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resumo

Todos os anos são produzidas, a nível mundial, milhões de toneladas de
peças metálicas pelo processo de fundição, na sua grande maioria obtidas
com recurso a moldes de areia. O sector vive actualmente uma situação
ambiental problemática devido à utilização de areias verdes e, sobretudo,
areias ligadas quimicamente por resinas, por causa das emissões gasosas
(risco potencial para operadores, na vizinhança do vazamento ou de
preparação das moldações ou machos) e a grande quantidade de areia
descartada. A alteração do tipo de ligante das areias pode contribuir
significativamente para a solução dos dois problemas ambientais, se eliminar
as emissões gasosas típicas dos ligantes orgânicos, e se reduzir o volume de
areias rejeitadas.
Neste trabalho, com o objectivo de avaliar a possível utilização do cimento de
fosfato de magnésio (CFM) como ligante alternativo de areia de fundição,
estudou-se a influência das proporções dos reagentes na formação do CFM e
no desempenho das areias ligadas com CFM. Como matérias-primas utilizouse monofosfato de amónio (grau agrícola) e magnésia da água do mar com
uma área superficial específica suficientemente baixa (1,0725 m2/g) para
evitar a utilização de retardantes (ácido bórico) sem prejudicar as
propriedades finais do CFM. Usou-se uma areia quartzoza, tal como fornecida
às fundições.
O estudo do tempo de presa (trabalhabilidade) do cimento, cinética de
reacção (desenvolvimento e degradação térmica das fases cristalinas),
resistência mecânica após presa e o aspecto das amostras obtidas permitiu
concluir que diferentes proporções molares MgO/NH4H2PO4 e teores de água
adicionada conduzem a diferentes mecanismos de formação do CFM e que a
melhor proporção molar era de 4:1 com uma percentagem de água de 37%.
O estudo dos compactados de areias ligadas com CFM mostrou que a
resistência ao esmagamento aumenta com o aumento da quantidade de
cimento e do grau de compactação, enquanto a permeabilidade aos gases
diminui. Para quantidades de areia de 85 e 90% os valores de permeabilidade
são semelhantes aos observados em compactados industriais de areia verde.
A distribuição granulométrica da areia sujeita a vários ciclos de
aglomeração/calcinação/desaglomeração tem tendência a passar de
unimodal para bimodal, com acumulação de finos. Apesar disso, não se
verificam grandes diferenças em termos de resistência mecânica e
permeabilidade das amostras, comparativamente aos resultados obtidos
antes do 1º ciclo de calcinação. Estes resultados permitem concluir que a
aglomeração de areia com CFM facilita a regeneração das areias e permite a
sua reciclagem sem perdas significativas de propriedades.
Assim, em termos de uma futura aplicação à escala industrial, o CFM pode
ser uma alternativa promissora à aglomeração de areias com resinas
fenólicas, sendo ambientalmente muito mais correcta.
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abstract

Every year, all over the world, millions of tons of metallic parts are produced by
casting, mostly using sand moulds. Nowadays, the foundry sector lives a difficult
environmental situation due to the use of green sand and, in particular, chemically
resin bonded sand, given the evolved gases (potential hazard for the workers in the
casting and the mould and core preparation areas) and the large amount of
discarded sand. Changes in the sand binder type can significantly contribute to the
solution of those two environmental problems, by eliminating the gaseous
emissions typical of organic binders and reducing the volume of discarded sand.
This work, aimed at evaluating the prospective use of magnesium phosphate
cement (MPC) as an alternative binder for foundry sand, studies the effect of the
reactants proportions in the formation of the MPC and in the performance of the
MPC bonded sand. The raw materials used were mono-ammonium phosphate
(agriculture grade) and sea-water magnesia with a sufficiently low specific surface
area (1,0725 m2/g) to avoid the use of retardants (boric acid) without hindering the
MPC final properties. Quartz sand was used as-supplied to foundries.
The study of the cement setting time (workability), reaction kinetics (crystalline
phase formation and thermal degradation), mechanical strength after setting and
the general aspect of the samples produced, led to the conclusion that different
MgO/NH4H2PO4 molar proportions and added water contents result in different
MPC formation mechanisms, the best molar proportion being 4:1 with 37% water.
The study of MPC bonded sand compacts showed that the crushing strength
increases with the increase in cement content and compaction degree, whereas the
permeability decreases. When 85 and 90% wt.% sand are used, the permeability
values are very similar to those observed in industrially compacted green sand.
The sand particle size distribution after various cycles of compaction/
calcination/de-agglomeration, tends to change from mono to bimodal, with
increasing fines content. Nevertheless, no significant changes were observed in the
samples mechanical strength and permeability, relative to the results obtained
before the first thermal cycle. These results lead to the conclusion that the use of
MPC as sand binder simplifies the sand regeneration and enables its reuse without
significant changes in properties.
Thus, having in mind future industrial applications, magnesium phosphate cement
can be a valuable alternative to sand bonding with phenolic resins, being
environmentally much sounder.
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CAPÍTULO I

Capítulo I – Revisão bibliográfica

1 Revisão bibliográfica

1.1 A indústria de fundição
Desde muito cedo se utilizou a fundição como forma de obtenção de peças
metálicas. No entanto, apenas a meio do século XX se começaram a pesquisar e a utilizar
metodologias científicas de solidificação de metais e ligas metálicas. Desde aí, o
desenvolvimento a nível do controlo do processo tem crescido substancialmente, em
especial nas ultimas décadas, com o aparecimento de novos processos avançados aplicados
à solidificação de peças de fundição [1].

1.1.1 Processos de fundição
Considerado um dos processos mais antigos e eficientes para a produção de peças
metálicas, a fundição constitui o caminho mais curto entre a matéria-prima metálica e o
produto na forma final. É considerada uma indústria altamente poluente devido à grande
quantidade de resíduos libertados para a atmosfera pelos antigos fornos de fusão, e por ser
muitas vezes confundida com o sector siderúrgico [1,2].
Um processo de fundição envolve a fusão de matérias-primas metálicas (sucatas,
gusa e ferro-ligas), seguida de um acerto de composição química, vazamento, e a
solidificação do metal na cavidade de um molde que apresenta a forma da peça que se
pretende fabricar

[1,2]

. Deste modo, facilmente se obtêm peças simples ou complexas de

qualquer metal que possa ser fundido.
O produto resultante é normalmente submetido a tratamentos finais para
optimização de resistência mecânica e aparência.
A grande variedade de tamanhos e pesos, bem como a facilidade com que se
produzem peças com formas complexas, secções côncavas ou cavidades internas e feitas a
partir de materiais difíceis de maquinar, tornam o processo de fundição um dos mais
importantes, senão mesmo o mais importante, na produção de peças metálicas.
Assim, torna-se actualmente quase impossível desenhar uma peça que não possa ser
fundida através de qualquer tipo de tecnologia de fundição existente.
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Porém, como em todas as técnicas de produção, os melhores resultados (razão
qualidade/preço) só são alcançados se o projectista explorar e compreender as várias
opções e desenhar as peças de forma a serem produzidas pelo processo mais adequado e da
maneira mais eficiente, tendo em conta as exigências dos consumidores ao nível da
qualidade das peças vazadas (precisão dimensional, acabamento superficial, entre outros
factores).
Os vários processos diferem sobretudo no material utilizado na produção do molde
(areia, metal, ou outros materiais) e no método de vazamento (gravidade, vácuo, baixa ou
alta pressão). Os moldes têm uma grande influência na peça final obtida, podendo ser
subdivididos em duas categorias principais: permanentes (metálicos) e não permanentes
(colapsáveis). A moldagem em moldes colapsáveis abrange desde a fundição convencional
em moldes de areia verde (moldações), passando pelos moldes confeccionados pelos
processos de cura a frio, caixa fria e CO2, chegando até aos processos mais avançados da
fundição de precisão [1]. Em todos os processos, durante a etapa de solidificação do metal,
deve procurar-se maximizar as propriedades e simultaneamente evitar potenciais defeitos,
como por exemplo macro e micro rechupes, porosidade e inclusões [1].
Dada a fácil automatização do processo de fundição e consequente facilidade em
produzir peças em série, esta é uma indústria directamente ligada aos sectores automóvel e
aeronáutico, passando o seu sucesso pelo desenvolvimento destes sectores

[3]

. Há no

entanto outras indústrias com algum peso no sector da fundição, nomeadamente, eléctrica e
electrónica, metalomecânica, química, material circulante, material de desgaste,
distribuição de águas e saneamento, válvulas e acessórios, mobiliário doméstico e de casa
de banho, mobiliário urbano, utensílios de decoração e joalharia.
Dos vários metais utilizados na confecção de peças pelo processo de fundição, os
mais comuns são os metais ferrosos (aços e ferros fundidos), mas existe uma infinidade de
outros metais enformados pelo processo de fundição. Dependendo do tipo de liga metálica
a produzir, podem-se dividir as indústrias de fundição em dois grupos: as que produzem
componentes vazados em ligas ferrosas e as que produzem componentes vazados em ligas
não ferrosas, havendo uma grande diferença entre os processos de fundição utilizados num
e noutro caso.
Todos os anos são produzidas a nível mundial milhões de toneladas de peças
metálicas pelo processo de fundição, na sua grande maioria obtidos com recurso a
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moldações de areia [1,3,4]. A fundição em areia tanto se aplica a ferros fundidos, como aços,
ligas de alumínio ou às ligas de cobre. As pequenas séries são fabricadas
fundamentalmente em areia de macho (areia autossecativa) e as grandes séries em areia
verde, embora esta divisão não seja vinculativa. Os fundidos de grandes dimensões são
regra geral obtidos em moldação manual [4].
Estima-se que cerca de 95% das peças vazadas em fundição a nível mundial sejam
de ferro

[1,4]

. Em Portugal a esmagadora maioria (95 a 98%) dos metais ferrosos são

fabricados por fundição em areia, sendo estimados 80% em processos de areia verde e 15%
em processos de areia de machos. Uma pequena porção vaza-se com um processo de
centrifugação ou com modelo perdido [3,4].
Não é fácil apresentar um valor exacto do número de empresas do sector de
fundição, dado que existem situações em que o objectivo principal da empresa pode não ter
a ver directamente com a fundição (metalomecânica por exemplo) existindo no entanto
dentro desta ou associada a esta uma pequena oficina de fundição. As tabelas e figuras que
se seguem, provenientes das estatísticas oficiais da APF (Associação Portuguesa de
Fundição) e do CAEF (Comité das Associações Europeias de Fundição) [3], dizem respeito
apenas a empresas estruturadas como fundições.
O número de empresas nacionais de fundição representa cerca de 3,5% do total das
empresas de fundição europeias (tabela 1.1), estando 78% destas implantadas no norte do
país como se pode ver na figura 1.1.
Tabela 1.1 - Número de empresas nacionais e europeias por subsector [3].

A produção nacional tem apresentado uma tendência de subida durante os últimos
quatro anos, sendo esta mais acentuada na produção de ferrosos (figura 1.2).
Em termos de quantidades totais produzidas (tabela 1.2), Portugal era responsável
em 2006 por aproximadamente 1% da produção da União Europeia (U.E.).
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Figura 1.1. Distribuição geográfica das fundições portuguesas [3].

Figura 1.2. Produção nacional de ligas ferrosas e não ferrosas [3].

Tabela 1.2 - Produção Nacional/U.E. de ferrosos e não ferrosos (toneladas) no ano de 2006 [3].

As principais ligas não ferrosas produzidas em Portugal são as de alumínio (65%),
de cobre e de zinco. A liga ferrosa mais produzida é o ferro nodular (65%), sendo também
produzidas grandes quantidades de ferro cinzento (25%) e, em menor percentagem, aço
(10%).
A nível de empregabilidade, estima-se que o sector ocupe cerca de 3790 pessoas em
Portugal, distribuídos de acordo com a tabela 1.3.
Na U.E. no ano de 2006 estima-se que o sector ocupava directamente cerca de
250.000 postos de trabalho. Os principais produtores e consequentemente os países com
um maior número de empregabilidade neste sector são: Alemanha, França, República
Checa, Turquia, Grã-Bretanha, Itália e Espanha [4].
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Tabela 1.3 - Volume de emprego Nacional no subsector dos ferrosos e não ferrosos no ano de 2006.

A maior parte da produção nacional destina-se ao mercado externo, não só porque a
procura de produtos a nível interno é limitada, mas também pelo facto desta indústria ter
boa capacidade de penetração naqueles mercados, no âmbito das ligas de ferro nodular,
aço, alumínio e cobre.

1.1.2 Materiais ferrosos – Aços e ferros fundidos
Dentro dos materiais ferrosos, destacam-se dois grandes grupos de materiais que
diferem sobretudo na quantidade de carbono presente no ferro. As ligas de ferro-carbonosilício, com um teor de carbono inferior a 2% pertencem ao grupo dos aços, enquanto as
ligas que contêm mais do que 2% em peso de carbono são conhecidas por ferros fundidos.
Nos ferros fundidos, o carbono está presente em quantidade superior à que é retida
em solução sólida na austenite, o que resulta em carbono parcialmente livre, na forma de
veios ou lamelas de grafite

[5]

. O ponto de fusão da liga de ferro é inversamente

proporcional ao teor de carbono. Por exemplo, um aço ao médio carbono só funde a
aproximadamente 1500ºC enquanto um ferro fundido de 4% C funde completamente a
1160ºC, podendo ser facilmente vazado. Por este motivo, os aços são geralmente
enformados por deformação plástica, enquanto os ferros são obtidos por vazamento do
metal em moldações de areia [6].
Os ferros fundidos têm como principais constituintes ferro, carbono e silício, que
funciona como estabilizador da grafite. Além do Si, podem ser adicionados outros
elementos de liga que conferem propriedades específicas ao ferro (como resistência à
corrosão e ao desgaste). Os ferros fundidos são, assim, ligas ternárias (pelo menos) e
classificam-se, de acordo com a forma como o carbono está distribuído na microestrutura,
em brancos, cinzentos, dúcteis (ou nodular) e maleáveis. Em termos gerais pode dizer-se
que existem dois grandes tipos de ferro fundido: o branco e o cinzento [5].
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As fases presentes em equilíbrio no ferro fundido branco são a ferrite (ferro α) e a
cementite (Fe3C), sendo a grande quantidade de cementite, a responsável pela fragilidade e
pela cor do ferro fundido branco (aspecto prateado devido à reflexão da luz nos planos de
clivagem da cementite) [6,7]. Neste tipo de ferros fundidos, a maior parte do carbono forma
cementite, resultante de teores baixos de C (<3%) e de Si (<1,5%) e ainda de uma
velocidade de arrefecimento elevada durante a solidificação. São usados pela sua elevada
dureza e resistência ao desgaste e à corrosão, servindo também como material de partida
para o fabrico de ferros maleáveis [5,6].
Os ferros fundidos cinzentos contêm teores de silício entre 1 e 3% e teores de
carbono entre 2,5 e 4% que, ao tomarem a forma de flocos de grafite, conferem ao metal
uma aparência cinzenta. A composição química do ferro fundido cinzento altera a
termodinâmica do sistema e transforma o eutético entre a austenite (ferro γ) e a cementite
num eutético entre a austenite e a grafite, isto é, o ferro+grafite passa a ser mais estável do
que o ferro+cementite. Este tipo de liga possui uma boa maquinabilidade, baixo coeficiente
de atrito (resistência ao desgaste, auto-lubrificação) e uma capacidade de amortecimento
elevada. No entanto, a sua resistência ao choque (tenacidade) é baixa, sobretudo quando os
flocos de grafite são grandes [6].

1.2 Moldagem em areia
Um dos métodos mais utilizados nas fundições de metais ferrosos é a moldagem em
areia, por estas serem mais baratas, permitirem a produção de grandes quantidades de
peças com uma grande variedade de tamanhos, e suportarem temperaturas de vazamento
superiores quando comparadas com os moldes metálicos

[2]

. A figura 1.3 esquematiza o

circuito de utilização de areias durante o processo de fundição [1,2,8,9,10].
O modelo é preparado de acordo com a forma da peça, tendo em consideração a
contracção dos metais vazados durante a solidificação e a sobreespessura dada para
posterior maquinação. A moldação é feita em material refractário (areia) utilizando o
modelo. Quando se retira o modelo, a moldação fica com uma cavidade que corresponde à
peça a fundir. As partes ocas e reentrâncias das peças são obtidas pelos machos (moldes
das cavidades interiores das peças metálicas), colocados no interior da moldação antes do
vazamento do metal. O metal fundido é vazado para a moldação e após a sua solidificação
(e arrefecimento parcial) procede-se à desmoldagem por processos mecânicos, sendo por
8
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vezes necessário retirar manualmente resíduos de areia que ficam no interior da peça.
Quando a peça atinge uma temperatura próxima da ambiente, é rebarbada e limpa,
recorrendo-se normalmente a projecção de abrasivos [1,2,9,10].

Modelação
Selecção
de caixas

Selecção
de areias

Preparação da mistura
Areia, ligantes e aditivos

Elementos novos

Moldação
Macharia

Compactação;
Prensagem

Automática / Manual

Fusão
Regeneração
Vazamento

Desmoldação

Tratamentos finais
(algumas peças)

Recuperação das areias
(Eliminação de produtos
magnéticos, finos e torrões)
Arrefecimento

Retirada do circuito

Aterro

Perda de características
(e.g.: permeabilidade)

Incorporação
noutros sectores

Figura 1.3. Representação esquemática do processo de fundição em moldações de areia.

A composição química (quimicamente inerte a metais fundidos), granulometria,
morfologia dos grãos, estabilidade térmica e dimensional a altas temperaturas, teor de
humidade e, sobretudo, a capacidade de ser reutilizável durante vários ciclos de fundição

9

Capítulo I – Revisão bibliográfica

são as principais características das areias utilizadas na indústria de fundição em moldes de
areia.
Como a solidificação resulta da transferência de calor durante o processo, as
propriedades térmicas do material da moldação (condutividade e difusividade) e a
espessura da moldação afectam a microestrutura e propriedades da peça, bem como o
tempo de solidificação. Uma menor velocidade de arrefecimento implica um maior período
de tempo para que ocorra a decomposição da cementite em austenite e grafite, ocorrendo
uma maior grafitização da peça metálica [6,7].
De acordo com as características do material que os constitui, as moldações de
areia e, em particular, os machos apresentam exigências tecnológicas específicas,
nomeadamente em termos de resistência mecânica (para suportar o peso do metal), de
contrariar a penetração do metal entre os grãos de areia (para se obterem peças de
superfície lisa), de baixa dilatação (para evitar alterações nas dimensões das peças), de boa
moldabilidade (plasticidade suficiente para adquirir a forma do modelo), de boa
desmoldabilidade (baixo atrito entre a areia e o material do modelo), de elevada
permeabilidade aos gases (para permitir o escape do ar que preenche a cavidade durante do
vazamento do metal e de outros gases gerados durante a exposição à temperatura do metal
fundido) e de colapsibilidade (desmoronamento fácil da moldação e machos) para
libertação da peça metálica solidificada [8,9,11].
Estas características são, em grande parte, dependentes do tipo de ligante ou
aglomerante usado, em função do qual se distinguem dois tipos principais de areias: “areia
verde” e “areia ligada quimicamente”.
A areia verde, além da areia propriamente dita, contém normalmente argila, água e
aditivos orgânicos tais como pó de carvão. Por sua vez, a designação “areia ligada
quimicamente” refere-se a uma grande variedade de sistemas ligantes mais fortes,
orgânicos (resinas furânicas, fenólicas, etc.) ou inorgânicos (cimento Portland). Estas
areias são usadas na maioria das fundições para preparação de machos e moldações para
peças com grandes dimensões [9].
A função dos ligantes é envolver e ligar os grãos refractários, tornando-os coesos,
resistentes e moldáveis, conferindo à moldação ou macho os requisitos necessários, tanto
para a sua fabricação como durante o vazamento do metal.
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Os ligantes inorgânicos são geralmente resistentes a altas temperaturas. O ligante
inorgânico mais utilizado na indústria de fundição é a bentonite (argila) que se caracteriza
não só pela sua capacidade de inchamento e troca iónica, na presença de água, mas
também pela sua elevada estabilidade térmica. No entanto, durante o processo de
solidificação do metal dentro da moldação, pode ocorrer a sinterização do ligante, como
acontece com as argilas, ou a vitrificação, no caso do silicato de sódio [1].
Por sua vez, os ligantes orgânicos são destruídos a temperaturas elevadas por
combustão, decomposição e/ou volatilização, o que aumenta a colapsibilidade e
desmoldabilidade das moldações após o processo de solidificação. Os ligantes orgânicos
mais utilizados actualmente são as resinas sintéticas [1,12].

1.2.1 Sistemas de aglomeração com resinas sintéticas
De acordo com a norma portuguesa NP 41, uma resina sintética é definida como
sendo uma substância orgânica sólida, semi-sólida ou líquida, amorfa, termoplástica ou
termoendurecível, má condutora de electricidade, em geral insolúvel na água mas solúvel
em certos solventes orgânicos (álcoois, éteres, cetonas).
A produção das primeiras resinas sintéticas data de 1872 com o aparecimento das
resinas fenólicas. Desde então, o vasto leque de aplicações deste tipo de resinas fez com
que estas atingissem rapidamente uma grande escala de utilização a nível mundial.
Actualmente, além da sua utilização em fundição, têm aplicações em áreas como:
isolantes térmicos, tintas, vernizes, revestimentos (mesas, portas, etc.), filtros e
separadores, abrasivos, engrenagens, componentes do sistema de transmissão dos
automóveis

[8]

, impregnação de materiais (papéis, tecidos, madeira, etc.), entre outras

utilizações [13].
As resinas sintéticas possuem uma composição química complexa e a capacidade
de polimerização, ou cura (reacção entre as várias moléculas de monómeros constituintes).
Com a polimerização as resinas solidificam, formando blocos de material sólido
quimicamente inerte

[13]

. A reacção de polimerização é normalmente activada por agentes

químicos (catalisadores, geralmente ácidos fortes ou ésteres), à temperatura ambiente ou
em condições físicas específicas, como exposição a calor ou radiação [8].
Há uma grande variedade de resinas fenólicas, resultando todas elas da
condensação de fenóis com aldeídos, muito particularmente do fenol propriamente dito
11
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com o formaldeído, os dois produtos mais empregues para a sua obtenção. A figura 1.4
apresenta o esquema reaccional de polimerização da resina fenólica.

Figura 1.4. Esquema reaccional de formação da resina fenólica.

No estado líquido, as resinas fenólicas apresentam uma viscosidade que depende do
grau de condensação, pH alcalino (7,5 a 8,5), uma densidade entre 1 e 1,25 e contêm
menos de 0,5% de formaldeído e cerca de 2% de fenol [14]. No estado sólido, geralmente já
formuladas com cargas, plastificantes e outros aditivos, apresentam coloração escura e uma
densidade entre 1,3 e 1,6. Depois de curadas, tornam-se infusíveis, resistindo até 150 ou
250ºC, dependendo da carga ou aditivos utilizados. Acima destas temperaturas ocorre
carbonização e decomposição [13].
No processo de fundição em areia, as resinas fenólicas são bastante usadas devido,
sobretudo, às suas excelentes características (resistência química e a altas temperaturas,
não inflamabilidade) e às que conferem às moldações (resistência mecânica em seco, boa
colapsibilidade, permeabilidade, precisão dimensional, rapidez de produção, reprodução de
detalhes dos modelos). Mas a sua principal vantagem ainda é o seu baixo custo de mercado
quando comparadas com outros ligantes.
O desenvolvimento de aglomerantes de cura à temperatura ambiente, durante a
segunda Guerra Mundial, veio revolucionar a produção na indústria de fundição em areia.
Existem dois tipos de sistemas: os autossecativos (cura a frio) que utilizam resina e
catalisadores líquidos, onde a polimerização começa antes da conformação (no instante em
que o catalisador entra em contacto com a resina), e os que envolvem gaseamento (caixa
fria) onde a cura só começa quando o catalisador é aplicado à moldação ou macho já
conformado (gaseamento). Os processos que têm vindo a ser desenvolvidos são conhecidos
12
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por nomes populares (“air-set”, “self-set”, “no-bake”) ou então por nomes comerciais
patenteados (“Alphaset”, “Betaset”, “Isocure”, “Pepset”) [1].
Nos processos de cura a frio, além dos aglomerantes fenólicos são muito utilizados
os aglomerantes furânicos. Neste caso são usadas misturas obtidas com base no álcool
furfurílico e na resina ureia-formaldeído e a cura ocorre à temperatura ambiente por adição
de um ácido catalisador [1].
Os aglomerantes furânicos proporcionam uma excelente precisão dimensional, uma
elevada resistência à formação de defeitos na interface areia/metal, e ainda se decompõem
rapidamente após vazamento, o que aumenta a colapsibilidade da moldação, facilitando a
extracção da peça vazada [1]. No entanto, o custo da resina furânica é superior ao da resina
fenólica, e o alto teor de azoto libertado durante o vazamento pode gerar defeitos (bolhas
nas peças fundidas), sendo estas as principais razões pelas quais o processo de cura a frio
com aglomerantes fenólicos, apesar do tempo de cura mais longo, é mais utilizado do que
com aglomerantes furânicos.
Em relação aos processos de caixa fria, onde o catalisador é um gás pressurizado,
um dos mais utilizados a nível mundial

[1]

é o sistema de caixa fria Fenólico Uretano, ou

processo “Ashland” como é denominado comercialmente, que permite obter moldações ou
machos endurecidos em alguns segundos. O processo Ashland (figura 1.5) baseia-se na
reacção entre uma resina de fenol-formaldeído, um isocianato polimérico, ambos
dissolvidos numa mistura de solventes, e um catalisador (e.g. dimetiletilamina, DMEA).

Figura 1.5. Princípio de reacção de formação da resina poliuretana pelo processo Ashland.
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As principais vantagens do processo são a boa resistência mecânica da areia e ainda
a capacidade de produção de moldações e machos com dimensões muito precisas em ciclos
de produção muito rápidos (automatização). É um processo que também permite o
enchimento manual da caixa de macho, dada a boa fluidez da areia.
O grande problema deste sistema prende-se com as quantidades de gases libertados
durante o processo, e a difícil desaglomeração das areias após a desmoldagem.

1.2.2 Propriedades de moldações de areia ligada quimicamente
A constância da qualidade das moldações e dos machos obtidos segundo estes
processos obriga não somente ao controlo das matérias-primas (o não cumprimento dos
requisitos exigidos para a areia pode provocar grandes problemas em todo o processo de
fabrico, aumentando a probabilidade de sucata e de instabilidade do processo), mas
também de uma série de factores que aparentemente não fazem parte dos processos, sendo
o tempo de vida da mistura preparada e a resistência mecânica da moldação e dos machos
obtidos directamente dependentes destes. De uma forma geral esses factores são:
temperatura e teor de humidade da areia, temperatura e teor de humidade do ar ambiente,
temperatura e limpeza superficial dos modelos, temperatura e viscosidade dos ligantes, teor
de resina e de catalisador e eficiência do misturador (tempo de mistura).
A areia a utilizar deve ser imperativamente seca, sobretudo quando há utilização de
ligantes que possuem componentes susceptíveis de reagir com a água, havendo uma
necessidade constante de controlo do teor de humidade do ar na fábrica de fundição.
A velocidade de cura do processo altera-se com a temperatura ambiente,
principalmente no processo de cura a frio (quanto menor for a temperatura, mais lenta será
a cura da resina), com a temperatura da areia, com a percentagem de resina e catalisador e
com a proporção entre eles.
O teor em resina (e em catalisador) da areia preparada condiciona as características
mecânicas finais da moldação ou do macho, sendo directamente proporcional à superfície
específica dos grãos de areia, que está relacionada com a distribuição de tamanhos das
partículas. Este teor deve ser optimizado de forma a se obterem resistências mecânicas
suficientes ao processo de fabrico, minimizando o consumo total de ligante. Um teor
excessivo provoca sobrecustos, dificuldades no abate das moldações e um impacto
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negativo sobre o ambiente de trabalho, nomeadamente no que diz respeito à libertação
excessiva de gases durante o processo de cura da moldação e o vazamento.
Uma das propriedades mais importantes das moldações utilizadas na indústria de
fundição é a permeabilidade aos gases. A permeabilidade depende da quantidade de poros
abertos, comunicantes, que podem conduzir gases.
Quando o metal é vazado na cavidade da moldação, o ar, no seu interior, é
deslocado de modo a ser substituído pelo metal e assim se obter uma peça vazada, réplica
das formas internas da moldação. Se o ar não sair na sua totalidade, principalmente através
da porosidade da areia, pode haver uma falta de metal na peça vazada originando defeitos
de fundição. Neste sentido, as areias de grãos grossos (figura 1.6 a)) apresentam poros
largos entre os grãos (elevada permeabilidade) através dos quais o ar e outros gases,
gerados pela decomposição dos aglomerantes ou por conversão de água em vapor, podem
ser rapidamente expulsos. Inversamente, os grãos finos apresentam poros pequenos entre
os grãos (figura 1.6 b)) os quais dificultam a passagem dos gases. Para assegurar uma
elevada permeabilidade devem-se seleccionar areias de grão grosso, o que por outro lado,
irá sacrificar a rugosidade superficial das peças vazadas. Na prática, as areias de moldação
são constituídas por grãos de diferentes tamanhos, conseguindo-se assim um compromisso
entre permeabilidade e acabamento superficial das peças obtidas. A um aumento da
permeabilidade está associada uma diminuição da resistência mecânica da moldação [1].

Figura 1.6. Influência da granulometria da areia na permeabilidade [1].

1.3 Resíduos gerados pela indústria de fundição
Os ligantes utilizados no fabrico de moldações/machos para fundição são os
principais responsáveis pelo elevado grau de toxicidade dos resíduos gerados pelas
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fundições. No entanto, têm sido feitos esforços para minimizar este problema, sendo
exemplos disso a eliminação do chumbo da composição dos aglomerantes e dos solventes
clorados usados na preparação de machos e moldações.
Os sistemas de cura a frio com resina de fenol-formaldeído contêm formaldeído
residual livre, que é prejudicial ao meio ambiente. Outro problema das resinas fenólicas é a
libertação para a atmosfera, por evaporação durante o processo de fundição, de compostos
orgânicos voláteis.
As resinas fenólicas são também responsáveis por uma grande quantidade de
resíduos sólidos. O seu forte poder aglomerante diminui bastante a colapsibilidade das
moldações fazendo com que uma parte significativa da areia não possa ser reaproveitada
no processo e seja descartada para aterro, a não ser que seja submetida a algum tipo de
regeneração. A elevada agressividade das areias ligadas quimicamente faz com que estes
resíduos sejam por vezes classificados como perigosos. São assim necessários métodos de
reaproveitamento que reduzam a quantidade de areia rejeitada pela indústria de fundição.
O forte desenvolvimento tecnológico tem levado à implementação de regulamentos
mais restritivos relacionados com as quantidades de resíduos produzidos pelo sector
industrial a nível mundial e respectivas formas de tratamento [15].
Uma das áreas onde essa restrição se tem feito sentir, é a do sector da fundição [11].
Aqui, verifica-se actualmente uma situação ambiental problemática. A crescente produção
de materiais ferrosos significa também um aumento dos resíduos produzidos, de forma que
a grande preocupação da indústria de fundição prende-se actualmente com a necessidade
de diminuir, pelo menos em parte, a quantidade desses resíduos [3].
Assim, dependendo do processo que se usa, existem diferentes tipos de poluentes.
Um dos grandes problemas reside nas emissões gasosas decorrentes da produção e
utilização de areias verdes e sobretudo das areias ligadas quimicamente (resinas).
Nos processos de fabrico de machos é normal a produção de gases, com origem na
reacção entre os produtos usados durante o fabrico, ou na reacção entre os ligantes e o
metal líquido. Em qualquer circunstância, existe um risco potencial para os operadores, na
vizinhança do vazamento ou de preparação das moldações ou machos. A tabela 1.4 contém
um resumo das matérias-primas empregues nos processos de areia verde e areia com
ligantes químicos, bem como os efluentes gasosos e resíduos sólidos característicos dos
diferentes processos supracitados.
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Tabela 1.4 - Matérias-primas e potenciais poluentes das etapas de moldação, fabrico de machos e
vazamento no processo de fundição em moldes de areia [4].

Relativamente aos resíduos sólidos produzidos, o grande problema prende-se
sobretudo com a grande quantidade de areia descartada decorrente do processo de fundição
(tabela 1.5).
Tabela 1.5 – Principais resíduos gerados pela indústria de fundição em Portugal [3].

Após a etapa de desmoldagem (abate das moldações), as areias são recolhidas por
um sistema de transporte interno e entram num ciclo de reciclagem (figura 1.3), que
começa com um processo de regeneração da areia (areia de moldação + areia de machos).
A regeneração da areia tem por objectivo aproximar as suas características às do
material virgem, permitindo a sua reutilização na confecção de novas moldações. O
17

Capítulo I – Revisão bibliográfica

processo de regeneração envolve várias etapas, desde a desagregação de torrões
(destorroamento), remoção de resíduos metálicos, limpeza superficial dos grãos e posterior
remoção das partículas resultantes dessa limpeza, e por fim, a classificação da areia
regenerada para restabelecer a granulometria desejada [9].
Para efectuar a etapa de limpeza dos grãos, as medidas mais frequentes são o
tratamento a húmido, químico, térmico e mecânico, que podem funcionar de forma isolada
ou combinada

[9]

. Entre os diferentes tipos de tratamento de areias de fundição, o

tratamento térmico e principalmente o tratamento mecânico são os mais utilizados.
Os tratamentos térmicos são usados quando os ligantes são de origem orgânica
(resinas sintéticas), que sofrem decomposição e volatilização a altas temperaturas (entre
500 e 600ºC) O processo tem rendimentos próximos dos 100% e as suas principais
limitações são os custos energéticos associados e os gases produzidos durante a queima
dos ligantes orgânicos [8,9].
No processo mecânico, os grãos de areia são submetidos a agitação mecânica
(atrito) com o objectivo de remover as capas de resíduos orgânicos dos grãos. Esta técnica
é eficiente quando as capas de resíduos são frágeis e duras. Caso contrário, o rendimento
deste tipo de tratamento não é muito elevado, havendo perdas na ordem de 10 a 15%
associadas a diversos factores, desde a fractura dos grãos e consequente produção de finos,
até à incapacidade de desagregação (torrões) e remoção dos resíduos dos aglomerantes [9].
O material nestas condições é rejeitado (finos, torrões, escórias, etc.) e a indústria de
fundição fica com o problema de descartar grandes quantidades de areia residual

[15]

. As

areias rejeitadas na fundição de peças ferrosas são consideradas resíduos de processos
térmicos, podendo ser enquadrados em diferentes classes de resíduos, de onde se destacam:
areias verdes (LER 10 09 99), escórias do forno (LER 10 09 03), machos e moldações
vazados ou não (LER 10 09 05 a 10 09 08)

[16]

. Em Portugal, estima-se que anualmente

sejam geradas entre 60 000 e 70 000 toneladas deste tipo de resíduo

[17]

que, apesar de

constituído por materiais genericamente inertes [18,19], excede, por vezes, alguns dos limites
legalmente fixados, sendo neste caso classificado como perigoso

[15]

. Conforme esta

classificação e a legislação relevante, os resíduos não reaproveitados por outras indústrias
são encaminhados para uma das diferentes classes de aterros existentes

[20]

, cujo custo de

deposição varia consoante o grau de toxicidade e a quantidade dos resíduos a descartar.
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O envio das areias para aterros controlados, muitas vezes situados a uma distância
considerável da fábrica implica custos de transporte elevados [9], que se somam aos custos
da deposição em aterro.
As fundições procuram, por isso, adoptar medidas que permitam minimizar estes
custos. Uma das hipóteses, será melhorar a eficiência do processo de regeneração
utilizando mais do que um tipo de tratamento da areia, com os correspondentes custos
associados.
Outra hipótese passa pela identificação de indústrias que possam ser receptoras das
areias descartadas pela fundição evitando-se o envio das areias para aterro. Com a
valorização dos resíduos de fundição por parte de outros sectores industriais, possibilita-se
uma redução do consumo de matérias-primas naturais (recursos geológicos não renováveis
e escassos, cujas reservas são limitadas e que acabarão por se esgotar)
respeito a este ponto, têm sido feitos alguns estudos

[10,11,15,18,21,22]

[15]

. No que diz

da reincorporação, não

só das areias (verdes e de machos) mas dos diversos tipos de resíduos das fundições (finos
de despoeiramento e de granalhagem, escórias, refractários), nas mais diversas áreas
industriais (cerâmica pesada (telhas/tijolos), vidros, cimentos, argamassas, pavimentação),
sendo a indústria cimenteira uma das mais receptivas e com um papel relevante no que diz
respeito à reutilização de resíduos de fundição. Outros estudos revelam resultados
satisfatórios no processamento de vidrados e pastas de barro vermelho, tendo-se verificado,
em alguns casos, benefícios no processo de fabrico e nas propriedades finais do produto
obtido

[10,23,24]

. Na generalidade dos casos, os teores de resíduo incorporados em

substituição de matérias primas convencionais são relativamente baixos (<20%) mas, dado
o grande volume de materiais processados, a reutilização é perfeitamente viável, do ponto
de vista técnico e da gestão do resíduo, e tem um balanço ambiental claramente positivo,
quando comparado com a alternativa de deposição em aterro.
A terceira hipótese passa pela alteração do tipo de ligante das areias. Qualquer
ligante alternativo irá inevitavelmente competir e ser comparado com as resinas fenólicas,
que continuam a ser uma das opções mais viáveis, principalmente como ligante para
machos de fundição, nomeadamente em termos de inércia química, facilidade de
processamento (reprodução de detalhes do modelo, trabalhabilidade, tempo de cura),
características que confere às moldações (permeabilidade, resistência mecânica,
colapsibilidade) e, obviamente, custo. Porém, as resinas apresentam forte toxicidade, no
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manuseio e durante a utilização, e geram resíduos difíceis de regenerar e sujeitos a
restrições ambientais cada vez mais agressivas, e será neste âmbito que deverá ser
encontrado um ligante de areias alternativo. Têm sido desenvolvidos novos agentes
ligantes que, embora levem em consideração a preservação do ambiente, respondem com
dificuldade a algumas das exigências da indústria de fundição.

1.4 Cimento de fosfato de magnésio (CFM)
Entre os agentes ligantes à temperatura ambiente, livres da libertação de gases
eventualmente tóxicos normalmente associada ao manuseio e degradação térmica dos
compostos orgânicos, os mais comuns são os cimentos inorgânicos cuja acção ligante
costuma ser designada por presa. Dos diferentes tipos de cimento existentes, os que mais se
destacam são os cimentos hidráulicos, cuja presa ocorre por reacção com a água e
formação de hidratos (cimento Portland e de alumina), os cimentos de precipitação, em que
a reacção de presa ocorre sobretudo por troca iónica, e os cimentos ácido-base

[25]

, que

prendem em resultado da reacção entre um componente ácido e outro básico.
Os cimentos ácido-base têm vindo a ganhar um interesse crescente devido ao seu
curto tempo de presa, resistência mecânica precoce (uma ordem de grandeza acima da dos
cimentos tradicionais [26]), excelente dureza e ausência de toxicidade e inflamabilidade [27].
São assim materiais muito atractivos para reparações rápidas (auto-estradas, pontes
deterioradas e pistas de aeroporto), para imobilização e estabilização de resíduos
radioactivos, para aplicações biomédicas

[28,29,30]

e originaram o desenvolvimento dos

chamados “cerâmicos ligados quimicamente” (não sinterizados).
Os estudos existentes

[8]

sugerem que a cura destes cimentos em estufa com

temperatura e humidade controladas ou em autoclave, e não apenas nas condições usuais
de fabricação, pode levar ao desenvolvimento de fases com características adequadas para
aplicações ainda desconhecidas, e também que a exposição a temperaturas acima de
1300ºC ou o uso de aditivos adequados podem transformar estes cimentos em fases
cerâmicas amorfas porosas (60% porosidade aparente) de baixa densidade e alta
refractariedade e resistência mecânica (48,23MPa sob compressão).
Este tipo de cimentos poderá assim ser também uma alternativa ao gesso e resinas
poliméricas utilizados nos tradicionais moldes para o processo de conformação cerâmica
por enchimento com barbotina, e, dada a sua capacidade de adesão a vários materiais,
20
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particularmente aos aços, encontrar aplicações na construção civil em situações com
exigência simultânea de resistência mecânica e isolamento termo-acústico [27,31,32].
O cimento de fosfato de magnésio (CFM) pertence ao subgrupo dos cimentos
ácido-base [25], baseia-se na reacção, na presença de água, entre óxido de magnésio (básico)
e fosfato de amónio (ácido), e existem estudos que mostram que pode ser usado com
sucesso para consolidação de materiais granulares [33], conferindo-lhes uma boa resistência
mecânica e condutividade térmica. Nestes cimentos, a reacção de presa dá-se por
eliminação de água (formação de hidratos) como nos cimentos hidráulicos tradicionais,
mas em períodos de tempo significativamente menores (segundos a horas, dependendo dos
constituintes), o que explica a designação de cimentos de presa ultra-rápida. A importância
comercial destes cimentos foi reconhecida em 1947, com o registo da primeira patente [34].
Como consequência das possíveis aplicações deste tipo de material, o interesse na
natureza física e química do cimento de fosfato de magnésio tem aumentado, bem como o
estudo da sua reacção de presa [25].
Segundo Abdelrazig et al.

[35-37]

, o principal produto de reacção nos cimentos de

fosfato de magnésio comerciais baseados em magnésia (MgO) e monofosfato de amónio
(NH4H2PO4) é a estruvite (MgNH4PO4.6H2O), que se forma de acordo com a equação (1):
MgO + NH4H2PO4 + 5H2O → MgNH4PO4.6H2O

(eq.1)

Outros produtos de reacção observados foram a ditmarite (MgNH4PO4.H2O) e a
esquertelite [Mg(NH4)2(HPO4)2.4H2O], sobretudo quando a quantidade de água usada é
insuficiente para assegurar a completa dissolução do monofosfato de amónio ou quando o
calor provocado pela reacção de presa provoca a evaporação de quantidades de água
significativas. Segundo Kato et al.
esquertelite. Abdelrazig et al.

[36]

[38]

, o principal produto intermediário de reacção é a

obtiveram resultados semelhantes, propondo o seguinte

mecanismo de reacção de formação:

MgO + 2NH4H2PO4 + 3H2O → Mg(NH4)2(HPO4)2.4H2O

(eq.2)

Mg(NH4)2(HPO4)2.4H2O + MgO + 7H2O → 2MgNH4PO4.6H2O

(eq.3)
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Frazier et al. [39] verificaram que, na presença de um excesso de água, a esquertelite
dissolve-se rapidamente para formar estruvite:
Mg(NH4)2(HPO4)2.4H2O + 2H2O → MgNH4PO4.6H2O + NH4+ + H2PO4-

(eq.4)

Os mesmos autores observaram que a exposição durante alguns meses da
esquertelite à atmosfera ambiente resulta numa alteração da superfície dos cristais,
observando-se uma mistura de estruvite e NH4H2PO4 (monofosfato de amónio).
Popovics et al.

[40]

observaram que o uso de quantidades baixas de água ou

temperaturas de envelhecimento elevadas conduzem à formação de ditmarite
(MgNH4PO4.H2O), podendo originar estruvite com a continuação do envelhecimento do
cimento. No entanto, estas alterações de fase não ocasionam variações relevantes nas
propriedades mecânicas do CFM.
É geralmente recomendado que a magnésia esteja presente em excesso, sendo
evidente que a formação dos produtos de reacção é também limitada pela quantidade de
monofosfato de amónio e água incluída na mistura.
Abdelrazig et al. [35] constataram que o uso de quantidades excessivas de água leva
a um aumento significativo da porosidade do CFM e, consequentemente, a uma redução
dos valores de resistência à compressão. Os mesmos autores [37] mostraram que as reacções
químicas que ocorrem no CFM estão terminadas após a primeira hora desde o início da
mistura dos reagentes com a água, verificando-se no entanto um aumento significativo na
resistência à compressão com o tempo.
Hall et al.

[34]

estudaram o efeito da quantidade de água adicionada na estrutura e

nas propriedades mecânicas do CFM. Segundo estes autores, o produto de reacção mais
abundante é a estruvite, verificando-se também a presença de uma fase pouco cristalina (ou
amorfa) em cimentos preparados com proporções de água abaixo de 8%. Para maiores
quantidades de água, verifica-se um aumento da porosidade com o tempo (desidratação do
cimento) e uma degradação das propriedades mecânicas.
Segundo Wagh et al.

[29]

, o mecanismo de reacção de presa do cimento de fosfato

de magnésio inicia-se com a dissolução do óxido de magnésio na solução aquosa ácida de
fosfato de amónio, com libertação de catiões de magnésio. De seguida, os catiões de
magnésio reagem com os aniões de fosfato, formando uma rede de moléculas na solução
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aquosa transformando-a num gel. Com o aumento do tempo de reacção, vão sendo
adicionadas mais moléculas à rede sendo gerado um gel cada vez mais denso, até à
cristalização desse gel. A formação de fases cristalinas ou amorfas depende da rápida ou
lenta velocidade de dissolução do óxido de magnésio na solução ácida de fosfato de
amónio. Segundo estes autores, é necessário que a dissolução do óxido seja
suficientemente rápida para que ocorra a formação do gel, e suficientemente lenta para que
a cristalização aconteça devagar. Se a solubilidade dos óxidos for demasiado alta obtém-se
um precipitado, enquanto se for demasiado baixa os óxidos não reagem.
Sarkar

[41]

propôs um mecanismo semelhante, segundo o qual a reacção se inicia

com a formação de uma camada difusa insolúvel em volta dos grãos de MgO, constituída
por polifosfatos e iões de Mg2+. Com o tempo este gel cristaliza lentamente e origina uma
microestrutura entrelaçada de estruvite, contribuindo significativamente para o inicio do
endurecimento do cimento.
Soudée e Péra

[28]

concluíram que à medida que se adiciona água à mistura, o

monofosfato de amónio entra em solução até à saturação, enquanto a magnésia começa a
ficar molhada. A dissolução do monofosfato de amónio ocorre rapidamente, segundo as
equações 5, 6 e 7.
NH4H2PO4 → NH4+ + PO43- + 2H+
+

2-

+

(eq.5)

NH4H2PO4 → NH4 + HPO4 + H

(eq.6)

NH4H2PO4 → NH4+ + H2PO4-

(eq.7)

Segundo os autores, uma maior área superficial específica do MgO origina uma
melhor molhabilidade do pó e consequentemente uma maior reactividade. A sua dissolução
em água ocorre de acordo com as equações 8, 9 e 10, por adsorção de sucessivas moléculas
de água. Uma vez em solução, os iões de Mg2+ formam Mg(H2O)n2+ onde n é normalmente
6. A partir daí, os diversos iões em solução associam-se para formar principalmente
estruvite, cuja estrutura consiste em tetraedros de PO4-, octaedros de Mg(H2O)62+ e grupos
NH4+ ligados por pontes de hidrogénio.
MgO + H2O → MgOH+ + OH-

(eq. 8)

MgOH+ + 2H2O → Mg(OH)2 + H3O+

(eq. 9)

Mg(OH)2 → Mg2+ + 2OH-

(eq.10)
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A estruvite é, assim, a fase dominante no CFM quando a reacção é lenta. Apresenta
uma estrutura ortorrômbica piramidal e coloração branca ou amarela clara (figura 7) [42].

Figura 1.7. Estrutura cristalina da estruvite [42].

A temperatura de decomposição da estruvite é de aproximadamente 106ºC. A
estruvite começa-se a decompor (perde as suas águas e liberta amónia) próximo de 55ºC e
termina a aproximadamente 250ºC (eq.11). A fase ditmarite começa-se a decompor a
aproximadamente 220ºC, sendo termicamente mais estável que a estruvite [32]. No entanto,
se a ditmarite for hidratada lentamente à temperatura ambiente, tem tendência a estabilizar
com o tempo na forma de estruvite.

MgNH4PO4.6H2O → MgHPO4 + NH3↑+ 6H2O↑

(eq.11)

Segundo Sarkar [41], o processo de desidratação da fase ditmarite será similar ao da
estruvite, com libertação de moléculas de NH3 e H2O (eq.12).
MgNH4PO4.H2O → MgHPO4 + NH3↑+ H2O↑
24
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O autor defende ainda que, na presença de excesso de água e dependendo da sua
história térmica, a estruvite pode-se re-hidratar à temperatura ambiente, recuperando a sua
forma molecular inicial, ou formando também novas fases, como a neuberite
(MgHPO4.3H2O). É importante destacar que isto só acontece se a estruvite tiver preservado
moléculas de amónia na sua estrutura. Também perante um excesso de MgO em solução
aquosa, a estruvite terá tendência a transformar-se em neuberite [43].
Na figura 1.8 é mostrado um esquema que representa os possíveis mecanismos de
transformação (capacidade de hidratação e desidratação) de algumas fases associadas à
estruvite [32].

Figura 1.8. Capacidade de hidratação e desidratação da estruvite [32].

Como geralmente na solução o fosfato de amónio está presente em excesso, a
cinética da reacção está directamente relacionada com a cinética da dissolução do MgO e o
tempo de cura do cimento depende do estado da superfície do MgO. Portanto, o controlo
feito ao MgO (tamanho de grão, a área superficial especifica e reactividade) é essencial
para permitir um adequado tempo de colocação do material em obra [44].
Um estudo do comportamento térmico do cimento de fosfato de magnésio

[45]

na

presença de MgO em excesso, permitiu verificar que se formam diferentes fases a
diferentes temperaturas de calcinação, de acordo com a sequência de reacções
esquematizada na figura 1.9 (temperaturas crescentes).
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Figura 1.9. Esquema representativo das diferentes fases formadas durante a calcinação do CFM [45].

São muitas as variáveis que influenciam o comportamento dos cimentos de fosfato
de magnésio, quer durante a reacção, quer após presa, das quais se destacam a relação
molar entre os componentes ácidos (fosfatos) e básicos (MgO) na composição do cimento
[8,28,34,36,46,47]

, o volume de água adicionado durante a sua preparação

grão e a área superficial específica do MgO utilizado
de presa
inertes

[34,37]

, o tamanho de

[28,29,46,47]

, a presença de retardantes

[8,29,46,47]

, a humidade e a temperatura ambientes, além da presença de materiais

[8,30,31,46,48]

. Alguns destes (e.g. presença de retardantes, área superficial específica

do óxido de magnésio) podem influenciar o tempo de presa sem afectar significativamente
as propriedades finais do cimento curado [46].
Um aumento da proporção molar de MgO/NH4H2PO4 é responsável por um
aumento da resistência mecânica e por uma diminuição do tempo de presa

[28,34,36]

. Já

perante um excesso de NH4H2PO4, há tendência para que este não reaja completamente
com o MgO, permanecendo conjuntamente com as outras fases. No entanto, quando sujeito
a temperaturas elevadas, esta fase tende a desaparecer [8].
Vários autores

[34,37,46]

estudaram o efeito do teor de água nas propriedades do

cimento de fosfato de magnésio e verificaram que quanto maior a razão água/cimento,
maior será a trabalhabilidade da mistura e maior o tempo de presa, mas menor será a
resistência mecânica final do cimento curado. Isso ocorre devido ao aumento da
porosidade do cimento com uma maior adição de água. Porém, materiais preparados com
um teor muito baixo de água têm um intervalo de tempo de trabalho reduzido [34]. Assim, o
teor de água deverá ser optimizado de acordo com a aplicação final desejada.
Os óxidos de magnésio de partículas muito finas possuem uma elevada solubilidade
e tendem a reagir instantaneamente com a solução de fosfato de amónio, formando
precipitados não ligantes (i.e., não produzem presa)
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preciso diminuir a sua área superficial específica e, portanto, a sua reactividade

[44]

o que

pode ser conseguido através da calcinação do pó de óxido de magnésio a temperaturas
próximas dos 1300ºC (pós com uma área superficial específica menor são menos
reactivos). Estudos aprofundados do efeito das características do pó de MgO na cinética de
reacção do cimento de fosfato de magnésio [44,47] permitiram verificar que o tempo de presa
do CFM aumenta com a diminuição da área superficial específica do MgO. Mesmo
utilizando um pó de óxido de magnésio calcinado, o tempo de reacção do cimento de
fosfato de magnésio pode não ser o suficiente para algumas aplicações. Daí que se utilizem
normalmente retardantes para aumentar o tempo de presa do cimento.
Para este propósito, o retardante mais utilizado é o ácido bórico (H3BO3). Quando
em contacto com as moléculas de MgO, o retardante produz um efeito sequestrante

[25]

ao

envolver as moléculas de MgO, evitando a sua reacção instantânea com as moléculas de
fosfato de amónio. Com o aumento do tempo de reacção, a “protecção” das moléculas de
MgO é dissolvida e a reacção de formação do cimento de fosfato de magnésio ocorre
normalmente.
Yang et al.

[46]

verificaram que quanto maior a temperatura de presa maior a

resistência mecânica do cimento, especialmente para curtos espaços de tempo após a presa.
Tal deve-se ao facto de o calor de hidratação do cimento ser muito elevado, o que provoca
um aumento rápido da temperatura quando o volume de material é grande.
Péra et al.

[48]

mostraram que a resistência mecânica desenvolvida nestes cimentos

com 3 horas de envelhecimento é comparável à de um cimento Portland envelhecido
durante 28 dias.

1.5 Moldes de areia com cimento de fosfato de magnésio
Os betões e argamassas produzidos a partir do cimento de fosfato de magnésio
podem conter vários materiais inertes (e.g. areias, cinzas volantes, fibras, argilominerais).
As fibras comprovadamente elevam a tenacidade do material, tornando-o menos frágil [25].
Materiais cerâmicos produzidos com estes cimentos

[33]

são económica e

tecnologicamente atractivos, pois conseguem aliar o baixo custo e o consumo de energia
típico dos cimentos hidráulicos tradicionais, às privilegiadas propriedades físico-químicas
características dos cerâmicos sinterizados, e sem a toxidade e a inflamabilidade típicas dos
materiais poliméricos. As características intrínsecas dos cimentos de fosfato de magnésio
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(e as dos betões que os contêm), nomeadamente, o seu desempenho mecânico, excelente
moldabilidade e facilidade para copiar detalhes de um modelo, o curto tempo de presa e a
baixa expansão dimensional, aliados a elevada estabilidade química em presença de água,
sugerem a possível utilização deste material como alternativa aos aglomerantes de areia
usados nas moldações em areia para fundição.
Estudos prévios

[49]

demonstraram que, aparentemente, a presença de areia tende a

diminuir o calor específico e aumentar a condutividade térmica do cimento. Estas
características são desejadas para a aplicação em moldações de fundição.
Morelli et al.

[8]

estudaram algumas das propriedades do cimento de fosfato de

magnésio como substituinte das resinas fenólicas usadas como aglomerantes de areias de
fundição. Estes autores utilizaram diferentes granulometrias de areia, tendo observado que
para percentagens de areia acima de 80% em peso, a resistência mecânica à compressão
não varia significativamente. No entanto, para percentagens abaixo de 80%, a areia fina
(granulometria entre 147 e 175µm) tem uma menor resistência mecânica à compressão do
que as areias média (246-295µm) e grossa (295-350µm). O valor máximo de areia que se
conseguiu incorporar foi 95% mas com valores de resistência mecânica muito baixos
(cerca de 1,5MPa). Com 76% de areia grossa ou média, a resistência à compressão
apresenta um valor próximo de 10MPa, acima do valor obtido para amostras preparadas
com resina fenólica em condições experimentais idênticas (7,5MPa).
A porosidade das amostras aumenta com a diminuição da percentagem de CFM
usado. Tal deve-se ao facto de se conseguir uma melhor compactação com uma maior
percentagem de cimento. Moldações de areia confeccionadas com CFM apresentam uma
diminuição da porosidade após o vazamento do metal. Nas amostras preparadas com resina
fenólica, observou-se que, antes do vazamento do metal, praticamente não há porosidade
aberta (efeito de vedação da resina), mas a decomposição térmica da resina durante o
vazamento provoca um aumento da porosidade da moldação. Apesar disso, a
colapsibilidade das moldações de areia confeccionados com CFM mostrou-se adequada
para aplicações em escala industrial.
Um dos problemas que este tipo de aglomerante poderia provocar, seria a
incorporação de fósforo do CFM nas peças metálicas e a consequente alteração da
microestrutura do ferro produzido, pois o fósforo pode reagir com os elementos de liga
(sódio, estrôncio e cálcio) formando fosfitos, o que diminui o efeito destes elementos na
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liga. Em teores elevados o fósforo pode contribuir para um aumento da fragilidade do ferro
fundido. Em peças de aço, o excesso de fósforo (acima de 0,25%) pode gerar graves
problemas em termos estruturais (porosidade interna).
Morelli et al.

[8]

confeccionaram peças em ferro fundido nodular com moldes de

CFM e com resina fenólica, não se verificando nenhuma alteração significativa na
microestrutura do ferro. As análises realizadas permitiram concluir que não houve
incorporação de fósforo do cimento na peça metálica solidificada.
Os mesmos autores

[8]

estimam que a utilização de CFM como ligante alternativo

seja uma hipótese economicamente viável, sobretudo porque se podem usar magnésias
comerciais (grau mineral industrial), como a magnésia queimada à morte (sínter).
No entanto, vários estudos têm ainda de ser feitos com vista à possível utilização
em grande escala deste tipo de ligante inorgânico na indústria de fundição, quer do próprio
cimento, quer das areias por ele ligadas A capacidade das areias ligadas por CFM poderem
resistir a vários ciclos de fundição sem perdas de propriedades, como a distribuição
granulométrica, moldabilidade e permeabilidade da moldação, revelam-se fundamentais
para a afirmação do cimento de fosfato de magnésio como alternativa às resinas fenólicas
na ligação de areias.
Neste trabalho, estudaram-se as reacções de formação de fases do cimento de
fosfato de magnésio sem aditivos e a sua degradação térmica, e as características das areias
aglomeradas com CFM, sendo dada especial atenção à sua permeabilidade a gases. Como
modelo comparativo, foram usadas amostras de areia ligada quimicamente com resina
fenólica de produção industrial.
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2 Materiais e métodos
Na figura 2.1 estão representadas esquematicamente e de uma forma geral as
diferentes etapas experimentais realizadas neste trabalho.
Caracterização dos reagentes monofosfato de amónio e óxido
de magnésio (MAP e MgO) (DRX, BET, Coulter)

Cimento de Fosfato de Magnésio – preparação
e caracterização (DRX, ATD, ATG, SEM)

Preparação e caracterização de amostras
de areia + Cimento de Fosfato de Magnésio

Preparação e análise de amostras –
ensaio de resistência mecânica à
compressão (RMC)

Estudo da permeabilidade
das amostras (permeâmetro)

Estudo da degradação
térmica da areia
aglomerada com CFM
Figura 2.1. Representação esquemática das principais etapas de confecção e caracterização do CFM.

Na realização experimental deste trabalho, foram utilizados os materiais
apresentados na tabela 2.1.
Tabela 2.1 - Materiais utilizados na confecção dos moldes.
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O monofosfato de amónio (MAP), grau agrícola, (Ntotal=12,1%, P2O5=61%)
apresenta-se na forma de granulado com partículas irregulares que frequentemente
ultrapassam 1mm de tamanho. A composição química da Magnesite SM 85 utilizada
(magnésia da água do mar) é apresentada na tabela 2.2, tal como consta na ficha técnica do
produto apresentada pelo fornecedor.
Tabela 2.2 - Composição química (% ponderal) da magnesite utilizada durante a realização
experimental (indicada pelo fornecedor).

A areia usada foi fornecida pela empresa de fundição Funfrap, que a utiliza no
fabrico de machos aglomerados com resina fenólica. As principais características da areia
constam na sua ficha técnica e são apresentados na tabela 2.3.

Tabela 2.3 - Características da areia de fundição utilizada (dados da ficha técnica de controlo de
recepção da areia).

2.1 Caracterização dos reagentes
2.1.1 Difracção de raios X (DRX)
A técnica de difracção de raios X permite identificar as fases mineralógicas
(cristalinas) presentes nas amostras. O difractómetro de raios X é composto por uma fonte
de radiação, um sistema de colimação, um porta amostras e um detector que regista o
ângulo (θ) entre o plano atómico e os feixes incidente e difractado. Nesta técnica, é
difractado um feixe monocromático de raios X de comprimento de onda λ conhecido, por
planos de alta concentração atómica, periodicamente distribuídos, ocorrendo interferências
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destrutivas ou construtivas entre as ondas difractadas. As interferências construtivas
produzem reflexões em certas direcções definidas pela lei de Bragg (n λ = 2 d senθ), onde
n é o número inteiro correspondente à ordem de difracção, d é a distância interplanar e θ o
ângulo de incidência. No final, é gerado um gráfico de intensidade de sinal (indicada em
contagens por segundo, cps) versus 2θ, denominado difractograma. Nesse gráfico, a
posição dos picos está relacionada com as distâncias interplanares, ou seja, com os
parâmetros da célula unitária do cristal. Analisando um conjunto destes parâmetros é
possível identificar as fases cristalinas presentes na amostra. A estrutura cristalina está
associada a picos estreitos com ângulo de difracção definidos. Por sua vez, uma estrutura
amorfa provoca espalhamento do feixe, resultando numa bossa e elevação da linha base do
difractograma [50].
Neste trabalho, a caracterização por difracção de raios X foi feita em amostras em
pó, num difractómetro Rigaku Geigerflex D/max-Series (ampola de Cu). Os espectros de
difracção foram obtidos na faixa de 2θ com ângulos incidentes entre 4 e 80°. As fases
presentes nas amostras foram posteriormente identificadas com o auxílio do software Jade
8, com a base de dados centrada no sistema JCPDS.

2.1.2 Área superficial específica (ASE)
A ASE expressa a relação entre a área superficial total da amostra (incluindo poros)
e o seu peso, sendo usualmente expresso em cm2/g ou m2/g de pó.
Esta técnica pode ser realizada em condições estáticas ou dinâmicas e baseia-se na
determinação da quantidade de azoto gasoso necessário para cobrir uma substância sólida
com uma camada monomolecular. A quantidade de gás adsorvido pode ser obtida através
de uma curva, denominada isotérmica de adsorção (a temperatura constante), relacionando
a quantidade de gás homogeneamente adsorvida em função da pressão [50].
O valor da ASE foi determinado pelo método B.E.T. (Brunauer, Emmett, Teller)
por adsorção de azoto, num equipamento Micromeritics Gemini, utilizando He como gás
de arraste.
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2.1.3 Distribuição de tamanhos de partículas (DTP)
A técnica de determinação da distribuição de tamanhos de partículas de um pó
baseia-se na medida da distribuição da intensidade luminosa difusa a baixo ângulo, das
partículas suspensas num líquido que passa em frente a um feixe de luz. O líquido usado
para a dispersão do pó não deve solubilizar as partículas nele suspensas para não alterar a
dimensão dos grãos. A suspensão é mantida em agitação e aspirada por uma bomba até à
câmara de medida, onde se obtém a distribuição granulométrica do pó em percentagem
volúmica. A intensidade luminosa do sinal recebido pelos sensores, em função do
comprimento de onda, é transformada, pelo algoritmo do modelo de refracção adequado,
no tamanho da partícula analisada. A uma partícula de grande tamanho corresponderá uma
intensidade luminosa fraca e um elevado comprimento de onda, enquanto uma partícula de
pequenas dimensões será responsável por uma forte intensidade e um pequeno
comprimento de onda

[51,52]

. O equipamento utilizado na determinação da DTP foi um

analisador de tamanho de partícula por difracção de laser Beckman Coulter LS 230 que
permite análises de distribuição granulométrica no intervalo 0,4 a 2000µm [52]. A execução
envolveu a preparação prévia de uma suspensão, com agitação em ultra-sons, para
completa individualização das partículas eventualmente aglomeradas.

2.2 Análise do cimento de fosfato de magnésio (CFM)
2.2.1 Preparação das composições
Foram preparadas amostras de CFM variando a proporção molar de MgO e
NH4H2PO4 e a quantidade de água adicionada. Os vários constituintes sólidos foram
pesados numa balança Sartorius com capacidade até 200g e resolução máxima de 0,0001g.
A água foi doseada com uma seringa.
As diferentes proporções molares de monofosfato de amónio e óxido de magnésio
foram misturadas em pequenos copos de plástico descartáveis para homogeneização em
seco dos reagentes. Posteriormente foi adicionada a quantidade de água seleccionada e a
mistura prosseguiu de forma continuada até se sentir o aquecimento do copo, sinal de
início de formação de presa. Uma vez iniciada a presa, a mistura endurece rapidamente e o
cimento consolidado pode ser de imediato retirado do copo.
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Devido ao facto de se ter verificado uma influência significativa da granulometria
do MFA no tempo de cura do CFM, apesar da grande solubilidade do monofosfato de
amónio (MFAN: monofosfato de amónio conforme recebido do fornecedor), fez-se um
estudo comparativo com algumas composições nas quais o MFA foi primeiro moído em
almofariz, passado por um peneiro de 180µm e dissolvido na quantidade de água
apropriada (MFAS: monofosfato de amónio moído e em solução), e só então adicionado ao
MgO. Todas as restantes etapas do trabalho foram mantidas idênticas nos dois casos.

2.2.2 Resistência mecânica à compressão (RMC)
A resistência mecânica à compressão foi avaliada em testes que consistem na
determinação da tensão crítica susceptível de causar o colapso de uma dada geometria de
corpo de prova

[53]

. Neste estudo a resistência à compressão foi determinada como

resistência ao esmagamento segundo o eixo de uma amostra cilíndrica, apesar de este tipo
de teste conduzir a valores de resistência substancialmente mais elevados do que os obtidos
em testes de resistência à tracção (a amostra fractura segundo o diâmetro do cilindro), por
não serem considerados os defeitos existentes no interior dos mesmos.
A resistência à compressão relaciona a tensão de ruptura σmax, com a carga aplicada
F e o diâmetro da amostra d (equação 13) [53].
σmax = 4F/πd2

(eq.13)

Nos ensaios de compressão foram utilizadas folhas de papel absorvente entre as
superfícies dos corpos de prova e as placas da máquina a fim de minimizar o atrito. Os
corpos de prova (24,5×19,0mm) foram preparados com 15g de mistura seca e água e
moldados em pequenos contentores plásticos (figura 2.2). Durante o ensaio mecânico
foram analisadas 60 amostras, 4 para cada composição e percentagem de H2O adicionada.
As amostras foram sujeitas a ensaio mecânico 6 dias após a formação de presa (por
questões de disponibilidade de equipamento de medida).
O equipamento utilizado na determinação da RMC foi uma máquina Shimadzu –
AG – 25TA, com uma célula de carga de 20 kN e uma velocidade de travessão de
2mm/min.
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Figura 2.2. Moldes utilizados na confecção dos corpos de prova para o ensaio mecânico de compressão
do CFM.

2.2.3 Fases cristalinas presentes no CFM
A identificação das fases cristalinas presentes foi realizada através da técnica de
DRX, tal como já descrito no ponto 2.1.1.

2.2.4 Microestrutura e distribuição de elementos (MEV/EDS)
A caracterização morfológica, microestrutural e composicional das amostras de CFM
preparadas, foi efectuada por microscopia electrónica de varrimento (MEV), utilizando um
microscópio Hitachi SU 70 que trabalha a 30kV, equipado com um acessório de
espectroscopia de dispersão de energia (EDS – Detector: Bruker AXS, Software: Quantax).
O microscópio electrónico de varrimento permite observar e caracterizar materiais à
escala nanométrica [54]. No topo do microscópio existe um canhão de electrões que produz
um feixe de electrões que viaja, sob vácuo, através de campos electromagnéticos e lentes
que o focam na direcção da amostra. Quando o feixe atinge a amostra, electrões e raios X
são ejectados desta, sendo recolhidos por detectores e convertidos num sinal que é enviado
para um ecrã produzindo a imagem final [55], que pode ser fotografada.
A espectroscopia de dispersão de energia de raios X (EDS) é uma técnica de
microanálise que utiliza os raios X que são emitidos da amostra durante o
bombardeamento com o feixe de electrões, para caracterizar a composição elementar da
amostra analisada [54].
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Neste trabalho foram analisadas as superfícies de fractura de amostras seleccionadas.
Para estas análises, são usados pequenos pedaços de amostra com superfície tão regular
quanto possível colados num suporte apropriado com cola de carbono (condutora). De
seguida é depositado um filme condutor de carbono sobre as amostras, uma vez que estas
são de cerâmica (material não condutor).
As amostras preparadas serviram tanto para a análise microestrutural (MEV) como
para a análise composicional das amostras (EDS).

2.2.5 Densidade, absorção de água e porosidade aparente
A densidade real do pó de CFM de composições seleccionadas foi determinada com
picnómetro de Hélio Gemini II 2370.
Com alguns fragmentos das amostras preparadas calculou-se a densidade aparente
do sólido (DA), a densidade do corpo (DC), a absorção de água (AA) e a porosidade
aparente (PA) pelo método de Arquimedes (imersão em água) através da medida da massa
de cada amostra a seco (Pseco), imersa (Pimerso) e saturada (Psaturado). Nas pesagens utilizouse uma balança Sartorius com capacidade até 200g e resolução máxima de 0,0001g. Os
resultados considerados são a média dos resultados obtidos no ensaio de pelo menos 3
amostras.
A densidade aparente do sólido (DA) é uma medida que inclui o volume do material
cerâmico e de todos os poros fechados

[51]

e determina-se pelo quociente entre o peso a

seco e a diferença entre o peso a seco e o peso imerso (equação 14), isto é, descontando a
porosidade aberta.

DA = Pseco / (Vtotal – Vporos abertos) = Pseco × ρágua / (Pseco - Pimerso)

(eq.14)

A densidade do corpo (DC) é uma medida que considera o volume do material
cerâmico com todos os poros fechados e abertos

[51]

e calcula-se pelo quociente entre o

peso a seco e a diferença entre o peso saturado e o peso imerso (equação 15).

DC = Pseco/ Vtotal = Pseco× ρágua / (Psaturado - Pimerso)

(eq.15)
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A absorção de água (AA) é a massa de água absorvida pelos poros abertos expressa
em percentagem da massa do material a seco [51]. Determina-se pela razão entre a diferença
dos pesos saturado e a seco, e o peso a seco (equação 16).

AA = (Psaturado - Pseco)/ Pseco×100

(% peso)

(eq.16)

A porosidade aparente (PA) é o volume de poros abertos expresso em percentagem
do volume total do corpo

[50]

, e calcula-se pelo quociente entre a diferença entre os pesos

saturado e a seco e a diferença entre os pesos saturado e imerso (equação 17).

PA = AA×DC = (Psaturado×Pseco/ρágua) / [ρágua/(Psaturado×Pimerso)]×10 (%vol)

(eq.17)

2.2.6 Estudo da degradação térmica do CFM
Com o objectivo de estudar a degradação térmica do CFM quando sujeito a altas
temperaturas, foram realizadas análises térmicas diferencial (ATD) e gravimétrica (ATG).
O aparelho utilizado na realização destas análises dispõe de dois porta-amostras, um para a
amostra e outro para a referência.
Numa ATD, a amostra e a referência são aquecidas separadamente por
controladores individuais. A potência desses controladores é ajustada continuamente em
resposta a qualquer efeito térmico na amostra, de maneira a manter a amostra e a referência
à mesma temperatura. A diferença de potencial (dv/dt) necessária para alcançar esta
condição é registada como ordenada de um gráfico, em função da temperatura, sendo
assim possível observar as mudanças sofridas pela amostra sob o efeito da temperatura
crescente. Os picos endotérmicos estão normalmente associados à formação de novas
fases, enquanto os picos exotérmicos correspondem à decomposição de fases da amostra
em estudo.
Numa ATG é registada a perda de massa relativa (em percentagem) em função da
variação da temperatura.
O equipamento utilizado foi uma máquina Setaram - Labsys. O ensaio foi realizado
em atmosfera de ar com uma velocidade de aquecimento de 10°C/min e foram utilizados
porta-amostras de alumina tanto para a amostra como para a referência.
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Baseado nos resultados destas análises, foi feito um estudo por difracção de raios
X, tal como já descrito em 2.1.1, para identificação das fases cristalinas presentes às
temperaturas dos diferentes picos de ATD. As amostras foram calcinadas à temperatura
pretendida, com patamar de 30 minutos, velocidade de aquecimento e arrefecimento de
10ºC/min, e analisados por DRX.

2.3 Análise de amostras de areia aglomeradas com CFM
2.3.1 Preparação dos corpos de prova
Foram confeccionados vários corpos de prova de areia ligada com CFM variando a
percentagem em peso de areia (70, 80, 85 e 90%), a razão molar MgO:NH4H2PO4, e o grau
de compactação. Os corpos de prova foram preparados com 200g de mistura seca e a água
apropriada (figura 2.3).
No cálculo da quantidade de água a adicionar à mistura CFM/areia, teve-se em
conta a água consumida na molhagem da areia. Outros trabalhos com sólidos particulados
[50]

consideram que esta quantidade de água deverá ser a necessária para que a mistura

atinja o “ponto de viragem” auto-escoante, o que ocorre para valores próximos de 28 mg
H2O/m2 de área superficial.

Figura 2.3. Corpos de prova utilizados no estudo de areias aglomeradas com CFM.

A proporção de água foi então calculada com base na ASE da areia (117,5cm2/g),
acrescida da quantidade de água referente ao CFM, que foi calculada de acordo com os
resultados obtidos no estudo do CFM sem adição de areia (37% em relação ao peso de
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CFM). No entanto, para misturas com 90% de areia, houve necessidade de aumentar a
quantidade de água, dado a mistura demorar muito tempo a ganhar presa.
A mistura dos vários ingredientes (CFM, areia e água) foi realizada num misturador
manual. Após a homogeneização, cada mistura foi colocada dentro de um molde cilíndrico
padrão (50 mm de diâmetro) e compactada num compactador Georg Fischer PRA Damoir
(figura 2.4), para se obterem amostras com graus de compactação normalizados.
O grau de compactação das amostras depende da quantidade de vezes que o punção
bate na areia (número de pancadas). Após a compactação, as amostras foram cortadas
todas à mesma altura.
O estudo da influência do grau de compactação na permeabilidade e resistência
mecânica foi feito com amostras compactadas de duas formas (3 e 5 pancadas). Para
facilitar a retirada da amostra do molde utilizou-se um extractor de amostras. Os valores
considerados foram a média dos resultados obtidos no ensaio de pelo menos 3 amostras.

Figura 2.4. Compactação das amostras de areia aglomerada com CFM.

2.3.2 Determinação da permeabilidade
A permeabilidade costuma ser definida por um coeficiente K, que é função do
volume V (litros) de gás, ou ar, que atravessa uma amostra com um diâmetro d (mm) e
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uma espessura h (mm), no período de tempo t (segundos), sob uma diferença de pressão p
(mm coluna de água). O valor de K pode ser obtido pela fórmula [52]:
K = 4,586×106 × Vh/d2tp

(eq.18)

A permeabilidade das amostras preparadas como descrito em 2.3.1, foi medida com
um permeâmetro eléctrico PED (Ridsdale – dietert electric permmeter) que utiliza o
método do orifício para determinar a permeabilidade das areias (figura 2.5). Para
comparação foram ainda utilizados moldes aglomerados com resina fenólica fornecidos
pela empresa de fundição Funfrap.
O funcionamento deste aparelho baseia-se na aplicação de uma pressão constante
de ar à amostra, sendo o aumento da pressão transcrito directamente em valores de
permeabilidade. As amostras são colocadas dentro do tubo de teste e fixadas lateralmente
com uma câmara de borracha que é insuflada através de uma pequena bomba manual,
evitando que o ar passe entre o tubo e a amostra. O tubo onde é colocada a amostra é
também selado à máquina para evitar a fuga de ar e garantir a validade dos resultados.

Figura 2.5. Equipamento utilizado na medição dos valores de permeabilidade.
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Uma bomba de alta velocidade com um mecanismo de equilíbrio de pressão debita
ar para o sistema a uma pressão de 100 mm de água. A quantidade de ar debitado é
controlada por um reóstato situado no lado direito do aparelho. A alavanca situada do lado
esquerdo permite calibrar e testar o aparelho (check position) ou medir os valores de
permeabilidade (test position).
Existem dois orifícios calibrados para medir permeabilidade (um de alta e outro de
baixa permeabilidade) que podem ser trocados consoante os valores que se obtenham. Para
valores de permeabilidade acima de 50 usa-se o orifício grande (L) e para valores abaixo
de 50 usa-se o orifício pequeno (S). O mostrador possui três escalas distintas. A escala
mais ao centro dá o valor de pressão de ar em milímetros de água, enquanto as restantes
duas escalas estão calibradas para cada um dos orifícios (L ou S).

2.3.3 Resistência mecânica à compressão (RMC)
A resistência mecânica à compressão das amostras de areia aglomeradas com CFM
foi obtida de forma análoga ao descrito no ponto 2.2.2, após 6 dias de presa (por questões
de disponibilidade de equipamento de medida).

2.3.4 Estudo da degradação térmica das amostras de areia + CFM
Para verificar o comportamento das amostras de areia aglomeradas com CFM
quando sujeitas a vários ciclos de utilização (vazamento/regeneração), e assim avaliar o
seu potencial de reutilização (capacidade de aguentar vários ciclos de fundição dentro do
circuito das areias), foi feito um estudo da degradação térmica de composições
seleccionadas segundo ciclos de vazamento simulado.
Foram preparadas amostras com razões areia/CFM de 70/30 e 85/15, compactadas a
3 pancadas, e mediram-se as respectivas permeabilidades e resistência mecânica.
Com o intuito de simular o vazamento de metal (ferro fundido, aço) para uma
moldação de areia, as amostras foram introduzidas num forno pré-aquecido a 1000ºC. A
temperatura foi elevada até 1400ºC, a 20ºC/min, e o forno desligado em seguida. As
amostras foram retiradas do forno 45 minutos depois, quando a temperatura se situava
próxima dos 700ºC.
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A colapsibilidade dos compactados foi estudada por observação visual e o potencial
de reutilização da areia foi estudado recorrendo à sua distribuição granulométrica após o
ciclo térmico e aos valores de permeabilidade e resistência mecânica de novos
compactados preparados com a areia reciclada (ciclo de aglomeração/calcinação/
desaglomeração). Este ciclo aglomeração/calcinação/desaglomeração foi repetido três
vezes.
A distribuição granulométrica da areia após a calcinação e desaglomeração ligeira,
foi determinada em bateria de peneiros (425 a 45µm) (figura 2.6).

Figura 2.6. Agitador de peneiros utilizado na determinação da distribuição granulométrica da areia.
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3 Resultados e discussão
3.1 Análise das matérias-primas
3.1.1 Fases cristalinas
A análise de difracção de raios X (descrita em 2.1.1) realizada às matérias-primas
comerciais utilizadas na confecção do cimento de fosfato de magnésio, nomeadamente pó
de magnesite e monofosfato de amónio (MFA), permitiu verificar a presença das fases
cristalinas esperadas, respectivamente, periclase (MgO) e bifosamite (NH4H2PO4) e a
ausência de fases secundárias em ambos os produtos. As figuras 3.1 e 3.2 mostram os
difractogramas correspondentes.

Figura 3.1. Difractograma de raios X do pó de Magnesite.

Figura 3.2. Difractograma de raios X do monofosfato de amónio.

49

Capítulo III – Resultados e discussão

3.1.2 Área superficial específica
Foi realizada uma análise da área superficial específica (ASE) do MgO dado este
ser um dos parâmetros preponderantes no que diz respeito à reactividade do CFM. A um
valor de ASE inferior está associada uma menor reactividade do MgO e consequentemente
um maior tempo de trabalhabilidade do CFM.
Foram analisados dois pós de MgO industriais (magnésia da água do mar e de
origem mineral) com o objectivo de seleccionar o mais adequado para a aplicação
desejada. A opção de usar magnésia da água do mar em detrimento do óxido de magnésio
alternativo deveu-se à significativa diferença de ASE dos dois pós, obtendo-se no caso da
magnésia da água do mar uma ASE de 1,0725 m²/g, enquanto para a magnésia mineral se
obteve um valor de ASE de 11,8803 m²/g. Os valores de ASE estão associados ao tamanho
de partícula (quanto menor o tamanho, maior a sua superfície específica livre), à
rugosidade da superfície e à forma das partículas (quanto mais irregular o pó maior a sua
área superficial específica).
Esta diferença de área superficial específica (ASE) tem uma influência directa no
tempo de formação de presa, sendo este tanto maior quanto menor for a área superficial
específica [28,29,46,47]. O facto de se utilizar MgO com menor ASE pode evitar ou diminuir a
utilização de retardantes como o ácido bórico sem prejudicar as propriedades finais do
CFM.
Outro factor não menos importante é o preço de mercado, tendo em vista as grandes
quantidades necessárias numa possível aplicação do CFM na indústria de fundição como
substituinte das resinas fenólicas.

3.1.3 Distribuição do tamanho de partículas (DTP)
A figura 3.3 reproduz a curva de distribuição granulométrica do pó de magnesite
(MgO) obtida por dispersão laser, tal como descrito em 2.1.3.
Trata-se de uma curva bimodal, onde a maioria das partículas de magnesite
apresenta um diâmetro entre 4 e 40µm. Verifica-se também que 50% das partículas se
encontram abaixo de 7,323µm de diâmetro.
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Figura 3.3. Distribuição granulométrica do pó de magnesite.

3.2 Análise do cimento de fosfato de magnésio (CFM)
3.2.1 Selecção da composição/quantidade de H2O
Com o objectivo de encontrar uma composição que satisfizesse os requisitos
impostos para uma futura aplicação na indústria de fundição (tempo de presa controlado
(trabalhabilidade), boa resistência mecânica, optimização das quantidades de reagentes),
começou-se por tentar descobrir a melhor razão de MgO:NH4H2PO4 e correspondente
quantidade de água a adicionar.
Procedeu-se, portanto, a um estudo preliminar que teve como primeiro objectivo
avaliar o tempo de início de formação de presa (tempo de cura), a reactividade e o aspecto
das amostras de CFM obtidas. As amostras foram preparadas como referido em 2.2.1.
A tabela 3.1 apresenta os resultados obtidos com as composições em que se variou
a razão molar MgO:NH4H2PO4 entre 1:1 e 5:1, e a quantidade de água, para cada valor da
razão, entre 20 e 50% (relativamente ao peso dos ingredientes sólidos). Estes resultados
estão de acordo com a literatura, verificando-se uma redução do tempo de início (ti) de
reacção (presa) com o aumento da quantidade de MgO e com a diminuição da quantidade
de água adicionada.
A reacção de presa do CFM é exotérmica, sendo mais violenta para os cimentos
preparados com maior quantidade de MgO. A libertação de gases durante a cura origina a
formação de bolhas que rebentam à superfície da amostra, nela deixando marcas
características (perfurações), tal como se ilustra na figura 3.4.
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Tabela 3.1 - Tempo de inicio de reacção (ti cura) e formação de presa (ti reacção forte) do CFM para
diferentes proporções H2O / CFM e diferentes razões de MgO / NH4H2PO4. Aparência e resistência
mecânica das amostras após formação de presa.
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a)

c)

b)

Figura 3.4. Aspecto das amostras de CFM preparadas com 37% de água e diferentes proporções de
MgO:NH4H2PO4 - a) 1:1; b) 2:1; c) 4:1.

Quando se utiliza uma proporção molar MgO:MFA de 1:1 e um teor de água
elevado, a reacção exotérmica é fraca (quase não se sente o aquecimento), ocorrendo a
formação de presa de forma lenta e sem grande libertação de gases (superfície da amostra
lisa e homogénea). Após a consolidação, as amostras permanecem húmidas e com baixa
resistência mecânica durante bastante tempo, não sendo assim estas composições as mais
indicadas para uma aplicação a nível industrial.
Porém, para uma proporção molar MgO:MFA de 1:1 e percentagens de água
menores (25, 23 e 20%), observa-se uma reacção forte com libertação de gases. Estas
amostras apresentam uma baixa trabalhabilidade (presa muito rápida), factor importante na
escolha da composição correcta.
Para uma proporção molar MgO:MFA de 2:1 e quantidades de água entre 40 e 50%
a reacção é forte. No entanto, as amostras com esta percentagem de água apresentam uma
resistência mecânica baixa durante um grande período de tempo (amostras demasiado
húmidas). Para as restantes percentagens de água, a reacção de formação de presa é muito
violenta e consequentemente muito exotérmica, com libertação de amónia. Nesta
composição, verifica-se ainda que as amostras se desfazem muito facilmente (esfarelam)
após a formação de presa.
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Quando se aumenta a quantidade de MgO para uma proporção molar de 3:1 em
relação ao MFA, a violência da reacção de formação de presa aumenta substancialmente
para todas as composições, excepção feita à composição com 50% de água. Tal como no
caso da composição 2:1, também se verifica que as amostras apresentam uma superfície
esfarelada.
Nas composições com uma proporção molar MgO:MFA de 4:1 e 5:1, a reacção é
muito forte independentemente da quantidade de água adicionada, não havendo grande
diferença entre o tempo de presa das duas composições. As amostras com percentagem de
água inferior a 40% apresentam uma boa resistência mecânica logo após a formação de
presa. De acordo com a literatura

[34,37]

, esperava-se observar este efeito do teor de água

sobre a resistência mecânica, que será discutido em detalhe mais adiante.
De notar também que, em todas as composições estudadas, as amostras com teor de
água inferior a 25% são de difícil preparação (presa demasiado rápida), não sendo assim
uma hipótese viável para uma aplicação a nível industrial, onde há a necessidade de um
tempo de trabalhabilidade razoável, antecedente à formação de presa.
Assim, atendendo aos resultados obtidos, nomeadamente tempo de presa
(trabalhabilidade), resistência mecânica após a formação de presa e aspecto das amostras
obtidas, e visto que os resultados obtidos para amostras com composição 5:1 são em tudo
semelhantes aos da composição 4:1, optou-se por centrar os estudos mais detalhados em
torno da composição com uma proporção molar MgO:MFA de 4:1 e uma percentagem de
água de 37%, não se justificando a escolha de uma composição com teor de MgO superior.

3.2.2 Perda de peso do CFM
As observações realizadas durante o estudo preliminar descrito atrás, sugerem
mecanismos de reacção diferentes que se manifestam através de comportamentos de
secagem (eliminação de água) diferentes. Assim, um estudo da perda de peso do CFM em
função do tempo afigurou-se uma forma expedita de tentar esclarecer estes mecanismos.
Apesar de este estudo ter sido conduzido ao ar, e não numa câmara climática, os resultados
obtidos permitem tecer algumas considerações e delinear possíveis mecanismos.
Em conformidade, foram preparadas novas amostras com as diferentes proporções
molares de MgO:NH4H2PO4 (1:1, 2:1, 3:1, 4:1 e 5:1) para algumas proporções de água (50,
37, 32 e 25% em peso), sendo estas escolhidas de acordo com os resultados observados no
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estudo preliminar. As amostras foram preparadas de forma análoga à descrita
anteriormente sendo pesadas antes do início da reacção de formação do CFM (peso logo
após a mistura dos reagentes e da água). A segunda pesagem foi realizada após a
consolidação do cimento (t = 0h), sendo as restantes pesagens efectuadas ao longo do
tempo até se verificar peso constante. Os resultados obtidos estão reunidos nas figuras 3.5
a 3.13.
A análise das figuras 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 permite verificar uma diferença muito
significativa quando se comparam os valores percentuais de perda de peso das amostras
com proporção molar 1:1 com as restantes, qualquer que seja o teor de água adicionada.
Estas apresentam valores relativamente baixos de perda de massa (nunca superiores a
30%), muito abaixo dos valores obtidos para as outras composições, onde a percentagem
de perda de massa chega a atingir valores superiores a 80%. Estes valores quantificam o
que foi dito anteriormente acerca das reacções mais ou menos violentas (e consequente
libertação de gases e água) que ocorrem durante o processo de cura do CFM para as
diferentes composições.
Os valores obtidos para a composição 1:1, para a qual não se sentiu a libertação de
amónia durante a presa, poderão significar que a água é incorporada na estrutura do
cimento dando preferencialmente origem a fases cristalinas mais hidratadas (estruvite).

Figura 3.5. Efeito da quantidade de MgO adicionada, na percentagem de perda de peso das amostras
de CFM preparadas com 50% de H2O.
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Figura 3.6. Efeito da quantidade de MgO adicionada, na percentagem de perda de peso das amostras
de CFM preparadas com 37% de H2O.

Figura 3.7. Efeito da quantidade de MgO adicionada, na percentagem de perda de peso das amostras
de CFM preparadas com 32% de H2O.
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Figura 3.8. Efeito da quantidade de MgO adicionada, na percentagem de perda de peso das amostras
de CFM preparadas com 25% de H2O.

Quando se comparam diferentes quantidades de água para a mesma proporção
molar MgO:MFA (figuras 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13) verifica-se que, regra geral, a
percentagem de perda de massa é superior para composições com maior percentagem
molar de MgO (composições 3:1, 4:1 e 5:1) e que a um aumento da quantidade de água
adicionada para uma mesma proporção molar, está associado um aumento da percentagem
de perda de massa, sendo a água em excesso (que não foi consumida na formação de
hidratos) eliminada ao longo do tempo por simples secagem da amostra.
Esta representação realça o caso “especial” da composição 1:1, em que a presa
ocorre de uma forma mais calma e ordenada, e a água necessária é consumida rapidamente
(a amostra atinge rapidamente peso constante). Para as outras proporções, a reacção de
formação do CFM ocorrerá através de fases intermediárias, menos hidratadas, o que leva a
que a perda de peso se estenda por períodos mais longos.
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Figura 3.9. Efeito da quantidade de H2O adicionada, na percentagem de perda de peso das amostras de
CFM para uma proporção molar de 1:1.

Figura 3.10. Efeito da quantidade de H2O adicionada, na percentagem de perda de peso das amostras
de CFM para uma proporção molar de 2:1.

Figura 3.11. Efeito da quantidade de H2O adicionada, na percentagem de perda de peso das amostras
de CFM para uma proporção molar de 3:1.
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Figura 3.12. Efeito da quantidade de H2O adicionada, na percentagem de perda de peso das amostras
de CFM para uma proporção molar de 4:1.

Figura 3.13. Efeito da quantidade de H2O adicionada, na percentagem de perda de peso das amostras
de CFM para uma proporção molar de 5:1.

3.2.3 Fases cristalinas presentes no CFM
Por terem sido observadas diferenças de comportamento em termos de perda de peso
do CFM dada a maior reactividade por parte de algumas composições (libertação de
gases), foi realizada uma caracterização por difracção de raios X (DRX) de amostras
preparadas com as várias razões molares MgO:NH4H2PO4 e quantidades de água
adicionada. Os resultados estão reunidos nas figuras 3.14 e 3.15, e estão essencialmente de
acordo com o que pode ser encontrado na literatura [28,29,34-41].
A análise da figura 3.14 permite verificar a presença de periclase (MgO), um dos
formadores do CFM, para uma razão equimolar de MgO e NH4H2PO4, independentemente
da quantidade de água adicionada para a obtenção do cimento. Verifica-se também a
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presença de monofosfato de amónio por reagir (bifosamite) para percentagens de água de
25, 32 e 37%. Na amostra com 50% de água, contrariamente às amostras preparadas com
menor quantidade de água, todo o monofosfato de amónio terá sido dissolvido. Porém,
nem todo terá reagido, dado manter-se a presença de MgO residual.

Figura 3.14. Difractogramas de raios X de amostras de CFM preparadas com diferentes proporções
molares de MgO: NH4H2PO4 (1:1 e 2:1) e diferentes quantidades de H2O adicionadas (25, 32, 37 e
50%).

Claramente, a formação de estruvite (MgNH4PO4.6H2O) processa-se através dos
hidratos intermédios, cuja presença também foi detectada, nomeadamente, ditmarite
(MgNH4PO4.H2O) e, em menores quantidades, esquertelite (Mg(NH4)2(HPO4)2.4H2O). A
exotermicidade das reacções poderá ter sido suficiente para desidratar quer a estruvite,
quer a ditmarite, seguida de re-hidratação na forma de neuberite (MgHPO4.3H2O) [41].
Quando se aumenta a razão molar MgO:MFA para 2:1, algumas das fases
hidratadas intermédias, presentes na proporção de 1:1, desaparecem, sendo este cimento
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composto por estruvite, ditmarite e periclase residual. Apenas nas amostras preparadas
com menor quantidade de água (25 e 32%), permanece ainda algum fosfato de amónio
(bifosamite) por reagir. Presumivelmente, o excesso de MgO também contribui para o
consumo do fosfato.
Os resultados agora obtidos também sugerem que a formação de esquertelite, que
tem sido associada, na literatura

[39]

, à deficiência de água, dependa mais fortemente da

presença de MgO em excesso.
Os difractogramas de raios X das restantes proporções molares estudadas (3:1, 4:1
e 5:1) estão reunidos na figura 3.15. Em todos, as fases cristalinas presentes são as que
foram observadas para a proporção de 2:1, ou seja, estruvite, ditmarite e periclase, e
ausência de bifosamite, independentemente da quantidade de água adicionada.
Como seria de esperar, a intensidade dos “picos” representativos da periclase
aumenta com o aumento da quantidade de MgO.

Figura 3.15. Difractogramas de raios X de amostras de CFM preparadas com diferentes proporções
molares de MgO: NH4H2PO4 (3:1, 4:1 e 5:1) e diferentes quantidades de H2O adicionadas (25, 32, 37 e
50%).
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3.2.4 Microestrutura e distribuição elementar (MEV/EDS)
Com o objectivo de observar a microestrutura e identificar as fases presentes no
CFM, e apesar de a microscopia electrónica ambiental (E-SEM) ser a mais indicada para
observar hidratos, foram efectuadas análises de microscopia electrónica de varrimento
(MEV) e análises de espectroscopia de dispersão de energia (EDS) a algumas das amostras
preparadas. A figura 3.16, referente à amostra de CFM com composição 1:1 e 37% de
H2O, ilustra a morfologia típica das “agulhas” de estruvite, que é a fase cristalina
dominante do CFM quando se utiliza uma quantidade de água suficiente para que ocorra a
dissolução completa do MFA e a reacção prossiga de uma forma controlada e não muito
rápida.
Também a título de ilustração reproduz-se na figura 3.17 o espectro de EDS
correspondente, que mostra os principais elementos constituintes da estruvite (O, Mg e P).
Na verdade, os espectros de EDS não permitem distinguir entre os vários hidratos, uma vez
que todos apresentam a mesma razão atómica Mg:P, e todos se formam sobre os grãos
originais de MgO, que tenderá a reforçar o pico de EDS correspondente.

Figura 3.16. Micrografias de MEV da amostra de CFM preparada com uma proporção molar de 1:1
(MgO:NH4H2PO4) e 37% de H2O em peso.
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Figura 3.17. Espectro de EDS da amostra de CFM preparada com uma proporção molar de 1:1
(MgO:NH4H2PO4) e 37% de H2O em peso.

Quando se aumenta a quantidade de MgO, a reacção torna-se mais violenta,
presumivelmente devido à formação simultânea dos vários hidratos (ditmarite, esquertelite
e estruvite), o que explicaria o consumo mais lento da água disponível relatado nas figuras
3.5 a 3.13. A figura 3.18 permite constatar a existência de uma menor quantidade de
estruvite para composições com uma razão MgO:NH4H2PO4 superior. Tendo em conta a
morfologia da região A da figura 3.18 e as fases identificadas no CFM com a composição
4:1 com 37% de H2O (figura 3.15), conclui-se que a fase correspondente ao espectro
obtido por EDS (figura 3.19) é a ditmarite. O valor elevado de Mg obtido para a secção B
(figura 3.20) reflecte o excesso de MgO por reagir.

B

A
Figura 3.18. Micrografia de MEV da amostra de CFM preparada com uma proporção molar de 4:1
(MgO:NH4H2PO4) e 37% de H2O em peso.
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Figura 3.19. Espectro de EDS obtido para a secção A da figura 3.18.
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Figura 3.20. Espectro de EDS obtido para a secção B da figura 3.18.

3.2.5 Resistência mecânica à compressão (RMC)
A figura 3.21 mostra o efeito da quantidade de H2O e razão molar MgO:NH4H2PO4
na resistência mecânica à compressão do CFM.
Tal como indicado na literatura, a análise da figura 3.21 permite verificar que a
resistência mecânica aumenta com a diminuição da quantidade de água e com o aumento
de MgO. Para a quantidade de água de 37%, obtiveram-se valores bastante próximos para
as composições de 4:1 e 5:1 (aproximadamente 15MPa), sendo estes substancialmente
superiores aos obtidos para as composições de 3:1 (10MPa), 2:1 (7,5MPa) e 1:1 (8,1MPa),
o que, mais uma vez, demonstra a diferença de mecanismo de reacção quando a razão
molar MgO:MFA é próxima da estequiométrica (1:1 e 2:1) e quando existe um claro
excesso de MgO (4:1 e 5:1).
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Figura 3.21. RMC em função da proporção molar de MgO: NH4H2PO4 e da quantidade de H2O
adicionada ao CFM após um tempo de cura de aproximadamente 6 dias.

3.2.6 Densidade aparente, absorção de água e porosidade aparente
A tabela 3.2 representa a densidade real obtida por picnómetro de hélio para as
amostras com composições 1:1 e 4:1 com 37% de água.
Tabela 3.2 - Densidade real obtida por picnómetro de hélio e estimativa da percentagem de porosidade
fechada para as amostras com composições 1:1/37% e 4:1/37%.

A análise da figura 3.22 permite verificar um aumento da densidade aparente com a
quantidade de MgO adicionada, sendo os valores obtidos para a composição 1:1 (entre
1,60 e 1,80 g/cm3) significativamente mais baixos do que para as restantes composições
(entre 2,00 e 2,40 g/cm3).
A figura 3.22 também mostra que não se verifica uma grande influência da
quantidade de água adicionada na densidade aparente das amostras, o que significa que a
porosidade fechada se mantém praticamente constante e independente do teor de água
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adicionada. Estes valores podem ser usados com os obtidos com o picnómetro de hélio
para calcular uma estimativa da porosidade fechada. Os resultados estão também
apresentados na tabela 3.2.

Figura 3.22. Densidade aparente das amostras de CFM em função da proporção de MgO: NH4H2PO4
(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 e 5:1) e da quantidade de H2O (50, 37 e 25%).

Relativamente à porosidade aberta, tendo em conta o aspecto das amostras, a sua
perda de peso e a formação por vezes tempestuosa dos hidratos, será de esperar variações
significativas (reacções mais rápidas são mais desordenadas e originam maior porosidade;
água em excesso é simplesmente eliminada por secagem, deixando porosidade em seu
lugar), que podem ser quantificadas em termos de absorção de água (AA) e porosidade
aparente (PA).
Em termos de absorção de água (AA), a figura 3.23 permite observar um aumento
da AA com o aumento da proporção MgO:MFA e da quantidade de H2O adicionada na
confecção das amostras. Os resultados variam substancialmente quando se comparam os
valores obtidos para uma proporção 1:1 com as restantes proporções, não ultrapassando os
valores de absorção de água para esta composição os 10%. Por sua vez, para proporções de
3:1, 4:1 e 5:1 e quantidades de água de 50% em peso, chegam-se a atingir valores entre 30
e 40% de AA, sendo também nestas proporções onde se nota uma maior influência da
quantidade de água adicionada, isto é, os valores de AA decrescem substancialmente para
uma percentagem de 25% de água adicionada durante a confecção das amostras.
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Figura 3.23. Absorção de água das amostras de CFM em função da proporção de MgO: NH4H2PO4
(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 e 5:1) e da quantidade de H2O (50, 37 e 25%).

Ao estarem directamente ligados com a AA, os resultados obtidos para a
porosidade aparente das amostras (PA) (figura 3.24), mostram a tendência correspondente.

Figura 3.24. Porosidade aparente das amostras de CFM em função da proporção de MgO: NH4H2PO4
(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 e 5:1) e da quantidade de H2O (50, 37 e 25%).

3.2.7 Estudo da degradação do CFM
Com base nos resultados analisados anteriormente, optou-se por fazer um estudo
comparativo mais aprofundado de composições representativas dos dois tipos de
comportamento observados. Assim, escolheu-se uma amostra de razão molar de
MgO:NH4H2PO4 de 1:1 e uma segunda amostra com proporção molar de 4:1, ambas com
uma percentagem 37% em peso de água.
As figuras 3.25 e 3.26 reproduzem as análises térmicas diferenciais (ATD) e
termogravimétricas (ATG) realizadas a ambas as amostras, e foram obtidas com o
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objectivo de estudar o comportamento do CFM quando exposto a temperaturas elevadas
(estudo da sua degradação térmica). Verifica-se que, para a composição 1:1, há uma maior
quantidade de “picos” endotérmicos quando comparada com a composição 4:1, estando
estes associados à decomposição de algumas das fases cristalinas presentes à temperatura
ambiente. Para temperaturas mais elevadas verifica-se a presença de alguns “picos”
exotérmicos associados à formação de novas fases. Como seria de esperar, atendendo ao
que foi dito anteriormente, há uma maior perda de peso para a composição 1:1
(aproximadamente 45%).

Figura 3.25. Curvas de ATD e ATG obtidas para a amostra com composição molar de 1:1
(MgO:NH4H2PO4) e uma percentagem de H2O de 37% em peso.

Figura 3.26. Curvas de ATD e ATG obtidas para a amostra com composição molar de 4:1
(MgO:NH4H2PO4) e uma percentagem de H2O de 37% em peso.
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Com base nestas análises foi realizado um estudo de DRX das composições, após
calcinação dos cimentos às temperaturas a que ocorrem as reacções exotérmicas e
endotérmicas (figuras 3.27 e 3.28).

Figura 3.27. Comparação do difractograma original (Tamb.) com os difractogramas de raios X de
amostras de CFM calcinadas a diferentes temperaturas, com uma proporção molar de 1:1 (MgO:
NH4H2PO4) e uma percentagem de H2O de 37% em peso.
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A figura 3.27 permite comparar, para a composição 1:1/37%, o difractograma do
cimento original com os obtidos após calcinação a temperaturas sucessivamente mais altas.
Assim, para as temperaturas de 105°C e 140°C as fases presentes são a ditmarite, a
periclase e a bifosamite, o que está de acordo com a literatura

[32]

. As fases neuberite e

esquertelite (existentes à temperatura ambiente) decompõem-se antes de se atingir 105°C,
bem como a estruvite, uma das fases maioritárias à temperatura ambiente (picos
endotérmicos acompanhados de perda de peso). Quando se aumenta a temperatura para
200°C, a bifosamite (NH4H2PO4) desaparece passando a existir apenas ditmarite e
periclase. De notar que o cimento começa a perder cristalinidade a esta temperatura. Entre
220 e 300°C, dá-se a decomposição (nova perda de peso) da fase ditmarite (termicamente
mais estável que a estruvite), verificando-se apenas a presença de periclase a 300 e 350°C.
A estas temperaturas o cimento apresenta-se bastante amorfo. A partir desta temperatura, o
CFM começa a recuperar a cristalinidade e são detectadas novas fases cristalinas. Olhando
para o gráfico da figura 3.25, observa-se um pico perto de 320ºC que pode corresponder ao
início de formação da fase Mg2P2O7. A 520°C a fase Mg2P2O7 está completamente
formada e a 650°C começa a formar-se outro fosfato de magnésio (Mg2P4O12). Até à
temperatura de 950°C não há mais alterações de fases presentes no CFM, existindo
simultaneamente periclase, Mg2P2O7 e Mg2P4O12.
No caso da composição 4:1 e uma percentagem de água de 37% (figura 3.28), e
tomando como referência o difractograma do cimento original, verifica-se mais uma vez a
decomposição da estruvite perto de 105°C (pico endotérmico associado a perda de peso,
figura 3.26). A 270°C, a ditmarite decompõe-se passando a existir apenas periclase como
única fase cristalina. Perto de 350°C, dá-se mais uma vez a formação do primeiro fosfato
de magnésio (Mg2P2O7). O pico exotérmico a aproximadamente 700°C está associado à
formação da fase farringtonite (Mg3(PO4)2). Estes resultados estão de acordo com o estudo
realizado por Abdelrazig et al. [45].
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Figura 3.28. Comparação do difractograma original (Tamb.) com os difractogramas de raios X de
amostras de CFM calcinadas a diferentes temperaturas, com uma proporção molar de 4:1 (MgO:
NH4H2PO4) e uma percentagem de H2O de 37% em peso.

3.2.8 Utilização de monofosfato de amónio moído em solução (MFAS)
Como já foi referido no ponto 3.2.3, para baixas percentagens de H2O e proporções
molares de 1:1 e 2:1 de MgO:NH4H2PO4 (figura 3.14), verifica-se a presença de
bifosamite, estando esta associada a uma quantidade excessiva de monofosfato de amónio
relativamente à de água (saturação da solução). A dissolução lenta dos grânulos de MFA
poderá permitir que alguma água seja entretanto consumida (formação de presa do
cimento) e o restante MFA permanecerá não dissolvido no cimento consolidado. Assim,
optou-se por fazer um estudo paralelo utilizando monofosfato de amónio moído, em
solução (MFAS), tendo sido preparadas as composições 1:1, 2:1 e 4:1, com percentagens
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de água de 25, 37 e 50% em peso (tabela 3.3). Os resultados obtidos são comparados com
os discutidos anteriormente.

Tabela 3.3 - Tempo de inicio de reacção (ti cura) e formação de presa (ti reacção forte) do CFM para
diferentes proporções H2O + CFM e diferentes razões de MgO + NH4H2PO4 moído em solução.
Aparência e resistência mecânica das amostras após formação de presa.

Quando se comparam os resultados da tabela 3.3 com os obtidos para o
monofosfato de amónio normal (MFAN) (tabela 3.1), verifica-se uma diminuição
significativa do tempo de formação de presa do CFM e um aumento da violência com que
se dão as reacções. Este aumento de violência é observado sobretudo nas composições 1:1
(25 e 37%), verificando-se uma aparente melhoria da resistência mecânica para as
composições 1:1/50% e 1:1/37%, associadas à melhor dissolução do MFA, e a um
aumento da velocidade de reacção com uma maior libertação de gases (as amostras não
ficam tão húmidas). Estas observações comprovam a influência da granulometria do
monofosfato de amónio no tempo de presa do CFM.
Comparando as figuras 3.28 e 3.15, não se verificam alterações nas fases cristalinas
formadas à temperatura ambiente para a composição 4:1 com 37% de H2O em peso. O
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mesmo já não acontece com a composição 1:1 (figuras 3.27 e 3.14), onde para a mesma
proporção de água, se observa o desaparecimento da fase cristalina bifosamite
(NH4H2PO4). Tal, deve-se ao facto de se ter utilizado MFAS, o que permitiu uma reacção
completa com o MgO e a consequente diminuição no tempo de cura.
As figuras 3.29, 3.30 e 3.31 mostram a percentagem de perda de massa do CFM
com o tempo para diferentes proporções de MgO:MFAS. O comportamento das curvas é
análogo ao discutido no ponto 3.2.2 (figuras 3.5 a 3.8) com um aumento na percentagem
de perda de massa com a quantidade de MgO adicionado.

Figura 3.29. Efeito da quantidade de MgO adicionada, na % de perda de peso das amostras de CFM
preparadas com MFAS com 50% de H2O.

Figura 3.30. Efeito da quantidade de MgO adicionada, na % de perda de peso das amostras de CFM
preparadas com MFAS com 37% de H2O.
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Figura 3.31. Efeito da quantidade de MgO adicionada, na % de perda de peso das amostras de CFM
preparadas com MFAS com 25% de H2O.

Quando se aumenta a quantidade de H2O para uma mesma composição (figuras
3.32, 3.33 e 3.34), verifica-se que há uma perda de massa superior, tal como se verificou
no ponto 3.2.2 (figuras 3.9 a 3.13).

Figura 3.32. Efeito da quantidade de H2O adicionada, na percentagem de perda de peso das amostras
de CFM preparado com MFAS e uma proporção molar de 1:1.
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Figura 3.33. Efeito da quantidade de H2O adicionada, na percentagem de perda de peso das amostras
de CFM preparado com MFAS e uma proporção molar de 2:1.

Figura 3.34. Efeito da quantidade de H2O adicionada, na percentagem de perda de peso das amostras
de CFM preparado com MFAS e uma proporção molar de 4:1.

Uma análise mais cuidada permite verificar um aumento da percentagem de perda
de massa no caso da composição 1:1 utilizando MFAS, isto é, passa-se de valores entre 20
e 30% (figura 3.9) para valores entre 30 e 40% (figura 3.32). Este aumento está associado a
uma maior reactividade dos fosfatos utilizados, o que leva a uma reacção mais violenta e
consequentemente a uma maior perda de massa inicial (libertação de amónia). Este
aumento também se verifica no caso da composição 2:1 mas não de uma forma tão
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significativa, isto é, apenas as composições com 25 e 37% de H2O em peso têm esse
aumento que surge pelas razões já descritas anteriormente. De notar que para t = 0h, a
perda de massa da composição 2:1 (valores entre 15 e 25%) (figura 3.33) é muito superior
ao verificado para os fosfatos normais (valores entre 10 e 15%) (figura 3.10). Para a
composição 4:1 (figura 3.34) os resultados são semelhantes aos obtidos para o MFAN
(figura 3.12), donde se pode concluir que o MgO é o reagente que condiciona a reacção.
A análise da figura 3.35 permite verificar um aumento da densidade aparente com a
quantidade de MgO adicionada. A comparação dos resultados obtidos com MFAN e
MFAS, permite verificar um aumento significativo da densidade aparente (i.e. diminuição
da porosidade fechada) das amostras preparadas com uma proporção de 1:1.

Figura 3.35. Influência da utilização de MFAS na DA das amostras de CFM para diferentes
proporções de MgO:NH4H2PO4 (1:1, 2:1 e 4:1) e diferentes quantidades de H2O (50, 37 e 25%).

De notar que mais uma vez não se verifica uma grande influência da quantidade de
água adicionada na densidade aparente das amostras, estando os valores em concordância
com os obtidos no picnómetro de hélio (tabela 3.4).
Tabela 3.4 - Densidade real obtida por picnómetro de hélio para as amostras com composições
1:1/37% e 4:1/37% (MFAS).
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Relativamente à AA (figura 3.36), observa-se que há um aumento para a
composição 1:1, bem como para a porosidade aparente (figura 3.37). Este aumento está
relacionado com o aumento da % de perda de peso do CFM com uma proporção de 1:1
(MFAS) que está por sua vez relacionada com a estrutura do CFM “mais aberta” após a
cura. Para a composição 2:1 também se verifica um aumento da absorção de água e da
porosidade aparente, em especial para os dois teores de água mais baixos. No caso da
composição 4:1, esse aumento é mínimo, podendo mesmo ser desprezável para % de H2O
superiores.

Figura 3.36. Influência da utilização de MFAS na AA das amostras de CFM para diferentes
proporções de MgO:NH4H2PO4 (1:1, 2:1 e 4:1) e diferentes quantidades de H2O (50, 37 e 25%).

Figura 3.37. Influência da utilização de MFAS na PA das amostras de CFM para diferentes
proporções de MgO:NH4H2PO4 (1:1, 2:1 e 4:1) e diferentes quantidades de H2O (50, 37 e 25%).
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As figuras 3.38 e 3.39 representam as curvas de ATD e ATG das composições 1:1 e
4:1 com 37% de H2O utilizando MFAS.
Comparando as figuras 3.38 e 3.25, ambas respeitantes à composição 1:1/37%,
observa-se uma menor quantidade de “picos” na figura 3.38. Tal, deve-se ao facto de se ter
usado MFAS, aumentando a violência da reacção e consequente consumo de monofosfato
de amónio, não ficando nenhum por reagir. Na composição 4:1 (figura 3.39), não se
verificam grandes alterações quando se compara com a figura 3.26. Em termos de perda de
peso, verifica-se analogamente ao observado no ponto 3.2.7 uma maior perda de peso por
parte da composição 1:1.

Figura 3.38. Curvas de ATD e ATG obtidas para a amostra com composição molar de 1:1
(MgO:NH4H2PO4) utilizando MFAS e uma percentagem de H2O de 37% em peso.

Figura 3.39. Curvas de ATD e ATG obtidas para a amostra com composição molar de 4:1
(MgO:NH4H2PO4) utilizando MFAS e uma percentagem de H2O de 37% em peso.
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Com base nestas análises, e analogamente ao estudo realizado no caso do uso de
fosfato sólido, foi realizado um estudo de DRX das fases após calcinação dos cimentos às
temperaturas correspondentes aos “picos” que representam as reacções exotérmicas e
endotérmicas (figuras 3.40 e 3.41).

Figura 3.40. Comparação do difractograma original (Tamb.) com os difractogramas de raios X de
amostras de CFM preparadas com MFAS, calcinadas a diferentes temperaturas, com uma proporção
molar de 1:1 (MgO: NH4H2PO4) e uma percentagem de H2O de 37% em peso.

A figura 3.40 permite verificar uma alteração das fases cristalinas presentes no
CFM com a temperatura para a composição 1:1/37% preparada com MFAS. Assim, para
uma temperatura de 80°C, as fases cristalinas presentes são a ditmarite, a periclase e a
esquertelite. As fases estruvite e neuberite, decompõem-se abaixo de 80ºC e daí não serem
identificadas a esta temperatura. Ao se aumentar a temperatura para 140ºC, a fase cristalina
esquertelite decompõem-se. A 400ºC verifica-se que a única fase cristalina presente é a
periclase estando o cimento com uma cristalinidade muito reduzida.
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A uma temperatura próxima de 600ºC, forma-se o fosfato de magnésio (Mg2P2O7) e
o CFM começa a recuperar a cristalinidade. Entre 700 e 950ºC, dá-se a formação de um
novo fosfato de magnésio (Mg2P4O12).
Comparando o cimento de fosfato de magnésio preparado com MFAS e MFAN
(figuras 3.40 e 3.27 respectivamente), a principal diferença prende-se com o facto de não
existir a fase bifosamite quando se usa MFAS. Tal deve-se ao facto de este se ter
conseguido dissolver e reagir muito mais facilmente com o MgO, tal como já foi
observado e discutido anteriormente.
Outro aspecto importante prende-se com a diferença de temperatura dos picos
verificada no inicio da formação das fases cristalinas Mg2P2O7 e Mg2P4O12, que pode ser
explicado pela maior facilidade de se formarem os diferentes fosfatos no caso do MFAS
(maior reactividade).

Figura 3.41. Comparação do difractograma original (Tamb.) com os difractogramas de raios X de
amostras de CFM preparadas com MFAS, calcinadas a diferentes temperaturas, com uma proporção
molar de 4:1 (MgO: NH4H2PO4) e uma percentagem de H2O de 37% em peso.
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No caso da composição 4:1 (figura 3.41), verifica-se que não há alterações
significativas quando se compara com o CFM normal (figura 3.28).
O pico exotérmico a aproximadamente 700°C está associado à formação da fase
farringtonite (Mg3(PO4)2 e o pico endotérmico a 900ºC está relacionado com a
decomposição da fase cristalina Mg2P2O7.
Tal como já foi dito, a composição que pareceu mais indicada para a incorporação
de areia de fundição, foi a 4:1 com 37% de H2O em peso. Assim, e para efeito de
comparação, realizaram-se ensaios mecânicos para a composição 4:1 e para a composição
1:1 (aquela que pareceu ter maiores diferenças em termos de tempo e tipo de reacção) para
percentagens de H2O de 25, 37 e 50% (figura 3.42). Para a composição 4:1, os resultados
obtidos estão de acordo com o esperado, não se verificando alterações significativas
quando se comparam os resultados obtidos com MFAN e MFAS. No entanto, analisando a
composição 1:1 observa-se um ligeiro aumento da resistência mecânica para as
composições obtidas com MFAS.

Figura 3.42. RMC em função da proporção molar de MgO: NH4H2PO4 e da quantidade de H2O
adicionada ao CFM após um tempo de cura de 6 dias. Efeito da utilização de MFAS.
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3.3 Estudo das características da areia aglomerada com CFM
3.3.1 Permeabilidade das amostras de areia aglomeradas com CFM
Na figura 3.43 pode-se observar a influência da quantidade de areia na
permeabilidade e RMC das amostras preparadas com areia e CFM para diferentes graus de
compactação. A razão entre MgO e NH4H2PO4 utilizada foi 4:1 com 37% de H2O pelo
facto de ter sido a composição que melhor comportamento teve em termos de tempo de
formação de presa e resistência mecânica no estudo do CFM sem adição de areia.

Figura 3.43. Influência do grau de compactação e da quantidade de areia na permeabilidade e
resistência mecânica de amostras preparadas com CFM (razão 4:1 MgO:NH4H2PO4).

O valor máximo de incorporação de areia que se utilizou foi 90% e o mínimo foi
70%. Como seria de esperar, o grau de compactação influencia directamente os valores de
permeabilidade obtidos, dado diminuir o espaçamento entre partículas dificultando a
permeabilidade aos gases. Para 70% de areia obtiveram-se valores de permeabilidade entre
100 (5 pancadas) e 120 (3 pancadas), muito semelhantes à dos compactados com resina
fenólica fornecidos pela empresa de fundição Funfrap (processo de caixa fria Ashland)
para os quais se obteve valores de permeabilidade próximos de 100. O baixo valor de
permeabilidade observado nas amostras preparadas com resina fenólica deve-se ao facto de
as resinas fecharem quase por completo os poros antes do vazamento.
Para quantidades maiores de areia (85 e 90%), a permeabilidade é muito elevada
chegando a valores acima de 200. Neste aspecto é importante referir que as amostras foram
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preparadas de forma análoga a amostras de areia verde que têm normalmente valores de
permeabilidade entre 150 e 170 (valores utilizados na empresa de fundição Funfrap).
O aumento da quantidade de areia e consequente diminuição da quantidade de CFM
nas amostras provoca um aumento da permeabilidade. Tal está directamente ligado com o
facto de existir uma maior quantidade de partículas de maiores dimensões (areia)
aumentando o espaçamento entre partículas, o que provoca um aumento da porosidade e
consequentemente da permeabilidade.
Morelli et al.

[8]

constataram que após o vazamento do metal a porosidade tende a

diminuir devido às temperaturas elevadas que geram o início do processo de sinterização
de algumas partículas inorgânicas do cimento (alguns poros fecham). Em contrapartida, no
caso de moldações de areia aglomeradas com resina fenólica, observou-se que após o
vazamento há um aumento substancial da porosidade das amostras devido à decomposição
térmica de parte da resina quando submetida às altas temperaturas do metal fundido.
A RMC diminui com o aumento da quantidade de areia adicionada à mistura, sendo
maior para graus de compactação superiores. Como se pode verificar, para amostras com
incorporação de areia de 70%, a RMC atinge valores próximos de 10 MPa, sobretudo para
amostras compactadas a 5 pancadas. Com 90% de areia, observa-se um decréscimo muito
acentuado na RMC (≈ 2 MPa), não sendo significativo neste caso o grau de compactação
das amostras. Quando se comparam estes valores com os obtidos para o CFM sem areia
(14,35MPa, tal como discutido em 3.2.5), verifica-se o decréscimo esperado nos valores de
RMC. No entanto, quando comparados com os compactados com resina fenólica (8,61
MPa), verifica-se que os valores de RMC das amostras de areia+CFM são aceitáveis, tendo
em conta o modo como os moldes de resina fenólica foram preparados (processo de caixa
fria Ashland).
Quando se mantêm constantes as quantidades de areia e água e o grau de
compactação das amostras, e se altera a razão MgO:NH4H2PO4, (4:1 para 1:1), observa-se
uma diminuição nos valores de permeabilidade e RMC das amostras (tabela 3.5).

Tabela 3.5 - Influência da razão MgO:NH4H2PO4 nos valores de permeabilidade e RMC de amostras
preparadas com 80% de areia e graus de compactação iguais (3 pancadas).
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Os valores mais baixos de permeabilidade nas amostras 1:1 devem-se ao facto de a
reacção de formação de presa ser neste caso mais suave, tal como já foi discutido, o que
origina uma porosidade menor. Curiosamente, a RMC da areia aglomerada desce de 6,42
para 4,85MPa (24%), o que não é uma descida tão acentuada como a verificada (43%)
entre os correspondentes no CFM sem adição de areia (14,35 para 8,14MPa).

3.3.2 Estudo da degradação térmica da areia aglomerada com CFM
Com o objectivo de quantificar a capacidade de resistência das areias a vários ciclos
de aglomeração/calcinação/desaglomeração determinou-se a distribuição granulométrica
da areia após cada um dos ciclos. A análise da figura 3.44 permite verificar que, com o
número de vezes de utilização da areia, há uma tendência para passar de uma distribuição
unimodal para uma distribuição bimodal. Isto pode dever-se ao facto de que cada vez que
se preparavam novas amostras com areia já utilizada, adicionava-se nova quantidade de
CFM que, tal como já foi descrito anteriormente, tem partículas muito pequenas. A
quantidade de material acima de 450µm aumenta de ciclo para ciclo, o que pode estar
relacionado com a aglomeração de partículas devido ao CFM.

Figura 3.44. Curvas de distribuição granulométrica da areia nova e das misturas após cada ciclo de
aglomeração/calcinação/desaglomeração.

Para uma quantidade de areia de 70% não foi possível efectuar um estudo análogo,
dada a fraca colapsibilidade dos moldes. Os resultados são no entanto satisfatórios para
amostras preparadas com 85% de areia, o que leva a concluir que a aglomeração de areia
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com CFM pode ser uma alternativa às resinas fenólicas em termos de quantidade de areia
regenerada dada a sua excelente colapsibilidade (figura 3.45).

Figura 3.45. Colapsibilidade das amostras com 85% areia, aglomeradas com CFM (4:1 37%).

Em termos de valores de permeabilidade e resistência mecânica das amostras
(tabela 3.6) não se verificam grandes diferenças comparativamente aos resultados obtidos
antes do 1ºciclo de calcinação. O ligeiro aumento na resistência mecânica à compressão
(RMC) poderá ser devido ao acúmulo de MgO na mistura.

Tabela 3.6 - Efeito da degradação térmica na permeabilidade e RMC de amostras preparadas com
80% areia e CFM (4:1 37%).

Assim, a boa capacidade do CFM se ligar à areia, torna este material promissor para
uma futura aplicação à escala industrial, dado não ser tóxico e facilitar a regeneração da
areia, permitindo a preparação de compactados de areia reciclada sem variações
significativas de permeabilidade e resistência mecânica.
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4 Conclusões e sugestões de trabalho futuro
A utilização de cimento de fosfato de magnésio (CFM) como ligante para moldes
de areia de fundição mostrou-se uma alternativa viável aos problemas ambientais
provocados pelo uso de ligantes como resinas fenólicas (emissões gasosas típicas dos
ligantes orgânicos e grande volume de areias rejeitadas).
O estudo de várias proporções molares de MgO/NH4H2PO4 com diferentes teores
de água adicionada permitiu verificar que as amostras com menos de 25% de água são de
difícil manuseamento (presa muito rápida) independentemente da proporção molar
utilizada. Para quantidades de água superiores a 40% as amostras permanecem húmidas
por tempo excessivo com uma diminuição substancial da resistência mecânica final. No
caso da composição 1:1, as amostras permanecem húmidas para quantidades de água
acima de 30%.
A violência da reacção de formação de presa do CFM e consequente libertação de
gases aumenta com a quantidade de MgO adicionada provocando uma maior percentagem
de perda de peso. No caso da composição 1:1 a amónia não é libertada em grandes
quantidades sendo incorporada na estrutura do CFM e dando origem a diferentes fases
cristalinas (esquertelite e neuberite) que não se observam nas restantes composições. A
grande diferença de perda de peso observada para diferentes proporções molares de
MgO/NH4H2PO4 pressupõe diferentes mecanismos de formação do CFM. A principal fase
cristalina do CFM (estruvite) é observada em maiores quantidades quando a reacção ocorre
de forma lenta (proporções de MgO/NH4H2PO4 menores).
Para amostras preparadas com menores quantidades de água e/ou MgO, observa-se
a presença de bifosamite (NH4H2PO4) na estrutura cristalina do CFM, que deixa de existir
quando se utiliza monofosfato de amónio moído em solução (MFAS). Este facto dever-seá à granulometria grosseira do fosfato de amónio tal como fornecido (MFAN) e sua
consequente maior dificuldade de dissolução. Com MFAS, constatou-se que o tempo de
formação de presa é inferior ao observado no caso do uso de MFAN.
A densidade aparente (DA), a absorção de água (AA) e a porosidade aparente (PA)
das amostras aumentam com o aumento da proporção molar de MgO/NH4H2PO4, estando
este facto relacionado com a violência com que ocorrem as reacções de formação de presa.
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Estas diferenças são observadas sobretudo quando se compara a composição 1:1 com as
restantes composições.
O estudo da degradação térmica do CFM permitiu constatar a formação de
diferentes fases dependendo da proporção molar de MgO/NH4H2PO4. Os produtos de
reacção após a decomposição do CFM (950ºC) para a composição 1:1 e uma percentagem
de água de 37% são a periclase (MgO) e os fosfatos Mg2P4O12 e Mg2P2O7, enquanto na
composição 4:1 se observa a formação de um novo fosfato (Mg3(PO4)2) em substituição do
Mg2P4O12.
Atendendo aos resultados obtidos para o tempo de presa (trabalhabilidade),
resistência mecânica após a formação de presa e ao aspecto das amostras, optou-se pela
proporção 4:1 e uma percentagem de água de 37%, a usar nos estudos subsequentes de
consolidação de areia.
Utilizaram-se teores de adição de CFM à areia entre 10 e 30%, e duas pressões de
compactação diferentes (3 e 5 pancadas). Com o teor maior de cimento obtiveram-se
valores de permeabilidade muito semelhantes aos obtidos com moldes de resina fenólica de
produção industrial (entre 100 e 120). Para quantidades maiores de areia (85 e 90%), a
permeabilidade eleva-se praticamente para o dobro, mais próxima da observada em
compactados de areia verde. A resistência mecânica à compressão diminui com o aumento
da quantidade de areia, sendo maior para graus de compactação superiores. Os valores
obtidos variam entre 2MPa para percentagens de areia de 90% e 10 MPa para percentagens
de areia de 70%.
Verificou-se que os valores de RMC das amostras de areia+CFM são aceitáveis
(6,42 MPa), quando comparados com os compactados de resina fenólica (8,61 MPa), tendo
em conta o modo como os compactados de resina fenólica foram preparados (processo de
caixa fria Ashland). Para a composição em estudo (4:1 com 37% de H2O), o valor de RMC
do CFM sem adição de areia foi 14,35MPa.
Quando se mantêm constantes as quantidades de areia e água e o grau de
compactação das amostras, e se altera a razão MgO:NH4H2PO4, (4:1 para 1:1), observa-se
uma diminuição nos valores de permeabilidade (173 para 156) e RMC das amostras (6,42
para 4,85).
Quando sujeita a vários ciclos de aglomeração/calcinação/desaglomeração a areia
aglomerada com cimento de fosfato de magnésio tem tendência a passar de uma
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distribuição granulométrica unimodal para bimodal, com acumulação de finos. Os
compactos com 70% de areia apresentaram fraca colapsibilidade e os de 85% de areia
apresentaram excelente colapsibilidade. Em termos de valores de permeabilidade e
resistência mecânica das amostras não se verificam grandes diferenças comparativamente
aos resultados obtidos antes do 1º ciclo de calcinação.
Estes resultados permitem concluir que a aglomeração de areia com CFM pode ser
uma alternativa às resinas fenólicas, o que torna este material promissor para uma futura
aplicação à escala industrial, dado não ser tóxico, facilitar a regeneração das areias e
permitir a sua reciclagem sem variações significativas de permeabilidade e resistência
mecânica.

Como sugestões de continuidade em futuros trabalhos sugere-se:

 O estudo da minimização do custo do cimento de fosfato de magnésio como ligante
para moldes de areia para fundição, através da utilização de reagentes alternativos,
nomeadamente o pó de magnesite recuperado, em grande quantidade, nos filtros mangas
das unidades de “queima à morte” da magnesite mineral, até à data considerado como
resíduo industrial;
 A realização de ensaios a nível industrial envolvendo as formulações mais
promissoras (4:1 com 37% de água e percentagens de areia entre 80 e 90%) para aferir a
potencialidade real deste ligante como substituinte das resinas fenólicas;
 O estudo de um dispositivo que permitisse adicionar a água à mistura de areia e
CFM sob a forma de vapor, numa simulação do gaseamento de machos do processo
Ashland;
 O estudo da condutividade térmica de moldações de areia ligadas com cimento de
fosfato de magnésio;
 A avaliação de possíveis métodos para reciclagem e reaproveitamento dos
resíduos de fundição produzidos a partir de moldes de areia confeccionados com cimento
de fosfato de magnésio;
 O estudo da influência do cimento de fosfato de magnésio na microestrutura final
das peças metálicas produzidas.
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