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RESUMO 
 
 

É notável, que nos últimos anos, a conscientização ambiental tem crescido significativamente 
no mundo. Dessa forma, medidas mais sustentáveis têm sido adotadas, sobretudo no ambiente 
empresarial, a fim de manter sua competitividade no mercado de forma econômica e 
ambientalmente correta. Nesse contexto, destacam-se os resíduos gerados pelas empresas, que 
precisam ser tratados ou destinados de maneira que não gere passivos ambientais. Um 
exemplo, são as areias utilizadas na fundição, mais especificamente a areia coberta (areia 
misturada com resina e catalisador) para fabricação de machos, cujos resíduos são destinados 
para co-processamento. Diante dessa importância, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 
regeneração da areia coberta visando sua reutilização no processo, por meio de ensaios 
analíticos e tecnológicos, quando comparado a areia nova. Os ensaios analíticos 
(granulometria, volume de gases e morfologia) e tecnológicos (resistência à tração a quente e 
a frio) visaram à caracterização das areias quanto à qualidade, características necessárias para 
confecção dos machos e resistência na moldagem. Também foi realizada análise do cenário 
econômico, em que o próprio fornecedor de areia regenerada fica incumbido de regenerar a 
areia contaminada e fornecer como areia nova para o processo, eliminando o custo de 
destinação de resíduos. Desta forma, com base nas análises realizadas, foi verificado que a 
areia regenerada pode ser empregada no processo. Entretanto, é necessário alinhamento com o 
fornecedor em termos da quantidade de resina aplicada na cobertura, que pode gerar danos ao 
processo se não for controlada. Além disso, foi verificada como vantagens da regeneração 
uma redução de 8% nos gastos totais com areia coberta e o fato de se constituir uma 
alternativa mais ambientalmente viável. 
 
Palavras-chave: Fabricação de machos. Destinação de resíduos sólidos. Areia coberta. 
Regeneração. 
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ABSTRACT 
 
 

It is remarkable how in the past years the environmental awareness has increased considerably 
throughout the world. In this way, more sustainable measures have been adopted, especially 
in the business environment, in order to maintain its competitiveness in the market in an 
economical and environmentally correct way. In this context, the solid waste generated by 
companies is highlighted, which need to be treated or disposed in order not to generate 
environmental liabilities. Such an example, are the sands used in the foundry, specifically 
core sand (sand mixed with resin and catalyst) to manufacturing shell cores, which waste is 
disposed for co-processing. Facing this importance, the objective of the present study was to 
evaluate the thermal reclamation of core sand aiming its reuse in the process, through 
analytical and technological tests, when compared to the new sand. The analytical tests 
(granulometry, gas volume and morphology) and technological (hot and cold tensile strength) 
aimed at the characterization of the sands in terms of quality, necessary characteristics for the 
preparation of the cores and resistance in the molding. An analysis of the economic scenario 
was also carried out, in which the reclaimed sand supplier is responsible for reclaiming the 
contaminated sand and providing new sand for the process, eliminating the waste disposal 
cost. Thus, based on the analysis performed, it can be concluded that the reclaimed sand can 
be used in the process. However, alignment with the supplier is required in terms of the 
amount of resin applied to the cover, which can cause damage to the process if not controlled. 
In addition, it was verified as advantages of reclamation a reduction of 8% in total expenses 
with core sand, complementary to the most environmentally viable alternative. 
 
Key-words: Shell core casting. Solid waste disposal. Core sand. Reclamation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A fundição é um dos processos mais antigos e também mais eficientes na fabricação de 

peças metálicas, de materiais ferrosos e não ferrosos, que consiste em preencher com metal 

fundido (líquido) a cavidade de um molde com formato e características da peça a ser 

fabricada [1]. 

O processo de fundição envolve várias etapas: i) confecção do ferramental (modelação); 

ii) confecção do macho (macharia); iii) confecção do molde (moldagem); iv) fusão do metal; 

v) vazamento do metal; vi) desmoldagem e vii) rebarbação [1]. 

Na etapa de modelação é preparado o ferramental, também chamado de modelo pois é 

quem dará forma a peça final que se deseja fabricar, ou seja, a peça fabricada será exatamente 

igual ao “modelo” que deu origem a ela. Geralmente é fabricado de alumínio ou aço, pois são 

utilizadas inúmeras vezes para a fabricação das peças. 

Na etapa de macharia são confeccionados os machos de areia, dispositivos que têm a 

finalidade de formar os vazios e furos da peça. Os machos são utilizados para dar estrutura a 

peça e depois são retirados, cujo objetivo principal é deixar a peça oca e não maciça, para que, 

posteriormente, outros mecanismos sejam montados em seu interior.  

Na fabricação dos machos utiliza-se a areia coberta, que também pode ser chamada de 

areia shell, areia fenólica ou areia de macharia. A areia coberta é constituída, basicamente, de 

areia fina, que deve ser isenta de argila ou impurezas, acrescida de resina e catalisador, que 

funcionam como aglomerante da areia, podendo ser do tipo poliéster, ureia formaldeído ou 

fenolformaldeído, e que geralmente corresponde de 3 a 10% do macho fabricado [2].  

Molde é o dispositivo no qual o metal fundido é despejado [1]. Na etapa de moldagem é 

usada a areia verde, também chamada de areia de fundição ou areia de moldagem, cuja 

finalidade é a confecção do molde, e é assim denominada “verde” porque a mistura mantém 

sua umidade original, ou seja, o molde formado pela mistura não passa por processo de 

secagem e deve ser capaz de resistir às altas temperaturas dos metais líquidos. 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de peças fundidas, com cerca de 

2.296.916 toneladas em 2009 (ano que apresentou maior produção da última década), o que o 

coloca na sétima posição do ranking, sendo que, para essa fabricação são necessários entre 6 e 

7 milhões de toneladas de areia coberta e areia verde, em que cerca de 90% da areia pode ser 

reciclada no processo [1]. 
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A necessidade de medidas e conscientização ambiental está cada vez mais forte no 

mercado mundial, e a tendência de se adquirir alternativas sustentáveis tem evoluído não 

somente devido à regulamentação ambiental, como também, devido às questões econômicas.  

No desenvolvimento sustentável, a reciclagem e a diminuição de resíduos estão diretamente 

ligadas à manutenção da competitividade empresarial [2]. 

Entretanto, as indústrias de fundição produzem resíduos que não são inertes para o 

descarte, como as areias residuais dos sistemas de macharia e moldagem. Isso corresponde a 

ordem de 1 milhão de toneladas de areia contaminada ao longo do processo, que tem de ser 

descartada e avaliada [3]. 

Tratando especificamente da areia coberta que é o objeto desse trabalho, uma das 

primeiras opções utilizadas e bem conhecidas é à disposição de areia em aterros controlados. 

Entretanto, uma opção para a destinação trata-se do co-processamento, o qual consiste em 

uma técnica usada para destruir resíduos industriais de maneira responsável e definitiva, sem 

a criação de passivos ambientais. A partir desses resíduos é possível extrair o alto poder 

calorífico das matérias-primas, produzindo combustíveis potentes o bastante, por exemplo, 

para utilização em indústrias cimenteiras [4]. Outra possibilidade de tratamento da areia 

coberta é o processo de regeneração, englobando calcinação, separação, e algumas operações 

unitárias.  

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 2004 [5], a areia coberta 

é considerada um resíduo sólido, que são resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que 

resultam de atividades industriais, domésticas, hospitalares, comerciais, agrícola, de serviços 

etc. Referente a classificação, a areia coberta se enquadra na classe de resíduos “Classe IIA” – 

Não inertes, isto é, aqueles que não se enquadram nas classificações de Resíduos Classe I – 

Perigosos ou Classe IIB – Inertes. Os resíduos Classe IIA podem apresentar características de 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade com possibilidade de acarretar riscos a 

saúde ou ao meio ambiente, por isso requerem cuidado na destinação. 

A reciclagem e reuso da areia coberta se situam em um estágio acima do co-

processamento na pirâmide dos principais tratamentos de resíduos sólidos (Figura 1), isto é, 

são ambientalmente mais corretos, combinados com o fator econômico. 
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Figura 1: Principais tratamentos de resíduos sólidos. 

 
Fonte: Higino [6] 

 

Dessa forma, neste trabalho foi realizada a caracterização físico-química da areia 

coberta utilizada na confecção de machos em uma empresa do setor metalúrgico localizada 

em Jacareí/SP. Também foi realizado um estudo técnico e econômico referente às medidas de 

recuperação da areia coberta em detrimento do co-processamento dos resíduos que hoje é 

utilizado pela empresa, que além de apresentar um custo elevado, tem ainda, o frete de envio. 

Com o suporte da empresa estudada e auxílio de fornecedores de areia coberta, que 

atualmente dispõem da tecnologia de regeneração, foi possível analisar as operações 

envolvidas e comparar a qualidade da areia regenerada com a areia coberta nova, a fim de se 

verificar a melhor alternativa, considerando as condições ambientais e econômicas. 

A empresa estudada fabrica válvulas de descarga, de hidrantes, domésticas e industriais 

e está no mercado desde a década de 40. A liga utilizada na fundição é de bronze 85%. 

Atualmente, utiliza-se aproximadamente 33 toneladas de areia coberta por mês na unidade de 

Jacareí, e essa mesma quantidade é destinada na forma de resíduo para co-processamento em 

Arujá/SP, cujo custo é de R$ 250,00 por tonelada mais um frete de R$ 40,77 a tonelada. A 

areia coberta é adquirida, atualmente, ao custo de R$ 610,24 por tonelada. 

 



15 

 

2. ETAPAS DO PROCESSO DE FUNDIÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE 

VÁLVULAS EM UMA EMPRESA DO SETOR METALÚRGICO EM 

JACAREÍ/SP 

 

Uma das válvulas fabricadas pela empresa estudada pode ser observada na Figura 2, 

que é a peça final obtida pelo processo de fundição em bronze. 

 

Figura 2: Válvula de descarga 

 
Fonte: Autor 

 

Para que a peça seja fabricada, o metal fundido é pré-aquecido num forno a uma 

temperatura de 1180o C e é derramado no molde, conforme Figura 3. 

 

Figura 3: Vazamento de bronze 

  
Fonte: Autor 

 

O molde é confeccionado por meio da areia verde, cuja composição do agregado 

granular refratário é feita por areia-base geralmente contendo sílica (SiO2), cromita, zirconita, 

mais argila (como aglomerante) e água.  
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Os moldes de areia são os que suportam melhor as altas temperaturas de fusão não só na 

produção de peças de aço e ferro fundido, mas também de peças de ligas de alumínio, latão, 

bronze e magnésio [7]. 

A preparação do molde consiste em compactar mecanicamente a mistura refratária 

plástica (areia verde) sobre o ferramental (Figura 4), que varia de acordo com o tipo de 

válvula a ser fabricado. Um equipamento mecânico forma um pacote de areia que é feito em 

duas partes (esquerda e direita), que irá adquirir a forma do ferramental utilizado com 

algumas cavidades, por onde o metal derretido irá passar. Também é nesse momento que o 

macho de areia é encaixado dentro do molde para que dê a forma necessária à peça final [7]. 

Diferentemente do molde, que é uma peça em areia que delimita as partes externas da 

peça fundida, o macho é uma peça em areia que delimita as partes internas (vazios) [1]. Após 

a solidificação e esfriamento da peça fundida, o molde de areia verde segue por uma esteira 

até um tambor, onde o molde é desfeito. Esse tambor é rotativo e sua função é fazer com que 

o macho se desprenda da peça. Caso a peça ainda contenha algum pedaço de macho, ao sair 

do tambor, a peça é martelada por um funcionário que fica posicionado na saída das peças, 

para que seja removido qualquer resquício de macho de areia. 

 

Figura 4: Confecção do Molde  

   
Fonte: Autor 

 

A confecção dos machos é feita por meio do processo “shell molding” (moldagem em 

casca). Nesse caso é utilizado um tipo de areia conhecida como areia coberta, já descrita 
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anteriormente, que é composta por resina e catalisador. Depois de confeccionado, o macho é 

encaixado numa placa em um equipamento, que em seguida é encaixada no molde. 

Um funcionário é responsável por colocar os machos na placa (Figura 5). Dependendo 

do tipo de válvula a ser fabricada essas placas são trocadas, permitindo o encaixe exato dos 

machos tanto na placa quanto no molde. Na Figura 6 é apresentado o macho já encaixado no 

molde. 

 

Figura 5: Machos prontos para serem encaixados no molde 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 6: Macho encaixado no molde 

 
Fonte: Autor 



18 

 

No processo de confecção do macho, o ferramental (que varia de acordo com o tipo de 

válvula) é fixado numa placa de separação e ambos são aquecidos até 250ºC por bico de gás. 

A areia coberta se encontra num reservatório localizado embaixo do ferramental. O 

ferramental se fecha, e existe um dispositivo basculante responsável por girar o equipamento 

a 180º, onde o reservatório passa a ocupar a parte superior do ferramental e então a areia 

coberta é soprada para dentro do mesmo (Figura 7). Com o aquecimento, a resina se funde e 

adere a areia, promovendo uma união firme da areia e formando uma casca de 10 a 15 mm de 

espessura sobre o ferramental.  

  

Figura 7: Processo de formação do macho de areia coberta 

    
Fonte: Autor 

 

 O equipamento volta para sua posição inicial e o ferramental ainda é mantido aquecido 

para que haja a cura total da resina, e todo esse ciclo leva em torno de 60s. Feito isso, o 

ferramental se abre e o macho está pronto para ser retirado (Figura 8). Geralmente utiliza-se 

um jato de ar para facilitar a retirada e então o macho é armazenado manualmente em uma 

caixa para que seja resfriado à temperatura ambiente. 
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Figura 8: Macho de areia confeccionado 

 
Fonte: autor 

 

Os machos podem ser armazenados durante algumas semanas, ou conforme a demanda 

já podem ser enviados diretamente para o próximo processo, para serem encaixados nos 

moldes. A Figura 9 mostra o processo final da macharia, em que diversos machos são 

armazenados numa caixa protetora de acordo com o tipo de válvula a ser fabricada. 

 

Figura 9: Armazenamento dos machos de areia 

 
Fonte: autor 

 

Para que os machos possam ser confeccionados é necessário manter sempre abastecidos 

os reservatórios de areia coberta e os silos, cujo fornecimento se dá em “big bags”, que ao 

serem carregados nos silos são transferidos ao reservatório por sucção. 
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Explicado brevemente todo o processo de fundição para a produção de válvulas, 

destaca-se que o objeto desse estudo é o resíduo de macho, pois durante o processo de 

fundição o macho fica completamente envolto em metal líquido, e após resfriamento o mesmo 

deve ser retirado de dentro da peça. O molde é desfeito por impacto assim que tomba, por 

meio de uma esteira, no tambor rotativo, e a peça é submetida a um processo de atrito dentro 

do tambor para que o macho seja retirado totalmente. A partir do momento que o macho sai 

do tambor já é considerado um macho refugado (Figura 10), pois está quebrado, enrijecido e 

contaminado com resina e pequena porcentagem de metal, e atualmente é encaminhado para o 

co-processamento. 

 

Figura 10: Tambor rotativo e resíduos de machos 

    
Fonte: Autor 

 

O objetivo desse trabalho foi estudar uma alternativa para o co-processamento que 

consiste na regeneração da areia coberta usada para a confecção dos machos.  

Uma das principais dificuldades no processo de regeneração é a diferença de 

granulometria da areia, que necessita de um processo de classificação e que acaba 

encarecendo o sistema. Assim, é importante conhecer a granulometria e características físico-

químicas do resíduo que entrará para regeneração, facilitando o processo de recuperação. Por 

isso, os resíduos de areia coberta são depositados em um galpão, sendo separados por 

granulometria (Figura 11). 

 

 

 



21 

 

Figura 11: Resíduos de areia coberta 

  
Fonte: Autor 

 

Na primeira etapa de regeneração, os resíduos dos machos são carregados em um silo e 

passam por um destorroamento, pois muitas vezes os mesmos não estão totalmente moídos e 

se encontram em tamanhos diferentes (Figuras 12 e 13), fazendo com que o tratamento 

térmico não seja homogêneo. A areia após esse processo adquire uma coloração preta por 

estar contaminada com resina e catalisador e possivelmente alguma fração metálica. Em 

seguida, essa areia já está pronta para a calcinação.  

 

Figura 12: Etapas da regeneração 

 
Fonte: Adaptado de Peixoto [2] 
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Figura 13: Etapa de destorroamento. 

   
Fonte: Autor 

 

A calcinação é um tratamento térmico de sólidos, capaz de promover transformações 

físico-químicas como a eliminação de substâncias voláteis neles contidas. Basicamente, 

compõe-se de um forno que opera em torno de 950 oC e provoca a queima do material, 

eliminando consideravelmente a resina e contaminantes que revestem o material analisado. A 

Figura 14 apresenta um forno moderno, composto por um silo de alimentação e um 

calcinador. 

 

Figura 14: Carregamento do resíduo para tratamento térmico. 

   
Fonte: Autor 
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Assim, a areia de coloração preta (Figura 15a) que entra no calcinador sai com 

coloração branca (Figura 15b) após a calcinação. A areia que estava contaminada com resina 

e catalisador passa pelo tratamento térmico, sendo regenerada. Muitos fornecedores informam 

que essa areia tem qualidade melhor do que a areia nova, pois os grãos já estão inchados e tem 

melhor aproveitamento no processo de fundição. 

 

Figura 15: Coloração da areia (a) antes e (b) após o processo de calcinação. 

   
Fonte: Autor 

                                                  

Posteriormente, a areia regenerada descansa por algumas horas, até que alcance a 

temperatura ambiente. Uma desvantagem, porém, dessa recuperação é a existência de uma 

fração maior de “finos” na areia, que aumenta a superfície de contato e prejudica a 

aglomeração da areia ao sistema ligante [2]. Para isso, o forno dispõe de um exaustor de finos 

que auxilia na separação dos mesmos durante a calcinação, e por meio de uma tubulação 

metálica esses finos são retirados do processo. Os finos são necessários na areia regenerada 

em pequenas proporções (geralmente em torno de 10%) auxiliando na religação química da 

areia posteriormente.  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os materiais utilizados neste trabalho foram: areia coberta nova e areia coberta 

regenerada, como apresentado na Figura 16. 

 

 

 

a b 
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Figura 16: Amostras coletadas em empresas 

 
Fonte: Autor 

 

A areia coberta regenerada foi caracterizada fisico-quimicamente, em comparação com 

a areia coberta nova quanto à qualidade, características necessárias para confecção dos 

machos e resistência na moldagem. 

Os métodos usados para a caracterização podem ser divididos em ensaios analíticos e 

ensaios tecnológicos. Os ensaios analíticos têm como objetivo a caracterização da areia 

coberta regenerada e areia coberta nova, quanto à proporção e características dos 

componentes das areias; já os ensaios tecnológicos têm como objetivo avaliar as propriedades 

mecânicas, ratificando as condições requeridas pelo uso na macharia [2]. 

Os ensaios analíticos realizados foram: i) granulometria, utilizando o equipamento 

vibrador de peneiras, ii) volume de gases, por meio do aparelho de volume de gases e iii) 

morfologia, utilizando o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Os ensaios 

tecnológicos foram: iv) resistência à tração a quente (RTQ), por meio do testador de tensão 

em shell a quente e v) resistência à tração a frio (RTF); por meio da máquina universal de 

ensaios MRUD. 

Os ensaios foram realizados no laboratório da própria empresa, com exceção do MEV 

realizado no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) da Universidade do Vale do 

Paraíba (UNIVAP). Os dados coletados nos ensaios analíticos foram utilizados para 

confirmação do módulo de finura AFS (abreviação de American Foundrymen Society, ou 

Sociedade Americana de Fundição) e concentração da areia, bem como para comparação das 

areias nova e regeneradas com dados da literatura, a fim de verificar a sua qualidade e 

características. Adotou-se como critério que as características da areia regenerada deveriam 

estar compreendidas num intervalo de valores baseado no histórico de fornecimento, a fim de 

obter um desempenho equivalente a uma areia nova. Este critério estatístico pode ser 
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observado em trabalhos de regeneração de areia utilizados na fundição da General Motors, 

Michigan, Estados Unidos [2]. 

No ensaio de granulometria foi avaliada a distribuição, em porcentagem, dos diversos 

tamanhos de grãos de areia. O ensaio consistiu na utilização de um vibrador de peneiras 

(Figura 17a), modelo “T” do fabricante Produtest, que é composto de nove peneiras de 

diferentes malhas umas sobre as outras, mais um prato de fundo. A concentração 

granulométrica final de uma amostra pode ser representada pela soma da fração retida nas três 

peneiras consecutivas que mais apresentam material retido, isto é, as três malhas que mais 

retiveram material. A porcentagem de finos é calculada pela soma da fração retida nas duas 

últimas peneiras (malhas 200 e 270), que representam a menor abertura das peneiras, mais a 

quantidade retida no prato. 

A partir desse teste, é calculado o módulo da areia, chamado de módulo de finura AFS 

conforme mencionado anteriormente, por meio da seguinte fórmula [8, 9, 10]: 

 

, onde: 

 

gi = quantidade, em gramas, de material retido na peneira i; 

mi = coeficientes arbitrários definidos pela AFS (Quadro 1). 

 
Figura 17: (a) Vibrador de peneiras e (b, c e d) Aparelho de volume de gases. 

   
Fonte: Autor 

 

a b d 

c 
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Quadro 1: Série de peneiras utilizadas, com as respectivas aberturas nominais e coeficiente mi 

PENEIRA Nº ABERTURA NOMINAL (mm) mi 
20 0,85 10 
30 0,595 20 
40 0,42 30 
50 0,3 40 
70 0,21 50 

100 0,15 70 
140 0,105 100 
200 0,074 140 
270 0,053 200 

Prato 0,02 300 
Fonte: Adaptado de Mariotto [8] e Rampazzo [10] 

 

Para o ensaio de volume de gases foi utilizado um aparelho medidor de gases, modelo 

nº 682, do fabricante Dietert. Neste ensaio foi determinada a evolução de gases da areia em 

análise a fim de se verificar se em determinado instante, após o vazamento do metal, poderá 

ocorrer uma evolução de gases prejudicial ao fundido. O método consiste no deslocamento de 

uma coluna líquida, provocado pela pressão do gás gerado durante a queima da amostra, ou 

seja, determinação da pressão de gás desprendido por uma amostra, a uma temperatura pré-

estabelecida, comparando-se com os resultados da literatura [11]. 

Na Figura 17b é apresentado o aparelho de volume de gases, e na Figura 17c verifica-se 

o tubo de combustão lateral que recebe o material de análise. O material é colocado em um 

almofariz (Figura 17d) e esse é inserido no tubo de combustão, onde permanece por cerca de 

1 minuto a uma temperatura de aproximadamente 944ºC. 

Para a determinação da morfologia dos grãos de areia foi utilizado o Microscópio 

Eletrônico de Varredura (EVO MA10; Zeiss) acoplado ao EDS (abreviação de Energy 

Dispersive x-ray Spectrometer ou Espectrômetro de Energia Dispersiva de raios x). Por meio 

dessa técnica é possível obter imagens de alta ampliação e resolução, porém de caráter virtual, 

já que o que é visualizado no monitor do aparelho é a energia transcodificada emitida pelos 

elétrons. O EDS mede a energia emitida pelos elétrons que quando excitados, mudam de 

níveis energéticos e retornam para sua posição inicial. Os elétrons de um determinado átomo 

emitem energias distintas, sendo possível determinar quais os elementos químicos estão 

presentes naquele local, já que o diâmetro reduzido do feixe permite a determinação da 

composição de amostras de tamanhos muito reduzidos (< 5 µm). Assim, o uso em conjunto 

MEV-EDS é de grande importância na caracterização de materiais, pois enquanto o MEV 
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proporciona imagens muito reais, o EDS permite mapeamento da distribuição de elementos 

químicos na amostra [12]. 

Para os ensaios de resistência à tração a quente e a frio foram confeccionados corpos de 

prova (Figura 18), por meio de um processo que reproduz exatamente o processo de 

confecção dos machos utilizados na fundição. 

 

Figura 18: Confecção dos corpos de prova 

       
Fonte: autor 

 

O ensaio de resistência à tração a quente foi realizado em um testador de tensão em 

shell a quente, modelo nº 365-A do fabricante Dietert, e recondicionado pela Tecnofund 

(Figura 19a), a uma temperatura de aproximadamente 232ºC, em que as amostras de areia 

foram compactadas em uma caixa a temperatura constante (Figura 19b), e concomitantemente 

ao aquecimento a amostra sofreu uma tensão (Figura 19c) até seu rompimento. Os resultados 

foram computados e utilizou-se a média aritmética para o cálculo do valor final. 

Já o teste de tração a frio foi realizado em uma máquina de ensaio, modelo MRUD do 

fabricante Tecnofund, que é capaz de realizar diversos ensaios a frio, inclusive o RTF (Figura 

19d). Foi acoplado um dispositivo para RTF no lado esquerdo do equipamento, que então 

pôde receber os corpos de prova já resfriados a temperatura ambiente. Como se pode observar 

na Figura 19e, o corpo é tracionado aos poucos até que haja a ruptura da amostra (Figura 19f). 

Foram utilizados cerca de 9 corpos de prova para cada teste (tração a frio e a quente) da 

areia coberta nova, e foram repetidos os mesmos procedimentos para a areia coberta 

regenerada. Foi feita a média aritmética de cada um dos resultados, os quais foram 

comparados entre si e com a literatura. 
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Figura 19: RTQ e RTF 

 

   

 

   
Fonte: autor 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Existem diversas variáveis que são representativas e que devem ser controladas a fim de 

se obter êxito num processo de fabricação de machos. Um exemplo é a qualidade da areia 

coberta usada, pois impacta diretamente no produto final e, por isso, sua caracterização foi 

avaliada neste trabalho [1]. 

Os resultados dos ensaios de granulometria podem ser observados nas Figuras 20 e 21. 

As três primeiras colunas mostram, respectivamente, o tamanho das peneiras (nove peneiras), 

a porcentagem de areia retida em cada uma delas e a porcentagem acumulada. As figuras 

também apresentam os valores de concentração, módulo e a porcentagem de finos. As areias 

cobertas novas e regeneradas apresentaram, respectivamente: concentração de 88,66% e 

88,58%, módulo de 85 e 82 e porcentagem de finos de 7,42% e 7,56%. 

A importância dos ensaios realizados se dá pelas propriedades necessárias que a areia 

coberta deve apresentar para que o macho desempenhe sua função correta e efetiva na 

moldagem. É necessária uma homogeneização da areia e por isso se avalia a concentração, já 

que se consideram as três peneiras consecutivas que mais apresentam material retido, e a 

soma deve ser no mínimo 75%. Isso é relevante, pois o tamanho dos grãos pode ser diferente 

em uma mesma amostra, porém essa diferença não pode ser excessiva, o que causaria uma 

desconformidade na formação dos machos [2]. As areias avaliadas apresentaram concentração 

acima da especificação mínima. 

A granulometria deve ser controlada, pois a areia utilizada no processo é a 80/100, dessa 

forma seu módulo deve estar entre 80 e 100 uma vez que tamanhos diferentes de grãos 

poderiam causar problemas na cura do macho e necessitariam de quantidades maiores de 

resina para o aglutinamento [1]. Os resultados mostraram que ambas as areias estão dentro da 

especificação. 

O mesmo ocorre para a porcentagem de finos. Os finos são necessários na areia coberta 

em pequenas proporções (máximo de 12% de finos, mas na prática se trabalha em torno de 

10%) e devem necessariamente compor a areia e auxiliar na ligação química termicamente. 

Porém esse número deve ser controlado, pois uma quantidade significativa de finos dificulta a 

aglutinação da areia, já grãos menores tendem a prejudicar a ligação e fazem com que os 

machos fiquem fracos e sem resistência [2]. A porcentagem de finos ficou abaixo da 

especificação máxima para ambas as areias avaliadas. 
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Figura 20: Caracterização das propriedades da areia coberta nova 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 21: Caracterização das propriedades da areia coberta regenerada 

 
Fonte: Autor 

 

Referente à concentração, os resultados foram praticamente idênticos. Já o módulo de 

finura da areia coberta nova foi maior que da regenerada, e isso se deve ao fato dos grãos da 

areia nova ser mais homogêneos que o da regenerada (retenção praticamente idêntica nas 

peneiras 100 e 140, enquanto a regenerada apresentou maior retenção na 100 do que na 140); 

entretanto, ambos os resultados são satisfatórios. Com relação à porcentagem de finos, os 

resultados também foram satisfatórios; observa-se, porém, que a quantidade de finos é um 
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pouco maior na areia regenerada o que permite concluir que, durante a calcinação, há atrito 

entre os grãos de areia, fazendo com que haja a quebra em grãos menores na regeneração [2]. 

A curva de distribuição granulométrica da areia coberta nova pode ser visualizada no 

Gráfico 1a, e representa uma curva característica padrão, em que as maiores porcentagens 

retidas foram nas peneiras de 100 e 140. Já a curva da distribuição granulométrica da areia 

coberta regenerada pode ser visualizada no Gráfico 1b, e também representa uma curva 

característica padrão, mas diferentemente da curva da areia nova, apresenta um pico de 

retenção na peneira 100. 

 

Gráfico 1: Distribuição granulométrica da areia coberta nova x regenerada

  
Fonte: Autor 

 

Com relação ao volume de gases, o desejável deve ser de no máximo 7 cm³/g, e o 

resultado obtido na areia nova foi de 6 cm³/g; já na areia regenerada obteve-se o resultado de 

7,8 cm³/g, portanto um pouco fora da especificação (Figuras 20 e 21). 

O volume de gases é de grande relevância, pois durante o vazamento do metal poderá 

ocorrer uma evolução de gases prejudicial ao fundido. Dessa forma é necessário que a areia 

esteja no padrão correto, com umidade e fluidez especificada e tempo de cura desejável para 

que macho esteja com a espessura correta e não tenha aderência ao material fundido [11]. 

O fato do volume de gases da areia regenerada ter sido acima do especificado pode 

implicar num aumento da espessura necessária do macho ou aderência ao material fundido, 

dificultando a remoção ou até mesmo prejudicando a quebra do macho após o vazamento. 

Entretanto, é um fator que pode ser corrigido junto ao fornecedor, reajustando a quantidade de 

resina aplicada na cobertura até que se atenda aos requisitos especificados [11]. 

Os resultados dos ensaios de resistência à tração a quente (RTQ) e a frio (RTF) também 

são apresentados nas Figuras 20 e 21. A resistência à tração a quente deve ser no mínimo 160 

PSI, e se obteve valores acima da especificação para a areia nova (275 PSI) e principalmente, 

a b 
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para a areia regenerada (368 PSI). O mesmo foi verificado para RTF com a areia regenerada, 

obtendo-se valor de 562 PSI com valor acima da especificação (entre 300 e 550 PSI). Isso se 

deve, também, ao teor de resina acima do permitido, o que significa uma resistência a frio 

além do necessário e que certamente implicaria na dificuldade de quebra do macho após a 

desmoldagem. A quebra do macho deve ocorrer obrigatoriamente no tambor rotativo, e em 

alguns casos permanece algum resquício, sendo necessário que um operador martele a peça 

até que qualquer resíduo seja removido; porém, uma resistência mecânica maior poderia 

ocasionar uma dificuldade até mesmo para o operador remover os restos de macho, o que 

inviabilizaria o processo [2]. 

Esse é um problema, que também pode ser corrigido por meio de um alinhamento com 

o fornecedor sobre as especificações da empresa e as quantidades máximas de resina que se 

aplicam ao processo.  

Os testes de resistência mecânica são extremamente importantes, pois a tração a quente 

indica se haverá quebra do macho antes do término do vazamento do metal, o que prejudicaria 

totalmente a evolução do processo já que o macho é quem recebe o metal fundido e deve ter 

uma resistência tal que não se rompa até que a válvula esteja moldada. Por outro lado, a tração 

a frio também deve ser monitorada, pois, ao mesmo tempo em que o macho não pode ser 

fraco e deva resistir ao metal fundido, ele não pode ser muito resistente, pois dificultaria a sua 

retirada após endurecimento da peça. O macho deve ser quebradiço ao sofrer atrito do tambor 

rotativo, já que após a moldagem da peça o macho já cumpriu sua tarefa e deve ser retirado de 

dentro da mesma [1]. 

Por fim, foi realizada a caracterização quanto à morfologia dos grãos das areias como 

apresentado nas Figuras 22, 23 e 24. A Figura 22 comprova que, no processo de regeneração, 

há atrito entre os grãos de areia, fazendo com que haja quebra de grãos e aumento do número 

de finos, como também já foi demonstrado na análise granulométrica. A Figura 22b mostra 

que a areia regenerada tem grãos menores e em maior quantidade. Isso significa que, durante 

o processo de regeneração, é importante que haja uma exaustão correta e efetiva, eliminando a 

porcentagem de finos, que não pode ultrapassar os 12% conforme o módulo de finura [2]. 

Também pode ser observado que as características dos grãos são diferentes. Os grãos da 

areia regenerada podem ser caracterizados como sub-angulares, já que apresentam desgaste e 

arredondamento em suas extremidades devido ao atrito sofrido nas etapas de regeneração, 

enquanto que os grãos da areia nova podem ser caracterizados como angulares, pois 

apresentam cantos irregulares. De acordo com a literatura, as principais alterações das areias 
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regeneradas cobertas, em detrimento das areias novas cobertas, são um maior número de finos 

e diminuição do coeficiente de angularidade [2]. 

Na Figura 23 é possível verificar a diferença no tamanho dos grãos. Enquanto a areia 

nova apresenta um comprimento médio de 262 µm, a areia regenerada apresenta 172,2 µm, o 

que demonstra a diminuição no tamanho dos grãos, e consequentemente o aumento de finos. 

A Figura 24 traz uma ampliação mais nítida que as anteriores, permitindo visualizar o 

interior dos grãos de areia. Nota-se que a areia nova tem superfície mais grosseira, 

provavelmente devido à extração e processamento da areia, já a regenerada, que foi 

reprocessada e recoberta, tem uma superfície mais linear, ainda que um pouco áspera; porém 

nada impede a cobertura da resina, que é similar em ambos os casos [2]. 

 

Figura 22: Morfologia de amostras de areia (a) nova e (b) regenerada com aumento de 200X 

    

Fonte: Autor 
 

Figura 23: Morfologia de amostras de areia (a) nova e (b) regenerada com aumento de 500X 

    

Fonte: Autor 
 

 

 

a b 

a b 
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Figura 24: Morfologia de amostras de areia (a) nova e (b) regenerada com aumento de 2000X 

   

Fonte: Autor 
 

Os resultados da análise da composição química das amostras de areia coberta nova e 

regenerada avaliada por EDS são apresentados no Quadro 2. É possível observar os três 

elementos mais abundantes: carbono, oxigênio e silício.  

 

                                 Quadro 2: EDS 

Elemento % em peso % atômica 
Areia coberta nova 

C 53% 64% 
O 29% 26% 
Si 18% 10% 

Areia coberta regenerada 
C 44% 59% 
O 33% 30% 
Si 23% 11% 

 

 

 

   

     Fonte: Autor 
 

O carbono e oxigênio são providentes da resina, um componente orgânico que, em sua 

composição, apresenta esses dois elementos principais. O silício (Si) é a base da areia, 

proveniente de rochas e minerais. É encontrado, principalmente, na forma de dióxido de 

silício (SiO2), também conhecido como sílica [1]. 

Dessa forma, pode-se concluir que ambas as amostras foram cobertas igualmente, pois 

se somando as porcentagens de carbono e oxigênio tem-se: 90% e 89% para areia nova e 

regenerada, respectivamente. Dessa forma, o processo de regeneração não influenciou a 

cobertura da areia regenerada. 

É importante destacar que, após a regeneração, há pequenos resquícios de 

contaminantes (resinas impregnadas) que podem não ter sido eliminados na calcinação, o que 

a b 
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pode ocasionar problemas na cobertura e alterar a quantidade de resina necessária para 

aplicação. Os contaminantes não são representativos no processo e não interferem 

diferentemente nos machos, porém é importante analisar a quantidade de resina para cobrir as 

areias regeneradas a fim de se obter a especificação correta, evitando que haja excedentes [2]. 

De acordo com a literatura, o efeito da presença das partículas contaminantes pode ser 

combatido através da eliminação gradual dos finos por meio de um sistema eficiente de 

exaustão ou de mistura com areia nova (que deve ser evitada devido à redução de custos). 

Assim, é possível destacar que os sistemas de classificação e exaustão de uma empresa 

regeneradora consistem em equipamentos e operações tão importantes e vitais quanto o 

próprio sistema de calcinação aplicado [2]. 

Após toda a análise dos resultados, faz-se necessário ilustrar o cenário econômico no 

qual essas propostas estão inseridas. O custo de aquisição da areia coberta nova é de R$ 

610,24 a tonelada; e o custo de destinação é de R$ 250,00 por tonelada para co-

processamento, mais um frete de R$ 40,77 por tonelada. 

Por outro lado, o custo para se adquirir a areia regenerada é de R$ 830,00; entretanto, o 

ganho está na destinação do material, em que os resíduos de machos serão levados pelo 

fornecedor concomitantemente à entrega de areia regenerada, fazendo com que não haja custo 

de frete e nem preocupação quanto à destinação dos resíduos, uma vez que o próprio 

fornecedor está incumbido de regenerar a areia contaminada e fornecer como areia nova para 

o processo, novamente.  

Assim, fazendo-se o comparativo de custos (Quadro 3) é possível concluir que a 

aquisição da areia coberta regenerada é mais vantajosa, propiciando um saving anual de R$ 

28.119,96. Isso porque a areia regenerada já considera o frete de entrega diluído no custo, e o 

fornecedor, ao realizar uma nova entrega, há aproveitamento do frete de retorno para levar o 

resíduo sólido para tratamento em sua própria planta. Dessa forma, as principais vantagens 

são: (i) não necessidade de destinação do resíduo, uma vez que o fornecedor utiliza-o em seu 

processo de regeneração; (ii) ambientalmente, a regeneração é mais correta que o co-

processamento, preservando os recursos naturais e permitindo que o resíduo seja reutilizado 

no processo e (iii) economicamente viável, uma vez que se diminui o número de viagens, 

permitindo um saving (termo usualmente empregado e que significa economia de gastos) 

anual considerável a empresa, principalmente num período de redução de custos e de crise 

econômica, complementar à alternativa mais ambientalmente viável. 
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Quadro 3: Comparativo de custos 

Fornecedor (areia nova) Fornecedor (areia regenerada) Volume mensal (ton.) 

Custo de aquisição de areia coberta/ton. 33 
R$ 610,24 R$ 830,00 Volume anual (ton.) 

Custo para destinação/ton. 396 

R$ 250,00 R$ 0,00 Quantidade frete/ano 

Frete para destinação/ton. 28 
R$ 40,77 R$ 0,00   

Custo anual Saving anual 
R$ 356.799,96 R$ 328.680,00 R$ 28.119,96 

Fonte: Autor 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A areia regenerada possui diferentes características granulométricas e químicas 

comparado a areia coberta nova, as quais não afetam significativamente as propriedades 

mecânicas de machos. 

A areia regenerada apresenta dois valores fora da especificação, sendo um o volume de 

gases, com resultado de 7,8 cm³/g, quando o desejável é de no máximo 7 cm³/g; e o outro a 

resistência à tração a frio, apresentando o valor de 562 PSI, cuja especificação está entre 300 e 

550 PSI. Isso causa o aumento da espessura necessária do macho ou aderência ao material 

fundido, dificultando a remoção ou até mesmo prejudicando a quebra do macho após o 

vazamento. Porém, isso pode ser corrigido por meio da adequação da quantidade de resina 

aplicada pelo fornecedor na cobertura, não tendo relação direta com a regeneração da areia, 

em si. 

A areia regenerada apresenta uma maior fração de finos, pois durante a calcinação há 

atrito entre os grãos de areia, que deve ser controlada uma vez que a quantidade significativa 

de finos dificulta a aglutinação da areia. Grãos menores tendem a prejudicar a ligação fazendo 

com que os machos fiquem fracos e sem resistência, e tendem a acumular os materiais 

contaminantes (resina não eliminada na calcinação). Além disso, ocorre uma diminuição do 

coeficiente de angularidade da areia regenerada. Dessa forma, destaca-se a importância de 

sistemas de classificação e exaustão de uma empresa regeneradora, tão vital quanto o próprio 

sistema de calcinação aplicado. 

Contudo, a areia regenerada pode ser utilizada no processo sem grandes mudanças, 

fazendo-se necessário, apenas, a solicitação do CADRI (Certificado de Aprovação para 
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Destinação de Resíduos Industriais) junto a CETESB (Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental) para liberação do fornecedor quanto ao encaminhamento de resíduos 

de interesse ambiental para locais de reprocessamento, cujo prazo é de 30 a 60 dias após 

entrega da documentação.  

Por fim, a aquisição da areia coberta regenerada é mais vantajosa, propiciando uma 

economia anual para a empresa de R$ 28.119,96. Somados a isso estão à diminuição do 

impacto ambiental, uma vez que a regeneração (reciclagem) é mais correta que o co-

processamento e preserva os recursos naturais. Além disso, não há a necessidade de 

destinação do resíduo que pode ser regenerado na própria planta do fornecedor, tornando a 

alternativa mais viável em termos ambientais e econômicos.  
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