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RESUMO 

A necessidade de minimizar a variação dos parâmetros do processo de moldação 

exige que a otimização seja um objetivo permanente no controlo do sistema de 

preparação de areias de uma fundição. O conhecimento aprofundado sobre a 

influência de todos os parâmetros que afetam a qualidade de uma mistura de 

areia verde (humidade, temperatura, compactabilidade, etc.) permite 

implementar ações de melhoria no processo. 

Este estudo teve como principal objetivo o desenvolvimento de um 

procedimento de otimização do processo de moldação em areia verde, que 

permita realizar um controlo de qualidade atempado das propriedades da areia 

ao longo do seu processamento, de modo a prevenir a ocorrência de defeitos 

de fundição na sequência do potencial descontrole de um desses parâmetros.  

Todos os resultados obtidos respeitaram os limites de controlo e de 

especificação estabelecidos pela empresa. 

Os parâmetros mais difíceis de estabilizar foram o teor de bentonite ativa e 

permeabilidade. 

Estabeleceram-se correlações entre vários parâmetros, destacando-se as 

correlações lineares entre o teor de bentonite ativa e a resistência à 

compressão em verde (r=0,79), e entre a permeabilidade e o teor de humidade 

(r=0,69). 

Concluiu-se que se conseguiu atingir, através do procedimento desenvolvido, e 

ao longo dos dez ciclos efetuados, a estabilização do processo. 
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ABSTRACT 

The need to reduce the variation of the parameters of the green sand molding 

process requires the establishment of optimization as the main goal in the 

control of the sand system. Having into account the influence of all parameters 

that affect the quality of a green sand mixture (moisture, temperature, 

compactability, etc.), it is possible to implement improvement actions in the 

process. 

The main objective of this study was the development of a procedure to 

optimize the green sand molding process, allowing a preventive quality control 

during the green sand process. 

All results obtained fit the established control and specification limits. 

The most difficult parameters to stabilize were the active bentonite content 

and permeability. 

Linear correlations between the active bentonite content and the green 

compression strength (r=0.79), as well as between the permeability and the 

moisture content (r = 0.69) were obtained. 

It was concluded that, by adopting the procedure developed, it was possible to 

obtain a stable process during the ten cycles performed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Enquadramento e descrição do problema 

A consistência da qualidade das misturas utilizadas no processo de moldação 

em areia verde é essencial para assegurar a qualidade das peças fundidas. Tal 

consistência é especialmente relevante no caso de circuitos de moldação de 

areia verde de cadência elevada. Não é adequado fazer depender essa 

consistência apenas das propriedades mecânicas das misturas de areia 

determinadas diária ou semanalmente, como é comum em muitas fundições. É 

necessário desenvolver uma tecnologia confiável para avaliar as misturas de 

areia verde, identificando os parâmetros com maior impacto sobre a qualidade 

das peças fundidas e monitorizando esses parâmetros periodicamente. 

O mau funcionamento dos equipamentos, os erros operacionais, a variação na 

quantidade de areia de macho introduzida no sistema e as oscilações da relação 

areia/metal contribuem para as alterações da composição da areia verde.  

Com o intuito de tomar ações corretivas adequadas e manter uma condição 

estável no processo, deve-se identificar e determinar regularmente a 

composição da areia com base nos parâmetros mais relevantes. 

Os defeitos de fundição associados à qualidade deficiente da areia de moldação 

representam uma proporção significativa dos defeitos totais e perdas ao nível 

do processo para a grande maioria das fundições. Qualquer tentativa de 

entender e desenvolver procedimentos adequados para controlar a qualidade 

das misturas de areia de moldação apresenta valor económico para a indústria 

de fundição. 

Embora, durante os últimos 50 anos, tenha sido realizada uma extensa pesquisa 

na área da tecnologia da areia, é opinião dos principais investigadores que há 

uma margem para melhorar a compreensão do controlo de areia pelo pessoal 

envolvido no controlo da qualidade das misturas de areia nas fundições. As 

propriedades físicas e mecânicas convencionais das misturas de areia verde, 

determinadas de forma rotineira, não explicam as inconsistências na qualidade 

das peças fundidas produzidas. Em geral, as misturas de areia verde usadas no 

processo de moldação são muito sensíveis a pequenas mudanças na composição 

e propriedades, o que exige que se faça um controlo preventivo.  
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Objetivos 

Este estudo, desenvolvido em conjunto com a Clariant, Centro de Inovação e 

Tecnologia N. Mahalingam (CITNM) e SAKTHI Portugal SA., integra-se na 

primeira parte do desenvolvimento do projeto “Melhoria da eficiência da 

mistura da areia verde em 20%”, recentemente empreendido pela SAKTHI 

Portugal. Este projeto tem como objetivo principal a redução do tempo de 

mistura húmida da areia verde, em função do controlo de alguns parâmetros: 

teor de bentonite na mistura, temperatura da mistura de areia verde e variação 

do teor de humidade.  

A segunda parte será desenvolvida após a conclusão deste trabalho, em que 

serão utilizados os resultados obtidos neste estudo como ponto de partida. 

Atualmente, grande parte das fundições já possuem sistemas de controlo 

automático do sistema de preparação de areia verde, como é o caso da SAKTHI; 

no entanto, nem todas as variações do processo são explicadas por falha dos 

equipamentos. Há que ter um conhecimento profundo sobre cada parâmetro 

que influencia a qualidade da areia verde, para que se apliquem 

atempadamente ações de melhoria. 

Este estudo teve como principal objetivo o desenvolvimento de um 

procedimento de otimização do processo de moldação em areia verde, que 

permita realizar um controlo de qualidade preventivo das propriedades da areia 

verde.  
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2.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. Processo de moldação em areia verde 

O processo de moldação em areia verde é o mais comummente utilizado em 

fundição de peças ferrosas de pequena a média dimensão. Este processo 

apresenta elevada flexibilidade e permite o fabrico de peças com geometrias 

variáveis, a um custo significativamente inferior ao dos processos alternativos. 

É recomendado que a areia de moldação cumpra os seguintes requisitos [1, 2]: 

• Distribuição granulométrica adequada; 

• Fluidez suficiente para preencher todos os detalhes do molde; 

• Capacidade de deformar ligeiramente de modo a facilitar a desmoldação; 

• Permeabilidade suficiente para permitir o escoamento de ar e gases 

resultantes do vazamento; 

• Quimicamente inerte relativamente ao metal a vazar; 

• Resistência, em verde e a temperaturas elevadas, que permita suportar a 

pressão metalostática; 

• Estabilidade térmica e dimensional a temperaturas elevadas. 

A designação “areia verde” não está relacionada com a sua cor, mas sim com o 

seu comportamento plástico, contrariamente às areias autossecativas, que são 

extremamente duras e rígidas [2, 3, 4].  

Para além dos constituintes básicos, são ainda adicionados intencionalmente 

outros componentes denominados de aditivos. 

Quando aplicado à produção em série, o processo de moldação em areia verde 

permite uma ótima sincronização entre a etapa de moldação e a de fusão do 

metal, mesmo em fundições de cadência elevada, principalmente porque as 

moldações podem ser vazadas imediatamente após serem moldadas [5]. 

Em virtude das suas vantagens, o processo de moldação em areia verde é o que 

mais tem progredido no mercado, substituindo outros processos dispendiosos 

mesmo para a produção de peças sujeitas a especificações rigorosas [5]. 
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2.2. Propriedades e caracterização da areia de moldação 

Grande parte das moldações em areia verde consistem em areia de sílica, cujos 

grãos são revestidos por um invólucro de ligante e água, de forma a permitir a 

sua conformação. 

Uma correta caracterização da areia requer a definição de, pelo menos, os 

aspetos seguintes [6]: 

• Composição química; 

• Distribuição granulométrica; 

• Forma dos grãos; 

• Propriedades térmicas. 

A areia é um mineral termicamente estável que é utilizado sob a forma de grãos 

com diâmetros entre 0,05 e 2,0 mm. Pode conter quantidades variáveis de 

outros minerais argilosos e/ou impurezas que se consideram prejudiciais para a 

utilização em fundição [6]. 

Este tipo de areia é composto quase inteiramente por sílica (SiO2), na forma de 

quartzo; outros tipos de areia são suscetíveis de serem utilizados, muito embora 

em processos de fundição alternativos. A densidade e temperatura de fusão das 

principais areias utilizadas em fundição são apresentadas na Tabela 1 [5]. 

Tabela 1 – Densidade e temperaturas de fusão das principais areias base [4, 5]. 

Areia base Densidade  Temperatura de fusão (ºC) 

Sílica 2,20-2,65 1728 

Zircónia 4,7 2550 

Cromite 4,45-4,65 2200 

Olivina 3,25-3,4 1300-1800 

A areia de sílica é a mais utilizada devido à sua grande abundância e baixo custo 

[6]. 

2.2.1. Forma dos grãos e distribuição granulométrica 

A forma e distribuição dos grãos de areia têm grande influência sobre as 

propriedades da moldação. Os grãos poderão ser grosseiros ou finos e a sua 

forma poderá variar entre redonda e angular (Figura 1). Os grãos grosseiros 

apresentam maior espaçamento entre si, o que promove um aumento da 
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permeabilidade da moldação. Em contrapartida, quanto mais fino for o grão, 

menor será a permeabilidade; no entanto, permite obter fundidos com melhor 

grau de acabamento superficial. A distribuição granulométrica também 

desempenha um papel importante, sendo caracterizada pelo índice de finura 

AFS [4, 5]. Quanto mais fina a areia, maior o seu índice de finura e a sua 

superfície específica. Por isso, vai ser necessária uma maior quantidade de 

ligante para se atingir a mesma resistência, quando comparada com outra mais 

grosseira. Em contrapartida, quanto mais redondos os grãos de areia, maior 

será a sua fluidez e permeabilidade, e menor a quantidade de ligante a 

adicionar [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Constituintes da areia verde 
 

Uma mistura de areia verde é constituída por areia base (80%), ligante na forma 

de bentonite (8-10%), água (3-4%), materiais carbonosos como o pó de carvão 

(4-7%) e outros aditivos específicos [6, 8]. 

 

 

Redonda Angular 

Sub-Angular Misto 

Figura 1 – Tipos de forma possíveis para os grãos de areia de fundição, ampliação 20x. 
Adaptado de [5]. 



6 
 

2.3.1. Ligante 

De um modo geral, na moldação em areia verde, o ligante define-se como uma 

substância capaz de dar plasticidade à mistura constituída por areia e água. Por 

outras palavras, trata-se de um material (argilóide) que, em condições 

adequadas de humidade, reveste os grãos de areia com uma película, e promove 

a sua aderência [9].  

A mistura formada possui uma boa compactabilidade, permitindo assim obter 

uma moldação dimensionalmente estável e com resistência adequada para 

evitar deformações durante a desmoldação [6, 9]. 

A bentonite tradicionalmente utilizada em fundição é constituída 

principalmente por montmorilonite, que pertence ao grupo mineral das 

esmectites (Figura 2) [10]. 

 

 

Figura 2- Estrutura cristalográfica da montmorilonite. Adaptado de [11]. 

 

Os minerais do grupo das esmectites formam plaquetas com alguns micrómetros 

(µm) de largura e uma espessura na ordem dos angströms (Å). As plaquetas 

individuais são compostas por três camadas: uma camada octaédrica composta 

por grupos de Mg, Fe, Al e OH, intercaladas entre duas camadas tetraédricas 

com tetraedros Si-O [12, 13]. 
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A propriedade mais importante dos minerais de argila é o seu comportamento 

em contato com a água [14].  

A reduzida carga eletrostática das camadas permite que os catiões 

interlamelares adsorvam moléculas de água para formar um invólucro de 

hidratação. Este aumento de volume cristalino interno pode ser observado pelo 

aumento do volume dos minerais de argila, que pode ser até dez vezes superior 

ao volume original [14].  

Existem dois tipos de bentonite, cada uma com propriedades específicas: a 

cálcica (Southern) e a sódica (Western). No entanto, a bentonite sódica possui 

melhores propriedades, apesar da sua utilização estar limitada pela sua 

reduzida disponibilidade (Figura 3) [6, 14].  

 

 

Figura 3 – Comparação entre a estrutura de um a bentonite sódica e cálcica. 

 

Uma prática corrente é a ativação da bentonite cálcica com carbonato de sódio 

(Na2CO3) de forma a transformá-la numa bentonite sódica ativada [6]. 

Quando uma argila (bentonite) aquece, durante o vazamento e arrefecimento 

do metal nas moldações, a água retida entre as lamelas de bentonite evapora. 

Esse aquecimento é função da temperatura de vazamento e do tempo que 

medeia a desmoldação, e provoca a decomposição e oxidação da bentonite [12, 

15, 16]. Assim, sempre que as condições térmicas promovem uma modificação 

estrutural (perda de água de cristalização), a bentonite em contacto com o 

metal deixa de desenvolver forças de adesão por absorção de água e passa a 

ser inerte, designando-se bentonite desativada (Tabela 2). A análise térmica 

diferencial é a técnica utilizada para determinar a temperatura a que ocorre 

essa desativação [10, 15, 16]. 
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Tabela 2 – Características térmicas dos diferentes tipos de bentonite [6, 11]. 

 Temperatura de desativação (ºC) 

Bentonite sódica natural 550-750 

Bentonite sódica ativada 380-740 

Bentonite cálcica 330-765 

 

Da análise da Tabela 2, pode-se concluir que a bentonite ativada é a menos 

estável termicamente; por sua vez, a bentonite sódica natural é a que 

apresenta maior estabilidade térmica [12, 16]. 

É evidente que, na preparação de areia verde, dever-se-á utilizar uma 

bentonite o mais estável termicamente de modo a reduzir ao máximo a 

quantidade de bentonite desativada produzida por fundido. Quantidades 

elevadas de bentonite desativada reduzem a plasticidade da areia e aumentam 

a quantidade de água a adicionar para manter as propriedades da mistura [15, 

17] 

Como consequência da degradação térmica da bentonite, verifica-se que, ao 

longo do tempo, ocorre a acumulação de ligante inerte na superfície dos grãos 

de areia (invólucro oolítico), o que induz problemas de acabamento superficial 

e diminuição da densidade da areia [11, 18]. 

 

 

2.3.2. Água 

A água é um dos constituintes mais importantes da areia verde. É responsável 

pela ativação da bentonite, i.e., pela ativação das suas propriedades ligantes 

[6]. Parte da água adicionada é absorvida pela bentonite, tornando-se parte da 

sua estrutura cristalina (ligação química); a outra parte é utilizada nas ligações 

físicas entre os grãos de areia [2, 6, 9]. 

Uma das formas indiretas de avaliar o grau de humidade duma areia de 

moldação é a medição da sua compactabilidade. A compactabilidade é um 

parâmetro que depende, em grande parte, do teor de água, mas também de 

outros parâmetros da areia (por exemplo o teor de ligante) [6, 10]. 
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Um aspeto muito importante a ter em consideração é a presença de água livre 

na mistura, i.e., a quantidade de água residual que não foi absorvida pelos 

constituintes da areia. Esta água é prejudicial uma vez que reduz a capacidade 

de aglutinação do ligante e dificulta o processo de mistura. Com vista à redução 

do teor de água livre, a areia de moldação deve conter reduzidas quantidades 

de finos (<0,02 mm) e materiais queimados/finos inativos (pó de carvão e 

bentonite queimada), que absorvem parte dessa água (Figura 4) [6, 10]. 

 

Figura 4 – Efeito do teor de finos na variação da humidade, para o mesmo intervalo de 
compactabilidade. Adaptado de [10]. 

 

É fundamental manter um teor de humidade adequado de forma a evitar que o 

seu excesso ou deficiência resultem em consequências desfavoráveis nas 

propriedades da areia de moldação. Se o teor de água for reduzido, a bentonite 

não apresentará poder ligante suficiente, convertendo-se num material inerte 

[6]. Se, pelo contrário, o teor de humidade for excessivo, a bentonite torna-se 

demasiado fluida e plástica, dificultando a mistura de areia, nomeadamente 

em termos de replicar corretamente o molde [6, 10]. 

O grau de humidade ótimo de uma areia verde depende das características de 

cada mistura e deve estar compreendida entre 3 e 4% [6]. Uma prática comum 

é ajustar o teor de humidade de forma a obter uma compactabilidade de 40±2% 

[6, 10]. 

Habitualmente, as fundições utilizam água diretamente da rede pública, sem 

nenhum tipo de tratamento especial ou sem que se realize alguma análise 
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específica prévia. No entanto, há que realçar que qualquer variação importante 

nas características da água tem impacto sobre as propriedades da areia de 

moldação [6].  

Ainda que raramente, um dos problemas que pode surgir é a presença de sais 

minerais na água que prejudicam as propriedades ligantes da bentonite. 

Na Figura 5 pode-se observar a influência de determinados sais nas 

características da areia verde [6]. 

 

 

 

Figura 5 – Influência de diversos sais na resistência da capa húmida (RCH) da areia 
verde. Adaptado de [6]. 

 

Estudos de Sertucha et al. [6] comprovaram a correlação existente entre a 

solubilidade dos sais e a variação relativa das propriedades da areia. Concluíram 

que os sais que possuem maior solubilidade (CaCl2, NaOH e K2CO3) são os que 

produzem maior variação nas propriedades da areia verde. 

 

2.3.3. Materiais carbonosos 

Estes constituintes são adicionados à areia verde com o objetivo de melhorar o 

grau de acabamento superficial das peças uma vez que estes compostos 

dificultam as reações de oxidação do metal líquido. O pó de carvão faz parte 

destes constituintes, e é especialmente importante uma vez que promove a 

criação de condições redutoras na moldação, diminuindo substancialmente a 

tendência à oxidação dos ferros fundidos no estado líquido. Por outro lado, o 
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pó de carvão promove a formação de uma película de “carbono vítreo” durante 

o vazamento, que não é molhada pelo metal líquido, atuando assim como 

barreira protetora entre a moldação e a peça [2, 10, 19].  

Esta camada envolve os grãos de areia, diminuindo assim os efeitos provocados 

pela sua expansão durante o aquecimento (Figura 6) [6]. 

 

 

 
 

 

Figura 6 - Efeito do teor de pó de carvão sobre a expansão térmica dos grãos de areia de sílica. 
Adaptado de [6]. 

 

É importante limitar o teor de constituintes carbonosos uma vez que, 

dependendo da dimensão dos grãos de areia utilizados, poder-se-á registar uma 

diminuição da permeabilidade da mistura. Na grande maioria das fundições, o 

material carbonoso mais utilizado é o pó de carvão ou suas misturas [10].  

A Tabela 3 apresenta a composição química e a granulometria mais indicadas 

para esses produtos [10]. 

 

Tabela 3 – Composição química e granulometria recomendadas para os materiais carbonosos 
[10]. 

Água 2-4% 

Cinzas < 8% 

Voláteis > 33% 

Enxofre < 0,8% 

Índice AFS 200 ± 30 
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 2.3.4. Outros aditivos 

A utilização de outros aditivos, para além dos já mencionados, tem como 

objetivo melhorar algumas propriedades da areia de moldação. Estes aditivos 

são geralmente adicionados em pequenas quantidades e os mais utilizados são 

os cereais (amido, trigo ou centeio) [20, 21]. 

Os cereais, particularmente, atuam como substâncias estabilizadoras da 

humidade e minimizam os efeitos da expansão dos grãos de sílica. A sua adição 

deve ser devidamente controlada uma vez que pode originar um aumento 

excessivo de plasticidade [20, 21]. 

Os aditivos celulosos (i.e. farinha de madeira) também são uteis, 

nomeadamente na melhoria da etapa de desmoldação [20, 21]. 

O oxido de ferro também é utilizado para aumentar a rigidez da moldação, uma 

vez que provoca o aumento da superfície de contacto entre os grãos de areia 

[20, 21]. 

Por fim, a utilização de polímeros e/ou produtos químicos (carbonato de sódio, 

polímeros orgânicos, surfactantes e modificadores químicos) é também 

benéfica, uma vez que reduzem a tensão superficial da água, facilitando a 

absorção de água pela bentonite [20, 21] 

 

2.4. Circuito de areia verde 
 

Os circuitos de areias são constituídos por todos os dispositivos que permitem 

promover a mistura e transporte da areia verde, fabricar as moldações e, 

finalmente, recuperar convenientemente a areia utilizada. Apesar destes 

circuitos apresentarem as suas particularidades, em cada fundição existem uma 

série de elementos comuns: misturadores, sistemas de transporte, linhas de 

moldação, sistema de abate, macharia, separadores magnéticos, 

granalhadoras, etc. [6, 22]. 

 

2.4.1. Preparação (misturadores)  

O objetivo da mistura é assegurar a distribuição homogénea dos constituintes e 

uma consistência fluida da areia verde, isenta de aglomerados. 
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Ao longo da mistura, as propriedades da areia aumentam progressivamente até 

ao momento em que se atinge a distribuição ideal do ligante (Figura 7). 

 

Tempos excessivos de mistura podem levar ao aquecimento da areia por fricção 

e, consequentemente, à perda de humidade [2]. Por sua vez, tempos de mistura 

curtos induzem uma subutilização dos aditivos e a produção de uma areia com 

baixa resistência em verde [2, 19]. 

Os misturadores de areia modernos utilizam um tipo de mistura intensiva para 

desenvolver as propriedades do ligante de forma rápida e eficiente (Figura 8) 

[23].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seja qual for o tipo de misturador usado, é essencial a sua manutenção regular 

para garantir que a eficiência da mistura não sofre alterações. 

Figura 8 – Exemplo de um misturador intensivo SPACE. Adaptado de [21]. 

Figura 7 - Evolução da distribuição do ligante pelos grãos de areia durante a mistura. 
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A eficiência de mistura é um parâmetro de controlo importante, que deverá ser 

o mais elevada possível para permitir um maior aproveitamento da bentonite. 

Muitas vezes também referida como rendimento do misturador, a eficiência de 

mistura é obtida pelo quociente entre a quantidade de bentonite de trabalho 

(aquela que exerce a função de ligante na mistura) e a bentonite disponível 

(onde se incluem todos os materiais capazes de absorver água).  

A eficiência de mistura é determinada a partir das seguintes expressões, em 

que RCV vem expressa em N/cm2 e a compactabilidade e humidade em 

percentagem [6, 23]: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
𝐵𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜

𝐵𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙
×100 (1) 

 

𝐵𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 =
22,18×𝑅𝐶𝑉

132,1 − 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
 

(2) 

 

𝐵𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡𝑒𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 = (1,316×𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) + (0,152×𝑅𝐶𝑉) (3) 

 

A bentonite disponível engloba todos constituintes da areia capazes de absorver 

água, incluindo bentonite ativa, latente, bentonite desativada e outros 

aditivos. A bentonite latente é aquela que pode facilmente ser ativada durante 

a mistura e a bentonite desativada, apesar de não contribuir para a melhoria 

de propriedades, absorve parte da água presente na mistura. 

A bentonite de trabalho diz respeito à fração de bentonite que desenvolve as 

suas propriedades ligantes e confere resistência à areia verde.  

 

 

2.4.2. Ensaios de controlo da qualidade  

O principal objetivo do controlo do sistema de areias é assegurar que as suas 

características e propriedades são mantidas dentro dos limites previamente 

estabelecidos. 

Na Tabela 4 são representadas as propriedades recomendadas para uma areia 

verde de fundição. 
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Tabela 4 - Composição e propriedades recomendadas para uma areia verde de fundição [10]. 

Tamanho médio de grão 110-75 AFS 

Distribuição granulométrica 3-4 crivos para 90% dos grãos 

Resistência à compressão em verde 

(N/cm2) 
19-25 

Resistência à tração em verde 

(N/cm2) 
> 0,20 

Permeabilidade > 50 

Compactabilidade (%) 40 ± 2 

Teor de água (%) 
Ajustado de forma a obter uma 

compactabilidade de 40 ± 2% 

Teor de bentonite ativa (%) > 7 

Teor de finos inativos (%) 3,5-5 

 

O controlo do sistema de areias requer a realização de uma série de ensaios, 

cujos resultados permitem adotar medidas corretivas atempadas no sistema. Os 

ensaios, por sua vez, são realizados de acordo com procedimentos normalizados 

e utilizando equipamentos devidamente calibrados [11]. 

A recolha da amostra de areia necessária para os ensaios deve ser realizada 

imediatamente antes da sua utilização nas máquinas de moldação.  

Os tipos de ensaios de controlo e a sua frequência de realização dependem 

principalmente dos requisitos estabelecidos por cada fundição; no entanto, é 

recomendado que se realizem pelo menos os seguintes ensaios [6, 10, 11]: 

1. Temperatura 

2. Compactabilidade 

3. Humidade 

4. Massa do provete de ensaio 

5. Permeabilidade 

6. Resistência à compressão em 

verde 

7. Resistência da capa húmida 

8. Bentonite ativa 

 

Para além dos ensaios referidos anteriormente, existem outros que não vão ser 

abordados neste trabalho, como por exemplo o de determinação das perdas por 

ignição (LOI) e do teor de voláteis. 
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2.4.2.1. Temperatura 

A temperatura da areia, juntamente com o teor de humidade, são os 

parâmetros utilizados para dosear a quantidade de água necessária no circuito 

de areia verde. A sua determinação pode ser feita no misturador (através de 

uma sonda) ou em qualquer zona do circuito através de termopares [6, 10]. 

Para temperaturas elevadas (> 70ºC), a areia perde humidade com grande 

facilidade e a mistura não se processa de forma homogénea. Nesta situação, a 

água, que devia cumprir a função de ativar a bentonite, está na verdade a ser 

utilizada para baixar a temperatura da areia [11, 24]. 

Na Figura 9 é possível verificar que, quanto maior for a temperatura da areia, 

mais água será necessária para manter o mesmo grau de compactabilidade [10]. 

É recomendado que a temperatura da areia esteja compreendida ente 38-49ºC 

[24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2. Compactabilidade 

No ensaio de compactabilidade, um volume fixo de areia é compactado sob 

condições normalizadas e a redução de altura, em percentagem, representa a 

compactabilidade [6, 10]. Pode ser utilizado um equipamento que aplica uma 

carga através de três pancadas sequenciais (uma por segundo) ou então através 

da aplicação de uma carga de compressão contínua (Figura 10) [11].  

Figura 9 – Variação da compactabilidade em função do teor de humidade e 
temperatura da areia. Adaptado de [5]. 
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Figura 10 – Ensaio de compactabilidade de uma areia verde. 

 

Constitui assim um parâmetro que está diretamente relacionado com o 

comportamento da areia durante a sua compactação nas máquinas de 

moldação, representando o seu grau de consistência e fluidez [11]. 

Assim, uma areia apresenta uma compactabilidade elevada quando a sua 

densidade é reduzida, i.e., quando existem muitos espaços livres entre os grãos 

de areia envolvidos pelo ligante. No caso de se tratar de uma areia com elevada 

densidade, a compactação originará uma redução de altura inferior, o que 

resultará num valor de compactabilidade menor [6, 11, 25]. 

O valor de compactabilidade é principalmente influenciado pelo teor de 

humidade e de ligante [2, 6].  

A Figura 11 ilustra a variação da compactabilidade de areias, crivadas e não 

crivadas, em função do seu grau de humidade. A compactabilidade da areia não 

crivada é útil para simular o comportamento da areia na máquina de moldação. 
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Constata-se que, para teores de humidade mais elevados, a altura do provete 

após compactação é menor, e vice-versa. A presença de água durante a mistura 

da areia provoca o aumento do volume (inchação) do ligante e, como 

consequência, um aumento do espaçamento entre os grãos, obtendo-se assim 

valores de compactabilidade elevados (Figura 11) [6, 11, 25].  

 

Figura 11 - Variação do grau de compactação em função do teor de humidade de areias 
verdes de moldação1. Adaptado de [10]. 

 

Por este motivo, o ensaio de compactabilidade é muitas vezes utilizado como 

indicador da necessidade de água numa areia de circuito. É comum utilizar a 

relação (em percentagem) apresentada na Equação 4. 

De realçar que a equação apenas é válida para um teor de finos (<0,02 mm) 

constante. 

0,1 × (%𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) ≈ 3 × (%𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) (4) 

 

O valor de compactabilidade da areia deve situar-se, normalmente, no intervalo 

38-42% (moldação vertical). 

 

                                         
1 Kp/cm2 x 9,806 = N/cm2

 

 

 

Pressão de compactação (kp/cm2) 
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2.4.2.3. Humidade 

A humidade da areia está associada às moléculas de água que estão ligadas por 

forças moleculares fracas e que facilmente se evaporam a uma temperatura da 

ordem dos 105-110ºC. Por sua vez, a água presente na estrutura cristalina da 

bentonite é eliminada apenas a temperaturas superiores a 400ºC [9, 26]. 

O teor de humidade é determinado, de forma direta, em termos percentuais, 

pela perda de massa por vaporização da água presente na areia verde; pode 

ainda ser medida indiretamente através da condutividade da areia [27, 28].  

 

 

2.4.2.4. Massa do provete de ensaio 

Este parâmetro avalia a massa dum provete de areia de dimensões normalizadas 

(ø=50 mm e h=50 mm). A massa do provete situa-se geralmente entre 143 e 

153 g; o seu valor dá informação acerca da composição e densidade da mistura 

de areia. 

Geralmente, num laboratório de fundição, o cálculo da massa é feito partindo 

de uma massa de areia conhecida, que é introduzida num cilindro específico, 

seguindo-se a sua compactação através da aplicação de três pancadas 

sucessivas, com a mesma carga (Figura 12). Repete-se a operação até se obter 

um provete de areia com uma altura (h) de 50 ± 0,2 mm. 

 

 

Figura 12 – Preparação do provete para determinação da sua massa. 
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Quando se registam massas de areia inferiores ao habitual, assume-se que a 

mistura de areia apresenta menor densidade devido à presença de maiores 

quantidades de bentonite, materiais carbonosos e materiais queimados 

(oolíticos). Por outro lado, um aumento da massa de areia pode ser um 

indicador de que existe uma quantidade excessiva de areia nova a entrar no 

sistema (geralmente devido ao aumento do fluxo de areia de machos). 

 

2.4.2.5. Permeabilidade 

A permeabilidade é o parâmetro que avalia o grau de obstrução que as 

moldações de areia oferecem à passagem dos gases produzidos durante o 

vazamento. 

Atendendo a que este parâmetro depende fundamentalmente da granulometria 

da areia, poder-se-á associar a permeabilidade ao grau de acabamento 

superficial dos fundidos. Elevados valores de permeabilidade traduzem-se numa 

maior porosidade das paredes da moldação, daí resultando o aparecimento de 

determinados defeitos superficiais: infiltrações de metal, erosão por 

arrastamento de areia, etc.  

A utilização de tempos de mistura elevados ou a formação de grumos 

(resultantes da aglomeração dos finos) são fatores que aumentam a 

permeabilidade. Do mesmo modo, obtêm-se valores de permeabilidade 

inferiores quando, por exemplo, a quantidade de finos presentes na mistura de 

areia é elevada.  

Desta forma, este parâmetro pode ser utilizado como medida indireta do grau 

de finura da areia (uma elevada permeabilidade está associada a um tamanho 

médio de grão mais elevado e, consequentemente, uma areia mais grosseira) 

ou da eficiência de mistura (uma boa mistura de areia promove o aumento da 

sua permeabilidade) [6, 29]. 

Para a realização do ensaio é necessário preparar o provete de areia standard 

(ver secção 2.4.2.4); neste caso não é feita a sua extração do cilindro metálico. 

O cilindro é colocado num permeâmetro, através do qual se fazem passar 

2000 cm3 de ar, a pressão constante (10 g/cm2), sendo medido o tempo 
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necessário para que o volume de ar atravesse o provete (Figura 13) [6, 10, 11, 

29].  

 

 

Figura 13 – Ensaio para determinação da permeabilidade da mistura. 

 

No caso das fundições de ferrosos, os valores de permeabilidade situam-se 

normalmente na gama 125-175 (unidades AFS), não ocorrendo problemas de 

exaustão de gases para permeabilidades superiores a 50 [6, 11].  

Contudo, a escolha do intervalo ótimo para a permeabilidade depende dos 

requisitos do processo de fabricação das peças em cada fundição. 

 

2.4.2.6. Resistência à compressão em verde 

Este parâmetro avalia a força de coesão entre os grãos de areia revestidos pelo 

ligante (bentonite), sendo por isso mais utilizado para dosear a quantidade de 

bentonite na mistura de areia [6, 11]. A sua determinação é feita sobre um 

provete de areia normalizado (ver secção 2.4.2.4) que, após a sua remoção do 

cilindro, é submetido a um esforço de compressão até à sua fratura (Figura 14). 
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Figura 14 – Ensaio de resistência à compressão em verde da mistura. 

 

Os valores recomendados para a RCV situam-se no intervalo 17-25 N/cm2 (1730-

2550 g/cm2). 

Os fatores que promovem o aumento da RCV são o aumento da quantidade de 

bentonite, o aumento do tempo de mistura e a utilização de uma areia base 

com grãos mais grosseiros e/ou redondos (menor superfície específica de grão). 

Embora a utilização de uma mistura com elevada RCV não seja muito 

prejudicial, podem surgir, a partir de certo limite, dificuldades significativas 

na desmoldação [30]. 

 

2.4.2.7. Resistência da capa húmida 

Este ensaio é muito útil para simular os efeitos resultantes da expansão que 

ocorrem na interface metal-areia [6, 10]. A elevadas temperaturas, a humidade 

existente nesta interface migra para uma camada de areia mais interna, criando 

uma zona de condensação entre a areia seca e a húmida. A resistência da areia 

nesta camada de condensação, quando submetida a um esforço de tração, é 

designada de resistência da capa húmida. 

Para o ensaio é necessário preparar um provete de areia normalizado (ver 

secção 2.4.2.4.) recorrendo a um cilindro metálico, com geometria particular, 

compreendendo duas partes separáveis: uma inferior, cilíndrica, e uma 

superior, cónica (Figura 15). 
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Figura 15 – Cilindro metálico utilizado no fabrico do provete utilizado no ensaio de 
resistência da capa húmida. 

 

Para a realização do ensaio, o cilindro, contendo a areia compactada, é 

colocado num equipamento capaz de aquecer a superfície da areia exposta a 

300ºC (durante 30 segundos). Este aquecimento provoca a formação de uma 

camada superficial de água, dando lugar, tal como anteriormente descrito, a 

uma zona em que o teor de água é mais elevado devido à sua condensação 

(Figura 16), seguindo-se o ensaio de tração. 

 

 

Figura 16 – Ensaio para determinação da resistência da capa húmida de uma mistura. 

Adaptado de [10]. 

 

Os fatores que mais influenciam a RCH são: a qualidade da bentonite utilizada, 

a eficiência de mistura, a temperatura da areia, a qualidade da água utilizada 

e, por último, a quantidade e qualidade (teor de enxofre) do pó de carvão. 
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Por outro lado, a utilização de cereais como aditivos nas misturas de areia 

promove um aumento dos valores de RCH (reduzem-se os efeitos da expansão 

dos grãos de areia). 

Os valores mínimos recomendados para a RCH situam-se no intervalo 0,20- 

0,250 N/cm2, sendo necessário considerar as dimensões das peças e as 

características do processo. 

 

2.4.2.8. Bentonite ativa 

Este ensaio (também designado por ensaio do azul de metileno) permite 

determinar a quantidade de montmorilonite (constituinte ligante da bentonite) 

presente na mistura de areia. O ensaio envolve a determinação da capacidade 

de permuta iónica da bentonite, através de uma titulação com azul de 

metileno. 

A solução de azul de metileno vai sendo adicionada lentamente sobre uma 

mistura de areia, que é mantida em agitação. Após cada adição, é dado um 

intervalo de tempo para garantir a absorção do azul de metileno pela 

montmorilonite. 

O resultado final é obtido quando surge, ao depositar uma gota da solução então 

obtida sobre um papel de filtro, uma auréola azul-esverdeada (Figura 17). 

O valor obtido corresponde ao volume de azul de metileno consumido (mL). 

A equivalência entre o volume de azul de metileno adicionado e o teor de 

bentonite ativa é estabelecida através de uma curva de calibração traçada a 

partir de amostras padrão de bentonite. 

 

Figura 17 – Finalização do ensaio de azul de metileno: (a) negativa, (b) positiva. 
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2.4.3. Desmoldação e regeneração da areia de circuito 

Após vazamento, segue-se a solidificação e arrefecimento das peças no interior 

das moldações. Uma vez concluída esta etapa, é necessário dispor de um 

sistema de desmoldação que permita separar, no mais curto espaço de tempo 

possível, os fundidos da areia da moldação. 

Haverá que assegurar um intervalo de tempo (tempo de shakeout) suficiente 

entre o vazamento e a desmoldação para que as peças fundidas solidifiquem e 

arrefeçam; a relação areia-metal é um dos parâmetros que mais influencia a 

velocidade de arrefecimento dos fundidos. 

No final da desmoldação, a areia separada é submetida a um processo de 

regeneração (Figura 18), com o objetivo de prepará-la para a sua reintrodução 

no circuito (areia de retorno).  

Bentonite

Outros 

aditivos
Água

Areia nova

Moldação
Vertical ou 
horizontal

Vazamento

Shakeout 

Preparação 
Homogeneização
Adição de água

Mistura

Arrefecimento

Água 

Regeneração = A

Perdas = P3

Perdas = P4

Areia de 

macho

Balanço (Entradas=Saídas) -> P1+P2+P3+P4+  Pn=A

 

Figura 18 – Esquema representativo do procedimento seguido na regeneração da areia verde. 

 

O tratamento da areia de retorno é uma operação fundamental para a 

minimização dos custos associados à introdução de areia nova no sistema. Para 

além disso, visa: a remoção de partículas metálicas e de fragmentos de macho, 

bem como a desintegração de aglomerados de areia. É importante garantir a 
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existência de um sistema de aspiração eficiente, que permita, entre outros, a 

remoção da bentonite desativada após cada vazamento [7, 31].  

Outra etapa importante do processo é assegurar o arrefecimento adequado da 

areia. O método mais efetivo de arrefecimento utilizado assenta na evaporação 

da água presente na areia verde, uma vez que a evaporação de 1% de água 

resulta numa diminuição de temperatura em cerca de 25ºC [2, 6, 19].  

O arrefecimento é promovido através da pulverização de água em tambores 

rotativos (Disacool), também responsáveis pela segregação das peças. 

Após o arrefecimento, a areia é armazenada em silos até ser reintroduzida no 

circuito.  

As propriedades da areia de retorno podem ser mantidas a um nível de 

equilíbrio através de pequenas adições de ligante e água em cada passagem 

pelo misturador [2, 6, 19]. 

 As adições corretivas de bentonite, água e de areia nova à areia de retorno, 

recomendadas por cada ciclo, são apresentadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Adições corretivas de ligante, água e de areia nova à areia de retorno, recomendas 
por cada ciclo [17, 19, 32]. 

 

Bentonite  0,3-1% 

Água 1,5-2,5% 

Areia nova (ou areia de macho) Até 10% 

 

Se a produção incluir frequentemente a utilização de machos, então a adição 

de areia nova pode ser balanceada com a areia proveniente dos machos, 

reduzindo-se assim o seu consumo. No entanto, a inclusão de areia de machos 

deverá ser feita de forma bem controlada uma vez que promove o aumento da 

concentração de contaminantes provenientes da decomposição de ligantes 

orgânicos utilizados no fabrico dos machos [2, 33]. 

 Por outro lado, a adição de areia de machos prejudica o desenvolvimento das 

propriedades ligantes da bentonite (Figura 19) [7, 31]. 
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Figura 19 - Efeito da adição de areia de macho no teor de bentonite da areia verde. 

Adaptado de [11]. 

A adição controlada de areia de macho, em quantidades adequadas (idealmente 

entre 2 e 5%), não promove alterações significativas nas propriedades da areia 

verde (Figura 19). 

Um bom controlo da qualidade da areia depende da experiência adquirida pois 

variará em função do sistema utilizado. Por exemplo, as adições normais de 

bentonite, em cada ciclo, representam apenas cerca de 10% da bentonite ativa 

total. Por outro lado, não é possível retificar de imediato o teor total de 

bentonite ou de pó de carvão da mistura uma vez que qualquer correção leva 

cerca de 20 ciclos até fazer surtir os seus efeitos (Figura 20) [7, 31].  

 

Figura 20 – Efeito das adições de areia nova e/ou de areia de macho na composição da areia 

de circuito. Adaptado de [33]. 

 

 
Ciclos (nº) 

1 % 

2 % 

5 % 

3 % 

20 % 

10 % 

40 % 
30 % 
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Por exemplo, como se poderá constatar da análise da Figura 20, para uma 

adição de areia nova de 5%, serão necessários 10 ciclos para que ocorra uma 

variação de 40% na composição da areia. 

Atendendo a que os circuitos de areia verde apresentam uma inércia específica, 

as únicas mudanças imediatas que podem ser promovidas sobre as propriedades 

da areia provêm da alteração da quantidade de água a ser adicionada no 

misturador [7, 31].  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

 
3.1. Recolha e caracterização da amostra de areia 

A amostra de areia foi recolhida na passadeira P31 do circuito de areias Space 

(Figura 1 do Anexo A), que posteriormente foi armazenada em sacos 

adequados. Após a recolha, foram registados os dados do laboratório 

automático Space GSM relativos às propriedades da areia da carga 

correspondente (Tabela 5). Em função da hora de recolha, procedeu-se ao 

cruzamento desses valores com os dados do laboratório de areias, de forma a 

obter uma caracterização mais completa. 

Os limites de controlo e de especificação utilizados na SAKTHI Portugal para o 

controlo da areia são apresentados na Tabela 1 do Anexo B. 

 

Tabela 5 – Propriedades da areia recolhida à saída do misturador SPACE da SAKTHI. 

Compactabilidade (%) 39,5 

Humidade (%) 3,53 

RCV (N/cm2) 21,1 

Temperatura (ºC) 43,8 

Bentonite ativa (%) 8,1 

Permeabilidade  112 

RCH (N/cm2) 0,315 

Voláteis  1,91 

LOI 3,67 

Índice AFS 57,9 

 

3.2. Recolha e caracterização da amostra do ligante 

O ligante utilizado foi o Ecosil, uma mistura de bentonite com pó de carvão. 

A recolha do Ecosil utilizado nas misturas foi feita aquando do rececionamento 

diário, diretamente nos silos correspondentes. 

As especificações técnicas deste aditivo são apresentadas no Anexo C. 
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3.3. Mistura 

A mistura foi efetuada numa misturadora industrial B20-F Mixer (Figura 21), 

cujas especificações são apresentadas nessa mesma figura. 

 

Figura 21 – Misturador B20-F Mixer utilizado na preparação da areia verde. 

 

3.4. Moldação manual  

Na moldação manual foi utilizada uma caixa de dimensões 315x220x50 mm 

(Anexo D) para a preparação de uma moldação por ciclo.  

O molde utilizado era um tarugo trapezoidal, com uma secção reta de 8,72 cm2 

(Anexo D). 

As dimensões do molde foram projetadas de forma a manter uma relação areia-

metal de 5:1. 

 

3.5. Vazamento 

O vazamento foi realizado alternadamente entre os fornos de fusão A, B, I4 e 

I5, de acordo com a sua disponibilidade. A temperatura de vazamento do ferro 

fundido nodular, cujos limites de composição são apresentados na Tabela 6, 

oscilou na gama 1350-1500ºC. 
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Tabela 6 – Limites para a composição química do ferro fundido nodular utilizado no 
vazamento. 

 C Si Mn P S Mg Cu 

Mín 3,3 2,25 0 0 0,006 0,034 0,25 

Máx 3,9 2,4 0,4 0,02 0,011 0,040 0,27 

 

3.6. Shakeout e arrefecimento 

A desmoldação ocorreu sempre 2 horas após o vazamento. 

O arrefecimento da areia até à temperatura ambiente decorreu em 2 etapas: 

1. Homogeneização do bolo de areia desmoldado na misturadora (2 

minutos); 

2. Arrefecimento manual (passagens sucessivas por um crivo com 3 mm de 

malha). 

 

3.7. Ensaios 

Por cada ciclo de vazamento foram realizados os seguintes ensaios sobre a 

areia: 

• Teor de humidade (1 por amostra); 

• Compactabilidade (1 por amostra); 

• Resistência à compressão em verde (2-3 por amostra); 

• Resistência da capa húmida (2-3 por amostra); 

• Permeabilidade (1 por amostra); 

• Bentonite ativa (1 por amostra). 

Os procedimentos experimentais relativos aos ensaios efetuados são 

apresentados de forma detalhada no Anexo G. 
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4. RESULTADOS E SUA DISCUSSÃO 

 

O trabalho experimental arrancou com o estabelecimento de procedimentos 

para a preparação e o controlo da areia verde, que assegurassem a maior 

estabilidade durante os nove ciclos efetuados.  

Foi analisada a evolução de seis propriedades da areia verde ao longo dos 

ensaios, nomeadamente: teor de humidade, compactabilidade, resistência à 

compressão em verde, resistência da capa húmida, permeabilidade e teor de 

bentonite ativa.  

Foram também analisados outros parâmetros inerentes à eficiência do 

processo, mais precisamente: perdas de areia ao longo de cada ciclo, adições 

de areia nova, água e de ligante (Ecosil) e eficiência de mistura. 

Com base na evolução dos resultados obtidos para cada uma das propriedades, 

em cada um dos ensaios, foram aventadas possíveis causas que promoveram a 

sua variação, muito úteis com vista à melhoria do processo. 

A metodologia aplicada na análise e discussão dos resultados baseou-se na que 

é comummente utilizada no controlo estatístico de processos (CEP). Os limites 

de especificação são tolerâncias definidas em função dos requisitos para o 

processo, enquanto que os limites de controlo são determinados em função da 

precisão do processo de fabrico. 

Por último, procurou-se estabelecer correlações entre alguns dos parâmetros 

analisados, nomeadamente: teor de humidade vs. compactabilidade, teor de 

humidade vs. água adicionada, teor de humidade vs. permeabilidade, e teor de 

bentonite ativa vs. RCV. 

 

4.1. Desenvolvimento do procedimento de otimização 
 

Na Figura 22 é apresentado o fluxograma do procedimento de otimização 

estabelecido para o processo de preparação de areia verde para cada um dos 

nove ensaios realizados. 

Atendendo a que todo o trabalho foi integralmente executado de forma manual, 

desde a preparação da areia e das moldações até ao seu vazamento, cada etapa 
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do procedimento foi delineada de forma a reproduzir, tanto quanto possível, o 

processo implementado na SAKTHI Portugal.  

 

CICLO 0
Recolha de areia de circuito 

à saída da galga  
(50 Kg)

Ensaios:

• Compactabilidade (%)

• Teor de humidade (%)

• RCV (N/cm2)

• RCH (N/cm2)

• Permeabilidade

• Bentonite ativa (%)

Moldação manual 

Registo da massa da 
moldação (caixa + areia de 

moldação)

Vazamento 

Shakeout (2h após 
vazamento)

Arrefecimento da areia pela 
sua  passagem por um crivo 

(3mm) 

Registo da massa de areia 
(cálculo das perdas)

Sim

Tareia   TAmbiente?

Não

Medição do teor de 
humidade residual (após 

shakeout)

Cálculo da quantidade de 
água a adicionar no ciclo 

seguinte

Cálculo da quantidade de 
ligante (Ecosil) 

Cálculo da quantidade de 
areia nova a adicionar 

(ciclo 0) 

Mistura de homogeneização 
(2 min)

CICLO n
Mistura da areia + água + 

Ecosil
(30 s mistura seca + 7 
min mistura húmida)

Compactabilidade        

Cálculo da quantidade 
adicional de água com 
base na relação:

0,1% (humidade) = 3% 

(compactabilidade)

Não

Mistura de 
homogeneização (30 s)

Sim

 

Figura 222 – Fluxograma do procedimento de otimização do processo de preparação de areia 
verde ao longo dos ensaios. 
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A recolha da areia, à saída do misturador SPACE da SAKTHI, constituiu uma 

etapa importante uma vez que era de capital importância assegurar que essa 

areia era referente à mesma carga. Foram recolhidos cerca de 50 kg de areia, 

que foram armazenados de imediato em sacos devidamente selados. A 

quantidade de areia foi estabelecida de forma a permitir a realização da 

mistura de areia e sua reutilização em cada um dos ciclos (cerca de 13 kg), para 

levar a cabo os ensaios de caracterização das suas propriedades (2-3 kg por 

ciclo), e para complementar as perdas em cada um dos ciclos. 

Procedeu-se de seguida à preparação da primeira moldação (Figura 23). Não 

tendo sido possível reproduzir, como é óbvio, as condições de calcamento das 

máquinas de moldar da SAKTHI, procurou-se compactar a areia de uma forma 

o mais uniforme possível que a preparação manual permite. 

 

 

Foi determinado, por cada ensaio, o peso do bolo de areia, através da diferença 

de peso entre a caixa de moldação e respetivos pinos guia e o de todo este 

conjunto após preparação da moldação (Figura 24). 

Figura 23 – Preparação da moldação em areia verde 
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Figura 24 – Determinação do peso do bolo de areia de moldação. 

 

Seguiu-se o vazamento da moldação, não tendo sido adotado qualquer critério 

para a seleção da composição química do ferro fundido nodular vazado uma vez 

que se pretendia analisar unicamente o efeito da temperatura do banho na 

degradação das propriedades da areia verde. 

Após o vazamento, ocorreu o arrefecimento da moldação (Figura 25), tendo-se 

procedido à sua desmoldação (Figura 26) ao fim de 2 horas após o vazamento. 

De realçar que, tal como anteriormente referido, o tempo de shakeout é 

precisamente um dos principais fatores que determina o teor de humidade 

residual da areia. 

 

 

Figura 25 – Arrefecimento da moldação após vazamento. 
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Figura 26 – Desmoldação. 

 

Após o abate da moldação, colocou-se a areia no misturador durante 2 minutos 

a fim de promover a sua homogeneização face às zonas de condensação 

resultantes da evaporação da água durante o vazamento. No final desta 

operação, constatou-se que a temperatura da areia era ainda elevada, pelo que 

foi arrefecida até à temperatura ambiente a fim de garantir um teor de 

humidade estável. O controlo do arrefecimento, por sua vez, foi realizado 

através de medições sucessivas da temperatura. 

Pesou-se a areia após a desmoldação (Figura 27), a fim de calcular as perdas, 

e recolheu-se uma amostra de areia a fim de determinar o teor de humidade.  

 

Figura 27 – Pesagem da areia após desmoldação. 
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Com base no valor dessas perdas, procedeu-se à adição de areia nova de modo 

a perfazer os 13 kg de areia utilizados em cada ensaio. 

Tendo por base o teor de humidade residual, calculou-se a quantidade de água 

a adicionar à areia a ser utilizados no ensaio seguinte: 

 

𝐴 =
𝑚𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑠ℎ𝑎𝑘𝑒𝑜𝑢𝑡 

𝑚𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐵 =
𝑚𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑣𝑎 

𝑚𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

∑ ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝐴×(%𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑠ℎ𝑎𝑘𝑒𝑜𝑢𝑡) + 𝐵×(%𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑣𝑎) 

 

Atendendo a que o teor de humidade alvo era de 3,4%: 

 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 (𝐿) = [3,4 −  ∑ ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒] ×𝑚𝑎𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

A massa de ligante Ecosil foi calculada de forma a corresponder a 0,6-1% da 

massa total de areia [2]. 

 

 

Figura 28 – Pesagem de ligante Ecosil a adicionar. 

 

Por fim, procedeu-se à adição do Ecosil à areia, tendo-se promovido uma 

homogeneização da mistura durante 30 segundos; seguiu-se a adição de água, 
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sob a forma pulverizada (Figura 29), e nova operação de mistura, desta vez por 

um período de 7 minutos. 

A pulverização da água foi assegurada pela utilização de um bocal próprio, 

adaptado a uma seringa (Figura 29), o que permitiu que a adição se processasse 

de uma forma bastante homogénea. 

 

 

Figura 29 – Dispositivo utilizado para a adição de água no misturador. 

 

De realçar que a adição de água foi feita em duas etapas de forma a minimizar 

as perdas de humidade durante a mistura, tendo-se determinado, no final da 

operação de mistura, a compactabilidade da areia (Tabela 1 do Anexo G). Foi 

estabelecido um valor alvo mínimo (38 ± 2%) para a compactabilidade e, nos 

casos em que esse valor não era atingido, efetuou-se uma adição complementar 

de água com base na relação apresentada no capítulo 2.4.2.2.; nessas 

situações, utilizava-se sempre um tempo de mistura para homogeneização da 

areia de 30 segundos no final de cada adição. 

 

4.2. Controlo estatístico das propriedades da areia verde 
 

Na Tabela 7 são apresentados os limites de especificação e respetivo intervalo 

de variação que foram estabelecidos para algumas das propriedades analisadas. 

Por sua vez, o limite superior (LSC) e o limite inferior (LIC) de controlo foram 

definidos como os valores correspondentes a µ + 3 e µ - 3, respetivamente. 
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Tabela 7 – Limites de especificação estabelecidos para as propriedades da areia analisadas. 

Ensaio Limites de especificação  

Compactabilidade (%) 38 ± 2 

Teor de humidade inicial (%) 3,4 ± 0,2 

Teor de humidade final (%) 1,6 ±0,2 

RCV (N/cm2) 21 ± 2 

RCH (N/cm2) 0,300 ± 0,1 

Bentonite ativa (%) Máx. 20% de variação2 

 

4.2.1. Teor de humidade 

A humidade da areia verde foi determinada em dois momentos distintos: no 

final da operação de mistura - humidade inicial -, e logo após desmoldação 

(shakeout) – humidade final.  

O teor de humidade inicial, essencialmente dependente do volume de água 

adicionado durante a mistura, tinha por limite de especificação o valor 3,4 ± 

0,2%. De referir que, ao longo da operação de mistura, se registaram variações 

acentuadas do teor de humidade da areia devido às temperaturas elevadas 

(Tambiente ≈ 30ºC) registadas no interior das instalações da SAKTHI, no período 

em que decorreram os ensaios, o que impôs, tal como anteriormente referido, 

que a adição de água se processasse em dois tempos (Tabela 1 do Anexo G). 

Por sua vez, o arrefecimento da areia até à temperatura ambiente, após 

desmoldação, contribuiu significativamente para a redução das perdas de 

humidade por evaporação durante a mistura.  

A Tabela 8 apresenta, para cada um dos ensaios, os teores de humidade (inicial 

e final) da areia bem como o volume de água adicionado; é igualmente 

apresentado o valor médio e respetivo desvio padrão relativos a cada um desses 

teores. 

Obteve-se um valor médio de 3,33 ± 0,15% para o teor de humidade inicial, com 

um máximo de 3,51% e um mínimo de 3,02%. Estes valores cumprem os limites 

de especificação e de controlo estabelecidos: 3,4 ± 0,2% e 3,3 ± 0,15, 

respetivamente. 

                                         
2 Por exemplo, um teor de bentonite ativa de 7,9 % deverá apresentar uma variação máxima 
de 1,6%. 



40 
 

Por sua vez, o valor médio para o teor de humidade final foi de 1,57 ± 0,21%, 

com um máximo de 1,82% e um mínimo de 1,07%. 

Da análise dos dados da Tabela 8, constata-se que se obteve um valor médio 

de 1,75 ± 0,25% para as perdas de humidade; este parâmetro foi o mais difícil 

de estabilizar devido à quantidade de variáveis que o afetam. O valor máximo, 

registado no ciclo 1, pode ser justificado por uma temperatura de vazamento 

mais elevada ou por um tempo de shakeout excessivo. 

Tabela 8 - Evolução dos teores de humidade (inicial e após desmoldação) da areia: valores 
médios e respetivos desvios padrão. 

 

 
 

*ΔHumidade= (Humidade após shakeout) – (Humidade inicial) 
 

A Figura 30 ilustra a evolução do teor de humidade da areia ao longo dos ciclos, 

sob a forma de carta de controlo.  

Nos primeiros quatro ciclos, verifica-se alguma instabilidade no teor de 

humidade inicial, que pode ser justificada pela adição insuficiente de água na 

mistura ou, por outro lado, pela excessiva perda de água por evaporação 

durante a mistura de homogeneização. Destaca-se o ciclo 1, no qual se registou 

um valor inferior ao limite µ - 2 (Figura 30). Na Tabela 8, pode verificar-se 

que a adição de água mais baixa foi registada no ciclo 1 (184 mL), o que 

comprova o que foi referido anteriormente. 

De realçar que é de extrema importância tentar manter estabilizado o teor de 

humidade residual após shakeout de forma a uniformizar os tempos de mistura 

bem como a obter misturas bastante homogéneas. 

Ciclo (nº) 
Adição de 

água (mL) 

Humidade 

inicial (%) 

Humidade após 

shakeout (%) 
Δ Humidade* 

0 0 3,02 1,58 -1,45 

1 184 3,28 1,07 -2,21 

2 290 3,4 1,82 -1,58 

3 288 3,25 1,54 -1,71 

4 290 3,46 1,62 -1,84 

5 239 3,45 1,51 -1,94 

6 248 3,16 1,67 -1,49 

7 240 3,3 1,81 -1,49 

8 245 3,51 1,53 -1,98 

9 240 3,43 1,59 -1,84 

µ 3,33 1,57 -1,75 

σ 0,15 0,21 0,25 
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Variações acentuadas no teor de humidade residual levam a um aumento no 

tempo de mistura, uma vez que será necessário mais tempo para incorporar a 

bentonite de forma eficiente na mistura. 

 

 µ  LSC LIC Limite de especificação 

Humidade 1 (%) 3,33 0,15 3,79 2,86 3,4 ± 0,2 

Humidade 2 (%) 1,57 0,21 2,20 0,95 1,6 ± 0,2 

 
Figura 30 – Variação do teor de humidade (antes e após vazamento) com identificação dos 
respetivos limites de controlo e dos valores médios. 

 

Poder-se-á afirmar, face aos resultados obtidos, que não se registaram, para 

além das já referidas, quaisquer causas especiais que induziram a variação 

desta propriedade nos vários ciclos. 

 

4.2.2. Compactabilidade 

Na Figura 31 estão representados os valores de compactabilidade obtidos para 

cada um dos ciclos. Esta propriedade, tal como já referido anteriormente, está 

diretamente relacionado com o teor de humidade. Consequentemente, é um 

parâmetro extremamente sensível à oscilação da temperatura, pelo que foram 
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tomadas as devidas precauções de forma a realizar o ensaio o mais rapidamente 

possível após a recolha da amostra. 

Tal como para o teor de humidade, verificou-se alguma instabilidade nos 

primeiros ciclos, que pode ser justificada pelos mesmos motivos (Figura 31). 

De realçar que, devido ao facto de se ter promovido a adição de água em dois 

passos, acabou por se tornar fácil o controlo desta propriedade que permite 

avaliar de forma rápida a qualidade da areia. 

 

 

µ   LSC LIC Limite de especificação 

37,6  0,73  39,8  35,4  38 ± 2 

 
Figura 31 - Variação da compactabilidade da areia verde ao longo dos ciclos com identificação 
dos respetivos limites de controlo e do valor médio. 

 

Foi obtido, para os ensaios realizados, um valor médio de compactabilidade de 

37,6 ± 0,73%, com limites de controlo superior e inferior de 39,8% e 35,4%, 

respetivamente. Todos os valores estão compreendidos entre esses limites, 

situando-se 7 entre os limites µ ±  e 2 entre os limites µ ± 2.  

É possível afirmar que, sobretudo a partir do segundo ciclo, o processo 

manteve-se perfeitamente controlado, não sendo de apontar outras causas de 

variação dessa propriedade, para além das aceitáveis e normais. 
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4.2.3. Resistência à compressão em verde 

Na Figura 32 estão representados os valores de resistência à compressão em 

verde registados para os ensaios realizados. 

Tal como referido anteriormente, a variação da RCV é, na sua grande maioria, 

explicada pela variação do teor de bentonite ativa e do teor de humidade da 

mistura de areia verde; assim, um aumento do teor de bentonite ativa resultará 

num aumento da RCV. 

Todos os valores obtidos, apesar de estarem dentro dos limites de controlo, 

apresentam alguma variabilidade até ao ciclo nº 5, a partir do qual tendem a 

estabilizar entre 22,5 N/cm2 e 23,5 N/cm2. Verificou-se igualmente, até ao 

ensaio nº 5, uma tendência para o aumento dos valores de RCV, que poderá ser 

explicada pela subida gradual do teor de bentonite ao longo destes ciclos. 

 

 

 

 

Figura 32 - Variação da resistência à compressão da areia verde ao longo dos ciclos, com 
identificação dos respetivos limites de controlo e do valor médio. 

 

Registaram-se 3 valores acima de 23 N/cm2 (limite de especificação superior).  

Foi obtido um valor médio de RCV de 22,8 ± 0,78 N/cm2 nos 9 ensaios, com 

limites de controlo superior e inferior de 25,1 N/cm2 e 20,4 N/cm2, 

respetivamente. Todos os valores estão compreendidos entre os limites de 
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controlo, dos quais: 8 entre os limites µ ± , 1 entre os limites µ ± 2 e 1 dentro 

dos limites µ ± 3.  

 

4.2.4. Resistência da capa húmida 

Foi obtido um valor médio de RCH de 0,309 ± 0,02 N/cm2 nos 9 ensaios, com 

limites de controlo superior e inferior de 0,370 N/cm2 e 0,248 N/cm2, 

respetivamente (Figura 33).  

 

 

µ  LSC LIC Limite de especificação 

0,309 0,02 0,370 0,248 0,300 ± 0,1 

 
Figura 33 - Variação da resistência da capa húmida da areia verde ao longo dos ciclos, com 
identificação dos respetivos limites de controlo e do valor médio. 

 

Todos os valores estão compreendidos entre os limites de controlo, dos quais: 

8 entre os limites de controlo µ ± , 1 entre os limites de controlo µ ± 2 e 1 

dentro dos limites µ ± 3. 

 

4.2.5. Permeabilidade 

Foi obtido um valor médio de permeabilidade de 130,6 ± 10 unidade AFS nos 9 
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respetivamente (Figura 34).  
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Figura 34 - Variação da permeabilidade da areia verde ao longo dos ciclos, com identificação 
dos respetivos limites de controlo e do valor médio. 

 

Todos os valores estão compreendidos entre os limites de controlo, dos quais: 

6 entre os limites µ ±  e 3 entre os limites µ ± 2. 

Os elevados valores de permeabilidade registados podem estar relacionados 

com a utilização de uma areia com um índice AFS inferior ao especificado, ou 

pela excessiva quantidade de areia adicionada em cada ciclo. A falta de um 

sistema de introdução de finos no procedimento desenvolvido também pode 

estar relacionada com um aumento de permeabilidade. 

 

4.2.6. Bentonite ativa 

Um teor adequado de bentonite na mistura é tão importante como a qualidade 

de bentonite utilizada. O teor de bentonite ativa é um indicador da eficiência 

do misturador em promover as propriedades ligantes da bentonite. 

O recurso a elevados teores de bentonite ativa não constitui, à partida, 

qualquer contratempo, podendo até ser benéfico para o desenvolvimento da 

resistência à compressão em verde da mistura. 
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Foi obtido, para os 9 ensaios, um valor médio de bentonite ativa de 8,1 ± 0,51, 

com limites de controlo superior e inferior de 9,5 e 6,7, respetivamente (Figura 

35). 

Todos os valores estão compreendidos entre os limites de controlo: 7 estão 

entre os limites µ ±  e 3 entre os limites µ ± 2. 

Os valores obtidos, no geral, são bastante instáveis e demonstram uma 

tendência de subida até ao ciclo nº 4. A instabilidade verificada também poderá 

ser explicada pelo método utilizado para a determinação do teor de bentonite 

ativa (Ensaio do azul de metileno).  

Considerando o limite de especificação estabelecido (20% de variação máxima), 

para o valor médio de 8,1%, a variação máxima admissível é de ±1,62%. 

Comparando com a variação associada aos resultados (=0,48), verifica-se que 

todos eles cumprem os limites de especificação. 

Apesar de ser um parâmetro de ensaio interessante, não é dos mais utilizados 

devido à morosidade da execução do ensaio que, por sua vez, poderá gerar 

resultados que não correspondem ao teor efetivo de bentonite ativa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 35 - Variação da bentonite ativa da areia verde ao longo dos ciclos, com identificação 
dos respetivos limites de controlo e do valor médio. 
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4.3. Controlo do balanço de areia verde 
 

Para além do controlo das propriedades da areia verde, é essencial o controlo 

das perdas em cada ciclo e, consequentemente, das adições de areia nova. 

Se, por um lado, as perdas deverão ser evitadas, por outro, a adição de areia 

nova é, por vezes, benéfica, desde que se processe de forma controlada. 

Da análise da Figura 36 é possível constatar que as perdas diminuíram, de uma 

forma praticamente contínua, até à sua estabilização na ordem das 200-300 g. 

O esforço empreendido para evitar perdas excessivas de areia foi bem sucedido; 

o valor médio de perdas situou-se nos 0,342 ± 0,08 kg, por ciclo, o que 

representa cerca de 2,5% de perdas, em relação aos 13 Kg de areia verde 

preparada. 

Todos os valores da figura estão compreendidos entre os limites de controlo, 

situando-se 8 entre os limites µ ±  e 2 entre os limites µ ± 2  .  

 

 
 

 

 

Figura 36 - Evolução das perdas de areia verde, em valor absoluto, ao longo dos vários ciclos. 

 

A Figura 37 apresenta, por sua vez, a evolução das adições de areia para 

compensar as perdas, ao longo dos ciclos. 
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As adições de areia aqui referidas, como já foi esclarecido, foram feitas com a 

areia recolhida à saída do misturador da SAKTHI (Figura 37). 

Até ao ciclo nº 2, verifica-se um aumento da quantidade de areia nova 

adicionada, que depois estabiliza entre os 4,1-4,4 kg. 

Por exemplo, neste caso, tem-se uma adição média de areia de 4,16 ± 0,23 kg 

que, pela Figura 18, permite estimar o grau de renovação da areia. 

Considerando os 13 kg como a quantidade total, tem-se então uma adição de 

areia nova de 32%, o que resulta numa taxa de renovação de quase 98% ao fim 

de 10 ciclos. 

A necessidade de tanta quantidade de areia extra prende-se com o facto de 

grande parte da areia utilizada nos ensaios de determinação das propriedades 

não poder ser reutilizada. 

 

 

 
 
 

 

 
Figura 37 – Evolução das adições de areia verde ao longo dos ciclos 

 

De realçar que o conhecimento da quantidade de areia nova a adicionar ao 

sistema é útil na medida em que permite determinar o grau de renovação da 
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4.4 Eficiência de mistura 
 

A eficiência de mistura permite avaliar se os constituintes da areia verde, muito 

particularmente a bentonite, contribuíram, de forma eficaz, para a 

prossecução dos objetivos que a sua adição preconizava. A composição da 

mistura poderá até ser a ideal; no entanto, se a mistura não for eficaz, as suas 

propriedades finais não estarão dentro dos padrões de qualidade. 

A Tabela 9 apresenta a evolução da eficiência de mistura (capítulo 2.4.1.) para 

cada ciclo. 

 

Tabela 9 – Valores da eficiência de mistura registados para o ciclo zero e para os restantes 

nove ciclos. 

Ciclo (nº) 
Bentonite 
trabalho 

(%) 

Bentonite 
disponível 

(%) 

Eficiência de 
mistura (%) 

0 5,08 7,31 69,42 

1 4,92 7,53 65,35 

2 5,43 7,98 68,10 

3 5,27 7,69 68,53 

4 5,39 8,06 66,87 

5 5,66 8,19 69,05 

6 5,36 7,65 70,07 

7 5,49 7,86 69,78 

8 5,35 8,11 66,01 

9 5,49 8,05 68,17 

µ (ciclo 1-9) 5,4 7,9 68,0 

 (ciclo 1-9) 0,20 0,23 1,63 

 

O valor indicado para o ciclo 0 corresponde ao da mistura de areia recolhida à 

saída do misturador SPACE da SAKTHI, representando, por isso, a sua eficiência. 

A eficiência de mistura do misturador B20-F, cuja média rondou os 68%, 

aproxima-se bastante da (69,42%) do misturador da SAKTHI, o que indicia que 

as misturas realizadas, por cada ciclo, permitiram maximizar o 

desenvolvimento das propriedades dos constituintes da areia. 

Outro aspeto importante, que se pode deduzir destes dados, é o facto de apenas 

uma parte da bentonite disponível na mistura estar efetivamente a exercer a 
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sua função. Isto pode ser comprovado pela diferença (na ordem dos 2,5%) nos 

valores da bentonite de trabalho (que exerce as funções de ligante) e a 

bentonite disponível. 

 

4.5. Correlações entre propriedades  
 

É inquestionável a importância de que se revestirá a tentativa de estabelecer 

correlações entre as diferentes propriedades da areia verde avaliadas ao longo 

deste trabalho. 

Para estabelecer a correlação, foi calculado o coeficiente de correlação de 

Pearson (r), para cada conjunto de dados. Para valores próximos de 1, 

considera-se que a correlação é forte positiva, e para valores próximos de 0, 

que a correlação é fraca positiva [34]. 

Foram também analisados os coeficientes de determinação (R2), que avaliam a 

qualidade do ajuste entre a reta de tendência e os dados experimentais; 

permitem avaliar a percentagem de variação da variável dependente (y) que 

poderá ser imputada às variações da variável independente (x). Para valores 

iguais a 1, o ajuste é perfeito [34]. 

Na Figura 38 está representada a correlação entre a quantidade de água 

adicionada e o teor de humidade da areia verde, para cada ensaio. 

 

 

Figura 38 - Teor de humidade da areia verde vs. quantidade de água adicionada. 
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Obteve-se uma correlação linear moderada positiva entre os dois parâmetros, 

com r = 0,68 e R² = 0,46.  

Apesar das perdas, perfeitamente inevitáveis, verifica-se que o aumento da 

quantidade de água adicionada resultou num aumento linear da humidade da 

mistura. 

Na Figura 39 é apresentada a correlação entre a compactabilidade e o teor de 

humidade da areia verde, para cada ensaio. 

Observou-se uma correlação linear moderada positiva entre os dois parâmetros, 

com r = 0,59 e R² = 0,36. Estas duas propriedades estão diretamente 

relacionadas e verificou-se que, para teores de humidade menores, a 

compactabilidade é igualmente mais baixa, perfeitamente comprovado pela 

menor densidade da mistura. 

De realçar que esta correlação é apenas válida para um teor de finos (< 0,02 

mm) constante. 

 

 

Figura 39 – Compactabilidade vs. teor de humidade da areia verde. 
 

Por sua vez, na Figura 40 está representada a correlação entre os valores de 
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propriedades, com r = 0,69 e R² = 0,48. 
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A absorção de água empreendida pela bentonite promove um aumento do seu 

volume e, consequentemente, um maior afastamento entre os grãos de areia, 

o que facilita a passagem de ar.  

Com o aumento continuado da absorção de água, a bentonite atinge um ponto 

de saturação a partir do qual a densidade de espaços vazios diminui e, 

consequentemente, a permeabilidade da mistura.  

 

 

Figura 40 - Permeabilidade vs. teor de humidade da areia verde. 

 

Finalmente, na Figura 41 é apresentada a correlação entre a resistência à 

compressão em verde e o teor de bentonite ativa da areia verde, para cada 

ensaio. 

Registou-se uma correlação linear forte positiva entre estas duas propriedades, 

com r = 0,79 e R² = 0,63, o que leva a considerar que faz todo o sentido que o 

valor de bentonite ativa seja ajustado em função do valor da resistência à 

compressão em verde. 
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Figura 41 - Resistência à compressão em verde vs. teor de bentonite ativa da areia verde. 
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5. CONCLUSÕES  

 

O “coração” do controlo do processo de uma fundição é o sistema de 

preparação de areia. De certa forma, o controlo do sistema de areia baseia-se 

no grau de consistência e estabilidade que o sistema apresenta ao longo do 

tempo. O sistema tem de ser projetado e montado de forma a que se consiga 

atingir o grau de estabilidade pretendido.  

Por sua vez, a otimização do sistema de moldação é feita sempre com o objetivo 

de produzir peças de qualidade estável, com elevada precisão dimensional e 

um bom acabamento superficial.  

Os principais aspetos a reter são: 

• Necessidade de um profundo conhecimento dos equipamentos, do seu modo 

de funcionamento e sua manutenção; 

• Conhecimento dos parâmetros que afetam a qualidade da areia verde 

(temperatura, humidade, compactabilidade, resistência à compressão em 

verde, permeabilidade, teor de bentonite ativa); 

• Conhecimento dos parâmetros que afetam a eficiência do processo 

(eficiência de mistura, perdas de areia e adições de areia nova); 

• Controlo do arrefecimento da areia de forma a obter propriedades mais 

uniformes; 

• Realização de ensaios periódicos de controlo da qualidade; 

• Implementação de ações de melhoria contínua com vista à redução do 

desperdício de matérias-primas e do refugo interno. 

Em relação aos resultados obtidos, concluiu-se o seguinte: 

• Os principais parâmetros que influenciam a compactabilidade da areia 

verde são os teores de humidade e de ligante; 

• Os parâmetros que mais influenciam a variação da RCH são o teor de ligante 

e o tempo de mistura. 

• Os parâmetros que mais influenciam a variação da permeabilidade são o 

tamanho de grão (índice AFS) e o teor de humidade da areia verde; 
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• A resistência à compressão em verde e a compactabilidade de uma areia 

verde são as propriedades que fornecem, mais rapidamente, o resultado 

indireto dos teores de bentonite ativa e de humidade, respetivamente. 

• O valor médio de perdas foi de 0,342 ± 0,08 g, por ciclo. 

• O valor médio da adição de areia verde foi de 4,16 ± 0,23 kg, por ciclo. Por 

outro lado, a adição de areia nova correspondeu a 32% da massa total de 

areia e resultou numa taxa de renovação de quase 98%; 

• A eficiência de mistura média do misturador B20-F foi de 68%; 

• Registou-se uma correlação linear moderada positiva entre o teor de 

humidade da areia verde e a água adicionada, com r = 0,68 e R2 = 0,46; 

• Registou-se uma correlação linear moderada positiva entre a 

compactabilidade e o teor de humidade da areia verde, com r = 0,59 e R2 = 

0,35; 

• Registou-se uma correlação linear moderada positiva entre a 

permeabilidade e o teor de humidade da areia verde, com r = 0,69 e 

R2 = 0,48); 

• Registou-se uma correlação linear forte positiva entre a resistência à 

compressão em verde e o teor de bentonite ativa da areia verde, com 

r = 0,79 e R2 = 0,63; 

 

O procedimento desenvolvido permitiu obter um processo de mistura de areia 

bem controlado e consistente, dentro dos limites de especificação 

estabelecidos. 
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6. TRABALHOS FUTUROS 

 

Este estudo, como já foi referido, foi desenvolvido em conjunto com a Clariant, 

Centro de Inovação e Tecnologia N. Mahalingam (CITNM) e SAKTHI Portugal SA., 

integra-se na primeira parte do desenvolvimento do projeto “Melhoria da 

eficiência da mistura da areia verde em 20%”, recentemente empreendido pela 

SAKTHI Portugal. Este projeto tem como objetivo a redução do tempo de 

mistura húmida da areia verde. 

O procedimento desenvolvido será útil para ser utilizado como fundamento para 

as próximas etapas do projeto, nomeadamente: ensaios com adições de aditivos 

pertencentes à classe dos cereais. 

A utilização deste tipo de aditivos é benéfica, em pequenas quantidades, e 

resulta na estabilização da humidade da mistura e também na minimização dos 

defeitos de expansão dimensional da sílica. 
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ANEXO A 

 

 

Figura 1 – Planta da unidade de preparação de areias SPACE da SAKTHI Portugal. 
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ANEXO B 

 

 

Tabela 10 – Limites de controlo e de especificação utilizados na SAKTHI Portugal para o controlo 
da areia verde. 

 
Limites de controlo Limites de especificação 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Compactabilidade (%) 40 36 41 35 

Teor de humidade (%) 3,6 3,2 3,7 3,1 

Bentonite ativa 8,1 7,7 8,2 7,6 

RCV 25 21 26 20 

Permeabilidade 135 95 140 90 

Carbono (%) 3 2,20 3,2 2,0 

Temperatura (ºC) 45 25 50 20 

Finos (%) 11,5 10,5 12 10 

RCH 0,38 0,22 0,4 0,2 

Peso provete de ensaio (g) 148 143 150 142 

Bentonite ligante (%) 6,0 4,4 6,2 4,2 

Eficiência de mistura (%) 75 60 85 55 

Voláteis (%) 2,20 1,20 2,7 1,00 

LOI 4,80 3,60 5 3,4 

Índice AFS 62 56 63 55 
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ANEXO C 

 

 

Figura 1 – Especificações técnicas do Ecosil. 
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ANEXO D 

 

Cálculos para determinação da relação areia/metal 

Densidade areia após compactação 1,4 

V 1/2 caixa (cm3) 3465 

m areia (½ moldação) (g) 4851 

m areia (1 moldação) (g) 9702 

Densidade ferro fundido  7,2 

 

Peça s/gitagem 
 

A (cm2) 8,72 

V (cm3) 174,4 

m (g) 1255,6 

Peso peça com base na relação 

mássica areia/metal de 5:1 

1940,4 

 

Gitagem  

Área  Volume (cm3) Massa (g) Massa peça + gitagem (g) 

490,87 49,087 353,42 1609,10 

Relação 
areia/metal 

5,25 

Figura 1 – Imagens da caixa de moldação e da placa molde utilizadas. 
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ANEXO E 

Manual do procedimento experimental para os ensaios de 
areia verde 

 

1) Teor de humidade 

Equipamentos 

• Balança com precisão ± 0,1 g; 

• Secador de infravermelhos +GF+. 

 

Procedimento experimental 

1. Peso inicial 

• Colocar sertã na balança e TARAR (1); 

• Espalhar a areia uniformemente; 

• Pesar rigorosamente 100 g de areia (P1) 

 

2. Secagem  

• Colocar sertã no secador; 

• Regular o temporizador para 15 minutos (2). 
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3. Peso final 

• Após secagem, colocar o recipiente (ver figura) na balança e tarar (1); 

• Transferir a areia seca da sertã para o recipiente; 

• Registar o peso (P2). 

 

 

4. Cálculo do teor de humidade 

• O teor de humidade é determinado pela perda relativa de peso por 

aquecimento (ver fórmula): 

• P1: peso inicial da amostra (g); 

• P2: peso final da amostra (g). 
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2) Descrição do equipamento de ensaio 

Para a realização dos ensaios definidos no objetivo deste procedimento, faz-se uso do 

equipamento PVF-C Minilab. Este equipamento é composto por três aparelhos: PVF-C 

Minilab (Fig.1), PNZ (Resistência à Capa Húmida) (Fig.2) e PED (Medidor Elétrico de 

Permeabilidade) (Fig.3). 

 

No aparelho PVF-C Minilab (Fig.1) procede-se ao: 

- Fabrico do provete/tarugo; 

- Ensaio de Compactabilidade; 

- Ensaio de Resistência à Compressão; 

- Ensaio de Resistência ao Corte. 

 

 

LEGENDA 

1 – Visor/menus; 

2 – Teclas de seleção de ensaio 

com correspondência com o visor 

(F1 - F2 - F3 - F4); 

3 – Retroceder (ESC); 

4 – Cursor de seleção/mudança 

de menus. 
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Descrição do equipamento PVF-C Minilab 

 

3) Compactabilidade 

Equipamentos 

• Aparelho compactador DISA tipo PVF-C Minilab; 

• Peneiro c/abertura de malha 3 mm; 

• Cilindro utilizado no fabrico do provete; 

• Espátula. 

 

Procedimento experimental 

1. Peneirar a areia  

• Peneirar a areia diretamente para dentro do cilindro até preencher o seu 

volume (1); 

• Retirar a areia excedente com uma espátula (2); 

• O nível da areia deve ficar coincidente com o bordo do cilindro e não deve ser 

exercida pressão sobre a areia. 

LEGENDA 

1 – Interruptor/disjuntor 

geral; 

2 – Início de ensaio; 

3 – Interrupção de ensaio; 

4 – Painel de controlo; 

5 – Zona de colocação da 

base do copo; 

6 – Pistão. 

 



 

 IX 

 

2. Compactador 

• Com o auxílio dum pincel, limpar a base 

do compactador; 

• Colocar o cilindro no compactador, 

certificando-se que este se encontra bem 

assente.  

 

3. Iniciar ensaio 

• No ecrã principal do PLC do compactador, 

escolher F1 (1); 

• Selecionar F1 (2); 

• O compactador está pronto para iniciar a 

compactação (3); 

• Pressionar o botão “Ensaio” para iniciar (4). 

 



 

 X 

4. Compactabilidade 

• O valor da compactabilidade é lido diretamente no ecrã. 

 
5. Desmoldar o provete  

• Retirar o cilindro do compactador; 

• Remover a base; 

• Inverter o cilindro e, com a ajuda do desmoldador, remover o provete na 

posição vertical, exercendo uma força de cima para baixo sobre o cilindro (ver 

figura). 

 

 

4) Preparação dos provetes de ensaio 

Utiliza-se, para este ensaio, um compactador DISA PVF-C Minilab (Fig.5), de 

acordo com a norma DIN 52 – 401: 

Diâmetro do provete cilíndrico (mm)  50,0 
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Altura do provete cilíndrico (mm) 50,0 

Tolerância máxima de altura (mm)  ± 0,2 

Volume do provete cilíndrico (cm3) 98,2 

 

Equipamentos 

• Aparelho compactador DISA PVF-C Minilab (Fig.5), com o molde (cilíndrico) e 

desmoldador; 

• Balança com precisão ± 0,1 g; 

• Sertã. 

 

Procedimento experimental 

1. Peneirar 

• Fazer passar a areia por um 

peneiro, com abertura de malha 

de 4/4,5 mm. 

 

 

 

 

 

2. Pesagem 

• Colocar o recipiente (ver figura) na balança 

e TARAR (1); 

• Pesar a quantidade de areia peneirada para 

fazer um provete; 

• Esta quantidade pode variar entre 145 e 

170 g conforme a natureza da areia e a sua 

humidade. 
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3. Transferir para o cilindro 

• Preparar o cilindro, colocando-lhe a 

respetiva base; 

• Transferir a areia anteriormente 

pesada para o molde, evitando 

perdas de areia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Compactador 

• Com o auxílio de um pincel, limpar 

a base do compactador; 

• Colocar o cilindro no 

compactador, certificando-se que 

este se encontra bem assente.  
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5. Iniciar compactação 

• No ecrã principal do PLC do 

compactador, escolher F1 (1); 

• Selecionar F2 (2); 

• O compactador está pronto para 

iniciar a compactação (3); 

• Pressionar o botão “Ensaio” para 

iniciar (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Altura do provete 

• Após compactação, deve-se 

verificar se a altura do provete 

está dentro dos limites de 

tolerância (50,0 ± 0,2 mm); 

• Caso contrário, recomeçar o 

ensaio com um peso de areia 

ligeiramente superior ou 

inferior, conforme o resultado 

obtido. 

 

7. Desmoldar o provete 

• Remover a base do cilindro e colocar o cilindro no injetor (1); 

• Empurrar a porta (2) e pressionar o botão 3; 

• O provete fica pronto a ser utilizado (4).  



 

 XIV 

 

 

5) Permeabilidade 

Equipamento 

• PED (Medidor Elétrico de Permeabilidade) (Fig.3). 

 

 

Procedimento experimental 

1. Provete de areia 

• Neste ensaio utiliza-se o provete 

normalizado, fabricado previamente. No 

entanto, o provete não é desmoldado. 

 

 

 

 



 

 XV 

2. Escolher ensaio 

• No ecrã principal do PLC do 

compactador, escolher F1 (1); 

• Pressionar a seta (2) até 

aparecer o ensaio pretendido; 

• Selecionar F1 (3). 

 

 

 

 

3. Iniciar ensaio 

• Colocar o cilindro, em posição invertida, 

e sem base, no PED (1); 

• Rodar o cilindro de forma a garantir uma 

vedação completa; 

• Ligar o PED no manípulo (2); 

• Deixar estabilizar a rotação da 

ventoinha; 

• Só nesta etapa abrir o passador, como 

mostra a figura (3); 

• O ensaio inicia-se automaticamente. 

 

 

4. Permeabilidade 

• Quando o valor assinalado no PLC 

estabilizar, o resultado da 

permeabilidade é encontrado e lido 

diretamente no ecrã (em unidades 

AFS). 
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5. Desmoldar o provete 

• Retirar o cilindro do PED; 

• Remover a base; 

• Inverter o cilindro e, com a ajuda do desmoldador, remover o provete na 

posição vertical, exercendo uma força de cima para baixo sobre o cilindro (ver 

figura). 

 

6) Resistência à compressão em verde 

Equipamento  

• Aparelho de ensaios de resistência DISA PVF-C Minilab hidráulico de 

acionamento automático. 

 

Procedimento experimental 

1. Provete de areia 

• Neste ensaio utiliza-se o 

provete normalizado fabricado 

anteriormente. 

 

 

2. Compactador 

• Colocar a base do cilindro no 

compactador; 

• Colocar o provete de areia 

alinhado com a base. 
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3. Início do ensaio 

• No ecrã principal do PLC do 

compactador, escolher F1 (1); 

• Selecionar F1 (2); 

• O compactador está pronto para 

iniciar o ensaio (3); 

• Pressionar o botão “Ensaio” para 

iniciar (4). 

 

 

 

 

 

 

4. Resistência à compressão em verde 

• O valor da resistência à compressão é lido diretamente no ecrã; 

• Registar valor; 

• Repetir os passos de 1 a 4 para 

se obter um segundo resultado; 

• No caso de os resultados serem 

muito discrepantes, realizar 

um terceiro ensaio; 

• Calcular a média entre os dois 

ensaios com valores mais 

próximos: 

V1: primeiro valor obtido; 

V2: segundo valor obtido. 

 

 

7) Resistência da capa húmida 

Equipamentos 

• Equipamento de ensaios DISA PNZ; 

• Aparelho de fabrico do provete PVF-C Minilab; 
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• Balança com precisão ± 0,1 g; 

• Sertã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento experimental 

1. Provete de areia 

• Neste ensaio utiliza-se o provete 

normalizado, fabricado previamente; o 

ensaio deve ser realizado no cilindro 

específico para o efeito;  

• O provete não é desmoldado. 

 

 

 

LEGENDA 

1 - ON/OFF; 

2 – Temperatura de aquecimento (300 ± 5ºC); 

3 – Temporizador (28 seg.); 

4 - Zona/pormenor de colocação do copo/provete. 
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2. Verificação dos parâmetros 

• Remover a base do cilindro; 

• Colocar o cilindro em posição 

invertida no PNZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No ecrã principal do PLC do 

compactador, escolher F1 (1); 

• Pressionar a seta (2) até aparecer o 

ensaio pretendido; 

• Selecionar F2 (3). 

 

 

 

 

 

3. Início do ensaio 

• Para iniciar o ensaio, empurrar o cilindro 

até se ouvir um click (encostar 

totalmente); 

• O ensaio começa automaticamente. 
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4. Resultado 

• Quando o valor assinalado no PLC estabilizar, 

o resultado da resistência da capa húmida é 

encontrado e lido diretamente no ecrã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Desmoldação. 

• Retirar o cilindro do PNZ; 

• Inverter o cilindro e, com a ajuda do 

desmoldador, remover o provete, na 

posição vertical, exercendo uma força de 

cima para baixo sobre o cilindro (ver 

figura).  

 

 

8) Bentonite ativa 

Equipamentos e reagentes 

• Copo de precipitação de 600 mL; 

• Balança com precisão ± 0,0001 g; 

• Agitador mecânico; 

• Vareta de vidro; 

• Proveta de 50 mL; 

• Pipeta de 2 mL; 

• Bureta de 50 mL; 

• Placa de aquecimento; 

• Solução de ácido sulfúrico 5N (135 mL H2SO4 conc./L); 

• Solução de azul de metileno (3,739 g/L). 
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Procedimento experimental 

1. Pesagem inicial 

• Colocar um recipiente na balança e 

TARAR (1); 

• Pesar 5 ± 0,0003 g de amostra 

previamente seca a 105°C.  

 

 

 

 

 

2. Aquecimento e adição de água 

destilada 

• Encher uma proveta de 50 mL com 

água destilada e adicionar ao gobelé (1); 

• Juntar a amostra ao gobelé com água 

(2); 

• Aquecer, utilizando uma das 

seguintes opções, sem deixar ferver: 

- Microondas: 1 minuto e 30 segundos 

(3); 

- Placa de aquecimento: 5 minutos (4). 

 

 

3. Arrefecimento 

• Introduzir o gobelé aquecido dentro 

de uma bacia com água fria até este 

arrefecer completamente. 
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4. Adição de ácido sulfúrico 

• Na hote, e com o auxílio de uma 

pipeta, acrescentar 2 mL de 

ácido sulfúrico 5 N, agitando a 

mistura durante 30 segundos. 

 

 

 

5. Titulação 

• Preparar uma bureta 

de 50 mL com solução 

de azul de metileno, 

previamente 

preparada;  

• A solução de azul de 

metileno deve ser 

adicionada gota a 

gota, agitando o 

gobelé durante 30 

segundos após cada 

adição. 

 

6. Ponto final da titulação 

• Utilizando uma vareta, colocar uma gota 

da solução num papel de filtro; 

• Enquanto a bentonite absorve o azul de 

metileno, o líquido sobrenadante 

permanece incolor e, no papel de filtro, 

aparece uma mancha azul escura rodeada 

por um halo incolor; 

• Continuar a adição do azul de metileno, 

até aparecer, no papel de filtro, uma 

mancha azul escura rodeada por um halo 

circular azul – esverdeado (weak halo); 
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• Ao verificar-se o aparecimento deste halo, agita-se a solução, no agitador 

mecânico, durante 2 minutos a fim de assegurar que toda a bentonite da amostra 

foi saturada pelo azul de metileno; 

 

• Após a agitação, coloca-se 

nova gota da mistura sobre o 

papel de filtro: 

o Se o halo azul – esverdeado 

persistir, o ponto final da 

titulação foi encontrado; 

o Caso o halo já não se 

forme, adicionar mais 

0,5 mL de azul de metileno 

e repetir as operações 

anteriores. 

 

 

 

 

7. Teor de bentonite ativa 

• Após titulação, ler na bureta o volume 

de azul de metileno gasto para saturar 

toda a bentonite; 

• Ler na Curva de Determinação da 

Bentonite Ativa (ver anexo F), o teor de 

bentonite ativa correspondente ao 

volume de azul de metileno gasto na 

titulação. 
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ANEXO F 
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ANEXO G 

 

Tabela 1 – Adição de água efetuada em cada ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*mistura de areia recolhida diretamente à saída do misturador SPACE da SAKTHI Portugal 

Ciclo 
(nº) 

Adição em 2 passos 
(Sim – 1; Não – 0) 

Adição 1 
(mL) 

Adição 2 
(mL) 

Volume 
total de 

água 
adicionada 

(mL) 

0* 0 0 0 0 

1 1 156 29 184 

2 0 290 0 290 

3 1 238 50 288 

4 0 290 0 290 

5 1 197 42 239 

6 1 199 50 249 

7 1 208 32 240 

8 1 190 55 245 

9 1 197 43 240 

Teor de humidade  

Ciclo nº 
Humidade 1 

(%) 

Humidade 2 
(shakeout) 

% 

0 3,02 1,58 

1 3,28 1,07 

2 3,4 1,82 

3 3,25 1,54 

4 3,46 1,62 

5 3,45 1,51 

6 3,16 1,67 

7 3,3 1,81 

8 3,51 1,53 

9 3,43 1,59 

Média (μ) 3,33 1,57 

Desvio padrão (σ) 0,15 0,21 

2σ 0,31 0,42 

3σ 0,46 0,62 

μ + σ 3,48 1,78 

μ - σ 3,17 1,37 

μ + 2σ 3,63 1,99 
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μ - 2σ 3,02 1,16 

μ + 3σ 3,79 2,20 

μ - 3σ 2,86 0,95 

Compactabilidade (%)  

Ciclo nº 
Compactabilidade 

(%) 

0 36,3 

1 37,0 

2 38,2 

3 37,8 

4 37,4 

5 38,1 

6 37,3 

7 38,7 

8 37,1 

9 38,3 

Média (μ) 37,6 

Desvio padrão (σ) 0,73 

2σ 1,46 

3σ 2,19 

μ + σ 38,3 

μ - σ 36,9 

μ + 2σ 39,1 

μ - 2σ 36,2 

μ + 3σ 39,8 

μ - 3σ 35,4 

Resistência à compressão em verde  

Ciclo nº RCV (N/cm2) 

0 21,9 

1 21,1 

2 23,0 

3 22,4 

4 23,0 

5 24,0 

6 22,9 

7 23,1 

8 22,9 

9 23,2 

Média (μ) 22,75 

Desvio padrão (σ) 0,78 

2σ 1,56 

3σ 2,34 

μ + σ 23,53 

μ - σ 21,97 

μ + 2σ 24,32 

μ - 2σ 21,19 

μ + 3σ 25,10 

μ - 3σ 20,41 
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Resistência da capa húmida  

Ciclo nº RCH (N/cm2) 

0 0,320 

1 0,350 

2 0,300 

3 0,300 

4 0,270 

5 0,330 

6 0,309 

7 0,319 

8 0,310 

9 0,327 

Média (μ) 0,309 

Desvio padrão (σ) 0,020 

2σ 0,041 

3σ 0,061 

μ + σ 0,330 

μ - σ 0,289 

μ + 2σ 0,350 

μ - 2σ 0,269 

μ + 3σ 0,370 

μ - 3σ 0,248 

Permeabilidade 

Ciclo nº 
Permeabilidade 
(unidades AFS) 

0 115 

1 115 

2 145 

3 132 

4 134 

5 126 

6 126 

7 134 

8 142 

9 137 

Média (μ) 130,58 

Desvio padrão (σ) 10,04 

2σ 20,09 

3σ 30,13 

μ + σ 140,63 

μ - σ 120,54 

μ + 2σ 150,67 

μ - 2σ 110,50 

μ + 3σ 160,72 

μ - 3σ 100,45 



 

 XXVII

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentonite ativa 

Ciclo nº 
Bentonite ativa 

(%) 

0 7,1 

1 7,5 

2 7,9 

3 8,1 

4 8,4 

5 8,6 

6 8,4 

7 8,1 

8 8,5 

9 8,4 

Média (μ) 8,1 

Desvio padrão 
(σ) 

0,48 

2σ 0,96 

3σ 1,44 

μ + σ 8,6 

μ - σ 7,6 

μ + 2σ 9,1 

μ - 2σ 7,1 

μ + 3σ 9,5 

μ - 3σ 6,7 

Perdas de areia 

Ciclo nº 
Perdas de areia 

(Kg) 

0 0,510 

1 0,429 

2 0,421 

3 0,334 

4 0,397 

5 0,285 

6 0,255 

7 0,271 

8 0,311 

9 0,208 

Média (μ) 0,342 

Desvio padrão 
(σ) 

0,089 

2σ 0,179 

3σ 0,268 

μ + σ 0,431 

μ - σ 0,253 

μ + 2σ 0,521 

μ - 2σ 0,163 

μ + 3σ 0,610 

μ - 3σ 0,074 
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Adições de areia 

Ciclo nº 
Adições de areia 

(Kg) 

0 3,655 

1 3,905 

2 4,434 

3 4,147 

4 4,133 

5 4,267 

6 4,223 

7 4,420 

8 4,288 

9 4,140 

Média (μ) 4,161 

Desvio padrão (σ) 0,223 

2σ 0,445 

3σ 0,668 

μ + σ 4,384 

μ - σ 3,939 

μ + 2σ 4,607 

μ - 2σ 3,716 

μ + 3σ 4,829 

μ - 3σ 3,493 
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