; DUARTE.Instituto Superior Tupy-UNISOCIESC(2003). 

 

3.3 Alumínio 

 

Segundo Fuoco [48], as propriedades mecânicas das ligas de Al-Si dependem 

essencialmente do teor de silício e da velocidade de resfriamento. 
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O processo de fundição em areia apresenta estrutura microestruturas 

grosseiras em razão da baixa velocidade de solidificação com propriedades 

mecânicas limitadas aos níveis da ordem de 150 Mpa no limite de resistência e 3% 

de alongamento [48].   

Ainda para Fuoco [48], as microestruturas decorrentes da solidificação são 

formadas principalmente por duas fases, a saber: 

1. Fase α, alumínio contendo 1,5% de silício; 

2. Fase β, praticamente alumínio puro. 

De uma forma geral, nestas ligas as microestruturas contêm grãos com 

morfologia dendrítica formadas de fase α e porções de eutético onde convivem as 

fase α e β nas regiões interdendríticas. 

A fração volumétrica de dendritas será maior quanto menor for o teor de silício 

da liga. Assim, ligas com 6% de silício terão 60% de dendritas e 40% de estético, 

ligas com 9% de silício terão 30% de dendritas e 70% de eutético, enquanto ligas 

com 12% de silício serão formadas praticamente por eutético[48].  

A Figura 13 mostra estruturas típicas de liga hipoeutética A356 (a) e liga 

eutética A413 (b), com frações volumétricas de 50% para A-356 e 20% para A413 

[48].  

 

Figura 13 - Microestruturas típicas de liga A356(Al-7%Si-0,3%Mg-0,14%Fe (a) e de liga A414(Al-
11%Si-0,13%Fe) no estado modificado com estrôncio. A fração volumétrica de dentritas é de cerca 
de 50% na liga A356(a) e de cerca de 20% na liga A413(b). 

 

Fonte: FUOCO, CONAF (2017)
 [48]

.  

 

As propriedades do alumínio e suas ligas tornam este material versátil e 

atrativo para muitas aplicações, de estruturas metálicas, a componentes automotivos 

e indústria aeroespacial. As ligas de alumínio são classificadas de diversas formas, 
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como composição química ou processo de fabricação. Ligas de alumínio silício são 

empregadas em componentes para indústria automotiva e aeroespacial em 

decorrência de suas propriedades físicas e mecânicas[48]. 

Na Tabela 5, são apresentadas as propriedades físicas da liga Al10Si. 

 

Tabela 5 - Propriedades Físicas de liga alumínio fundido Al10Si 

Características Parâmetros 

Densidade 2,660 g/cm3 (20ºC) 

Calor Específico 963 J/kg.K (100ºC) 

Calor Latente 

Fusão 

389K J/kg 

Temp. Líquidus 590 ºC 

Temp. Solidus 540 ºC  

Temp. Fusão 700ºC – 815ºc 

Temp. 

Vazamento 

630ºC-700ºC 

Fonte: SAEJ452 (2003)
[51]

. Aluminum Alloy Castings
[52] 

 

A Tabela 6 apresenta a composição química da liga Al10Si, de acordo com 

MetalsHandbook (2004). 

 

Tabela 6 – Faixa de Composição Química da liga Al10Si (% em massa). 

 Si Mg Cu Mn Fe Zn Outros Al       

Mín. 11,0             

Máx. 13,0 0,10 1,00 0,35 1,30 0,50 0,25 Bal. 

Fonte: SAEJ452 (2003)
[51]

. Aluminum Alloy Castings
[52].

 

 

As propriedades mecânicas da liga Al10Si fundida em moldes de areia, são 

apresentadas na Tabela 7.  
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Tabela 7 - Propriedades Mecânicas da liga fundida Al10Si após tratamentos térmicos. 
Trat. 

Térmico 

LR 

(Mpa) 

LE  

(Mpa) 

Alongamento
(a

)
 

% 

Dureza
(b)

  

(HB) 

Cisalhament

o 

(Mpa) 

Resistência 

a Fadiga 
( c) 

(Mpa) 

Tensão de 

Escoamento 

Compressivo 

(Mpa) 

T51 172 140 2,0 60 140 55 145 

T6 228 165 3,5 70 180 60 170 

T7 234 205 2,0 75 165 62 215 

T71 193 145 3,5 60 140 60 150 

Fonte: SAEJ452-2003
[51],

 Aluminum Alloy Castings
[52]

 

 

LR: Limite de Resistência 

LE: Limite de Escoamento 

(a): Em 50,00 mm 

(b) Carga 500 kg, esfera 10,00 mm 

(c)Em 108 ciclos 

 

3.4 Congelamento 

 

O congelamento ou ponto de congelamento é a temperatura na qual uma 

substância experimenta equilíbrio de transição líquido-sólido. Em teoria, pode-se 

afirmar que toda a matéria congela à medida que a sua temperatura se aproxima do 

zero absoluto de 0K. O efeito do congelamento pode ser observado, no entanto, em 

temperaturas mais elevadas como, por exemplo, a água mudando do estado líquido 

para o sólido [40, 43, 44, 45]. 

Deve-se observar que congelamento e solidificação não são o mesmo 

fenômeno. O congelamento é dependente da temperatura ou da redução da energia 

cinética de uma determinada substância ou elemento e é uma situação de equilíbrio 

termodinâmico. Solidificação é dependente de composição química da substância ou 

elemento, mesmo que não esteja completamente líquido. Então, congelamento é um 

fenômeno de solidificação, mas solidificação nem sempre é congelamento [40, 43, 44, 45]. 

A transferência de calor é a energia térmica transferida em razão das 

diferenças de temperaturas entre dois pontos de um sistema. Assim, sempre que 

houver diferencial de temperatura entre dois corpos, haverá troca térmica na forma 
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de calor. A transferência ocorre entre um fluído, superfície ou corpo com maior 

energia térmica para um fluído, superfície ou corpo com menor energia térmica até 

que se chegue ao equilíbrio térmico do sistema. A transferência de calor poderá 

ocorrer de três maneiras: condução, convecção e radiação, conforme exemplificado 

na Figura 14 [40, 44, 45]. 

 

Figura 14 – Mecanismos de transferência de calor 

 

Fonte: KREITH et al. (2014)
 [40]

 

 

O mecanismo da condução do calor é diferente dependendo do estado físico 

e da natureza do material para cada estado da matéria. Nos gases, o choque 

molecular permite a troca energia cinética das moléculas com mais energia (maior 

temperatura) para as de menor energia (menor temperatura). Qualitativamente o 

mecanismo físico de transporte de calor por condução nos líquidos é o mesmo que 

nos gases, porém mais complexo por conta da menor mobilidade das moléculas. 

Nos sólidos, o mecanismo de transporte de calor por condução acontece por duas 

formas básicas; a vibração da rede cristalina e transporte por elétrons livres [40]. 

O fenômeno do congelamento de uma determinada substância acontece pelo 

transporte ou transferência de energia térmica para outro ponto do sistema. O ponto 

de congelamento é a temperatura na qual uma substância apresenta o equilíbrio de 

transição líquido-sólido. À medida que a temperatura cai, a energia cinética média 

das moléculas diminui até o ponto de interagir e formar um conjunto ordenado de 

moléculas, formando o primeiro sólido, a partir do qual os cristais maiores crescerão 

[40].       

Nos fenômenos de aquecimento e/ou resfriamento haverá duas formas de 

calor: O calor sensível, quando no aumento ou diminuição do calor (energia) há 

alteração na temperatura da matéria dentro de um sistema afetado pela variação de 
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calor. O calor latente, quando no aumento ou diminuição do calor (energia) há 

alteração no estado físico da matéria, com mudança de fase. 

No diagrama de fases da água, mostrado na Figura 15 são demonstradas as 

alterações de estado. 

 

Figura 15 - Diagrama de transformações de fases da água 

 

Fonte: Adaptado de Processos de Transferência de Calor-EP-USP
[40]

. 

 

O cálculo da quantidade de calor é executado segundo: 

Qtotal= m x csólido x ΔT1+ m x Lfusão + m x clíquido x ΔT2,                                   (1) 

onde: 

M= Massa da Substância 

C= Calor Específico 

ΔT= Tfinal – Tinicial 

Tfinal – Temperatura Final 

Tfinal – Temperatura Inicial 

L= Calor Latente de Fusão 
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Sistemas de resfriamento e congelamento são utilizados nos mais diversos 

processos de transformação como, por exemplo, na indústria de alimentos, saúde ou 

onde for necessário a mudança e controle da temperatura. 

Os meios de congelamento atualmente utilizados se baseiam na retirada de 

energia de um sistema, ou uma variação negativa do calor, que corresponda ao 

calor que saia do sistema até atingir um determinado equilíbrio térmico entre o meio 

refrigerante e o molde de areia a ser resfriado [39, 40]. 

A carga térmica consiste na quantidade de energia que deve ser retirada de 

um determinado ambiente para que ele atinja a temperatura projetada. 

O dimensionamento de um sistema de refrigeração e congelamento de um 

determinado volume deve quantificar os seguintes parâmetros [41]: 

Cálculo da Quantidade de Calor (Q) 

ΔT,                                             (2) 

onde: 

U: Energia Interna 

A: Área 

ΔT: Gradiente de Temperatura. 

Cálculo da Quantidade de Calor Absorvido (Qabs) 

    ,                                                                            

(3) 

onde: 

V: Volume 

he: Entalpia de Entrada 

hi: Entalpia de Saída 

Cálculo da Condutividade Térmica (k) 

 ,                                (4)       

onde: 

k= condutividade da mistura 

kc= condutividade de fase contínua 
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kd= Condutividade de fase dispersa 

a= 3kc(2kc+kd) 

b= Vd/(Vc + Vd) 

 

Cálculo da Difusidade Térmica (D) 

  ,                                                                                       (5) 

onde: 

k= Condutividade da mistura 

d= Densidade 

U= Energia Interna 

 

Cálculo da Emissividade (e) 

 ,                                             (6) 

 onde: 

Ea= Emissão da Amostra 

Ep= Emissão do padrão 

Cálculo da Carga Térmica (CT) 

,                                                                            (7) 

onde: 

m= massa 

Cp= Capacidade Calorifica 

ΔT= Gradiente de Temperatura [37, 38, 42,43] 

 

À medida que a temperatura cai, a energia cinética média das moléculas 

diminui. Substâncias ou elementos no estado líquido, ao perder energia, podem 

chegar a um ordenamento de moléculas a partir do qual se formarão os primeiros  
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embriões que formarão os cristais. Uma “perda” maior de energia cinética propiciará 

o equilíbrio líquido-sólido. A presença de substâncias formará um sólido impuro (ou 

solução sólida) onde a temperatura de congelamento deverá ser mais baixa. A 

equação da queda de temperatura é: 

                                                        (8) 

onde: 

R= constante dos gases ideais 

Tº= Ponto de Congelamento Normal a pressão ambiente 

T= Temperatura na qual o sólido será congelado na fração molar X.  

 

O congelamento de uma determinada substância pode ser dimensionado a 

partir do cálculo de calor sensível e latente envolvido no processo. Desta forma, é 

possível dimensionar a quantidade de energia necessária para congelar ou resfriar 

um elemento ou substância em um ambiente controlado. 

O calor Sensível 

                                                           ................                     (9) 

onde: 

Q= Quantidade de Calor  em Cal, Kcal J 

m= massa 

c= calor específico 

ΔT= Variação de temperatura 

 

Calor Latente 

                                                                        (10) 

onde: 

Q= Quantidade de Calor 

m= massa 

Lf= Calor latente 
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3.4.1 Sistemas de Congelamento 

 

Conceitualmente, sistemas de resfriamento, congelamento são projetados a 

partir de conceitos termodinâmicos e cinéticos, quando um fluído, ao mudar de 

estado e evaporar, retira calor do ambiente ou de um corpo, visto que o fluxo de 

calor ocorre da fonte quente para a fonte fria. 

São utilizados diversos fluidos que podem cumprir estes objetivos, como 

gases nitrogênio, hélio, substâncias como: HFC ou HCFC, CO2. 

Além destes, a refrigeração e o congelamento podem ser executados com 

substâncias que estejam congeladas como o gelo (H20) e dióxido de carbono (CO2) 

congelado. A redução da temperatura poderá ser feita pela extração de calor do 

ambiente ou corpo a resfriar e ou congelar [9, 15, 40,41]. 

 

3.4.2 Nitrogênio Líquido  

 

O Nitrogênio líquido tem diversas aplicações na sociedade, como indústria de 

alimentos, medicina, farmacêutica, metalurgia, etc., ou onde seja necessário 

trabalhar em temperaturas negativas de até -192ºC [40, 41, 44, 45]. 

 

3.4.3 Dióxido de Carbono (Gelo Seco) 

 

O gelo seco ou dióxido de carbono (CO2) é comumente utilizado em indústrias 

de alimentos, medicina, segurança, metalurgia etc., ou onde seja necessário 

trabalhar em temperaturas negativas de até -70ºC. [40, 41, 44, 45].  
 

3.4.4 Sistemas de Congelamento para produção de moldes de areia 

 

Em condições laboratoriais com a utilização de volumes relativamente baixos 

de substâncias refrigerante/congelante, o dispositivo de contenção poderá ser em 

caixas de isopor, ou mesmo caixas de madeira revestidas com isopor e papel 

alumínio. 
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Segundo Fontecilia[15 ] , as caixas de moldagem devem ser de chapa metálica 

para conter o molde e proteger a areia do contato direto com nitrogênio líquido. 

No congelamento por gelo seco, pode-se utilizar caixas de moldagem de 

madeira para sustentação e proteção do molde, podendo haver contato direto entre 

a areia e o gelo seco [6]. 

Para Kazumichi et al. [16], o processo de congelamento pode ser feito 

utilizando câmara fria ou sala refrigerada com controle ambiental, como mostra a 

Figura 16. 

 

Figura 16 - Esquema de Sala de Refrigeração/congelamento 

 

Fonte: Adaptado de Kazumichi Shimizu
 [16] 

 

Kazumichi Shimizu et al.[16] apresentam na Figura 17 a sequência do 

processo de moldagem, congelamento, fusão e desmoldagem de uma peça fundida 

utilizando o processo de molde congelado. 
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Figura17 - Sequência do processo de moldagem em moldes 

congelados  
Fonte: Adaptado de Kazumichi Shimizu et al.

[16] 

 

Na sequência apresentada, o molde fabricado com areia e água somente, é 

congelado rapidamente e colocado em um sistema de baixa pressão, pintado com 

tinta refratária, fechado e encaminhado para vazamento. Após a desmoldagem, a 

areia retorna ao processo.  

Exceto pelo sistema de refrigeração e baixa pressão, toda a instalação é a 

usualmente utilizada em um processo de fundição convencional.      

Yang et al.[18] evidenciaram que o tempo de solidificação de uma liga de 

alumínio A-356 fundida em um molde congelado é menor que se fosse fundida em 

molde de areia de resina e pode realizar o processo de solidificação em alta 

velocidade para fundição de peças complexas. 

Para Yang et al.[18], a contração da liga e a expansão térmica do molde cria 

um vazio entre a superficie do metal e a superficie do molde que interfere no 

processo de transferência de calor  em estado estacionário do molde de fundição. 

O coeficiente de transferência de calor da interface do metal e o molde 

determina o processo de solidificação do metal e, em grande medida, determina a 

estrutura e o desempenho do metal fundido. Atualmente, […] existem poucas 

pesquisas sobre o coeficiente de transferência de calor da interface de solidificação 

em um molde congelado.  
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Figura 18 - Curva de Mudança de Temperatura da Superfície do fundido (Al10Si) e da superfície do 
molde (-30ºC) 

 

Fonte: Adaptado de Yang
[18] 

 

Para Yang [18], como mostra a Figura 18, quando o metal líquido entra em 

contato com o molde congelado a temperatura do metal diminui rapidamente para 

uma temperatura de transição de fase, em que a mudança de estado líquido para 

sólido libera calor latente, sem aquecimento considerável da areia. Quando o metal 

líquido preenche totalmente a cavidade ocorre o pico de transferência de calor 

porque neste momento a evaporação da água retira muito calor, que aumenta a 

transferência de calor entre a interface. Quando o metal se contrai ao solidificar 

enquanto a areia se expande, a lacuna ou espaço vazio criado reduz a transferência 

de calor, porém as curvas de resfriamento do metal e de aquecimento da areia 

comprovam a solidificação mais rápida do metal.  

 

3.5 Solidificação 

 

A solidificação é um fenômeno de transformação de mudança de estado da 

matéria que se pode observar na natureza quando, por exemplo, a água no estado 

líquido se transforma em gelo sólido.  

O fenômeno pode se percebido nos mais diversos processos de 

transformação, quando se tem um material ou mais materiais em estado líquido ou 

mesmo pastosos, com exceção, atualmente, da metalurgia do pó e eletrodeposição 

que não têm a etapa de solidificação no roteiro de fabricação [4,46].  

Para Ferreira [18], a solidificação dos metais é um processo complexo de 

transferência de calor transiente com mudança de fase que ocorre normalmente em 
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condições de não equilíbrio, na qual certa quantidade de energia deve ser 

transferida por meio do molde, da fase líquida para possibilitar a nucleação e 

crescimento da fase sólida. A extração de calor será mais lenta ou mais rápida 

dependendo basicamente das propriedades térmicas do material, da composição 

química do metal, das características do molde e da interface metal-molde, além do 

meio externo por onde esta energia na forma de calor é dissipada. 

A estrutura formada imediatamente após a solidificação determina as 

propriedades dos produtos finais, não somente no caso dos produtos fundidos, mas 

também aqueles que serão conformados. As propriedades dependem do tamanho e 

forma dos grãos, espaçamentos dendríticos, espaçamentos lamelares ou fibrosos, 

das heterogeneidades da composição química, do tamanho, forma e distribuição das 

inclusões, das porosidades formadas etc. Todos estes aspectos da microestrutura 

dependem fortemente das condições de solidificação [18].  

Quando um metal fundido se solidifica, vários tipos de estrutura de 

solidificação serão obtidos dependendo das quantidades e propriedades de solutos 

presentes no metal, das propriedades, tamanho, forma do molde utilizado, da 

temperatura e técnica de vazamento[18].      

Garcia[4] ressalta que a estrutura bruta de solidificação pode ser discutida a 

partir de macroestruturas observadas em lingotes que, em geral, vão possuir três 

zonas; Coquilhada equiaxial na interface metal-molde quando, em função do super-

resfriamento do metal em contato com as paredes do molde, ocorrerá uma intensa 

nucleação de grãos cristalinos de orientação aleatória formando uma camada 

finamente dispersa localizada na superfície do lingote. A espessura da zona 

coquilhada dependerá de inúmeros fatores, como as propriedades termofísicas do 

material do molde, o coeficiente de transferência de calor metal molde e temperatura 

de vazamento do metal líquido. 

Um alto superaquecimento ou moldes aquecidos reduzirão ou mesmo 

eliminarão a zona coquilhada. 

Uma alta difusividade do molde com extração rápida do calor provocará a 

formação de uma maior densidade de núcleos. Efeito similar acontecerá se houver 

baixa difusividade térmica do metal, pelo aumento do tempo para o líquido super-

resfriado pelo contato inicial com as paredes frias do molde, sofra um aquecimento 

decorrente da liberação do calor latente liberado na transformação.  
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A composição química também deve ser considerada, pois a rejeição do 

soluto diminui a velocidade de crescimento dendrítico para um determinado super-

resfriamento e, em consequência da maior presença de soluto, ocorre uma maior 

tendência a formação de núcleos. 

Ainda segundo Garcia[4], o calor latente liberado associado ao calor do metal 

líquido sendo transferido em direção ao molde pode remover ou reduzir o super-

resfriamento na interface metal molde, possibilitando que somente  os grãos que 

cresçam em direção ao líquido possam se desenvolver. Os grãos que estivem 

melhor orientados em direção a extração de calor, perpendiculares as paredes do 

molde crescerão mais rapidadamente na direção preferencial do crescimento 

dendrítico, com a seção transversal aumentando à medida que a frente de 

solidificação se afasta das paredes do molde. Os grãos que não tiverem esta 

orientação serão bloqueados e impedidos de crescer dando origem à região colunar, 

como representado na Figura 19. 

 

 
Figura 19 – Representação de Zona Colunar 

 

Fonte: Solidificação- Fundamentos e Aplicações
 [4] 

 

O tamanho da zona colunar é influenciado por algumas variáveis do processo 

de solidificação como temperaturas de vazamento mais elevadas e geralmente 

diminui com o aumento do percentual de soluto na liga.  

O crescimento de cristais colunares em direção ao centro do lingote ou seção 

de peça continua enquanto o calor é progressivamente retirado por condução por 

meio do sólido e conduzido ao molde, então, quando o líquido da região central se 

tornar super-resfriado possibilitando que qualquer embrião formado possa crescer 

na forma de cristais equiaxiais. Na Figura 20, é apresentado as regiões ou zonas 

solidificadas de uma estrutura típica de fundição tanto no plano longitudinal como 
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transversal onde pode-se observar que o crescimento de grãos colunares é 

bloqueado pelos grãos equiaxiais na região central do lingote. 

 

Figura 20 - Representação Esquemática de zonas macroestruturais 

 

Fonte: Adaptado de Altair University - Academic Program, Inspire Casting
2
. 

 

Para Alcade[15] (apud CIBULA3), o aumento do limite de resistência é 

acentuado com a redução do diâmetro médio dos grãos equiaxiais em ligas de Al-Cu 

evidendenciando que as propriedades mecânicas são dependentes da forma como o 

metal é solidificado, as zonas estruturais resultantes e a distribuição de vazios de 

contração. 

 

3.5.1 Taxa de Resfriamento 

 

Garcia [4] profere que o molde, além de proporcionar a forma da peça, atuará 

como absorvedor de calor, sendo responsável pela extração de calor do metal, 

garantindo a transformação do líquido em sólido. Dependendo da capacidade de 

absorção de calor pelo molde, o processo irá se desenvolver com menor ou maior 

rapidez com influência direta nas taxas de resfriamento. 

Além disto, a termodinâmica do processo irá impor rejeição do soluto ou do 

solvente dependendo da posição relativa do respectivo diagrama de fases, tendo 

como consequência um movimento de espécies associado a transferência de calor. 

A transferência de calor e massa determinarão a morfologia do crescimento e 

                                                           
2
 Esquema em https://studylib.net/doc/10213089,fundamentals-of-metal-casting. 

3
 CIBULA, A. Grain Control in Solidification Process. Inst. of Metals Conference of Grain Control. 

University of Sussex, 1979. 
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consequente arranjo microestrutural. Esta microestrutura resultante, bem como 

heterogeneidades, defeitos e descontinuidades determinarão o perfil das 

características mecânicas e químicas do metal solidificado [4].       

Garcia [4] também afirma que as taxas de resfriamento influenciam a 

microestrutura resultante, pois é possível a obtenção de estruturas mais refinadas 

com o aumento da taxa de resfriamento até o limite de formação de estruturas 

metálicas vítreas ou amorfas, como mostra a Figura 21. Evidentemente, a formação 

de vidros metálicos não depende somente da imposição de taxas de resfriamento 

elevadas, mas também de outros fatores como composição química, condições da 

fusão e vazamento e características do molde. Sem o processo de cristalização, o 

sólido formado não apresentará simetria espacial dos cristais tendo como 

consequência uma estrutura amorfa com propriedades bastante diversas da 

estrutura correspondente em forma cristalina. Todavia, a obtenção deste tipo de 

estrutura fica restrito a pequenas espessuras, e por ser metaestável pode ser 

revertida para uma estrutura cristalina sob ação de influências energéticas como, por 

exemplo, o aumento da temperatura.  

 

Figura 21 - Influência das taxas de resfriamento sobre a microestrutura de solidificação 

 

Fonte: Adaptado de Garcia
 [4]

 

 

Conforme exposto anteriormente, a estrutura resultante da solidificação de um 

determinado material é consequência da sua taxa de resfriamento, ou do tempo 

necessário para extração da energia ou calor do sistema até que a temperatura de 

fusão em uma condição metaestável, visto que as fases líquidas e sólidas irão 

conviver durante alguns momentos pelo efeito do superesfriamento até que não 

exista mais energia suficiente para manter o material na fase líquida. A velocidade 
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da extração de calor vai depender da temperatura inicial de vazamento ou de qual o 

sobreaquecimento aplicado, das condições do sistema seja, das temperaturas do 

molde e do ambiente da cavidade, além de outros artifícios utilizados como 

aquecimento do molde, como no caso de coquilhas, ferramentas de moldagem para 

injeção de ligas de alumínio, por exemplo, ou ainda a utilização de resfriadores para 

alterar o tempo de resfriamento em seções localizadas de peças ferrosas onde não 

seja possível a utilização de alimentadores (massalotes ou montantes), e até a 

utilização de areias especiais com maior poder de extração de calor que a sílica 

como, por exemplo, areias  de cromita, zirconita, areias cerâmicas etc. 

Um aspecto importante na análise da estrutura resultante do processo de 

solidificação é a forma da cavidade. Para Woodlaver,[58] a solidificação de sólidos 

geométricos de diferentes formas ocorrerá em tempos diferentes. Como, por 

exemplo, na Figura 22 duas formas geométricas, uma placa e uma esfera maciça, 

com aproximadamente 1300 cm³ terão obviamente tempos diferentes de 

solidificação.  

 

Figura 22 - Comparação da Solidificação de esfera e placa de mesmo 

volume  

Fonte: Adaptado de Directional Solidification of Steel Castings 
[58] 

 

A relação volume sobre área determina um valor indicativo do resfriamento de 

uma determinada forma geométrica. Esta relação denominada módulo de 

resfriamento, segundo Woodlaver[58], foi desenvolvida pela primeira vez por 
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Chvorinov4, sendo fundamental para o cálculo de alimentadores (massalotes), para 

análise de sequência de resfriamento das seções de uma peça fundida. 

A cunha escalonada de solidificação, Figura 23, demonstra que as seções de 

menor módulo solidificam em sequência, da de menor módulo para as seções de 

maior módulo e que, portanto, uma mesma peça com seções diferentes terá 

diversas estruturas formadas em função do tempo de solidificação. 

Ressaltando que este método pode ser aplicado no estudo da maioria das 

ligas metálicas fundidas em areia ou mesmo coquilhas. 

 

Figura 23 - Cunha Escalonada 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Directional Solidification of Steel Castings (1966). 

 

O cálculo do modulo de resfriamento estabelecido por Chvorinov com a 

fórmula: 

                                                                                            (11) 

onde: 

M= Módulo (cm) 

V = Volume (cm3) 

A= Área (cm2) 

 
                                                           
4
 Chvorinov, N. Gießerei, 27, 177-186, 201-208, 222-225 (1940). 
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Dos resultados obtidos pode-se concluir: 

“Dois corpos com mesmo módulo vão se solidificar no mesmo tempo” 

(Woodlaver)[58]. 

É evidente que a afirmativa acima considera comparação entre corpos 

geométricos simples e com as mesmas variáveis no entorno do sistema. 

Dois corpos com mesmo módulo podem ser solidificados em tempos 

diferentes, quando apresentam diferenças nas variáveis do sistema como, por 

exemplo, a temperatura do molde, temperatura de vazamento, material do molde. 

Chvorinov desenvolveu experimentos e cálculos nos quais o tempo de 

solidificação segue a seguinte lei: 

 ,                                                                                                       (12) 

onde: 

X= Espessura 

k= constante dependente do metal, materiais de moldagem. 

T= Tempo, ou; 

 

,                                                                                                      (13) 

onde: 

T= Tempo de Solidificação 

K= Fator de Solidificação 

V= Volume  

S= Área Superficial 

 

A constante ou fator K busca inserir no cálculo as variáveis externas a 

geometria de um determinado sólido, como as propriedades térmicas de uma areia. 

deste modo determinar a velocidade de solidificação do metal por transferência de 

calor[25, 58] .  

Como exposto inicialmente, o módulo de resfriamento é fundamental na 

execução de um projeto de fundido consistente, com análise da sequência de 

resfriamento de uma determinada geometria de um fundido. 

Todavia, além das variáveis de entorno (tipo de molde, temperaturas do metal 

e do próprio molde), a geometria de uma peça fundida poderá não ser uma forma 

simples como barras, placas, cilindros etc. É comum em uma mesma peça a 
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existência de formas e seções das mais variadas que irão interferir no tempo de 

solidificação e, consequentemente, na estrutura do material solidificado. Em projeto 

de fundido, existe uma série de cálculos para prever a solidificação de um material 

sob as mais diversas condições como, por exemplo, o ajuste da área, eliminando 

todas as superfícies não resfriadas a serem computadas no cálculo do módulo de 

resfriamento. Em um processo convencional, é uma etapa com um tempo 

relativamente alto e passível de erros, quer de análise ou mesmo do próprio cálculo 

em si [25, 58]. 

Com a implantação de softwares de modelagem 3D e simulação de 

solidificação e enchimento, há uma sensível melhora e assertividade no processo de 

projetar um sistema de enchimento e alimentação. 

A Figura 24, extraída da simulação da cunha escalonada, indica os módulos 

de resfriamento em todo o sistema, tanto da peça quanto do sistema de canais e 

massalote, onde podemos observar o aumento do módulo de solidificação da seção 

de menor volume e área com valor de 0,74 mm para 3,66 na seção de maior volume 

e área. 

 

Figura 24 - Simulação Cunha Escalonada- Módulos de Solidificação. A escala indica a sequência de 
aumento de módulo da seção I em azul com módulo 0,74 mm e em vermelho na bacia de vazamento 
com módulo 5,61 mm  

 

Fonte: Adaptado pelo autor (ALTAIR-Inspire Cast- 2021.1) (2021). 
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Os resultados da simulação apresentam a sequência de solidificação da 

seção de menor módulo para a de maior módulo como esperado. 

Dando sequência a análise do módulo de solidificação, é possível determinar 

o módulo em cada ponto da seção. 

No cálculo convencional, é assumido um valor para toda uma determinada 

seção, ou seja, determinar o módulo de resfriamento na interface metal molde, no 

núcleo ou em uma seção de junção demandaria um tempo elevado sem a precisão 

necessária, por exemplo, para correlacionar o módulo de solidificação na interface 

com a estrutura resultante. 

Na Figura 25, extraída da simulação, é possível visualizar que o módulo na 

extremidade da seção mais delgada é 0,85 mm e na mesma seção aumenta para 

0,89 na área mais central, ou seja, é possível determinar o efeito de extremidade, 

comprovando a influência do molde na extração do calor da seção. 

 

Figura 25 - Cunha Escalonada - Módulo de Solidificação - A escala indica a sequência de aumento de 
módulo da seção I em azul com módulo 0,74 mm e em vermelho na bacia de vazamento com módulo 
5,61 mm. Na seção I, em azul foram plotados dois pontos, com 0,85 mm na ponta da seção I e 0,89 
mais próximo ao centro 
. 

     Fonte: Adaptado pelo autor (ALTAIR-Inspire Cast- 2021.1) (2021). 
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É possível também correlacionar a(s) curva(s) de resfriamento nos pontos 

escolhidos para determinar os módulos como apresentado na Figura 26. Desta 

forma, em um ambiente virtual, poderá ser executada a análise do comportamento 

da solidificação do material, correlacionando entre outras possibilidades, de que 

forma o módulo de resfriamento irá interferir na curva de resfriamento. 

 

Figura 26 - Cunha Escalonada - Módulo de Solidificação x Curva de Resfriamento. As curvas de 
resfriamento ou solidificação são dos pontos plotados no centro da superfície de cada seção.  

 

Fonte: Adaptado pelo autor (ALTAIR-Inspire Cast- 2021.1) (2021). 

 

O software possibilita a análise da temperatura do molde, atendendo aos 

objetivos deste trabalho, correlacionando os pontos registrados para análise de 

módulo com a temperatura da areia, como apresentado na Figura 27, com areia 

verde a temperatura de 20ºC. 
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Figura 27- Cunha Escalonada - Módulo de Solidificação x Temperatura do Molde. Os módulos de 
solidificação de cada seção estão correlacionados com suas respectivas curvas em um tempo de 
solidificação de 790s. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (ALTAIR-Inspire Cast- 2021.1) (2021). 

 

3.6 Fluidez 

 

Segundo Garcia [4], a habilidade que o metal tem de preencher todas as 

cavidades internas do molde é denominada na prática de fundição, de fluidez do 

metal, não devendo ser confundida com a viscosidade. 

O termo fluidez foi emprestado por fundidores de físicos que o usam para 

significar o inverso da viscosidade. Na terminologia da fundição, no entanto, fluidez é 

um termo empírico para indicar uma propriedade de fundição, definida como a 

capacidade de uma liga líquida de reproduzir a forma de uma cavidade de molde [4, 

49,53, 54, 55]. 

Segundo Sabatino[55] diversos métodos foram desenvolvidos ao longo do 

tempo para definir e quantificar corretamente a fluidez dos metais puros e ligas 

metálicas. West, em 1902, desenvolveu corpos de provas horizontais medindo o 

comprimento para determinar a fluidez de uma liga fundida em molde de areia verde. 

Ruff, em 1936, desenvolveu corpos de prova cilíndricos, que apresentaram alta taxa 

de erros. Saito e Hayashi desenvolveram, em 1919, o primeiro corpo de prova em 

espiral para análise de fluidez. Taylor et al. desenvolveram espiral de fluidez para 

ligas de aço quando procuraram eliminar variações do ensaio como pressão 

metalostática. Saeger e Krynistky desenvolveram espirais reduzidas com uma menor 
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seção de espiral para ferros fundidos. Kondic desenvolveu um corpo de prova com 

diversas réguas de espessura variável e mesmo comprimento para análise da 

superfície de uma liga fluindo por uma grande superfície horizontal. Czickel 

desenvolveu um corpo de prova onde o metal ou liga metálica em sentido 

ascendente preenche as cavidades de diversos cilindros verticais para medir a 

fluidez, Courty desenvolveu um método para análise da fluidez no vácuo, modificado 

por Florean e Ragone[49, 53, 54, 55, 61, 62 ]. 

O desenvolvimento destes e outros métodos utilizados para se medir ou 

caracterizar a fluidez ocorre devido à complexidade do fenômeno, pois o resultado 

da fluidez é a função da termodinâmica e cinética do metal ou liga metálica fluindo e 

solidificando, com interações com o meio onde está sendo depositado, seja um 

molde de areia, uma matriz metálica ou qualquer outro processo onde ocorra ou seja 

necessária a transformação de estado líquido para sólido, da atmosfera próxima, 

das temperaturas envolvidas, do calor latente, tensão superficial do metal ou liga, 

das condições de solidificação, das condições operacionais. A dificuldade na 

reprodutibilidade dos ensaios, ou também, o tipo de processo ou meio onde a fluidez 

está sendo analisada é outro fator que contribui com a existência de diversos 

métodos [49, 53]. Na Figura 28, é apresentado o esquema da espiral de fluidez (a) e 

fluidez pelo método de vácuo para medição de comprimento máximo da fluidez (b). 

 

Figura 28 – Métodos para medição da Fluidez – Espiral e Vácuo 

 

Fonte: Adaptado de The Fluidity of Metals molds (1994) 
[4,54] 
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Para Campbell [53] e Sabatino [54], o método da espiral é o mais utilizado para 

medição da fluidez, por ser mais compacto e com menor risco de desnivelamento. 

Neste trabalho, optou-se pela adaptação da espiral reduzida de Saeger e 

Krynitsky, Figura 29, por ser mais compacta que a espiral de Taylor, ter uma seção 

menor e forma geométrica de um semicírculo. Desta forma, foi possível congelar os 

moldes em um menor tempo. A seção da espiral de Taylor é de 9,1 x 7,5 x 900,00 

(fig. 30). A espiral desenvolvida por Omura [17] é de 10,00 x 5,00 e comprimento total 

de 820,00.  

O objetivo do ensaio de fluidez não é o preenchimento do comprimento total 

das espiras e sim determinar o máximo comprimento para uma determinada 

temperatura e condição de vazamento. A espiral reduzida de Saeger (Miniature 

Spiral Test Piece) com seção de 4,80 x 2,40 x 690,00, conforme mostrado na figura 

32, reduz a possibilidade de preenchimento total nas temperaturas usuais de 

vazamento.  

 

Figura 29 - Espiral Reduzida Saeger e Krynitsky 

 

Fonte: Adaptado de Fluidity Test for Quality Control in the Foundry 
[59]

 

 

Quando um metal líquido é vazado, ele flui por meio da cavidade do molde, 

como resultado de sua pressão metalostática. Inúmeros fatores se opõem a este 

fluxo, tais como o tipo de processo de moldagem, temperatura e técnica de 

vazamento. Portevin e Sebastian[65], propuseram a seguinte formulação matemática 

para exprimir a fluidez do metal em termos de distância percorrida em uma cavidade 

de seção constante: 
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 ,                                          (15) 

onde: 

I: Distância percorrida pelo metal 

α e β: Fatores dependentes da natureza do molde e do metal 

CP: Calor Específico do metal líquido 

δ: Densidade do metal líquido 

Tv: Temperatura de Vazamento 

Ts: Temperatura de Solidificação do metal 

Tm: Temperatura do molde 

CS: Calor latente de solidificação do metal  

Segundo Sabatino [53] e Lopes Jr.[60] (apud Fleming et al.)5, o modelo 

matemático que estima o comprimento da espiral. 

Para ligas hipoeutéticas:  

,                                             (16) 

onde: 

A: Área da seção 

ρ: Densidade do metal líquido 

V0: Velocidade do fluxo de metal 

fscr: É a fração sólida crítica para interrupção do fluxo de metal 

DH: Calor da Fusão 

cρ: Calor específico do metal 

DT: Super Aquecimento 

h: Coeficiente de Transferência de calor entre o metal e o molde 

S: Circunferência do canal 

T: Temperatura do líquido 

T0: Temperatura ambiente 

K: É uma constante dependente de h, do coeficiente de transferência de calor, 

resistência do fluxo de calor (interface metal/molde).  

                                                           
5
 Solidification and Processing, McGraw-Hill Inc. London (1974). Fluidity of Aluminium alloys an 

experimental and qualitative evaluation, AFS trans., v. 69. pp. 566-576 (1961).  
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Para metais puros e ligas eutéticas [5,53, 60]: 

                             (17) 

          onde:                                   

Lf   [mm]              = Comprimento da fluidez 

ρ    [kgcm
-3

]        = Densidade 

a   [mm]            = Raio do canal 

v [mms-1]          = Velocidade do fluxo do metal 

H [kjKg-1]          = Calor de Fusão 

C [kjkg-1K-1]       = Calor Específico 

Δt [K]                  = Intervalo de Temperatura 

h [Wcm-2 K-1]     = Coeficiente de Transferência de Calor 

TL [K]                     = Temperatura da Liga 

Tr [K]                    = Temperatura Ambiente 

 

Flemings[5,53, 60], também desenvolveu a seguinte fórmula para ligas: 

,                                                      (18) 

onde: 

Lf [mm]: Comprimento da fluidez  

V [mms-1]: Velocidade do fluxo de metal 

Tf: Temperatura de Fusão 

A [mm²]: Área Transversal do Molde 

ρ [Kgm-3]: Densidade do Metal Líquido 

fscr: Fração Sólida Crítica para Interrupção do Fluxo de Metal 

H [kJkg-1]: Calor de Fusão 

C [kJkg-1K-1]: Calor Específico 

ΔT [k]: Intervalo de Superaquecimento 

S [mm]: Circunferência do canal  

h [ Wcm-2K-1]: Coeficiente de Transferência de Calor entre Molde e Metal 

TL [K]: Temperatura da Liga 

Tr [K]: Temperatura Ambiente 

B: Constante Adimensional que Depende de h, Coeficiente de Transferência 

de Calor entre o molde e o metal. 
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Sendo B: 

  ,                                                   (19) 

onde: 

h [Wcm-2K-1]: Coeficiente de Transferência de Calor 

α [m²s-1]: Condutividade Térmica do Molde 

ΔY [mm]: Seção de Controle de Fluxo de metal 

K [Wm-1K-1]: Condutividade Térmica 

V [mms-1]: Velocidade do Fluxo de metal 

 

Algumas considerações foram assumidas no modelo de Fleming: 

● As partículas sólidas se formam durante o fluxo de metal no canal e 

“viajam” junto ao metal líquido durante o trajeto. 

● O fluxo de metal se interrompe quando uma fração sólida crítica na frente 

do metal atinge certo valor. 

● O fluxo de metal é constante até a sua interrupção. 

Este método simplifica variáveis que impactam na fluidez, e não considera o efeito 

do atrito. 

A equação mostra que: 

● A fluidez aumenta linearmente com o aumento do superaquecimento DT; 

● Fluidez não é zero se o superaquecimento for zero; 

● Fluidez aumenta com aumento do calor de fusão DH; 

● Fluidez aumenta com a velocidade do fluxo; 

● Fluidez é proporcional à razão da área da seção transversal A e a 

circunferência do canal S.  

Portanto, diversos fatores irão determinar o grau de fluidez de um 

determinado material, que deverá fluir por uma cavidade enquanto se solidifica. 

O superaquecimento irá retardar a nucleação e crescimento de grãos na 

frente de avanço do metal. 
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A máxima fluidez será no eutético e em substâncias puras, enquanto a 

mínima fluidez será em composições químicas com grandes intervalos de 

solidificação.  

A Figura 30 apresenta a solidificação de fluxo de metais eutéticos ou 

substâncias puras e ligas ou regiões com grande intervalo de solidificação onde 

podemos observar a interrupção do fluxo de metal em função da forma como os 

grãos se solidificam no canal, se colunares ou equiaxiais.  

 

Figura 30 - Solidificação de fluxo de metal 

 

Fonte: Adaptado de SABATINO 
[53, 54, 55].

  

 

Ravi[60] ressalta que os elementos de uma liga de alumínio influenciarão a 

viscosidade, tensão superficial, intervalo e modo de solidificação interferindo na 

fluidez para uma mesma temperatura de sobreaquecimento. 

Ravi[62] (apud NYAMA et al.)6 estudou a influência dos materiais de moldagem 

e observou que, no teste de fluidez no vácuo, a fluidez em tubos de aço inox é maior 

que em tubos de quartzo (apud FLEMINGS)7. Executou ensaio de espiral para 

estudar os efeitos da difusividade (αm) na fluidez de liga de alumínio com 4,5% de 

Cu utilizando areia de sílica e areia de zirconita com módulo de finura similar (110 

AFS). A condutividade térmica da zirconita é 50% superior à areia de sílica e o 

resultado foi a baixa fluidez do material vazado em moldes de zirconita, caso seja 

comparado com os vazados e moldes de areia. 

                                                           
6
 NYAMA et al., J. Mater Process, v. 63, 1997. pp. 779-783. 

7
 FLEMINGS et al., AFS Trans, v. 69, 1961. pp. 566-576. 
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A superfície da cavidade interfere na fluidez, visto que a areia mais permeável 

(menor módulo de finura) melhora a fluidez ao facilitar a saída dos gases gerados no 

momento do vazamento, porém o atrito gerado entre o metal líquido e os grãos de 

areia pode reduzir a fluidez [62].  

A fundição de seções muito finas só é possível com o uso de uma alta 

temperatura de pré-aquecimento do molde. A fluidez de fundição de Al e suas ligas é 

amplamente influenciada pela temperatura do molde [62]. 
      

Quando o metal líquido é vazado em um molde com temperatura ambiente ou 

mais baixa, ocorre a perda de fluidez devido ao efeito de resfriamento do molde. 

Consequentemente, a fluidez é maior em moldes aquecidos que em moldes com 

temperatura ambiente ou frios. Na Figura 31 é apresentado a variação da fluidez de 

ligas de Al-4,5Cu, Al-99,5%, Al10Mg e Al12Si em função da temperatura do molde, 

onde pode-se observar a maior fluidez do Al12Si (Eutético) em relação as outras 

ligas testadas. 

 

Figura 31 - Temperatura do Molde X Fluidez 

 

Fonte: Adaptado de RAVI
[62]

 

 

3.7 Tensão Superficial e Molhabilidade 

 

Tensão superficial ou energia de superfície pode ser entendida como a 

relação de forças que agem diferentemente na parte superficial de um líquido se 

comparado com as forças internas. As moléculas internas equilibram suas forças de 

atração molecular e dispersão termocinéticas em todas as direções. As moléculas 
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superficiais não têm esta simetria de forças, o que é compensado pela tensão 

superficial, assim como gera mais energia no líquido em questão. Características 

como capilaridade, bolhas, imiscibilidade são explicados por este fenômeno [51]. A 

Figura 32 mostra as interações das forças moleculares no interior de um líquido e na 

superfície líquido-gás.  

 

Figura 32 - Forças de Interação entre partículas 

  

Adaptado de Dayane, 2017[51]. 

 

Os átomos que estão presentes na superfície do líquido-gás possuem forças 

atrativas somente para o interior do líquido. Tendo como resultado a contração 

espontânea da superfície adquirindo o formato esférico, exemplificado na Figura 33. 

 

Figura 33 - Interações das forças moleculares. (a) Relação de forças de coesão no interior do líquido 
é igual zero. Na interface líquido-gás é diferente de zero. (b) Gotas de H2O e Hg resultado da 
contração espontânea da superfície, adquirindo formato esférico 

.    

Fonte: Análise Instrumental – Lacor. SACILOTTO (2019). 
[50]. 

 

O comportamento da gota de um determinado líquido em relação a uma 

superfície irá depender das forças adesivas responsáveis pelo espalhamento desta 

gota sobre a superfície, e de forças coesivas do líquido que respondem por contrair 

a gota de modo a mantê-la esférica, minimizando a sua superfície [50, 51,52]. Pelo 



73 

 

delineamento da parte mais superficial da gota, é possível mensurar os ângulos 

relacionados à interação com a superfície do material em questão e, desta forma, 

analisar seu comportamento frente ao fluido. No momento da análise do fluido sobre 

o material, nota-se a interação entre três estados físicos da matéria; o corpo sólido 

onde é depositado o líquido e o vapor ou gás, que é a região atmosférica fronteira ao 

líquido, ou a gota formada pelo líquido, conforme demostrado na Figura 34. 

 

Figura 34 - Ângulo de contato de um líquido em uma superfície sólida 

 
Fonte: Análise Instrumental – Lacor. SACILOTTO (2019). 

[50]
     

 

Molhabilidade é a interação intermolecular de um líquido em um sólido, 

resultando em aderência do líquido ao sólido. A molhabilidade é o resultado das 

forças de adesão do líquido sobre a superfície sólida, o que possibilita ao líquido um 

menor ou maior espalhamento de uma gota quando depositada na superfície, 

resultando em um ângulo de contato que diminui quando a molhabilidade aumenta 

[51]. 

Quando o ângulo de contato θ>90º, as forças de coesão serão maiores que as 

forças de adesão. 

Na Figura 35, podemos observar que: 

(a) Completamente não molhável,  θ = 180º  

(b) Super hidrofóbica, θ >150º  

(c) Hidrofóbica,   150º > θ > 90º 

(d) Hidrofílica, θ < 90º 

(e) Super hidrofílica θ = 0º 
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Figura 35 - Classificação de Molhabilidade Superficial 

 

Fonte: Análise Instrumental – Lacor. SACILOTTO (2019). 
[50] 

 

O comportamento de um metal líquido fluindo por uma superfície de areia vai 

ser influenciado por diversos fatores como velocidade do metal, sobreaquecimento, 

condutividade térmica, inclusões, gases, rugosidade da superfície, tensão 

superficial, temperatura do molde etc., sendo que a influência da temperatura do 

molde na fluidez e molhabilidade do metal é um dos objetos de estudo deste 

trabalho.  

 

3.8 Rugosidade 

 

Rugosidade pode ser definida como um conjunto de irregularidades em uma 

superfície. São ressaltos ou reentrâncias em relação a um plano. A rugosidade em 

uma superfície influi em diversas situações de um determinado produto em qualquer 

material. Tem influência no atrito, desgaste, aderência, corrosão, fadiga, 

escoamento de fluídos etc. É um desvio de forma normatizado no estudo de 

tolerâncias geométricas[65].  

O parâmetro utilizado para medir a rugosidade é a rugosidade média (Ra). É 

a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas de afastamento (yi), dos 

pontos do perfil de rugosidade em relação à linha média, dentro do percurso de 

medição (lm). Essa grandeza pode corresponder à altura de um retângulo, cuja área 

é igual à soma absoluta das áreas delimitadas pelo perfil de rugosidade e pela linha 
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média, tendo por comprimento o percurso de medição (lm) [65].  Na Figura 36 é 

apresentado o esquema de perfil de uma superfície indicando os elementos de 

medição para cálculo de Ra. 

 

Figura 36 - Rugosidade Média (Ra) 

 
Fonte: Acabamento Superficial. SENAI-RS (1994). 

 

O parâmetro rugosidade média (Rz) corresponde à média aritimética de 5 

valores de rugosidade parcial. A rugosidade parcial (Zi) é a soma dos valores 

absolutos das ordenadas dos pontos de maior afastamento, acima e abaixo da linha 

média, existentes no comprimento da amostragem (cut off)[65]. Na Figura 37 é 

apresentado o esquema de perfil de uma superfície indicando os elementos de 

medição para cálculo de Rz. 

 

Figura 37 - Rugosidade Média (Rz) 

 

Fonte: Acabamento Superficial. SENAI-RS(1994).  

 

Em fundição, a rugosidade de uma superfície é determinada pela norma 

Scrata-ASTM–A802 e MSSP-5S. São padrões visuais que determinam uma série de 

características da superfície de um fundido em areia, sendo a rugosidade uma delas. 

A rugosidade é uma característica definida em função da superfície da cavidade do 

molde principalmente, mas também pela viscosidade e fluidez do material líquido. 
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Análise visual é um critério subjetivo influenciado pelo ambiente, fator humano, etc. 

Portanto, neste trabalho se optou pela medição da rugosidade média (Ra) e (Rz).   

Segundo Omura e Tada [66], a rugosidade de superfícies fundidas em moldes 

congelados é similar às superfícies obtidas em moldes à temperatura ambiente, 

observando que a superfície terá uma rugosidade dependente do tamanho do grão 

de areia e do percentual de água empregado, ou seja, quanto menor for o tamanho 

do grão e menor o percentual de água utilizado mais lisa será a superfície do 

fundido. 

 

3.9 Análise Térmica 

 

Ferreira [20] destaca que a produção de fundidos de qualidade se inicia com o 

monitoramento do metal líquido. A aplicação pura e simples das técnicas usuais de 

tratamentos de metais líquidos não é suficiente, sendo necessária a sua avaliação e 

controle. A estrutura e propriedades de uma liga fundida são suscetíveis às taxas de 

resfriamento em que ocorre a solidificação. 

As propriedades mecânicas de uma liga fundida podem ser melhoradas com 

o aumento da taxa de resfriamento na solidificação com a remoção mais rápida do 

calor latente de fusão [20]. 

A análise térmica é fundamentada no princípio de que dois metais diferentes 

ligados eletricamente induzem uma força eletromotriz proporcional à temperatura da 

junção. Este efeito é conhecido como efeito Peltier e termopares baseados neste 

efeito são os dispositivos mais utilizados para medição de altas temperaturas. Sendo 

assim, é possível registrar o comportamento da temperatura em função do tempo 

para aquecimento ou resfriamento de materiais. Logo, a curva Temperatura x Tempo 

é utilizada para estabelecer correlações com mudanças de fases, ponto de fusão e 

solidificação de metais, ligas ou outros materiais[20]. 

Ainda segundo Ferreira [20] (apud BARUM et al., 1997,1998)8, a análise 

térmica aplicada à solidificação dos metais consegue prever e quantificar os 

mecanismos de solidificação, composição química, graus de inoculação de banhos 

metálicos e propriedades mecânicas e estruturais no estado sólido ainda no estado 

líquido. 

                                                           
8
 BARAM, J.; Erukhimovitch, V. Application of Thermal Analysis Methods to Nucleation and Growth 

Transformation Kinetics Part II. Thermochimica Acta, v. 323, Issues 1-2, 1998. pp. 43-51. 
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Ferreira [20] salienta que a análise térmica para ligas fundidas de alumínio tem 

origem nos trabalhos de Cibula9 na década de 50, quando foi correlacionado o grau 

de refino de ligas Al-Cu com a curva de resfriamento. Pesquisas de diversos autores 

demonstram as alterações na estrutura do Al-Si por meio das curvas de 

resfriamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 CIBULA, A. Grain Control in Solidification Proces. Inst. of Metals Conference of Grain Control. 

University of Sussex, 1979. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os materiais utilizados e a metodologia 

empregada na execução dos experimentos. 

 

4.1 Fluxogramas dos experimentos 

 

Os fluxogramas das Figuras 38, 39 e 40 apresentam a sequência de eventos 

nos experimentos realizados.   

 

4.1.1 Fluxograma Experimento, produção de corpos de prova em moldes 

congelados  

 

Neste fluxograma mostrado na Figura 38 estão indicadas as etapas 

necessárias para execução do experimento. 
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Figura 38 - Fluxograma do experimento; produção de corpos de prova para ensaios de fluidez, 
ensaios mecânicos, cunha de solidificação, estrutura, taxa de resfriamento e análise térmica, com 
vazamento de moldes em temperatura ambiente e a -60ºC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

4.1.2 Fluxograma Experimento Ensaio de Tração e Compressão de Areia Congelada  

 

Na Figura 39, estão indicadas as etapas para execução do experimento: 
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Figura 39 - Fluxograma Ensaios de compressão e tração em areia congelada em diversas 

temperaturas negativas.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

4.1.3 Fluxograma Experimento Molhabilidade em superfície de areia congelada. 

 

Na Figura 40, estão indicadas as etapas para execução do experimento;   
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Figura 40 - Fluxograma Experimento Molhabilidade em superfície de areia congelada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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4.2 Projetos dos ferramentais  

 

Para execução dos experimentos, foram projetados ferramentais para 

fabricação de corpos de prova para medição de fluidez, ensaios mecânicos, cunha 

de solidificação, lingote para análise térmica e dispositivo para congelamento de 

moldes de areia. O projeto dos ferramentais foi realizado com utilização de software 

de modelamento SolidWorks-2016 e simulação Altair Inspire Cast-2020/2021. Os 

modelos dos corpos de prova foram construídos por impressão 3D e montados em 

placas base de compensado naval, 20 mm. As caixas de moldar foram construídas 

em madeira de pínus, 15 mm. O sistema de congelamento foi feito em caixas de 

compensado naval revestidos com placas de isopor, isoladas com papel alumínio e 

caixas de isopor com tampa.  

Na Figura 41 são apresentados os projetos da espiral de fluidez adaptado de 

Saeger e Krinitsky (a) [60], corpo de prova para ensaio mecânico (b), cunha de 

solidificação adaptado de Woodlaever (c) [58] e lingote para análise térmica (d) (ver 

anexo III). 

 

Figura 41, - Projetos do modelo da espiral de fluidez (a), Ensaio Mecânico (b), Cunha de Solidificação 

(c) e Lingote (d). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Após a fabricação, os modelos foram montados em suas respectivas placa-

base de compensado naval. Foram também fabricado 04 conjuntos de caixas de 

moldar, para cada tipo de corpo de prova, com as seguintes dimensões 

apresentadas na Tabela 8. 

Tabela 8 – Dimensões das caixas de moldar 

Item Descrição Placa-Base   Caixas de Moldar 

Inferior Superior 

C X L (mm) C x L x H (mm) C x l x H (mm) 

003-2019 Espiral 210 x 130 210 x 130 x 40 210 x 130 x 100 

004-2019 Ensaio Mecânico (Keel-Block) 198 x 198 198 x 198 x 65  198 x 198 x 65 

005-2019 Cunha de Solidificação 255 x 110 255 x 110 x 60 255 x 110 105 

006-2019 Lingote 236 x 118 236 x 118 x 40 236 x 118 x118 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

4.3 Fabricação dos moldes em areia  

 

Para fabricação dos moldes, foi utilizado areia de sílica módulo 80-90 AFS, 

com concentração maior que 80 % em três peneiras consecutivas, bentonita sódica 

ativada na razão de 2% sobre o peso da areia, e adicionada água destilada na razão 

de 2% sobre o peso da areia. Para preparação da areia foi utilizado Misturador de 

Mós. As quantidades de matérias primas e procedimentos para formulação das 

misturas de areia usadas na fabricação dos moldes estão descritas nas tabelas 9 e 

10.  

 

Tabela 9 - Formulação da mistura de areia 

Item Quantidade Quant. Total Observações 

Areia 12.000 g 48.000 g Módulo 80-90 AFS – Lavada e Seca 

Água 240 ml 960 ml Destilada- Ajuste para 2% com sensor 

Arduino.  

Bentonita 240 g 960 g Sódica Ativada 

Tempo 

Mistura 

16 minutos 64 minutos*  *Tempo: Operacional 

 Misturas ajustadas: 3 minutos.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  
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Tabela 10 - Peso dos corpos de prova e areia dos moldes  

Item Molde/Exp. Peso (kg) Peso (kg) Areia (kg) Areia (kg) 

Espiral 3 0,8 2,4 6,9 20,70 

Cunha 1 1,6 1,6 7,75 7,75 

Lingote 1 2,32 2,32 5,94 5,94 

Keel-Block 1 1,46 1,46 6,49 6,49 

 6 6,18 7,78 27,08 40,88 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  

 

4.4 Sistemas de Congelamento 

 

Foram desenvolvidos dois métodos para fundição de moldes congelados. No 

primeiro método, foi seguida a metodologia empregada nos experimentos de 

Alcade[15], ou seja, a fabricação de caixa de madeira revestida internamente com 

placas de isopor e papel alumínio, visto que o meio de congelamento utilizado foi 

nitrogênio líquido. 

A utilização do nitrogênio líquido possibilita congelamentos até -192ºC, além 

de baixo impacto ambiental, porém apresenta alguns inconvenientes que são 

mencionados a seguir. 

A rápida sublimação do nitrogênio líquido reduz o tempo disponível para 

execução dos ensaios e exige uma coordenação precisa entre o congelamento dos 

moldes e a fusão e vazamento do metal. Nos experimentos realizados, a 

temperatura da câmara de refrigeração foi reduzida de 20ºC a -190ºC em 7 minutos. 

Entretanto, a manutenção da temperatura para resfriamento dos moldes de areia 

ficou comprometida pela rápida sublimação do nitrogênio para o ambiente.  

No segundo método, os experimentos foram executados com refrigeração das 

câmaras com dióxido de carbono no estado sólido (gelo seco).  A utilização do gelo 
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seco possibilita congelamentos até -72ºC. Como o processo de mudança de estado 

é mais lento, foi possível coordenar as etapas de moldagem e congelamento com a 

fusão e vazamento de forma mais precisa.  

Foram realizados dois experimentos utilizando um total de 120 kg de gelo 

seco nas câmaras de refrigeração.  

Na câmara de refrigeração, os moldes permaneceram com temperaturas 

entre -60ºC a -70ºC por aproximadamente 24h. A manutenção por este período de 

tempo foi possível pela utilização de caixa de isopor de alta densidade com tampa 

de encaixe.  

As câmaras de resfriamento utilizadas possibilitaram o resfriamento 

simultâneo dos seguintes moldes: 

03 moldes de espirais de Saeger; 

01 molde para corpo de prova de ensaio mecânico conforme ASTM-E8; 

01 molde de cunha de solidificação adaptada de Woodlaver;  

01 molde de lingote para análise térmica. 

Os corpos de prova em areia para ensaios de tração e compressão foram 

congelados a -9ºC em congelador doméstico, Figura 42 (a), e a -60ºC em câmara de 

resfriamento de isopor com 20,00 kg de gelo seco, Figura 42 (b). A temperatura de -

9ºC foi a mais baixa obtida no congelador doméstico disponível para execução do 

experimento. A Figura 42 (a) apresenta série de corpos de prova de areia misturada 

com 2% de água e 2% de bentonita para ensaios de tração e compressão a -9ºC. Na 

Figura 42 (b) é apresentada série de corpos de prova para tração e compressão 

congelados a -60ºC. 

Figura 42 - Congelamento de corpos de prova para ensaio de compressão e tração 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Na Figura 43 (a), é apresentado série de moldes dos corpos de prova para 

análise de fluidez, ensaio mecânico, cunha de solidificação e lingote em temperatura 

ambiente e congelados a -60ºC. Na Figura 43 (b), é apresentado câmara de 

congelamento aberta para visualização da condição dos moldes congelados. 

 

Figura 43 - Congelamento de Moldes para Vazamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

4.5 Alumínio 

 

A carga de alumínio para fundição foi obtida a partir de um lingote de Al10Si 

com a composição química listada na tabela 13. Foi utilizado o Espectrômetro 

Bruker Q2 ION -Method: Al100 para análise química do material com resultados 

apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela11 – Composição química da liga Al10Si (% em massa) 

Si Mg Fe Cu Mn Zn Outros Al  
10,71 0,15 0,71 1,06 0,35 1,1 0,45 Bal. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  
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4.6 Fusão 

 

O lingote foi seccionado em tamanho adequado para uso em forno resistivo, 

com utilização de cadinho de grafite. O processo de fusão e de tratamento de banho 

seguiu o roteiro, apresentado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Roteiro para fusão da carga 

Etapa Descrição Obs. 

10 Pesar carga Lingote foi fracionado ( 8,0 kg)  

20 Pesar Desgaseificador Degalser 

30 Pesar / Escorificador Coveral-Início  

40 Pesar Escorificador Coveral-Fim 

50 Ligar Forno  

60 Aquecer Cadinho 200 ºC. 

70 Carregar Cadinho  

80 Carga Semifundida Adicionar Coveral-Início (0,5%). 

90 Carga Fundida Sobreaquecer 730-750 ºC. 

100 Desligar Forno  

110 Desgaseificar Degalser- Sino revestido com tinta 

refratária e aquecido. Imergir o sino 

e agitar continuamente. 

120 Escorificar Adicionar Coveral –Fim (0,5%) 

130 Vazar Tv: 670 + 10ºC 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Tabela 13 apresenta o cálculo de carga, com a sequência de adição de 

desgaseificante e escorificante. 
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Tabela 13 - Cálculo de Carga 

Item Descrição Peso (kg) % Obs. 

1 Alumínio 8,00 100 Limpo e Seco 

2 Coveral 0,04 0,5  

3 Degalser 0,064 0,8 Embalado com papel alumínio e 

colocado no sino de desgaseificação. 

4 Coveral 0,04 0,5  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

4.7 Ensaios  

 

Após a fundição, os corpos de prova foram limpos e preparados para os 

serem analisados e ensaiados. 

As espirais foram medidas com auxílio de régua métrica flexível. O corpo de 

prova keel-block foi serrado e enviado para usinagem dos corpos de prova para 

ensaio mecânico de acordo com ASTM- E8. O ensaio de tração foi realizado em 

equipamento EMIC- 2,0T. Foram feitas três séries de corpos de prova, com moldes 

em temperatura ambiente e moldes congelados a – 60ºC para execução de ensaios 

mecânicos de acordo com norma ASTM E-8. Na Figura 44, é apresentado o 

desenho do corpo de prova de dimensões reduzidas (Ø4,00 x 20,00 mm). 

 

Figura 44 -  Corpo de Prova Ensaio Mecânico conforme ASTM-E8 

 

Fonte: Autor, adaptado da norma ASTM –E8, (2021) 
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O lingote e a cunha de solidificação foram seccionados no sentido longitudinal 

para análise macrográfica. O corpo de prova para ensaio mecânico também foi 

utilizado para análise macrográfica, com corte transversal na seção de 10,00mm de 

diâmetro. A superfície a ser analisada foi preparada por operação de lixamento, 

utilizando lixas de grana 80,100, 200, 400,600, 800 e 1200. Entre cada lixa, as 

amostras foram lavadas com água corrente e secadas com ar quente.  

Após, foram atacadas com reagente NaOH para macrografia e Keller e Água 

Régia Florada para micrografia, nas composições informadas na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Soluções para macrografia e micrografia  

Reagente HCl 

(ml) 

HNO3 (ml) HF (ml) H20(D) (ml) NaOH (g) 

NaOH    70 30 

Keller 15 25 10 50  

Água Régia 

Florada 

75 25 5   

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Para análise da macroestrutura, as superfícies foram, então, analisadas com 

lupa Leica EZ4HD na magnificação de 8X. 

Para micrografias, a cunha de solidificação foi novamente seccionada no 

sentido transversal para separar as cinco seções da análise micrográfica e 

espaçamento interdendrítico e medição de dureza, de acordo com desenho 

apresentado na Figura 45. As amostras foram lixadas com lixas grana 80, 100, 

200,400, 600, 800, 1200 e 2000. Entre cada lixa, foram lavadas e colocadas em 

tanque ultrassom por 3 minutos. Após, foram lavadas em água corrente e secadas 

com ar quente. Em seguida, foram polidas com pasta de alumina 1,0 μm e 0,3 μm e, 

da mesma forma, foram colocadas no tanque ultrassom por 3,0 minutos, lavadas em 

água corrente e secas com ar quente. As amostras foram identificadas, protegidas 

com algodão e guardadas em organizador específico. As micrografias foram obtidas 

com uso do microscópio Olympus BX60M e software Omnimet Buehler. 
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Figura 45 - Croqui da cunha de Solidificação com indicação das seções para análise de espaçamento 
interdendrítico na interface metal-molde e no núcleo 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

O cálculo de espaçamento interdendritico foi executado de acordo com a 

equação: 

          (20) 

As gotas para ensaio de molhabilidade e as seções finais das espirais 

fundidas em temperatura ambiente e a -60ºC foram analisadas em projetor de perfil 

Mitutoyo pelo método de medição do ângulo de contato. 

 O ensaio de dureza Rockwell foi executado em durômetro Mitutoyo analógico 

escala HRb 100 kgf 1/16 (Red), com as indentações executadas no corpo de prova 

cunha de solidificação nas seções SI, SII, SIII, SIV e SV, conforme mostrado na 

Figura 46. 

Figura 46 - Corpo de Prova objeto do Ensaio de dureza; Cunha de Solidificação Woodlaver 

(Modificado) com indicação dos pontos de medição.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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O ensaio de rugosidade foi realizado no LAEMM (Laboratório de Análises e 

Ensaios de Materiais Metálicos) do IFRS-Caxias do Sul, através de rugosímetro 

digital DIGIMESS 1720, escala em μm.  

Os ensaios de compressão e tração de areia congelada foram executados 

com corpo de prova padrão de acordo com as recomendações CEMP-060 e CEMP-

062 da ABIFA, em três situações. Inicialmente, somente areia e água, com 

percentuais de água em 2%, 5% e 7%. Em seguida, foram feitos novos corpos de 

prova com a receita de areia, 2% de bentonita e percentuais de água em 2%, 5% e 

7% com corpos de prova a -9ºC. Encerrando a série, foram feitos corpos de prova 

com areia, 2% de bentonita e 2% de água para ensaios de compressão e tração em 

temperatura do laboratório e a -60ºC. A areia foi preparada em misturador de mós. 

Foi utilizada areia de sílica, módulo 80-90 AFS, com adição de 2% de água e 2% de 

bentonita sódica ativada, com tempo de mistura de 6 minutos.  

A receita de areia, 2% de água e 2% de bentonitas, foi utilizada para 

fabricação dos moldes dos corpos de prova. 

A justificativa para a escolha de 2% de água e 2% de bentonita foi 

fundamentada nos trabalhos de Alcade[15], Nascimento [18] e Hoult [20]. O objetivo foi 

produzir moldes com o menor consumo de insumos, inclusive, a água. 

A análise térmica foi executada com o posicionamento de três termopares tipo 

K, nas posições: núcleo do lingote, interface metal-molde e molde com afastamento 

de aproximadamente 5,00 mm da interface, em moldes nas temperaturas ambiente 

e à -60ºC, conforme indicado na Figura 47. Foram instrumentados dois moldes do 

corpo de prova denominado lingote. A análise dos dados foi feita para os moldes 

individuais e comparando as curvas nas duas temperaturas de molde em estudo. Foi 

utilizado software de aquisição de dados Labview.  
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Figura 47 - Desenvolvimento Lingote - Análise Térmica. Pontos de Medição. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Na Figura 48, é apresentado imagem do ferramental instrumentado e molde 

pronto para fechamento e posterior vazamento. 

 

Figura 48 - Experimento Análise Térmica (a) Ferramental Instrumentado, (b) e (c) Moldagem Lingote, 
(d) Molde Instrumentado, congelado -60ºC, já com metal fundido, (e) Molde Instrumentado, vazado 
com moldes em temperatura ambiente, (f) Lingotes Fundidos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos, conforme 

procedimentos descritos em Materiais e Métodos. Também serão realizadas 

discussões a respeito destes resultados e comparação com dados disponíveis da 

literatura. 

 

5.1 Das simulações  

 

Foram realizadas simulações da cunha de solidificação e do lingote para 

análise térmica, com objetivos diferentes para cada um dos corpos de prova. 

Na cunha de solidificação, foi avaliar a velocidade de queda de temperatura 

das seções em temperatura ambiente, bem como correlacionar os módulos de 

resfriamento da simulação com módulos calculados. 

No lingote, foi correlacionar análise térmica simulada com a real do metal e do 

molde em temperatura ambiente e a -60ºC. 

 

5.1.1 Simulação da Cunha de Solidificação  

 

A Figura 49 mostra o resultado da simulação da solidificação da cunha logo 

após o enchimento da cavidade pelo metal líquido, com vazamento nos moldes nas 

temperaturas ambiente e a -60ºC. 

As condições de contorno utilizados nas simulações 1 e 2 foram: 

- Temperatura e módulo em cada seção da cunha após 790s 

- Temperatura da areia na interface de cada seção da cunha após 3,8s e 790s 

- Liga: Al10Si  

- Temperatura de vazamento: 670ºC 

- Molde: Areia de Sílica 

- Temperatura do molde: 25ºC na simulação 3 e -60ºC na simulação 4 

- Vazamento: Panela, vazamento por cima 

- Altura entre bico da panela e bacia de vazamento no molde: 50 mm 

- Tempo de Enchimento: 3,8s 

- Tempo de Solidificação: 790s 
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Figura 49 – Simulação da cunha de solidificação, temperaturas dos moldes, com molde em 
temperatura ambiente e a -60ºC no tempo de 3,8s. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Tabela 15 mostra as diferenças de temperatura do metal logo após o 

enchimento entre os dois moldes nos diferentes pontos analisados. 

 
Tabela 15 - Temperaturas no centro de cada seção do corpo de prova, após 3,8s em moldes a 25ºC e 
a -60ºC 

Pontos de 

Medição 

Temperatura 

Ambiente (25ºC) 

Temperatura 

Negativa (-60ºC) 

Diferença 

I 580,19 578,56 1,63 

II 600,86 597,95 2,91 

II 614,11 613,30 0,81 

IV 622,25 619,88 2,37 

V 632,11 625,58 6,53 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A pequena diferença entre as temperaturas registradas a temperatura 

ambiente e a -60ºC de uma mesma seção da escada ocorre em razão do tempo 
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determinado para medição logo após o término do enchimento, observando que as 

temperaturas registradas no molde a -60ºC foram menores que as registradas no 

molde em temperatura ambiente.   

Na Figura 50, além das temperaturas no centro das seções, também foram 

determinados os módulos de solidificação nos mesmos pontos das simulações 

anteriores, após 790s.  

 

Figura 50 - Simulação da cunha de solidificação, temperaturas do molde e módulos de solidificação, com molde 

em temperatura ambiente e a -60ºC no tempo de 790s. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os dados registrados na tabela 16 indicam uma diferença expressiva na 

queda de temperatura após 790s. Os resultados mostram que houve uma diferença 

entre 5 a 7% entre os módulos nas seções dos moldes congelado e na temperatura 

ambiente. A diferença deve-se a variação volumétrica da seção nas diferentes 

temperaturas dos moldes no tempo de simulação de 790s e também pela variação 

na condutividade térmica e transferência de calor do metal e do molde.  
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Tabela 16 - Temperaturas e Módulo de Resfriamento a 25ºC e -60ºC, no tempo de 790s. 

Pontos 

de 

Medição 

+25ºC -60ºC ΔT 

(ºC) 

Módulo 

Solid. 25ºC 

Módulo 

Solid. -60ºC 

Diferença 

Módulos 

I 169,44 129,23 40,21 0,91 0,98 0,07 

II 185,04 149,03 36,01 1,27 1,36 0,09 

III 198,70 166,77 31,93 1,88 1,98 0,10 

IV 208,23 179,21 29,02 2,71 2,86 0,15 

V 213,33 185,79 27,54 3,30 3,48 0,18 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os resultados da simulação mostrados na Figura 51 apresentam as 

temperaturas do molde no centro da superfície de cada seção da cunha, em 

temperatura ambiente nos instantes de 3,8 s e 790 s. 

 

Figura 51 - Temperaturas simuladas do molde no centro da superfície de cada seção da cunha, em temperatura 
ambiente, após 3,8s e 790s do início do vazamento.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Tabela 17 mostra as diferenças de temperatura do molde na interface 

mostram que a capacidade de extração de calor da areia está relacionada com o 

volume de metal na cavidade e a temperatura do molde. Mesmo seções com volume 

e módulo de resfriamento relativamente baixo (seção I), possibilitam altas 

transferências de calor.  
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Tabela 17 - Temperaturas do molde em temperaturas ambientes nos instantes 3,8s e 790s. 

Ponto Temperatura (ºC) 

(3,8 s) 

 

 Temperatura (ºC) 

(790 s) 

 

ΔT (ºC) Taxa de 

aquecimento 

do molde 

(ºC/s) 

I 60,42 161,57 101,15 0,13 

II 118,83 179,36 60,53 0,08 

II 134,89 195,54 60,65 0,08 

IV 152,05 206,40 54,35 0,07 

V 158,87 209,55 50,68 0,06 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Figura 52 mostra os resultados das simulações de temperaturas do molde 

no centro da superfície de cada seção da cunha, em temperatura negativa de -60ºC, 

nos instantes de 3,8 s e 790 s. 

 

Figura 52 - Simulação, Temperatura no centro da superfície de cada seção da cunha com 
temperatura de -60ºC, após 3,8s e 790s do início do vazamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Tabela 18 mostra as diferenças de temperatura do molde, nos instantes 

3,8s e 790s.  A simulação demonstra o efeito do molde congelado sobre o calor 

gerado pelo metal ao longo tempo. As diferenças de temperatura indicam que, 
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mesmo na maior seção (V), após 790s o molde congelado continua extraindo calor 

do metal. 

 

Tabela 18 - Temperaturas do molde em temperaturas de -60ºC nos instantes 3,8s e 790s 
Ponto Temperatura (ºC) 

(3,8 s) 

 

 Temperatura (ºC) 

(790 s) 

 

ΔT (ºC) Taxa de 

aquecimento 

do molde 

(ºC/s) 

I 121,98 115,43 -6,55 -0,008 

II 133,34 139,38 6,04 0,008 

II 151,61 136,83 -14,78 -0,019 

IV 173,56 175,02 1,46 0,002 

V 205,41 179,34 -26 -0,033 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

5.1.2 Simulação do Lingote  

 

As curvas de resfriamento geralmente são obtidas com termopares 

posicionados no centro e na periferia da peça ou lingote do material em estudo. 

Neste trabalho, além da posição centro (núcleo), periferia (interface metal/molde), foi 

acrescentada a posição molde, 5,00 mm afastado da interface para medir a variação 

da temperatura da areia ao longo do tempo após o vazamento na condição 

temperatura ambiente e temperatura negativa de - 60ºC. 

As análise foram realizadas n temperatura ambiente e  -60ºC, nas condições 

de contorno: 

- Liga: Al10Si 

- Temperatura de vazamento: 670ºC 

- Molde: Areia de Sílica 

- Temperatura do molde: 25ºC para simulação 3 e -60ºC para simulação 4 

- Vazamento: Panela, vazamento por cima. 

- Altura entre bico da panela e bacia de vazamento no molde: 50 mm 
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- Tempo de Enchimento: 2,9 s 

- Tempo Solidificação: 915 s 

- Posição dos Termopares: centro do lingote, interface metal molde e no 

molde a uma distância de 5,00 mm da interface. 

Na Figura 53, a simulação indicou variação mínima de temperatura nos dois 

pontos escolhidos, ambos estão na superfície do lingote, tanto a 2,98 s como em 

915 s. A curva de solidificação é típica para esta liga e teve comportamento similar 

nas duas temperaturas. 

 

Figura 53 - Temperaturas e curvas de solidificação do metal fundido em molde com temperatura 
ambiente em 2,98 s (a) e 915 s (b) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Na Figura 54, a simulação indicou a queda de temperatura da região central 

em direção à interface metal-molde e no molde com afastamento mínimo. As linhas 
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do gráfico demostram a transferência de calor do metal para o molde, com a menor 

taxa de aquecimento para o ponto afastado da interface. O ponto de maior 

temperatura também está na interface.  

 

Figura 54 - Temperaturas do molde após 2,98 s em molde com temperatura ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Figura 55 apresenta à variação de temperatura do molde à temperatura 

ambiente, ao longo dos 915s registrados. As curvas indicam o aquecimento da areia 

logo após o vazamento e seu posterior resfriamento da areia ao longo do tempo. 

 

Figura 55 - Temperaturas do molde após 915 s, em molde com temperatura ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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A Figura 56 apresenta a curva de solidificação do metal ao longo do tempo 

registrado de 915s em molde à temperatura ambiente, onde se pode observar a 

transição de estado do material. 

 

Figura 56 - Temperaturas e curva de solidificação do metal fundido em molde com temperatura 
ambiente, 915s, plotados dois pontos na interface metal-molde, com curva de solidificação típica para 
Al10Si  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Figura 57 simula a mesma condição anterior, porém com temperatura do 

molde em -60ºC. 

 

Figura 57 - Temperatura do metal após 675 s, em molde congelado a -60ºC. Os pontos plotados 
indicam uma curva típica de solidificação do AlSi10, com indicação de superesfriamento e transição 
de estado  ocorrendo em tempo menor que em molde com temperatura 
ambiente

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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A Figura 58 apresenta a simulação do comportamento da areia do molde 

congelado a -60ºC ao receber o metal líquido a 670ºC com registros até 670s.  

 

Figura 58 - Temperatura do molde após 675 s, em molde congelado a -60ºC. Os pontos plotados 
indicam aquecimento máximo ao redor de 500ºC interface e aproximadamente 370ºC para molde. As 
temperaturas de interface e molde ficam abaixo de 275ºC aos 675s  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A comparação das curvas em temperatura ambiente e a -60ºC indica uma 

diferença de aproximadamente 30 a 50ºC aos 600ºC, respectivamente para interface 

metal-molde e molde.  

 

5.2 Ensaios de compressão e Tração de Areia 

 

A Tabela 19 mostra os resultados dos ensaios realizados com mistura de 

areia e água. 

 

Tabela 19 - Ensaio de Compressão 

ENSAIO DE COMPRESSÃO (Areia e Água) 

CP 
2% Água 5% Água 7% Água 

g/cm² g/cm² kg/cm² 

1 0,30 2,20 6,90 

2 0,30 2,10 5,20 

3 0,30 2,30 4,70 

4 0,50 2,50 3,80 
Continua 
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Χ 0,40 2,35 5,35 

Ϭ 0,10 0,15 1,55 

Temperatura Laboratório = 21ºC 

Temperatura Corpo de Prova =-9ºC 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Como esperado, não foi possível realizar o ensaio em temperatura ambiente 

devido à baixa coesão da ligação areia e água, porém os resultados obtidos com os 

corpos de prova -9ºC mostraram que a água congelada envolvendo o grão de areia 

aumenta a resistência a compressão conforme os percentuais de água são 

aumentados na mistura.  

A Tabela 20 apresenta os ensaios de compressão e tração com mistura de 

areia, 2% de bentonitas, variando os percentuais de água em 2%, 5% e 7% sobre a 

massa da matéria seca (não foi considerado o % de umidade da bentonita). 

 

Tabela 20 – Ensaio de Compressão e de Tração 

CP AREIA + 2% BENTONITA  

  2% AGUA (N)10 (g/cm²) 5% ÁGUA (N) (g/cm²) 7% ÁGUA (N) (g/cm²) 

  COMPRESSÃO TRAÇÃO COMPRESSÃO TRAÇÃO COMPRESSÃO TRAÇÃO 

1 3,7 -------  5,9 3,8 10,3 5,2 

2 2,6 --------  5,5 2 11,2 4,2 

3 2,2 0,3 3,6 2 9,2 4,1 

4 2,8 0,2 3,5 0,8 7,2 2,8 

5 2,9 0,3 2 0,4 5,6 0,8 

Χ 3,3 0,3 3,95 2,1 7,95 3 

Ϭ 0,4 0 1,95 1,7 2,35 2,2 

Temperatura Laboratório: 21ºC 

Temperatura corpos de prova: - 9ºC 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Ao adicionar 2% de bentonita, ocorreu sensível melhora nos valores de 

compressão e foi possível obter resultados de tração, comparando com os 

resultados obtidos na mistura areia e água. Com o aumento do percentual de água, 

pode ser observado o aumento dos valores de compressão e tração. 

                                                           
10

 Escala do Aparelho 
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A Tabela 21 apresenta os resultados com mistura de areia, 2% de bentonitas 

e 2% de água. Este ensaio foi realizado nas condições previstas para o experimento 

final com moldes de areia com temperatura ambiente e a -60ºC. 

 

Tabela 21 - Ensaio de Compressão e de Tração 

CP AREIA + 2% BENTONITA 

  2% ÁGUA (**) (N) (g/cm²) 
2% ÁGUA (***) 
(H)11(kg/cm²) 

  COMPRESSÃO TRAÇÃO COMPRESSÃO TRAÇÃO 

1 5 0,2 7,9 7,2 

2 4 0,3 8,4 8,3 

3 3,6 0,3 8,4 7,2 

4 4,2 0,3 10,2 8,9 

5 4,2 0,2 9,9 7,7 

Χ 4,6 0,2 8,9 7,45 

Ϭ 0,4 0 1 0,25 

Temperatura Laboratório= 21ºC 

(**) Temperatura corpo de prova: 21ºC   

(***) Temperatura corpo de prova:  -60ºC 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Na Figura 59, são apresentados na sequência de imagens os corpos de prova 

para ensaio de tração e compressão, câmara de congelamento, evidência da 

temperatura da câmara e corpos de prova no aparelho universal de ensaios. 

Figura 59 - Ensaio de Tração e Compressão, com corpos de prova a -60ºC, com imagens dos 
corpos prova, câmara de resfriamento e ensaio em curso. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  

 

 

                                                           
11

 Escala do aparelho 
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5.3 Fluidez 

 

Foi realizado ensaio com modelo modificado da espiral de Saeger e Krinitsky. 

Os resultados apresentados são na temperatura de vazamento de 670ºC. 

A Tabela 22 apresenta os resultados das medições realizadas nas espirais 

fundidas e moldes a temperatura ambiente e a relação percentual do comprimento 

real versus o comprimento nominal (CR/CN). 

 

Tabela 22 - Ensaio Fluidez, molde em temperatura ambiente 

  Espiral de Fluidez-Saeger (modificada)   

CP Temp. Molde (ºC) TV (ºC) 
Comprimento 
Espiral (mm) Relação CR/CN  (%) CN (mm) 

1 25 670 104 16,51 

630 2 25 670 82 13,02 

3 25 670 78 12,38 

Χ 25 670 88 14,44   

Ϭ 0 0 11,44    
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Tabela 23 apresenta os resultados das medições realizadas nas espirais 

fundidas e moldes a -60ºC. 

 

Tabela 23 - Ensaio de Fluidez, molde em temperatura de -60ºC 

  Espiral de Fluidez-Saeger (modificada)   

CP T. Molde (ºC) TV (ºC) 
Comprimento 
Espiral (mm) Relação CR/CN  (%) CN (mm) 

1 -60 670 97 15,40 

630 

2 -60 670 82 13,02 

3 -60 670 88 13,97 

Χ -60 670 89 14,13 

Ϭ 0 0 6,16   
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

 

A Figura 60 apresenta série de espirais fundidas na temperatura ambiente e a 

-60ºC.  
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Figura 60 - Série de espirais (a) -60ºC, (b) 25ºC, vazadas a 670ºC 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Na Figura 61, são mostrados dois moldes após o vazamento, sendo o molde 

da esquerda superior à temperatura ambiente e da esquerda inferior a -60ºC, em 

que se pode observar o efeito do descongelamento do molde. As imagens a direita 

da Figura são de um molde a temperatura ambiente, pouco antes da desmoldagem. 

 

Figura 61 - Molde da espiral em (a) temperatura ambiente e a (b) -60ºC, Espiral de molde em 

temperatura ambiente, (c) antes da desmoldagem. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Não houve variação expressiva no comprimento das espirais vazadas em 

temperatura ambiente e a -60ºC. É possível que a seção da espiral de Saeger (4,8 x 

2,4) esteja indicando o limite do fluxo de metal para as condições de temperatura de 

vazamento empregadas no experimento.  

 

 

a 

b 

c 
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5.4 Molhabilidade 

 

O ensaio de molhabilidade teve como objetivo comparar a capacidade de 

adesão e coesão através do método da medição do ângulo de contato do metal 

quando vazado em uma superfície de areia similar a superfície da cavidade de um 

molde de areia nas condições de temperatura ambiente e congelado a -60ºC. O 

ensaio foi executado pela medição de diversas gotas de metal líquido fundido a 

temperatura de 800ºC e também da seção final de espirais fundidas em moldes a 

temperatura ambiente e congelado a -60ºC a temperatura de 670ºC. 

Na Figura 62, são mostradas as (a e c) gotas fundidas em corpo de prova de 

areia congelada e (b) gotas fundidas a temperatura ambiente. 

 

Figura 62 - Ensaio de Molhabilidade, (a) Gotas fundidas em corpo de prova de areia congelada, (b) 
gotas fundidas a temperatura ambiente, (c) Gota fundida na areia congelada logo após vazamento, 
(d) Gota fundida na areia em temperatura ambiente logo após o vazamento. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Na Tabela 24, estão registrados os resultados do ensaio de molhabilidade 

realizado através do vazamento de gotas de alumínio em uma superfície de areia de 

fundição com mistura de 2% de bentonitas e 2% de água, a temperatura ambiente e 

a -60ºC, e os resultados de ensaio de molhabilidade na seção final de espirais 

fundidas a temperatura ambiente e a -60ºC.  
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Tabela 24 - Ensaio de Molhabilidade 

25ºC -60ºC 
 

Amostra 
Gota  

Tv= 800ºC (6g) 
Espiral 

Tv= 670ºC 
Gota 

 Tv= 800ºC (6g) 
Espiral 

Tv=670ºC 

Ângulo α Ângulo α Ângulo α Ângulo α 
1 163,5 163 153,5 161,6 
2 162,8 158,8 153,6 158,8 
3 156 158,7 153,7 167 
Χ 160,8 160,17 153,6 162,5 
Ϭ 3,38 2 0,1 3,4 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Na Figura 63, é apresentada a imagem (a) de uma gota posicionada para 

ensaio no projetor de perfis onde está identificado o ângulo contato α, na imagem (b) 

é apresentado a imagem da seção final de uma espiral também posicionada para 

medição do ângulo de contato α. 

 

Figura 63 - Projetor de Perfil; (a) Projeção do perfil da gota fundida, (b) Projeção do perfil do final da 
solidificação da espiral  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A medição não indicou grande variação do ângulo de contato seja na 

temperatura ambiente ou a -60ºC, ou entre as gotas e a seção final das espirais.  
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Tanto as gotas como as espirais estão na condição super-hidrofóbica (θ>150º) 

indicando uma maior coesão que adesão à superfície de contato, no entanto as 

gotas II e III vazadas a temperatura ambiente apesar de terem ângulos de contato 

similares às outras gotas, tiveram um comportamento diferente ao se “espalhar” na 

superfície de areia. Este comportamento não quer dizer necessariamente uma maior 

fluidez. O metal, ao espalhar, aumenta a área de contato com a superfície de areia 

favorecendo a troca térmica na interface metal-molde e, com isto, acelerando a 

solidificação do metal. 

É possível também que a forma das amostras II e III (25ºC/800ºC) tenha 

acontecido por falha no vazamento. 

 

5.5. Rugosidade  

 

O ensaio de rugosidade foi executado nas superfícies planas das amostras de 

dois keel-block, ou seja, antes dos cortes para gerar corpos de prova de ensaio 

mecânico conforme mostrado na Figura 64, sendo a peça 1 (direita) fundida em 

molde a temperatura ambiente e peça 2 (esquerda) fundida em molde a -60ºC. A 

superfície plana corresponde à seção superior da cavidade do molde. As medições 

foram feitas na região oposta aos canais de entrada de material (fig.46), com 

registros de 05 pontos para cálculo de Ra e Rz a temperatura ambiente e a -60ºC.  

 

Figura 64 – Superfícies dos corpos de prova preparadas para ensaio  de rugosidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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A Tabela 25 apresenta os resultados do ensaio de rugosidade, Ra e Rz.  

 

Tabela 25 - Ensaio de Rugosidade, superfície em temperatura ambiente e a -60ºC 

  Amostra 1(25ºC) cutoff 0,8mm     Amostra 2 (-60ºC) cutoff  0,8 mm  

M Ra (μm) Rz(μm)   Ra(μm) Rz(μm) 

M1 8,77 38,14   9,61 48,52 

M2 7,05 35,29   8,56 39,84 

M3 5,22 26,60   10,62 52,51 

M4 5,78 23,85   11,64 52,26 

M5 5,05 25,15   11,22 48,67 

X 6,38 29,81  10,33 48,36 

Ϭ 1,55 6,46  1,25 5,127 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  

 

O ensaio indica aumento da rugosidade nas superfícies vazadas em moldes a 

-60ºC, da ordem de 61,9% para Ra e 62,2% para Rz, comparado com as medições 

realizadas na superfície produzida em moldes à temperatura ambiente.  No entanto 

segundo Omura e Tada [65], superfícies fundidas em moldes congelados com baixos 

teores de umidade possuem rugosidade comparável às superfícies fundidas em 

areia verde com Ra na ordem de 15,00 μm para as duas condições, valor este 

superior a média Ra 10,33 μm obtida no molde congelado a -60ºC. 

Portanto é evidenciado que a superfície fundida produzida em um molde 

congelado tem uma rugosidade similar as obtidas em moldes à temperatura 

ambiente. 

 

5.6 Ensaios Mecânicos 

 

Os ensaios de tração foram realizados em corpos de prova fundidos em 

moldes com diferentes composições de mistura e temperaturas de molde.  

 

1ª Série: Moldes: Areia + 6% água 

Na primeira série, a formulação utilizada foi de areia e 6% de água em peso, 

sem a adição de bentonita e utilizando nitrogênio líquido como meio de resfriamento. 

Os resultados estão na tabela 26. 
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Tabela 26 - Ensaios Mecânicos em corpos de prova fundidos de moldes congelados com 2NL 

CP [25ºC] Al10Si [-60ºC] Al10Si 

ENSAIO TV 
(ºC) 

Limite Resistência a 
tração (MPa) 

TV (ºC) Limite Resistência a 
tração (Mpa) 

I 727 130,64 700 119,35 

II 727 83,11 700 125,07 

III 727 114,87 700 136,47 

Χ   109,54   126,96 

Ϭ   7,88   8,56 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Nesta série, houve um aumento de 15,9% no valor médio de tração dos 

corpos de prova vazados em moldes congelados. Esta série foi realizada para 

ajustes no processo de moldagem, análise da viabilidade de congelamento com 2NL 

e ajustes no ensaio mecânico, por isto os resultados de escoamento e alongamento 

não foram registrados. 

 

2ª Série: Moldes: Areia + 2% água + 2% de bentonita 

A segunda série de ensaios foi realizada com a formulação de; areia mais 2% 

de água e 2% de bentonitas em peso, com moldes na temperatura ambiente e a -

60ºC e, quando o elemento de congelamento utilizado foi gelo seco com temperatura 

de vazamento em 670ºC. Os resultados estão nas tabelas 27 e 28. 

 

Tabela 27 - Ensaios Mecânicos de corpos de prova fundidos em moldes congelados com gelo seco, 
com temperatura de vazamento em 670ºC.  

CP [-60ºC] Al10Si 

ENSAIO Limite de Resistência (MPa) Escoamento (Mpa) Alongamento (%) 

IA 67,60 62,33 0,48 

IIA 136,47 116,36 0,81 

IB 163,38 126,65 1,13 

IIB 150,76 111,42 0,65 

IIIB 168,62 142,42 1,13 

IVB 135,51 104,41 0,65 

VB 157,44 125,15 1,13 

Χ 139,97 112,68 0,85 

Ϭ 31,76 23,46 0,25 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Tabela 28 - Ensaios Mecânicos de corpos de prova fundidos em moldes com temperatura ambiente 
com temperatura de vazamento em 670ºC 

CP [25ºC]  Al10Si 

ENSAIO Limite de  Resistência (MPa) Escoamento (Mpa) Alongamento% 

IA 125,07 111,31 0,65 

IIA 155,74 122,23 0,97 

IIIA 70,40 67,17 0,01 

IVA 164,49 129,91 0,65 

VA 175,66 121,75 0,81 

VI 179,79 146,16 0,16 

IB 57,86 50,80 0,81 

IIB 119,35 102,60 0,65 

Χ 131,05 106,49 0,59 

Ϭ 43,73 30,18 0,31 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Nesta série, houve um aumento nos valores médios de 6,8% na tração, 

5,81% no escoamento e 44 % no alongamento dos corpos de prova vazados em 

moldes congelados, em comparação com os corpos de prova vazados na 

temperatura ambiente. 

 

3ª Série 

A terceira série de ensaios foi realizada com a formulação; de areia mais 2% 

de água e 2% de bentonitas em peso, com moldes na temperatura ambiente e a -

60ºC e, quando o elemento de congelamento utilizado foi gelo seco com temperatura 

de vazamento em 670ºC, conforme mostrado nas tabelas 29 e 30. 

 

Tabela 29 - Ensaio Mecânico de corpos de prova fundidos em moldes congelados com gelo seco 

CP [-60ºC] Al10Si  

ENSAIO Limite de Resistência (MPa) Escoamento  (Mpa) Alongamento (%) 

I 150,76 111,42 0,65 

II 157,44 125,15 1,13 

III 163,38 126,65 1,13 

IV 168,62 142,42 1,13 

X 160,05 126,41 1,01 

Ϭ 6,66 10,98 0,21 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Tabela 30 - Ensaio Mecânico de corpos de Prova fundidos em moldes com temperatura ambiente 

CP [25ºC] Al10Si 

ENSAIO Limite de Resistência (MPa) Escoamento (Mpa) Alongamento (%) 

I 119,35 102,60 0,65 

II 125,07 111,31 0,65 

III 155,74 122,23 0,97 

IV 164,49 129,91 0,65 

X 141,16 116,51 0,73 

Ϭ 19,31 10,40 0,139 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Nesta série, houve um aumento nos valores médios de 13,38% na tração, 

8,5% no escoamento e 38,3 % no alongamento dos corpos de prova vazados em 

moldes congelados. 

Os resultados obtidos em todas as séries indicam que o limite de resistência à 

tração, escoamento e alongamento dos corpos de prova fundidos em moldes a -

60ºC é superior ao limite de resistência de corpos de prova fundidos em moldes a 

temperatura ambiente. Os resultados de resistência à tração e escoamento são 

coerentes com a estrutura mais refinada obtida nos moldes congelados a -60ºC. 

De acordo com Kazumichi Shimizu [16], as propriedades mecânicas em ligas 

fundidas em moldes congelados são similares as obtidas em moldes a temperatura 

ambiente.  

 

5.7 Dureza 

 

Nas Tabelas 31 e 32, estão apresentados os resultados dos ensaios de 

dureza realizados em amostra de cunha de solidificação vazada e moldes à 

temperatura ambiente e a -60ºC.  

 

Tabela 31 - Resultados ensaio dureza em temperatura ambiente 

Ensaio Seção Núcleo Interface Seção Núcleo Interface Seção Núcleo Interface Seção Núcleo Interface Seção Núcleo Interface

1 I 16 11 II 16 24 III 22 19 IV 15 18 V 18 9

2 I 16 19 II 20 20 III 20 21 IV 18 16 V 13 20

3 I 14 17 II 21 20,5 III 20 21 IV 21 15 V 13 11

4 I 16 17 II 16 20 III 21 22 IV 18 21 V 15 15

5 I 10 17 II 15 20 III 23 19 IV 22 16,5 V 21 14

Σ 72 81 88 104,5 106 102 94 86,5 80 69

X 14,4 16,2 17,6 20,9 21,2 20,4 18,8 17,3 16 13,8

Ϭ 2,33 2,71 2,42 1,56 1,17 1,20 2,48 2,09 3,10 3,76

 25ºC [Durômetro Mitutoyo Analógico - Esc Hrb- 100 KGF 1/16 (red)]

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Tabela 32 - Resultados ensaio dureza em temperatura -60ºC 

Ensaio Seção Núcleo Interface Seção Núcleo Interface Seção Núcleo Interface Seção Núcleo Interface Seção Núcleo Interface

1 I 10 12 II 15 22 III 21 24 IV 21 19 V 17 14

2 I 13 19 II 17 22 III 23 25 IV 21 21 V 15 19

3 I 12 18 II 16 24 III 19 24 IV 17 19 V 21 14

4 I 9 17 II 16 22 III 21 21 IV 22 22 V 18 23

5 I 15 15 II 20 22 III 21 25 IV 19 23 V 17 21

Σ 59 81 84 112 105 119 100 104 88 91

X 11,8 16,2 16,8 22,4 21 23,8 20 20,8 17,6 18,2

Ϭ 2,13542 2,482 1,720 0,8 1,26 1,47 1,79 1,600 1,96 3,66

(-60ºC)  [Durômetro Mitutoyo Analógico - Esc Hrb- 100 KGF 1/16 (red)]

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A análise das medias dos resultados do ensaio de dureza nas seções I, II, III, 

IV e V no núcleo e na interface da cunha de solidificação demonstrou que: 

O comportamento da dureza foi similar nas cinco regiões analisadas, em que 

dureza é maior na seção I, de menor volume e módulo de solidificação, aumentando 

nas seções II e III e caindo nas seções IV e V. 

A análise comparativa das durezas na interface indicou uma dureza igual na 

seção I e sempre maior nas seções II, III, IV e V do corpo de prova fundido em 

molde a temperatura ambiente em comparação com corpo de prova fundido em 

molde a -60ºC. 

A análise comparativa das durezas no núcleo indicou uma dureza maior nas 

seções I, II e III do corpo de prova fundido em molde a -60ºC em comparação ao 

corpo de prova fundido a temperatura ambiente e uma dureza menor nas seções IV 

e V em comparação com seção similar do corpo de prova fundido a temperatura 

ambiente. 

Os resultados dos ensaios de dureza, não atenderam plenamente as 

expectativas do experimento. Era esperado que as durezas no núcleo e interface, 

nas seções I, II, III, IV e V fossem superiores nos corpos produzidos nos moldes a -

60ºC, o que não ocorreu. Dos 10 pontos analisados, somente nos pontos I, II e III do 

núcleo a -60ºC ficaram com dureza superior a respectiva seção fundida em moldes a 

temperatura ambiente e em nenhuma seção na interface.  

 

 

 

 



115 

 

 

5.8 Estrutura 

 

5.8.1 Macrografias 

 

As macrografias da Figura 65 demonstram a diferença de estrutura no 

material fundido em moldes a temperatura ambiente versus material fundido em 

moldes a -60ºC, onde as imagens (a) e (b) são de seção de corpo de prova fundido 

em molde a temperatura ambiente e as imagens (c) e (d) de seção de corpo de 

prova fundido em molde a -60ºC. Observam-se visualmente estruturas dendríticas 

mais refinadas nas amostras obtidas em moldes congelados, evidenciando uma 

maior taxa de resfriamento da liga metálica em contato com a cavidade congelada.  

 

Figura 65 - Macrografia, Lixa #800, Ataque químico com solução NaOH(30)H2O(D), magnificação de 
35x, (a) e (b) temperatura ambiente, (c) e (d) temperatura -60ºC. Amostras da seção de 10,00mm do 
corpo de prova para ensaio mecânico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 

A observação visual das macrografias dos lingotes e das cunhas de 

solidificação, mostradas na Figura 66, demonstram que as estruturas de grãos 

produzidas em moldes congelados são mais refinadas que as produzidas em moldes 

a temperatura ambiente.  
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Figura 66 - Macrografia, Lixa #1200, Ataque químico com solução NaOH(30)H2O(D), magnificação de 
35x, (a) Cunha de Solidificação Superior a -60ºC e Cunha de Solidificação Inferior em temperatura 
ambiente, (b) lingote da esquerda em temperatura ambiente e lingote da direita a -60ºC  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

5.8.2 Micrografias 

 

Na Figura 67, são apresentadas duas micrografias da seção de 10,00 mm de 

diâmetro do corpo de prova de ensaio mecânico onde a figura (a) foi de molde a 

temperatura ambiente e na figura (b) de molde a -60ºC. Nas imagens é possível 

visualizar que a estrutura obtida de um molde congelado é mais refinada do que a 

estrutura obtida de um molde a temperatura ambiente.  A microestrutura de fases é 

formada por dendritas de Al primário (região clara) e estrutura eutética Al-Si (região 

escura). 

 

Figura 67 - Micrografia, (a) amostra de CP, vazado em molde com temperatura ambiente, (b) amostra 
de CP, vazado em molde a -60ºC. Magnificação 50 x 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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5.8.3 Espaçamento Interdendrítico 

 

A análise do espaçamento interdendritico foi executada com amostra da 

cunha de solidificação fundidas em moldes com temperatura ambiente e congelados 

a -60ºC, na interface e no núcleo de cada seção da cunha. 

Os resultados médios da medição do espaçamento interdendrítico são 

apresentados na Tabela 33. 

 

Tabela 33 - Espaçamento Interdendrítico, cunha de Solidificação em moldes com temperatura 
ambiente e a -60ºC, média dos resultados obtidos em cada seção. 
 

Interface Núcleo 

Seção Ambiente 

(µm) 

-60ºC 

(µm) 

Diferença 

(%) 

Seção Ambiente 

(µm) 

-60ºC 

(µm) 

Diferença 

(%) 

I 14,36 13,42 6,5 I 23,53 13,91 40,9 

II 17,60 17,49 0,6 II 26,57 22,16 16,6 

III 24,35 21,98 9,7 III 31,78 30,14 5,1 

IV 32,12 34,19 6,0 IV 50,58 37,59 25,6 

V 47,68 40,29 15,5 V 52,54 47,96 8,7 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os resultados indicam que o congelamento foi efetivo ao reduzir o 

espaçamento interdendrítico no núcleo e interfaces das seções do corpo de prova 

nos moldes congelados se comparados com os resultados obtidos das seções do 

corpo de prova nos moldes em temperatura ambiente, com exceção da interface da 

seção IV em que o espaçamento à temperatura ambiente foi 6,0% menor que o 

espaçamento da sua contra parte a -60ºC.  

 

5.9 Análise Térmica 

 

O molde do corpo de prova lingote foi instrumentado com termopares 

posicionados em três pontos do sistema: no núcleo do lingote, na interface metal 

molde e no molde, distante 5,00 mm da interface, com o objetivo de avaliar as taxas 

de resfriamento da liga metálica e do aquecimento da areia.  
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 Figura 68 - Análise Térmica do núcleo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Na Figura 68, é apresentada a análise térmica do núcleo do lingote em molde 

congelado e em temperatura ambiente.  Foram registradas a temperatura 

vazamento (Tv) do líquido (Tl), temperatura sólido (Ts) e final de resfriamento (s). 

As temperaturas Tl e Ts e taxas de resfriamento foram respectivamente; 

581ºC, 533ºC e 7,2ºC/min para temperatura ambiente e 561ºC, 501ºC e 8,8ºC/min. 
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Figura 69 - Análise Térmica da Interface 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Figura 69 apresenta a análise térmica da interface. O gráfico indica que os 

registros de temperatura ambiente foram de 545ºC a 12s e 350ºC a 1000s e os 

registros a -60ºC foram de 525ºC a 78s e 290ºC a 1000s. Estas temperaturas na 

interface contribuem na formação de uma estrutura mais refinadas dos grãos, 

principalmente na interface congelada. A taxa de resfriamento foi de 11,8ºC/min para 

temperatura ambiente e de 15,3ºC/min para molde congelado. 

 

Figura 70 - Análise Térmica do molde. 

 



120 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A Figura 70 apresenta a análise térmica do molde, onde o gráfico apresenta 

as curvas de aquecimento do molde em temperatura ambiente e a -60ºC. A curva a 

temperatura ambiente indica um rápido aquecimento da areia chegando a 630ºC 

após enchimento do molde, acima dos 573ºC da transformação reversível quartzo α 

para quartzo β, ocasionando a expansão térmica da areia. No molde congelado, 

neste mesmo instante, a temperatura era de -50ºC, atingindo 0ºC aos 30 segundos, 

com o metal já iniciando a solidificação. A taxa de resfriamento da areia em 

temperatura ambiente foi de 18,6ºC/min e a taxa de aquecimento da areia congelada 

foram de 12ºC/min, observando que houve mínima variação na temperatura da areia 

congelada após 240s até o fim dos registros. A difusividade térmica no molde 

congelado mostrou ser menor que do molde a temperatura ambiente. As diferenças 

de temperaturas entre o núcleo e a interface mostra que no molde congelado o 

gradiente térmico foi maior. 
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6 AVALIAÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO DA AREIA 

 

Neste capítulo será apresentada avaliação do custo de insumos na produção 

de areia para molde congelado em comparação com o custo de insumos na 

produção de areia para molde a temperatura ambiente.  

Os valores da areia base para fundição, bentonitas sódica ativada, bentonitas 

sódica natural e água são os informados em fevereiro de 2022 no estado do Rio 

Grande do Sul12. Não foram computados custos de transporte. O custo se refere ao 

primeiro ciclo do processo com 100% de areia base. Os custos de produção da 

areia, custos internos de movimentação, controle do processo, controle ambiental 

não foram realizados, porém segundo Kazumichi et al [16] e também Omura, 

Murakami e Tada [17] , uma das vantagens do processo molde congelado é a 

redução do investimento em instalações de desmoldagem, controle ambiental, 

regeneração da areia se comparado com os processos convencionais. 

Na Tabela 34 abaixo é demonstrado os custos de aquisição para 1,0 kg de 

areia preparada para processo molde congelado e processo convencional em 

temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Valores obtidos através de contato telefônico com fundições de ligas ferrosas e fornecedores de insumos e 

matérias primas para fundição em 28 de fevereiro  de  2022. 
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Tabela 34 - Custos de aquisição  

Formulação Molde Areia Congelada 

Item Descrição % g. R$/kg R$ R$/kg (Areia+ Água+ 

Bentonita) 

1 Areia 100 1000 0,12 0,12  

2 Bentonita Sódica 

Ativada 

2 20 1,00 0,02 0,14 

3 Bentonita Sódica 

Natural 

2 20 1,90 0,038 0,16 

4 Água 2 20 0,0006 0,000012  

Formulação Areia Temperatura Ambiente 

1 Areia 100 1000 0,12 0,12  

2 Bentonita Sódica 

Ativada 

5 50 1,00 0,05 0,17 

3 Bentonita Sódica 

Natural 

5 50 1,90 0,095 0,21 

4 Água 2,5 25 0,0006 0,000015  

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Nesta simulação a redução dos custos de aquisição de insumos para moldes 

congelados em relação a moldes a temperatura ambiental é de 18% com utilização 

de bentonitas sódica natural e de 24% com utilização de bentonitas sódica natural. 

O custo da areia de sistema não pode ser realizado. Antes seria necessário 

determinar o ciclo de vida da areia no processo. Porém pelo fato da redução das 

forças mecânicas como atrito e impacto agindo sobre os grãos no processo de 

desmoldagem e recuperação da areia para ciclos subsequentes pode-se inferir que 

o ciclo de vida do grão de areia será maior neste processo, reduzindo a reposição de 

areia nova no sistema. A adição de bentonita  poderá ser reduzida ou eliminada com 

a adoção de sistemas de moldagem mais eficientes como moldagem por 

compressão ou mesmo sistema de  baixa pressão como desenvolvido por Kazumichi 

et al [16] .  

 

 

 

 



124 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 

 

I Os experimentos realizados comprovam a viabilidade técnica do processo, 

com a produção de moldes com um percentual mínimo de água e bentonita sobre o 

peso da areia e mesmo somente com mistura de areia e água, com geração 

somente da vapor d’água no vazamento, sem a ocorrência de odores típicos da 

fundição em areia a verde. 

II O gelo seco limita a temperatura do processo em no máximo 70ºC, com 

agravante de liberar CO2 no meio ambiente. 

III A condição ideal seria um sistema fechado como apresentado em 3.4 

Sistemas de Resfriamento e Congelamento (Figura 16, p. 51 e Figura 17, p. 52) 

quando o elemento de refrigeração circula em ambiente hermético com um melhor 

controle do ambiente tanto na temperatura pretendida quanto no tempo necessário 

para executar o experimento. 

 IV A moldagem, quer com areia aglomerada com bentonita, quer com areia e 

água, é similar aos processos convencionais, no entanto deve-se observar a baixa 

resistência dos moldes antes do congelamento. 

V Os ensaios de compressão e tração realizados evidenciaram o aumento 

destas propriedades conforme a redução de temperatura das misturas de areia e 

água e areia, água e bentonita.  

VI O resultado do experimento evidenciou que a fluidez em moldes 

congelados e em temperatura ambiente são similares. Não houve variação 

significativa na média dos comprimentos das espirais vazadas em temperatura 

ambiente ou a -60ºC. É possível que na temperatura de 670ºC a seção semiesférica 

de 4,8 x 2,4 mm da espiral esteja próxima ao limite de capacidade de preenchimento 

da cavidade.   

 VII O ensaio de molhabilidade indicou que as gotas e as espirais ficaram na 

condição super-hidrofóbica (θ>150º) indicando uma maior coesão que adesão à 

superfície de contato. 

VIII Os resultados indicaram uma maior rugosidade na superfície de metal em 

contato com a areia congelada, da ordem de 61,9% para Ra e 62,2% para Rz.   
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IX Nos ensaios mecânicos os resultados obtidos nas três séries realizadas 

comprovaram um aumento de resistência mecânica e dureza no material fundido em 

moldes congelados. Na primeira série, houve um aumento médio de 15,9% no valor 

médio de tração, na segunda série houve um aumento médio de 6,8% na tração, 

5,8% e 44,0% no alongamento, na terceira série houve um aumento nos valores 

médios de 13,38% na tração, 8,5% no escoamento e 38,3 % no alongamento. 

X Os ensaios de dureza realizados não foram conclusivos. Era esperado que 

a dureza das seções I, II, III, IV e V da cunha de solidificação fundida em moldes 

congelados fosse sempre superior as suas contrapartes fundidas em moldes a 

temperatura ambiente tanto no núcleo como na interface. Das 10 regiões ensaiadas, 

05 na interface e 05 no núcleo, somente em três regiões do núcleo a -60ºC ficaram 

com dureza superior as suas contra partes a temperatura ambiente.  

XI A análise estrutural indicou o refinamento de estrutura como esperado. 

XII O espaçamento interdendritico evidenciou o refinamento da estrutura 

produzida em moldes congelados em 90% das regiões ensaiadas. 

XIII A análise térmica comprovou a maior extração de calor e taxas de 

resfriamento no molde congelado, e o lento aquecimento após vazamento. As 

temperaturas de liquido (Tl) e temperaturas de sólido foram mais baixas nos moldes 

congelados.  

XIV A avaliação do custo de aquisição de insumos comprovou que o processo 

tem potencial de reduzir o custo de moldagem em areia, na ordem de 18% com 

utilização de bentonitas sódica ativada e 24% com utilização de bentonitas sódica 

natural.  
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8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1. Testar o processo com ligas ferrosas. 

2. Testar o processo com outras ligas não ferrosas. 

3. Desenvolver processo de congelamento mais eficiente para temperaturas 

abaixo de - 100ºC. 

4. Desenvolver equação para prever máxima espessura resfriada em função 

da temperatura de congelamento aplicada. 

5. Testar outros materiais de moldagem para fabricação de moldes 

congelados. 

6. Desenvolver sistema de moldagem com compressão/vibração, pré-

congelamento e congelamento em instalação tipo túnel de resfriamento. 

7. Determinar os parâmetros de condutividade térmica e extração de calor de 

um molde de areia em diversas temperaturas negativas. 

8. Determinar fluidez de superfícies planas e cilíndricas em sentido horizontal 

e vertical ligas metálicas em moldes congelados. 

4 . Desenvolver cobertura refratrária adequada para proteção de cavidade 

congelada de areia. 

5 . Desenvolver aditivo orgânico não poluente que aumente capacidade de 

aglomeração e coesão da água, que atinja transição líquido-sólido em temperaturas 

de 0ºC e -5ºC.  

11. Projetar, desenvolver e fabricar peça fundida funcional no processo de 

moldagem e fusão em temperatura negativa. 

12. Avaliar ciclo de vida do processo molde congelado em comparação com 

processos convencionais em areia a verde e/ou processos cura frio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

DESENHO CORPO DE PROVA REDUZIDO CONFORME ASTM E-8 
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ANEXO II 

PROJETO - ESPIRAL 
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PROJETO – Bloco para Ensaio Mecânico 
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PROJETO Cunha de Solidificação 
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PROJETO Lingote para Análise Térmica 

 

 

 



137 

 

ANEXO III 

RESULTADOS ESPAÇAMENTO INTERDENTRÍTICO 

NÚCLEO TEMPERATURA AMBIENTE (20ºC) 
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INTERFACE -Temperatura Ambiente (20ºC) 
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NÚCLEO -Temperatura Negativa (-60 ºC) 
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INTERFACE - Temperatura negative (- 60ºC) 
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