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Resumo 
Neste trabalho avaliou-se a influência da contaminação da areia a verde com luva 
exotérmica moída. Areia contendo 5% de bentonita e 1% de pó de carvão foi 
utilizada para preparação de misturas contendo 0, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6 e 3,2% de luva 
exotérmica. Acrescentou-se água suficiente para obtenção de 47%(±1) de 
compactabilidade nas misturas. O efeito da contaminação da areia, nas suas 
propriedades mecânicas, foi avaliado por meio dos ensaios de tração a verde, 
friabilidade e tenacidade (índice shatter). Confeccionaram-se corpos de prova de 
ferro nodular em moldes de areia a verde contaminada com os diferentes teores de 
luva exotérmica. Nos corpos de prova realizou-se inspeção visual para detecção e 
qualificação de defeitos superficiais de fundição relacionados a qualidade da areia. A 
mistura contendo 3,2% de luva exotérmica apresentou redução de 44% na 
resistência a tração a verde, alteração insignificante no teste de friabilidade e 
redução de 23,5% na tenacidade. Nas areias contaminadas com 1,6 e 3,2% de luva, 
ocorreu significativo aumento da rugosidade superficial nos corpos de prova. 
Palavras-chave: Areia a verde, luva exotérmica, defeito superficial, ferro nodular. 
 
EVALUATION OF GREEN SAND CONTAMINATION BY EXOTHERMIC SLEEVES: 
MECHANICAL PROPERTIES OF SAND AND SURFACE DEFECT IN CAST IRON 
 
Abstract 
In the present work, the influence of green sand contamination with exothermic 
sleeve was evaluated. Sand with 5% bentonite and 1% coal dust was used to 
prepare mixtures containing 0, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 and 3.2% (wt%) of exothermic 
sleeves. The water content was sufficient to obtain 47% (± 1) of compactability in the 
mixtures. The effect of the contamination on the sand mechanical properties was 
evaluated with tests of green tensile strength, friability and toughness (shatter index). 
Ductile iron specimens were produced in green sand molds contaminated with 
exothermic sleeves. Visual inspection was performed on the specimens to detect and 
qualify surface casting defects associated to sand quality. The sand containing 3.2% 
exothermic sleeve had a 44% reduction in green tensile strength, insignificant 
variation in the friability test and a 23.5% reduction in toughness. Regarding the 
sands contaminated with 1.6 and 3.2% of sleeves, a significant increase of surface 
roughness occurred in the specimens. 
Key words: Green sand, exothermic sleeve, surface defect, ductile iron. 
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1. INTRODUÇÃO 

É milenar a técnica de produção por fundição dos mais variados objetos, desde 

componentes estruturais para complexos projetos de engenharia, passando por 

simples utensílios até elaborados itens artísticos com riqueza de detalhes. O 

processo de moldagem em areia verde sempre foi amplamente utilizado e assim 

continuará por apresentar baixo custo, versatilidade quanto a metais em que pode 

ser empregado e possibilidade de produção seriada de moldes [1]. Apesar de ser tão 

antiga quanto à própria fundição, e já possuir ensaios padronizados a mais de um 

século, a moldagem por areia verde, os aditivos e insumos utilizados na produção 

dos fundidos continuam sendo objeto de estudos e inovações tecnológicas.  

A areia verde consiste em uma mistura de areia (sílica, zirconita, cromita), bentonita 

(argila) e água. Para melhorar suas propriedades pode receber adições de carvão 

moído, dextrina, óxido de ferro, etc. No processo de confecção dos moldes, pode 

receber pintura e abrigar machos de areia curada, chapelins, resfriadores, 

respiradores, filtros, cola, luvas isolantes ou exotérmicas, entre outros dispositivos.  

As luvas exotérmicas têm a função de aumentar a eficiência do massalote e assim 

melhorar o rendimento metálico. São utilizadas também com a finalidade de corrigir 

falhas de projeto, em que a alimentação dos massalotes não foi suficiente. Ainda 

tem-se demanda das mesmas quando o projetista encontra limitações em relação ao 

tamanho de massalotes que podem ser acomodados no modelo. A luva exotérmica 

atua fornecendo calor adicional ao metal contido no massalote e desenvolve 

característica de luva isolante após o fim da reação exotérmica. A composição 

básica do corpo da luva é alumínio metálico (24 a 28%), óxido de ferro (9,5 a 15%), 

sais (0,25 a 0,65%) e fibras de celulose. Os sais, como nitrato de potássio e fluorita, 

são responsáveis pelo início da reação aluminotérmica, apresentada na equação 1, 

que irá liberar calor [2]. 

 

2Al + Fe203 -> Al2O3 + 2Fe  ΔH = -851,5 Kj/mol    Equação 1 

 

A presença de flurorita é associada ao surgimento do defeito conhecido como olho 

de peixe (doughnut, disheye defect), pois o flúor atua reduzindo a tensão superficial 

do metal fundido, possibilitando que o gás empurre o metal líquido, formando assim 

pequenas depressões [3], [4]. Procurou-se eliminar a necessidade da presença do 

flúor, adicionando magnésio na composição dos componentes exotérmicos, invento 

com patente válida até 2020 [5].  

Muitos testes para os materiais de moldagem foram desenvolvidos e normatizados 

nas últimas décadas por diversas entidades. O objetivo é correlacionar propriedades 

mensuradas nos testes com o desempenho dos moldes e a qualidade do fundido na 

linha de produção [6]. O teste de resistência à tração a verde fornece resultados que 

podem explicar muito dos problemas que ocorrem durante a confecção do molde, 

como quebras durante a retirada do modelo, fratura na movimentação e fechamento 

da caixa [7]. A alta friabilidade da areia a verde encontra forte relação com defeitos 



de inclusão de areia [8]. O índice Shatter fornece um indicativo da capacidade do 

molde se deformar antes de fraturar em um impacto, ou a tenacidade da areia [6].  

Em produção em serie, existem casos em que os moldes prontos são descartados, 

ou o preenchimento com metal não é completo. Nestes casos, é possível que ocorra 

contaminações pontuais da areia do sistema com luva exotérmica. Neste trabalho os 

efeitos da presença de luva exotérmica moída na areia a verde é avaliada através de 

ensaios mecânicos e inspeção superficial no ferro fundido nodular. O desempenho 

das misturas, com diferentes teores de contaminação, nos ensaios de tração a 

verde, friabilidade e shatter é comparado com a qualidade superficial do ferro 

nodular.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para realização dos testes mecânicos das misturas de areia a verde utilizou-se: 

 Luva exotérmica moída em misturador de mós por 20 minutos. 

 Bentonita sódica ativada; 

 Carvão moído (pó Cardiff); 

 Areia de modulo 50 AFS; 

 Água deionizada.  

 

 
Figura 1 – Luva exotérmica moída. As setas indicam o alumínio (1), fibras de celulose (2), óxido de 
ferro, sais e sílica (3).  

 



Em misturador de mós, de 40 rotações por minuto, adicionou-se 4 kg de areia e 60 
ml de água, acionando o equipamento por 1 minuto. Posteriormente foram 
adicionados os 200 g de bentononita, 40 g de pó Cardiff e a quantidade de luva 
especificada para cada mistura. Após 16 minutos, ou aproximadamente 700 
rotações, o teor de água é corrigido de modo a obter compactabilidade de 47%(±1), 
seguindo orientação da CEMP 065 [9].  
Após a obtenção da compactabilidade adequada pesou-se a quantidade de areia 
necessária para confecção dos corpos de prova para os testes de resistência a 
tração a verde (RTV), friabilidade e shatter, para orientação utilizou-se a CEMP E-10  
[10]. Em cada teste realizou-se três ensaios. Para o teste de resistência a tração a 
verde seguiu-se as recomendações da CEMP 202 [7]. O teste de friabilidade 
consiste colocar dois corpos de prova de 50x50mm para que girem um contra o 
outro na máquina de ensaio, durante um minuto, o valor da friabilidade é o peso da 
areia que cai dividido pelo peso inicial dos corpos de prova multiplicado por 100 [11]. 
Os ensaios shatter, assim como os anteriores, foram executados em equipamento 
da Georg Fischer. O índice shatter é obtido a partir da relação entre a massa da 
areia retida por uma peneira de 13,2 mm e a massa de um corpo de prova padrão, 
de 50x50mm, que cai de 1,83m sobre uma bigorna de aço [6]. 
Preparou-se seis misturas, uma sem contaminação e cinco com contaminação, com 
teores de 0,2, 0,4, 0,8, 1,6 e 3,2% de luva exotérmica em relação à quantidade de 
areia seca.  
Para a areia destinada a confecção dos moldes destinados a obtenção dos corpos 
de prova, conforme figura 2, seguiu-se o mesmo procedimento de preparo 
anteriormente descrito, entretanto foi utilizada uma areia de modulo 65 AFS. Após o 
preparo de 8kg de cada mistura, as mesmas foram acondicionadas em embalagens 
hermeticamente fechadas por 90h. A moldagem manual e o vazamento do ferro 
nodular ocorreram em ambiente industrial.  
 

 
Figura 2 – Representação do corpo de prova. 

 



O ferro nodular, fundido em forno de indução e cuja composição é apresentada na 
tabela 1, foi vazado a aproximadamente 1400°C. Os tratamentos de nodularização e 
inoculação foram realizados previamente. 
 
Tabela 1 – Composição química do ferro fundido nodular (% mássica). 

C Si Mn P S 

3,66 2,75 0,35 0,04 0,010 

Mg Cr Sn Cu Fe 

0,045 0,044 0,010 0,034 Bal. 

 
As superfícies dos corpos de prova foram analisadas em lupa de baixa magnificação 
equipada com sistema de aquisição de imagens. Os corpos de prova também foram 
fotografados sem ampliação. Previamente a análise superficial, removeu-se os 
canais do sistema de alimentação e a superfície foi limpa com escova de aço 
rotativa. 

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

Na tabela 2 são apresentados os resultados dos ensaios mecânicos e a umidade 

medida após obter-se compactabilidade de 47%(±1). O valor do índice shatter para a 

areia contaminada com 3,2% apresentou valor inadequado, indicando a degradação 

das propriedades mecânicas da areia. Valores abaixo de 50% indicam uma areia 

excessivamente quebradiça, com baixa capacidade de resistência ao impacto. 

Valores de índice shatter acima de 85% também são considerados inadequados, 

pois refletem uma areia com excesso de água e bentonita [6].  

Tabela 2 – Média dos resultados dos ensaios mecânicos e teor de umidade para as misturas 

contendo diferentes teores de luva exotérmica. Entre parênteses o desvio padrão. 

Teor de 
Luva (%) 

0,0 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 

Umidade 
(%) 

1,4 1,5 1,41 1,71 1,73 1,83 

RTV 
(N/cm²) 

1,83  
(0,12) 

1,67 
(0,15) 

1,67 
(0,12) 

1,70 
(0,20) 

1,57 
(0,15) 

1,03 
(0,15) 

Friabilidade 
(%) 

19,99 
(0,87) 

17,37 
(1,47) 

20,28 
(1,60) 

17,78 
(2,51) 

15,30 
(1,10) 

19,24 
(0,71) 

Ind. Shatter 
(%) 

63,82 
(2,20) 

57,79 
(1,58) 

56,62 
(4,13) 

53,94 
(2,11) 

55,08 
(5,59) 

48,75 
(1,44) 

 

O aumento da demanda de água, em comparação a areia sem contaminação, é 

resultado do aumento de teor de finos e fibras de celulose. Quando em contato com 

o metal fundido essa água irá evaporar, podendo levar a formação de defeitos 

ocasionados pelo excesso de gases, principalmente em componentes de grande 

porte. Apesar de não ter sido incluído neste trabalho, o aumento do teor de finos e 

da umidade ocasionará redução na permeabilidade da areia. 



 
Figura 3 – Variação das propriedades mecânicas e da umidade em função do teor de luva 

exotérmica.  

 

Como é possível observar na figura 3, ocorreu acentuada queda na resistência a 

tração a verde nas areias contendo 1,6 e 3,2% de luva exotérmica.  Elementos 

estranhos como os grãos de alumínio e as fibras de celulose, em perpendicular ao 

sentido do esforço, contribuem para redução da resistência. Estes elementos atuam 

como descontinuidades. O aumento do teor de finos, presente na luva exotérmica 

como se pode visualizar na figura 1, irá reduzir o poder aglomerante da bentonita.  

Não é possível afirmar que a contaminação com luva exotérmica alterou a 

friabilidade, pois a variação do resultado médio em função do teor de luva encontra-

se dentro do desvio padrão calculado.  

Na figura 4 são apresentadas as imagens dos corpos de prova com diâmetro de 8 

cm e a imagem ampliadas da região próxima ao canal de ataque. Alguns detalhes 

no centro dos corpos de prova devem ser desconsiderados, pois decorrem de falhas 

humanas no processo de moldagem. 

O aumento do teor de água necessário para obter-se uma mesma compactabilidade, 

somado a contaminação da areia com matéria orgânica, alumínio e fluorita, pode ser 

a causa do aumento da rugosidade superficial observado principalmente nos CPs 

obtidos em moldes com 1,6 e 3,2% de luva exotérmica.  

 

 



 
Figura 4 – Foto dos corpos de prova e imagens ampliadas em 8 vezes. 

 

No corpo de prova do molde com 1,6% de contaminação foi observada a formação 

de um defeito conhecido como olho de peixe (Doughnut ou Fisheye) de pequenas 

dimensões, exibido na figura 5. 

A causa do defeito de olho de peixe não é apenas o flúor da fluorita, pode ser 

decorrente também de outros fatores que ocasionam uma pequena explosão de gás. 

Pode-se citar a contaminação da areia com constituintes com elevado teor de 

oxigênio, umidade ou carbono e presença de aglomerados de argila, em todos os 

casos é necessário que a explosão ocorra com o metal perto da temperatura de 

solidificação [3]. 

 



 
Figura 5 – Defeito olho de peixe, corpo de prova da mistura contendo 1,6% de luva exotérmica. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Na areia contaminada com 1,6% de luva exotérmica foi observado: 

 Aumento de 23,5% na umidade necessária para obtenção da compactabilidade 

de 47% (±1); 

 Redução de 14,2% na resistência a tração a verde; 

 Redução de 13,7% no índice shatter, ou tenacidade; 

 Aumento da rugosidade superficial do ferro nodular e detecção de um defeito 

denominado olho de peixe.  

Na areia contaminada com 3,2% de luva exotérmica foi observado: 

 Aumento de 30,7% na umidade necessária para obtenção da compactabilidade 

de 47% (±1); 

 Redução de 43,7% na resistência a tração a verde; 

 Redução de 23,6% no índice shatter, ou tenacidade, alcançando valores 

considerados inadequados. 

 Aumento acentuado da rugosidade superficial do ferro nodular. 

Nas areias contaminadas com teores de 0,2, 0,4 e 0,8% ocorreu pequena variação 

nos resultados médios dos ensaios, de modo que não é adequado afirmar que 

contaminação com tais teores causara variação significativa na superfície do fundido 

e na qualidade do molde.  
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