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GOMES, Carla Fernanda Rocha. Estudo do Processo de Fundição do Ferro 
Fundido Cinzento em Areia Verde. 2018. 37p. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Engenharia Mecânica) – Instituição de Ensino Anhanguera de 
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RESUMO 

 

Este trabalho teve como modo de pesquisa a revisão de literatura, com base em 
autores renomados, onde o tema de fundição em areia foi estudado e visto que é um 
dos principais processos de fabricação atualmente, devido a sua capacidade de se 
conseguir peças complexas, onde possuem muitos detalhes, onde torna inviável a 
fabricação destas peças por outros processos de fabricação. Outro ponto a ser 
ressaltado é o seu baixo custo de operação, pois a areia verde normalmente 
utilizada é fabricada com uma areia silicosa crua, um aglomerante e às vezes 
utilizado água, quando o aglomerante não é líquido, além desta areia em sua 
maioria ser reutilizada através do processo de reciclagem. Um dos processos mais 
utilizados dentro da indústria, principalmente quando o material a ser fundido é o 
ferro cinzento, devido a suas propriedades mecânicas favoráveis quando o assunto 
é a manufatura de peças como o corpo de bombas e bloco de motores, devido a sua 
capacidade em absorver as vibrações. Porém, se faz necessário o estudo referente 
as características e propriedades desta areia a ser utilizado na fabricação de moldes 
e machos para o vazamento do ferro fundido cinzento, pois a areia está diretamente 
relacionado a qualidade da peça final produzida. 

 

Palavras-chave: Fundição; Ferro fundido cinzento; Areia verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOMES, Carla Fernanda Rocha. Study of the Casting Process of Gray Cast Iron 
in Green Sand. 2018. 37p. Course Completion Work (Graduation in Mechanical 
Engineering) - Teaching Institution of Anhanguera de Niterói - Kroton, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

This work has as a research the review of literature, based on renowned authors, 
where the theme of sand casting has been studied and since it is one of the main 
manufacturing processes currently, due to its ability to obtain complex pieces, where 
have many details, where it becomes unfeasible the manufacture of these parts by 
other manufacturing processes. Another point to emphasize is its low cost of 
operation, because the normally used green sand is made with raw siliceous sand, a 
binder and sometimes water, when the binder is not liquid, besides this sand is 
mostly reused through the recycling process. One of the most used processes in the 
industry, especially when the material to be cast is gray iron, due to its favorable 
mechanical properties when it comes to the manufacture of parts such as the body of 
pumps and block of motors, due to its capacity in absorb the vibrations. However, it is 
necessary to study the characteristics and properties of this sand to be used in the 
manufacture of molds and cores for the cast iron casting, since the sand is directly 
related to the quality of the final piece produced. 

 

Key-words: Foundry; Gray cast iron; Green sand. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Dentre todos os processos de fabricação, a fundição em areia verde se 

destaca por ser um processo versátil, no qual pode-se fabricar uma determinada 

peça com detalhes muitas vezes não alcançáveis por outros processos de 

fabricação, sendo a areia verde um elemento significativo no processo, devido a 

suas características. 

A fundição trabalha com o metal em seu estado líquido, cujos materiais 

empregados apresentam grande variedade, podendo ser ferrosos ou não ferrosos. 

Dentre as várias ligas metálicas que podem ser utilizadas neste processo, uma muito 

utilizada é o ferro fundido cinzento, que é um material que possui alta fluidez, 

apresenta uma facilidade de fabricação e baixo custo, sendo utilizado nas mais 

diversas áreas, por exemplo, na indústria automobilística. 

O estudo do processo de fundição do ferro fundido em areia verde irá 

proporcionar um melhor entendimento dos procedimentos empregados, dando uma 

visão mais clara de cada aspecto da areia e do ferro fundido cinzento quando 

submetido a este tipo de processo de fabricação. O resultado desta pesquisa poderá 

ser usado por técnicos e acadêmicos como fonte de consulta ampliando seus 

entendimentos sobre este processo e seus derivados. 

Para se obter um fundido de qualidade, faz-se necessário que a areia seja 

preparada com componentes que garantam que o processo se conclua com êxito, 

como por exemplo, a permeabilidade, propriedade que garante a expulsão dos 

gases provenientes do resfriamento do ferro fundido cinzento. As propriedades da 

areia verde são obtidas em função dos aglomerantes e aditivos usados. O problema 

que norteia a pesquisa é: Como a composição da areia verde influencia na 

qualidade e nas propriedades mecânicas do Ferro Fundido Cinzento? 

A pesquisa buscou responder satisfatoriamente os objetivos, sendo eles de 

forma geral relatar o processo de fundição do ferro fundido cinzento em areia verde, 

os parâmetros de análise do material, as propriedades mecânicas desejadas e a 

tipologia de moldes e machos em conformidade com a literatura oferecida, onde se 

faz necessário descrever como é realizado o processo de fabricação de fundição em 

areia verde e as principais características deste processo, definir a composição da 

areia verde e determinar, de acordo com a literatura oferecida, como esta 
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composição influencia na qualidade e nas propriedades mecânicas do ferro fundido 

cinzento e conhecer a estrutura e propriedades do ferro fundido cinzento e verificar 

como é realizado o seu resfriamento em moldes de areia. 

A metodologia aplicada nesta pesquisa foi a revisão de literatura, através de 

um método de pesquisa quantitativa, realizada em livros, dissertações, trabalhos de 

conclusão de curso e Google acadêmico, publicados nos últimos 10 anos, tal que o 

trabalho fosse conduzido de forma embasada teoricamente.  

Palavras chave: fundição em areia verde; ferro fundido cinzento; processo de 

fabricação; propriedades da areia verde. 
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2.  FUNDIÇÃO EM AREIA 

 

2. 1. BASE DOS PROCESSOS 

 

Dentre os mais variados processos de fabricação a fundição se destaca por 

não necessitar de um processo antecessor e por produzir peças nas mais variadas 

geometrias, de pequena a grande complexidade, como por exemplo sinos, 

tubulações, blocos de motores, palhetas de turbina dentre outros. Na fundição é 

possível se fabricar uma única peça ou várias peças de uma única vez (SOARES, 

2000). 

O processo de fundição consiste no vazamento de um metal líquido, podendo 

ser ferrosos ou não-ferrosos, em um molde, cuja cavidade corresponde ao negativo 

da peça que será produzida (SOARES, 2000). 

Na maioria dos processos de fundição o metal líquido é vazado por uma 

panela de vazamento ou forno de fusão no molde, onde os canais que introduzem 

este metal nos moldes são denominados sistema de canais de alimentação (KAPEL, 

2015). 

Antes de se iniciar o projeto de modelação, onde dentre outras coisas se 

fabrica o molde, se faz necessário um estudo sobre a fundição do metal no qual será 

usado e no negativo da peça que será fabricada, para proporcionar uma peça 

facilmente moldável com condições de enchimento sem dificuldades. Todavia, peças 

mal projetadas interferem no preço da produção, na qualidade e também podem 

criar uma produção complexa (SIEGEL, 1979). 

Um dos estudos necessários é referente ao que pode ocorrer na solidificação 

do metal líquido dentro do molde, no qual pode acabar acarretando em possíveis 

defeitos e a peça acabar sendo descartada na inspeção de qualidade. Um destes 

fenômenos que ocorrem na solidificação é a cristalização, onde surgem 

primeiramente células únicas, que servem como núcleos, que repetido reproduz a 

rede cristalina, onde posteriormente se tornaram os grãos definitivos e a estrutura 

granular comum aos metais. Este crescimento se dá de forma irregular e dentro dos 

moldes este crescimento se limita pelas paredes dos moldes (CHIAVERINI, 1986). 

Outro fenômeno é a contração do volume, onde sabe-se que desde o estado 

líquido até o estado sólido os metais sofrem uma contração, onde podem ser 
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classificadas como contração líquida, onde correspondem ao abaixamento da 

temperatura até o início da solidificação, contração de solidificação onde na 

mudança entre os estados de líquido pra sólido há uma variação de volume e a 

contração sólida que corresponde a contração no volume no estado sólido. Esta 

contração é expressa em porcentagem de volume, porém para facilitar a produção 

dos modelos ela é expressa linearmente (CHIAVERINI, 1986). 

Tem-se também como um fenômeno da solidificação a concentração de 

impurezas no material, onde ao se solidificar o metal fundido, elementos pouco 

solúveis no estado sólido acabam se concentrando na última região a se solidificar, 

esta concentração de impurezas se denomina segregação. Isto ocorre, pois, 

elementos já presentes no metal, estão dissolvidos no metal líquido, porém são 

pouco solúveis quando este está em seu estado sólido (CHIAVERINI, 1986). 

Por último se tem os desprendimentos dos gases, onde ocorre principalmente 

nas ligas ferro-carbono, pois o oxigênio dissolvido tende-se a combinar com 

elementos como o carbono, formando gases como o CO e CO2, onde são facilmente 

liberados quando se está no estado líquido, porém no estado sólido estes gases 

podem ocasionar problemas como bolhas na peça. Dependendo do material, sendo 

ferro ou aço, se adiciona ao metal líquido substâncias desoxidantes, evitando assim 

a reação do oxigênio com o carbono (CHIAVERINI, 1986). 

 

2. 2. MODELAÇÃO 

 

Antes de se dar início a modelação, se faz o desenho da peça a ser fundida 

fazendo um estudo sobre o metal a ser utilizado, pois fatores como fluidez, 

contração, a resistência a quente e características geométricas influenciam no 

projeto da peça fundida. O projeto da peça é de suma importância para que se tenha 

uma boa execução da peça fundida, condições de preço baixo, uma solução 

econômica de produção, uma ótima qualidade e condições simples de produção. 

Primeiramente, se faz o desenho da peça, na qual deve atender a exigências 

onde deve se proporcionar adequadamente as secções das peças, como espessura 

mínima de paredes e de orifícios em peças fundidas, onde varia de acordo com a 

liga a ser utilizada e o tipo de processo de fundição, como por exemplo, o ferro 

fundido cinzento, no qual sua secção mínima varia entre 3,175mm (milímetro)a 
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4,76mm em fundição em areia. Já a secção mínima de orifícios, onde o diâmetro do 

macho em milímetros é: ½ t, sendo t a espessura da secção em milímetros, o 

diâmetro do macho normalmente não deve ser menor que 6,35mm, para o processo 

de fundição em areia. Se deve tomar estes cuidados para evitar cantos vivos, e o 

valor da contração do metal a ser fundido deve ser prevista pois para um modelo de 

dimensão de até 60 centímetros de ferro fundido cinzento sua contração em mm/cm 

(milímetro por centímetro) é de 0,1. (CHIAVERINI, 1986). 

No projeto de fundição deve constar dados como a posição e o número de 

massalotes, que são reservatórios para quando ocorrer a mudança do estado líquido 

para o sólido haver a compensação do metal, os resfriadores que são componentes 

que entram em contato com a superfície da peça para agilizar a solidificação 

naquela posição aumentando assim a eficiência dos massalotes, os respiros que 

podem ser definidos como canais para a saída dos gases durante o vazamento do 

metal líquido no molde devido a combustão da resina da areia e os canais de 

vazamento no qual são por onde será vazado este metal dentro do molde 

(ROSSITTI, 1993). 

Assim, parte-se para a fabricação do modelo e do molde, no qual o modelo é 

uma adaptação do desenho da peça, no qual normalmente é fabricado em madeira, 

a universalmente mais utilizada é o cedro, principalmente as de procedência 

brasileira. A partir de um modelo pode-se fabricar a quantidade de moldes que se 

desejar. Este modelo pode ser maciço ou não, caso se deseje ter uma maior 

economia se opta por modelos não maciços. (SIEGEL, 1979). 

O molde é o recipiente com cavidade ou cavidades com formato da peça que 

irá ser produzida por meio da fundição, onde o metal será vazado em seu interior e é 

nesta fase que se faz a distinção dos variados processos de fundição. O molde deve 

suportar o peso do metal líquido, deve gerar a menor quantidade de gás possível ou 

possuir a facilidade de expulsão destes, pois estes gases podem ocasionar erosão 

do molde ou até mesmo na contaminação do metal. 

 A margem dimensional recomendada nos modelos de ligas de ferro fundido 

cinzento, com dimensões de até 60cm tem uma contração aproximada em mm/cm 

(milímetro por centímetro) 0,1cm (centímetro), de 63,5cm a 120cm sua contração 

aproximada é de 0,08mm/cm e acima de 120cm sua contração aproximada é de 

0,07mm (CHIAVERINI, 1986). 
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A caixa de moldagem normalmente é metálica para conseguir suportar ao 

peso do metal liquido e também para aguentar a socagem da areia, porém também 

é usual a de madeira, varia de acordo com exigência da fabricação do modelo. 

Podem ser bipartidos ou não, desde que se leve em consideração a taxa de 

contração do material, pois se não for a correta poderá acarretar em desvio 

dimensional. A posição do modelo na caixa é um item no qual deve ser pré-

estabelecido para facilitar na retirada da peça e na rebarbação (SOARES, 2000). 

O modelo e a caixa de machos costumam ser pintados para evitar a erosão 

da areia de danificá-los, porém, as cores são padronizadas. A cor preta é para 

marcação de macho, a cor verde é alumínio, a cor azul é para aços, amarelo para 

cobre e vermelho ferro fundido (SOARES, 2000). 

Tem-se também como componente fundamental em determinados casos, os 

machos, componente feitos em sua maioria de areia, nos quais são usados quando 

se há a necessidade de ter furos ou partes ocas na peça. Neste componente deve 

se ter grande atenção ao que se diz respeito a retirada dos gases devido a 

combustão da resina que aglomera o macho, pois durante o vazamento o macho fica 

totalmente coberto pelo metal líquido, uma falha nesta expulsão destes gases pode 

ocasionar em bolhas dentro da peça a ser fundida (ROSSITTI, 1993) 

. 

2. 3. DEFEITOS PRINCIPAIS EM PEÇAS FUNDIDAS EM AREIA VERDE 

 

Na fundição em areia as falhas podem se dar devido a diversos fatores como 

um erro no vazamento do metal ou no canal de vazamento, um erro na fabricação do 

molde, na escolha inadequada dos ligantes da areia dentre vários ou o 

desprendimento desta areia dentro do molde que pode ocasionar em diversos 

defeitos superficiais. 

Faz-se necessário um bom planejamento antes de se iniciar o processo de 

fundição, para pode evitar possíveis defeitos nas peças fundidas, pois as técnicas de 

vazamento, de fusão do metal e na moldagem afetam diretamente na qualidade do 

produto (KAPEL, 2015). 

Dentre os vários defeitos que podem ocorrer numa peça fundida, podem-se 

citar as inclusões de areia ou escória na superfície da peça, a rugosidade superficial 

devido ao tamanho do grão da areia ou pôr a queima da mesma, isto pode ser 



 16 

evitando mudando a granulometria da areia para uma mais fina e para evitar a 

queima da mesma é ideal que se faça uma análise para aprimoramento dos canais 

para evitar o superaquecimento. 

Têm-se também como um dos defeitos principais, a erosão e inchamento 

onde em sua maioria a erosão ocorre devido a compactação inadequada e o 

inchamento é relacionado as características da areia utilizada no processo, outro 

defeito são os micro defeitos, que se pode citar a microchupagem devido a falha no 

vazamento, dependendo da espessura da parede esse defeito consegue ser 

removido na usinagem, além de defeitos como veiamento devido a uma quantidade 

grande de nitrogênio; bolhas de gás presas na superfície da peça; furos e sopros 

ocasionados muitas vezes devido a baixa ventilação ; se for utilizado uma bentonita 

de má qualidade ou até mesmo uma areia de baixa granulometria ou muito aquecida 

devido ao metal fundido em contato com esta poderá ocasionar em uma escamação 

e por último pode-se citar a penetração que pode se ocasionada devido a 

granulometria alta da areia dentre outros fatores (KAPEL, 2015). 

 

2. 4. ACABAMENTO 

 

Após a solidificação das peças, estas são encaminhadas para o setor de 

acabamento onde a desmoldagem pode ser feita manualmente ou por desmoldantes 

vibratórios. 

Inicialmente se faz o corte dos massalotes e dos canais. A forma na qual será 

realizada este corte varia de material para material, podendo ser feito o corte por 

martelete pneumático, corte por serra de fita, maçarico, corte por oxipropano ou 

corte com martelo ou martelete onde este é mais indicado para peças quebradiças 

como o ferro fundido (SIEGEL, 1979). 

Em seguida se faz a limpeza da peça por jateamento de areia ou de granalha 

de aço seguido da rebarbação da peça fundida, e caso seja necessário, a peça 

ainda poderá passar por um tratamento térmico. Após remoção dos canais, limpeza 

por jato abrasivo e a rebarbação, sendo esta por martelos pneumáticos se faz o uso 

do esmeril onde a peça fundida é esmerilhada para remover o excesso ainda 

existente e dar acabamento a peça, podendo ainda ser usinada, efetuar furações 
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dentre outros tipos de acabamentos como a pintura ou banho de oléo para evitar a 

corrosão, após a peça estar pronta (SOARES, 2000). 

Por fim, as peças são inspecionadas para conferir a proporção de seus 

defeitos, onde, dependo do tipo do defeito, é possível a reparação do mesmo, caso 

contrário, a peça será descartada e processo será refeito (SOARES, 2000). 

 

2. 5. FORNOS 

 

A fusão deste metal utilizado no vazamento dos moldes é feita em fornos de 

fusão, onde se tem vários modelos que se distinguem pelo metal a ser utilizado e 

pela qualidade da peça final produzida (SIEGEL, 1979). 

Os fornos propriamente ditos são componentes que se faz uso para obter o 

metal fundido e suas ligas com as características necessárias para determinado 

processo de fundição. Os fornos podem ser classificados de duas formas, ou fornos 

a combustível que utilizam o carvão/coque, óleo combustível, gás natural entre 

outros e ou fornos elétricos que podem ser de arco direto ou indireto, de indução e 

resistência elétrica. Devido aos mais diversos tipos de fornos utilizados e ao seu 

robusto conteúdo, abaixo estão citados somente os principais tipos de fornos 

utilizados dentre das duas classes existentes (SOARES, 2000). 

 

2. 5. 1. Fornos a combustível 

 

Forno de Cadinho: Este tipo de forno possui sua geometria circular, enterrado 

ou elevado e do tipo fixo ou basculante, onde internamente são revestidos por tijolos 

refratários e externamente por chapa. É aquecido com óleo diesel ou gás liquefeito 

de petróleo ou até mesmo eletricidade e é utilizado para fundir bronze, alumínio, 

níquel, ferro dentre outras ligas metálicas. Atualmente este tipo de forno é utilizado 

em médias e pequenas fundições (SIEGEL, 2000). 

Forno Cubilô: Este tipo de forno é um dos mais utilizados a muito tempo, 

devido ao seu baixo custo do material produzido e investimento, com tudo tem 

cedido lugar para os fornos elétricos, principalmente o de indução. Todavia, ainda é 

muito utilizado principalmente na fundição do ferro em boa parte das fabricas de 

fundição no Brasil, uma pesquisa feita pela ABIFA DE 2012 (Associação Brasileira 
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de Fundição) mostra que 30% da fundição do ferro no Brasil utiliza o forno cubilô 

(ABIFA, 2012). 

O cubilô é um forno vertical feito de chapa de aço, internamente é revestido 

por tijolos refratários, o fundo costuma ter um par de portas de ferro fundido para a 

retirada do coque não utilizado e do metal não fundido após cada percurso, a parte 

superior é aberta. Entre 10cm as 15cm do fundo são colocadas as bicas de 

vazamento. O espaço entre a bica e o fundo do forno é colocado areia assentada 

em uma rampa para facilitar na descida do metal líquido, esse reservatório constitui 

o cadinho do forno e seu tamanho varia de acordo com a quantidade de metal que 

será introduzido nele. Envolvendo o cubilô, acima do cadinho, está o soprador de ar, 

enviado por um ventilador entra por aberturas denominadas ventaneiras, chocando-

se contra o coque. O carregamento deste forno é feito pela parte superior através de 

uma porta de carga (SIEGEL, 1979). 

Com tudo, este tipo de forno está entrando em desuso principalmente nas 

áreas urbanas devido a ser um forno altamente poluente e de difícil controle, 

principalmente quando o objetivo é produzir ferro com baixo teor de carbono 

(SOARES, 2000). 

 

2. 5. 2. Fornos elétricos 

 

Forno a resistência: Este tipo de forno se restringe a ligas não ferrosas com 

baixo ponto de fusão, funcionando como fornos de espera para ligas de baixo ponto 

de fusão à base de alumínio ou manganês. O aquecimento se faz pela passagem de 

corrente elétrica por uma resistência, constituídas de ligas de alta resistência elétrica 

(SOARES, 2000). 

Forno a arco: Este tipo de forno a arco pode ser indireto onde utiliza o calor 

gerado por irradiação do arco aberto pelos eletrodos para fundir o metal, porém o 

custo deste elétrodo é alto, ou o forno a arco direto onde se faz uso de fusão com 

refino quer pelo processo ácido ou pelo processo básico no qual consiste na 

eliminação do enxofre e do fósforo nos aços e ferros fundidos (SIEGEL, 1979). 

Forno de indução com núcleo: Utilizados principalmente para fusão de metais 

não ferrosos, funcionam com frequência de linha e a bobina presente neste tipo de 

forno é envolvida sobre um núcleo de aço laminado fechado como é utilizado em 
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transformadores. Este conjunto está envolto por uma camada refratária de forma que 

seja possível se formar ao seu redor um canal de metal líquido após a fusão do 

banho no forno (SIEGEL, 1979). 

Forno por indução sem núcleo: Sua geometria se assemelha a um cadinho e 

este tipo de forno é semelhante ao antecessor, o que difere é a ausência deste 

núcleo magnético, com o mesmo princípio básico de um transformador no qual é 

constituído por uma bobina de cobre de poucas espiras, por onde a corrente 

caminha, sendo refrigerada por água que circula através da mesma (SIEGEL, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

3.  AREIA DE FUNDIÇÃO 

 

3. 1. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

A areia de moldagem é composta por um sistema heterogêneo no qual sua 

utilidade é a fabricação dos moldes e modelos como já citados no capítulo 

antecessor. Esta areia e composta principalmente por um elemento granular 

refratário, normalmente utilizada areia silicosa; um elemento aglomerante, podendo 

ser utilizado mais de um elemento e um elemento plastificante, a água, na qual não 

é utilizada caso o aglomerante utilizado seja líquido (SIEGEL, 1979). 

Sua classificação se dá de acordo com variados critérios, nos quais se 

referenciam a: 

Quanto a origem: As areias podem ser naturais, encontradas diretamente na 

natureza, originadas principalmente de rochas feldspáticas, conhecias como saibros. 

Os grãos são encontrados envolvidos em material argiloso. Porém, este material não 

é sempre recomendado devido ao seu alto custo, por não ser econômico e por não 

poder ser utilizado em processos variados. A homogeneidade deste tipo de areia é 

deficiente, o que acarreta em inclusão de areia na superfície da peça. Faz-se 

necessário acrescentar elementos que a complementem como, por exemplo, a argila 

ou a areia lavada, na busca de sanar este déficit melhorando suas qualidades, com 

tudo, esta modificação transforma as areias naturais em areias semi-sintáticas, o 

segundo tipo de classificação possível para as areias de fundição (SIEGEL, 1979). 

Por último, quanto a origem, as areias podem ser classificadas em mais um 

tipo, a sintética, onde sua fabricação é feita mecanicamente, em aparelhos 

denominados misturadores. Também é composta por elementos como argila ou 

mistura de tipos de argilas, onde esta melhora sua resistência, e por areia lavada. 

Por fim adiciona-se uma quantidade ideal de água a mistura, o que fará, 

dependendo da natureza do molde, uma fundição de peças com qualidade 

(BROSCH, 1945).  

Quanto ao uso: Esta areia sintética pode ser reutilizada, sendo recuperada de 

fundições antecessoras ou nova, na qual nunca foi utilizada em nenhum processo de 

fundição (SIEGEL, 1979). 
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Quanto ao emprego: A areia pode ser destinada a fabricação de caixas de 

moldagem, conhecida como areia de enchimento; areia de faceamento que consiste 

na parte da areia que faceia o modelo e entra em contato com o metal líquido e areia 

de macho (GLÓRIA, 2000). 

Quanto ao estado de umidade: A areia pode ser úmida, denominada estufada 

(GLÓRIA, 2000) ou seca, também conhecida como verde, na qual não recebe 

nenhum tipo de secagem antes do metal ser vazado dentro do molde (SENAI, 1987). 

Quanto ao tipo de metal utilizado: Os metais podem ser ferrosos, como 

exemplo o ferro fundido cinzento ou nodular ou não-ferrosos como alumínio e cobre, 

o que interfere diretamente nas propriedades da areia a ser utilizada na fundição de 

cada metal, pois a temperatura do vazamento e o grau de fluidez varia de metal para 

metal (SIEGEL, 1979). 

 

3. 2. FABRICAÇÃO DA AREIA VERDE 

 

Na fabricação das areias sintéticas, chamadas de verde, se utilizam de 

equipamentos mecânicos para efetuar a mistura da areia, este equipamento é 

denominado misturador e seu modelo mais utilizado é o Simpson, de mesa fixa, 

girando um conjunto de rolos que possuem uma suspensão.  O misturador Simpson 

em sua parte superior possui uma conexão com um hidrômetro para a adição da 

quantidade ideal de água na mistura e em sua parte inferior é por onde se faz a 

descarga da areia pronta. A montagem se faz em forma de plataformas para facilitar 

o uso (SIEGEL, 1979). 

A areia sintética, como já visto, pode ser nova, onde é fabricada no 

misturador, para a deixar homogênea devido ao movimento das pás do equipamento 

e aos rolos flutuantes que envolvem os grãos de área com o aglomerante utilizado.  

Para que os grãos de areia absorvam este aglomerante se faz necessário um tempo 

determinado de mistura que se dá progressivamente. A fabricação da areia sintética 

nova se faz em duas etapas, na qual a primeira se misturam todos os componentes 

secos, e se faz a mistura entre 2 a 3 minutos, sem interromper a operação no 

misturador, se dá início a segunda faze onde se acrescenta aos poucos a água 

enquanto o misturador trabalha, esta fase leva em torno de 5 minutos. Se na 
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mistura, se fizer a necessidade de acrescentar óleo, este componente entra na 

mistura por último (SIEGEL, 1979). 

Com tudo, a areia sintética utilizada se faz uso de uma parte ou até mesma 

toda ela. Todavia, se faz necessário que esta areia já antes utilizada, passe por 

processos como peneiramento mecânico em malhas de até 4 polegadas, com 

separadores magnéticos. Após esta etapa, a areia vai para o misturador para ser 

retirada o segmento de argila queimada dentre outros finos inertes. Todo este 

processo no misturador e na peneiração se faz com o exaustor ligado, para que este 

possa efetuar a retirada de parte dos finos, o que acaba encarecendo o processo, 

não somente pelos exaustores, mas também devido ao equipamento utilizado como 

o misturador e as malhas mecânicas (BROSCH, 1945). Caso necessário, se faz a 

adição de aglomerantes na areia para melhorar sua resistência, normalmente 

utilizado bentonita ou argila não ultrapassando 2% e água proporcionalmente para 

não a deixar muito úmida (SIEGEL, 1979). 

 

3. 3. PROPRIEDADES E COMPOSIÇÃO DA AREIA VERDE 

 

A areia sintética mais utilizada nas fundições como já veste, é a areia verde. 

Uma areia natural na qual se faz a adição de elementos que melhorem suas 

características, pois a areia de moldagem deve possuir propriedades como 

permeabilidade, para que os gases consigam escapar e não ficar retidos no material 

ocasionando bolhas; sinterização, onde é a temperatura de amolecimentos dos 

grãos da areia; difusão térmica, que a capacidade do molde em transmitir calor das 

partes mais quentes para as partes mais frias como o centro da peça; dureza; 

estabilidade térmica dimensional, devido à dilatação térmica da areia e resistência 

mecânica para suportar o peso do metal líquido vazado no molde (OLIVEIRA, 2013).  

Em função da sua composição, abaixo são citados os principais componentes 

das areias sintéticas. 

Areia base: Esta areia pode ser de cromita, de zirconita, olivina, chamote ou 

sílica, onde esta última é a mais utilizada nas indústrias de fundição (OLIVEIRA, 

2013). 
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Tem-se que analisar a composição química da areia por afetar diretamente 

em sua dilatação térmica, por reagir com o metal fundido e por estar diretamente 

ligada com a refratariedade do molde (GLÓRIA, 2000). 

Outro aspecto a ser observado, é a granulometria da areia, pois esta interfere 

diretamente na permeabilidade e na expansão na da areia, além da penetração 

metálica. De forma simples, se for vazado num molde de areia verde com 

granulometria grosseira um metal fundido muito fluido, acarretara numa maior 

penetração metálica; já se o contrário for feito, utilizando uma areia mais fina sendo 

vazado um metal fundido menos fluido, como os ferros fundidos cinzentos que 

produzem gases, estes gases ficaram retidos em sua superfície, fazendo-se 

necessário o uso de uma granulometria mais grosseira, pois quanto maior for o 

diâmetro do grão, maior será sua permeabilidade, porém depende muito do metal 

que será vazado no molde (GLÓRIA, 2000). 

A forma dos grãos também tem sua importância, podendo ser angulares e 

sub-angulares, sendo estes os mais indicados e excluindo os agrupados por sua 

granulometria ser difícil de controlar e pela pouca durabilidade (SIEGEL, 1979). 

Aglomerantes: São utilizados para se obter a união com os grãos de areia 

formando uma mistura para se usar na fundição. Os aglomerantes podem ser de 

argila; cimento Portland; bentonita; silicato de sódio; aglomerantes orgânicos como 

óleos secativos e simi-sintéticos, farinhas de cereais como dextrina, mogul e breu e 

CO2(SOARES et al., 2010). 

Devido a extensa quantidade de aglomerantes possíveis na fundição, será 

abordado somente dois, a argila e a bentonita, nas quais são as mais utilizadas na 

fabricação da areia verde. 

A argila é um dos principais aglomerantes utilizados devido ao seu poder de 

adesão nos grãos da areia base, tanto úmida quanto seca. Quando misturada em 

menores quantidades a areia se obtém uma permeabilidade alta. Já misturada a 

areia silicosa, sendo umedecida, traz consistência e plasticidade. Faz-se necessário 

conhecer aspectos da argila como no tocante a resistência mecânica que é em 

função da temperatura, onde esta não sobre descontinuidades caso não possuía 

uma quantidade alta de matéria orgânica e caso a temperatura da superfície do 

molde se iguale a temperatura do metal sendo vazado em contato com suas 

paredes, a argila acabara amolecendo (SIEGEL, 1979). 
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Já as bentonitas, possuem uma capacidade de inchamento em presença de 

água, superior até 10 vezes a de uma argila refrataria comum, tendo um poder 

aglomerante alto e garantindo a mistura uma elevada resistência mecânica, podendo 

ser dividas em sódicas, que tem como característica a maior contração, e cálcicas, 

que dentre suas características possui uma maior resistência a verde e sua maior 

variação volumétrica, além de uma melhor desmoldagem. Outra característica é 

resistência mecânica, pois se o misturador trabalhar em cargas elevadas esta 

resistência cai, sendo o tempo de mistura ideal de 2 a 4 minutos (OLIVEIRA, 2013). 

Para terminar a composição da areia, se faz necessário o uso de aditivos, nos 

quais são adicionados a mistura para acrescentar a areia características necessárias 

para cada tipo de metal e melhorar suas características mecânicas (SOARES et al., 

2010). Os aditivos podem ser, por exemplo, o carvão, adicionada para melhorar o 

acabamento superficial devido aos desprendimentos dos gases; a serragem, para 

melhorar a colapsibilidade e facilitar na desmoldagem; nitrato de amônio, utilizado 

para diminuir a estufagem; enxofre, tendo unção inibidora; ácido bórico, tendo como 

objetivo evitar a queima do metal; resinas sintéticas, utilizada em machos devido a 

sua rapidez de cozimento; resinas tipo furan, que são resinas exotérmicas e 

termoplásticas e por fim tem-se a poliacrylamida, onde sua finalidade é melhorar a 

retenção de umidade (SIEGEL, 1979). 

 

3. 4. TINTAS 

 

As tintas são constituídas com materiais refratários, como grafita, argila, 

dextrina, óleo de linhaça, minério de zircônio dentre outras; com um aglomerante e 

um solvente, água ou álcool, aplicadas em moldes e machos por meio de pinceis ou 

pistolas, no qual o objetivo é melhorar o acabamento superficial da peça fundida, 

evitando inclusões de areia dentre outros defeitos e conferir um melhor acabamento 

nos moldes e machos. A camada de tinta deve ser fina e na queima da tina o 

solvente deve ser totalmente evaporado para evitar um possível defeito na peça final 

(GLÓRIA, 2000). 

 

3. 5. INSPEÇÃO, ENSAIOS E CONTROLE 
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Fazem-se inspeções visuais em todas as peças devido a sua simplicidade; 

inspeção dimensional; líquido penetrante e partícula magnética são realizados para 

verificar defeitos superficiais (GLÓRIA, 2000). Podendo certos defeitos serem 

reparados com solda. É de suma importância que a análise seja feita por um 

inspetor e que os equipamentos utilizados estejam em boas condições (ROSSITTI, 

1993). 

As areias devem passar também por ensaios a fim de verificar seus 

componentes, sendo estes ensaios divididos em analíticos, nos quais se fazem a 

determinação da umidade, podendo estar em excesso ocasionando em bolhas ou na 

deficiência desta, ocasiona em erosão na superfície do molde e canais; 

determinação da argila; análise da granulometria, onde este é de suma importância 

devido ao tamanho do grão estar diretamente relacionado com o tipo de metal a ser 

vazado podendo acarretar em defeitos como bolhas dentro do metal devido ao erro 

na escolha do tamanho do grão; e o ensaio tecnológico, onde se realiza ensaios 

como, por exemplo, a da resistência mecânica, deformação, permeabilidade, 

escoamento, dureza dentre outros e ensaios de alta temperatura, onde se faz a 

análise da colapsibilidade, expansão e contração, resistência a compressão e 

permeabilidade (SIEGEL, 1979). 

 

3. 6. RECICLAGEM 

 

Atualmente se faz necessário um estudo sobre o reuso das areias de 

fundição, pois o setor de fundição é um dos maiores geradores de resíduos, 

principalmente das ADF (Areias Descartadas de Fundição). Um dos principais 

problemas atuais que as indústrias de fundição se deparam é com o descarte desta 

areia, pois em sua maioria são direcionados a centros de resíduos, porém o custo 

para este procedimento é alto devido à falta de demanda destes centros, tendo 

assim uma falta de competitividade e concorrência entre os aterros industriais 

(ABIFA, 2014). 

A necessidade de se criar normas regulamentadoras para este tipo de 

descarte e até mesmo o reuso se faz necessário. Atualmente existem normas, 

procedimentos e métodos de ensaios vigentes no Brasil, regulamentadas pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) como: 
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 NBR 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação: Classe l (perigosos), 

Classe ll (não perigosos) onde se tem a Classe ll A (não inertes) e 

Classe ll B (inertes); 

 NBR 10.005 – Lixiviação de Resíduos – Procedimentos; 

 NBR 10.006 – Solubilização de Resíduos Sólidos – Métodos de 

ensaios; 

 NBR 10.007 – Amostragem de Resíduos – Procedimentos  

Dentro desta classificação, normalmente os excedentes das areias se 

encaixam nas Classes l e ll A, pois estão presentes ligantes químicos e metais 

(COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE DA ABIFA, 1999). 

Em busca de um melhor embasamento para a criação de leis específicas para 

a área de fundição foi criado o ABNT/CB-59 (Comitê Brasileiro de Fundição junto 

com a Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Dentre as 3 formas mais modernas de gerenciamento de resíduos sólidos 

tem-se o reutilizar, reaproveitar e reciclar, porém na impossibilidade de se efetuar 

um destes processos, se faz necessário um tratamento e/ou disposição desta areia. 

Visto isso, atualmente a ADF pode ser encaminhada para centros de resíduos, 

porém mesmo este aterro sendo monitorado, a possibilidade de se reutilizar estes 

excedentes de areia fica inviável devido a possibilidade de materiais estranhos 

também serem depositados nestes aterros. Para muitas fundições brasileiras esta é 

a única alternativa aceita pelos órgãos de controle ambiental (ABIFA, 1999). 

Outra possibilidade é a regeneração desta areia, onde é realizada uma 

limpeza superficial nos grãos de areia para possibilitar a reutilização desta. Os 

principais tipos de regeneração são o por atrição, podendo ser seca (pneumática ou 

mecânica) ou úmida e calcinação, que é uma regeneração térmica, onde a areia em 

contato com o oxigênio a altas temperaturas proporciona a oxidação dos ligantes 

orgânicos, liberando dióxido de carbono e água (BIOLO, 2005), contudo por este 

processo necessitar de um alto investimento e também por não poder ser utilizada 

por todos os tipos de areia, é reduzido o percentual de empresas que o utilizam 

(MARIOTTO, 2000a). 

Por último se tem a possibilidade do reuso desta areia, onde é um processo 

de baixo custo econômico, porém é onde se concentra a maior parte das pesquisas. 

Para isso se faz necessário que as areias descartadas pelas fundidoras possuam 
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especificações de qualidade, dentro de limites e características exigidas para cada 

tipo de aplicação. Nos EUA, este tipo de reciclagem já é muito utilizado devido a 

classificação dos resíduos ser somente em perigosos ou não perigosos, o que 

permite o uso desta areia nas mais diversas áreas como pavimentação asfáltica, em 

obras de terraplanagem, na fabricação de cimentos, artefatos de concreto, tijolos, 

telhas cerâmicas, coberturas finais de aterros ou nas camadas internas, dentre 

outros usos principalmente em aplicações no solo. Visando sustentabilidade e 

melhor aproveitamento das areias no setor de fundição, este processo de reciclagem 

se apresenta como uma ótima solução para o problema das grandes quantidades de 

ADF produzidas no Brasil (SILVA, 2007). 
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4.  FERRO FUNDIDO CINZENTO 

 

4. 1. ASPECTOS GERAIS SOBRE OS FERROS FUNDIDOS 

 

Os ferros fundidos são ligas que contém em sua composição elementos como 

ferro, carbono e silício, onde a quantidade de silício presente nesta liga em sua 

maioria consegue ultrapassar os valores de carbono. Conhecido também como uma 

liga Fe-C-Si, onde pode conter outros elementos como manganês, fósforo e enxofre, 

porém estes dois últimos são classificados como impurezas contidas no ferro. 

(CHIAVERINI, 1986). 

Este material é muito utilizado há tempos na indústria devido a ser de fácil 

produção devido ao seu baixo ponto de fusão, a sua fluidez e a baixa contração que 

favorecem na fabricação de peças com bom rendimento metálico. A definição 

estabelecida pela ASTM (American Society for Testing and Materials) é: “liga 

constituída essencialmente de ferro, carbono e silício, na qual o carbono está 

presente em quantidade maior daquela que pode ficar em solução sólida na 

austenita em solução sólida” (SIEGEL, 1979). 

Os ferros podem ser classificados como ligas que possuem um teor de 

carbono acima de 2%, onde se classificam por apresentarem uma fase eutética que 

se classifica por um teor de carbono de 4,3% de carbono, podendo possuir uma fase 

hipoeutética que varia de 2% a 4,3% de carbono e/ou hipereutética onde o teor de 

carbono está acima de 4,3% (CHIAVERINI, 1986). 

Para verificação dos ferros se faz necessário um estudo relativo ao seu 

diagrama de fases, onde este pode ser metaestável Fe-Fe₃C, onde sua composição 

está acima de 2% de carbono ou estável Fe-C onde a maior parte do carbono se 

apresenta livre na forma de grafita (CHIAVERINI, 1986). 

 

4. 2. FERRO FUNDIDO CINZENTO E SUAS APLICAÇÕES 

 

Dentre os diversos tipos de ferro fundido existentes, este trabalho tem como 

foco o Ferro Fundido Cinzento, no qual é definido por seu teor de carbono e silício, 

que variam de 2,5% e 4,0% e 1,0% e 3,0% respectivamente. A superfície da fratura 

deste material tem aparência acinzentada, por este motivo este nome. Este tipo de 
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ferro fundido, o carbono se apresenta na forma de flocos, veios de grafita, onde são 

formadas por um resfriamento lento no momento da fundição, sendo este 

componente responsável pela boa condutividade térmica do material; e devido ao 

alto teor de silício, no qual também é um elemento grafitizante, no qual auxilia na 

decomposição de cementita para formar grafita. Este tipo de ferro possui resistência 

à tração na casa de 15 a 30kg/mm² sem constar em sua composição de elementos 

de liga, contudo se faz necessário o uso de elementos de liga para se obter 

resistências a tração mínimas entre 35 a 42kg/mm². Porém, é visto que mesmo 

seguindo a estas especificações, algumas pesquisas mostram que se podem obter 

valores maiores em ferros fundidos cinzentos. Outro aspecto importante a ser 

ressaltado, é a resistência a compressão, que neste material pode equivaler a 3 a 5 

vezes da sua resistência a tração (SIEGEL, 1979). 

Quando o assunto se refere à resistência a flexão se faz necessário o uso de 

fórmulas, pois este material não obedece a lei de proporcionalidade de tensões de 

Hooke, devido a seu diagrama ser curvo desde o início da aplicação das tensões e 

devido ocorrer na flexão um grande deslocamento na linha neutra para o lado da 

zona de compressão. Porém, outro aspecto relevante a ser citado, é a propriedade 

elástica, pois este material não representa uma zona elástica e nem de escoamento 

como ocorre em aços, por isso toma-se como valor do módulo de elasticidade o 

valor do ângulo da tangente, pois no diagrama tensão-deformação, corresponde a 

curva formada inicialmente, já o escoamento não sendo definido, toma-se como 

valor limite referencial de escoamento da tensão correspondente a deformação de 

2%, onde corresponde a 85% do limite da resistência a tração (SIEGEL, 1979). 

 Com tudo, seus pontos positivos são muitos, como o poder de amortecimento 

a vibrações, devido a transformação das energias vibratórias em energia térmica, 

como Pauli e Uliana (1996, p.07) citam que: “Absorve muito bem as vibrações, 

condição que torna ideal para corpos de máquinas”.  

Possui resistência a compressão, resistência ao desgaste (fricção, corrosão, 

abrasão e rolamento), quando fundido, possui uma alta fluidez, a contração do 

material é baixa, ponto de fusão baixo e este é um material de baixo custo. Outro 

aspecto favorável ao seu grande uso na indústria é a sua resistência a fadiga, que 

significa o quanto o material consegue resistir sem se romper através de esforços de 

repetição alternados, quando estes submetidos acima de 10 milhões de ciclos. Outro 
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aspecto deste material é sua taxa de contração sólida, que é variável de acordo com 

as ligas que podem ser introduzidas no material, dando origem a uma 

heterogeneidade, conhecida como vazio. No caso dos ferros fundidos cinzentos 

comuns a contração sólida linear é de 1%, a menor dentre os tipos de ferros 

fundidos existentes e sua resistência a impactos comparados aos aços é inferior, 

porém não impede seu uso em componentes mecânicos sofram impactos 

moderados (CHIAVERINI, 1986). 

Outro aspecto do ferro cinzento é a boa condutividade térmica deste material, 

o que favorece sua resistência a choques além de poder ser trabalhado a 

temperaturas acima da ambiente, onde não sua resistência a tração não é afetada 

até a temperatura de 400ºC. Com tudo, a um ciclo de repetição de aquecimento e 

resfriamento, o ferro tende a dilatar, e este crescimento é devido à decomposição de 

cementita, que ao precipitar a grafita, aumenta o volume do ferro (SIEGEL, 1979). 

Ferros cinzentos são amplamente utilizados na indústria automobilística, 

como por exemplo, em blocos de motores, em carcaças, volantes e freios; máquinas 

vibratórias e em bases de equipamentos e equipamentos hidráulicos (GUESSER, 

2009). 

 

4. 3. DIAGRAMA DE EQUILÍBRIO DE FASES DO FERRO FUNDIDO E 

SOLIDIFICAÇÃO 

 

Características específicas das ligas ferrosas estão diretamente relacionadas 

a taxa de resfriamento após a solidificação, seu estado microestrutural encontra-se 

representado no diagrama de equilíbrio de fases, que é uma forma de analisar e 

verificar a temperatura e a composição, onde se verificam as fases de equilíbrio e as 

respectivas mudanças de fases, cuja análise permite verificar o comportamento do 

material de uma peça fundida desde seu vazamento no molde ate seu resfriamento 

completo, detalhando as mudanças de fases que decorrem neste período de tempo 

(GUESSER, 2009). 

O resfriamento isotérmico de uma liga de ferro com 4,3% de Carbono 

(eutético) acontece de forma estável, quando um líquido irá se transformar em 

austenita (ou ferro gama, conhecido por γ-Fe) mais grafita, sendo esta uma reação 

eutética; ou quando a austenita irá se transformar em ferrita (ou ferro alfa, conhecido 
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por α-Fe) mais grafita, sendo esta uma reação eutetóide. Já quando o resfriamento 

acontece de forma metaestável, na reação eutética o líquido se transforma em 

glóbulos de austenita com um fundo de cementita, conhecida como lideburita; ou 

numa reação eutetóide onde a austenita não pode mais existir e o que se obtém é 

ferrita mais cementita, conhecida como perlita, na qual estão dispostas como 

glóbulos de perlita com um fundo de cementita, como é verificado na figura 1, onde 

esta temperatura esta na faixa de 727ºC (GUESSER, 2009 

 

Figura 1 – Diagrama de Equilíbrio Fe-Fe₃C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PIESKE et al., 1976. 

 

Um ferro fundido hipoeutético deve apresentar áreas de perlita, ledeburita e 

cementita, já o hipereutético apresenta cristais de cementita em forma de agulhas 

sobre fundo de ledeburita (MATOS, 2000?). A tranformação eutética é completa até 

todo líquido se transformar em sólido (GUESSER, 2009). 

Este ponto hipoeutético quando situado a esquerda do ponto eutético no 

diagrama, o que significa em teores mais baixos de carbono, e hipereutéticos 



 32 

quando situados a direita no diagrama, com teores mais elevados de carbono 

(SIEGEL, 1978). 

Como já citado anteriormente, pode-se ter um ferro metaestável Fe-Fe₃C, 

conhecido como ferro-carberto de ferro; ou estável Fe-C, denominada ferro-carbono. 

O que faz essa diferenciação são os elementos de liga que podem estar 

influenciando na formação de carbonetos ou de grafita, podendo também ser 

acrescentando elementos para seu retardo. Em sua maioria, as ligas que produzem 

carbonetos são: cromo, vanádio, molibdênio, manganês e tungstênio; já os que 

produzem grafita são: silício, níquel e cobre; podendo a grafita crescer no plano 

basal, sendo esta nodular ou no plano prismático, sendo esta lamelar (CALLISTER, 

2000; GUESSER, 2009). 

Após estas considerações, durante a solidificação através do resfriamento 

lento de ferros fundidos, as mudanças de fase são observadas através da análise de 

ligas hipoeutéticas, eutéticas e hipereutéticas, a partir do diagrama Fe-Fe₃C para 

ferros fundidos brancos, e a partir do diagrama Fe-C, para os ferros fundidos 

cinzentos, vermiculares e nodulares, como é representado no diagrama da figura 2. 

As microestruturas decorrentes em cada caso são responsáveis pelas 

características dos ferros fundidos, onde pode variar em função da composição 

química e da velocidade de resfriamento (VIDAL, 2013). 

   

Figura 2 – Diagrama de Equilíbrio Fe-C-Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              

 

Fonte: CHIAVERINI, 1986. 
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Neste diagrama, para um teor de 2% de Silício, consegue se ver o que foi 

citado anteriormente, o ponto no qual há a formação da austenita mais grafita, e sua 

porcentagem de carbono, além de neste gráfico também ser possível a visualização 

do ponto eutético, hipereutético e hipoeutético. 

Em específico nos ferros fundidos cinzentos a solidificação se da por meio do 

resfriamento, em sua maioria em resfriamento a temperatura ambiente em moldes 

de areia. No ferro fundido, há duas contrações consideráveis, a que se da por meio 

da solidificação, que é cerca de 1%, fator responsável pela boa moldagem das 

peças e pela diminuição de tensões; e a por meio do resfriamento. Esta solidificação 

mais acelerada normalmente ocorre no líquido eutético. Em foco o ferro fundido 

cinzento, na solidificação ocorre a precipitação de grafita, onde esta aumenta o 

volume, compensando a contração do ferro. Outro ponto a ser ressaltado, é o 

controle de fundição, para que o material no forno tenha sua temperatura controlada, 

independente do tipo de forno utilizado, a fim de garantir um produto homogêneo de 

qualidade (SIEGEL, 1979). 

Como já mencionado, Siegel (1979) descreve que no ferro fundido cinzento 

há a formação de grafita. Esta grafita, de acordo com a ASTM e AFS (American 

Foundry Society), pode ser classificadas em 8 tipos de acordo com seu tamanho, 

numeradas de 1 a 8, as quais indicam o tamanho do maior veio de grafita, no qual 

são medidos em polegadas, onde cada número é metade do tamanho do veio 

anterior, além de poderem ser classificadas referente ao a como a grafita esta 

representada nos ferros cinzentos, onde são classificadas em 5 tipos: 

A – Irregular desorientada; 

B – Em roseta; 

C – Desigual irregular; 

D – Interdendrítica desorientada; 

E – Interdendrítica orientada. 

Ou seja, a grafita pode ser classificada por um número no qual irá indicar o 

tamanho do seu veio e uma letra designando a sua distribuição, conforme mostra a 

Figura 3. 

Além desta classificação, segundo Vidal (2013), de acordo com sua 

morfologia, a grafita pode ser classifica e 6 tipos distintos, de acordo com a norma 

ISO 945-1975, onde são eles: 
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Tipo I – Lamelar 

Tipo II – Crab ou Spiky 

Tipo III – Vermicular 

Tipo IV – Nodular Irregular 

Tipo V – Nodular Incerta 

Tipo VI – Nodular Regular 

 

     Figura 3 – Classificação dos tipos de grafita lamelar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Fonte: CHIAVERINI, 1986 

 

Conforme é visto na figura 3, é possível ver a construção de cada tipo de 

veios de grafita, como se da a sua ordenação dentro da estrutura. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo efetuar um estudo 

sobre o processo de fundição do ferro fundido cinzento em areia verde, onde foram 

observadas características referentes ao processo de fabricação, estrutura do ferro 

cinzento e como este material se comporta dentro de um molde de areia verde, 

analisando também propriedades da areia. 

O referente estudo se utilizou de obras de autores renomados além de teses 

de mestrado, efetuando uma ampla revisão de literatura. De uma forma geral, se 

verificou neste estudo que a composição da areia verde utilizada na fabricação de 

moldes e machos esta diretamente relacionada ao acabamento da peça e na 

expulsão de gases provenientes ao vazamento do ferro fundido cinzento, podendo 

assim afetar em características mecânicas e de acabamento da peça final.  

Em vista disso, foi verificado que o objetivo do presente trabalho foi 

alcançado, que consistia em esclarecer como é realizado este processo de 

fabricação além de possibilitar que este trabalho sirva como norte para técnicos e 

acadêmicos para futuras pesquisas referentes ao tema em questão.  

Com tudo, uma análise experimental de amostras de ferro cinzento após o 

processo de fundição em um molde de areia verde seria necessária para um melhor 

esclarecimento referente à estrutura do material, podendo ser analisado com melhor 

clareza como o vazamento do metal líquido em um molde foi afetado por 

características próprias da areia. Outro ponto no qual seria de grande valia para a 

realização de uma pesquisa mais detalhada, seria a técnica metalografica para 

verificar a formação de grafita no material, sua microestrutura e um estudo sobre a 

dureza obtida nesta amostra, verificando possíveis tratamentos térmicos a qual 

poderiam ser aplicados para melhorar suas características mecânicas. 
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