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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar o efeito nas características microestruturais, de 

composição química e de propriedades mecânicas em função da aplicação de diferentes 

processos de inoculação, e de diferentes materiais inoculantes, sobre cubos de roda fabricados 

em ferro fundido nodular de matriz perlítica, observados para os mesmos tempos e 

temperaturas de vazamento. As sete amostras produzidas foram submetidas aos processos de 

inoculação In-Mould (no próprio molde) e inoculação no jato (no momento de vazamento), 

utilizando três diferentes tipos de inoculantes de base ferro-silício: Fe-Si 75% contendo cálcio 

e bário (Fe-Si-Ca-Ba 75%), e dois inoculantes industriais contendo em sua composição 

silício, magnésio, alumínio e cálcio em diferentes proporções, denominados, para este 

trabalho, de pastilha A e pastilha B. Para avaliar os efeitos dos diferentes materiais inoculantes 

nas propriedades mecânicas do ferro fundido nodular de matriz perlítica, foram realizados 

ensaios de dureza e ensaios de tração. Após a realização dos ensaios, foi possível observar as 

variações de dureza, além da obtenção dos valores de alongamento, escoamento e resistência 

à tração de cada amostra. Para avaliar os efeitos na microestrutura das amostras, foi realizada 

a metalografia e análise microestrutural via microscópio óptico para determinar a contagem 

de nódulos de grafita, a contagem de fases e para determinar o tipo e tamanho da grafita 

nodular formada. Para avaliar os efeitos na composição química, foram realizadas análises em 

espectrômetros de emissão óptica, através da queima de corpos de prova retirados das 

amostras. Verificou-se que as amostras inoculadas com os três diferentes materiais inoculantes 

apresentaram composição química, propriedades mecânicas e características microestruturais 

adequadas para a fabricação de ferros fundidos nodulares perlíticos. Verificou-se ainda que as 

amostras inoculadas com o inoculante em pastilha A apresentou maior número de nódulos por 

mm², melhores propriedades mecânicas e menor desvio entre os resultados obtidos para cada 

amostra. 

 

 

Palavras-chave: Ferro Fundido Nodular. Inoculação. Cubos de Roda. 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to analyze the effect on microstructural characteristics, 

chemical composition and mechanical properties as a function of the application of different 

inoculation processes and of different inoculating materials on wheel hubs manufactured in 

nodular cast iron of perlite matrix, observed for the same times and temperatures of leakage. 

The samples were submitted to In-Mold inoculation (in the mold itself) and inoculation in the 

jet (at the time of casting) using three different types of iron-silicon base inoculants: 75% Fe-

Si containing calcium and barium ( Fe-Si-Ca-Ba 75%), and two industrial inoculants 

containing in their composition silicon, magnesium, aluminum and calcium in different 

proportions, denominated, for this work, of tablet A and tablet B. In order to evaluate the 

effects of the different inoculant materials on the mechanical properties of the nodular cast 

iron of perlite matrix, hardness tests and traction tests. After the tests, it was possible to 

observe the hardness variations, in addition to obtaining the values of elongation, flow and 

tensile strength of each sample. To evaluate the microstructural effects of the samples, 

metallography and optical microscope analysis were performed to determine the graphite 

nodule count, the phase count and to determine the type and size of the nodular graphite 

formed. In order to evaluate the effects on the chemical composition, analyzes were 

performed on optical emission spectrometers, through the burning of specimens taken from 

the samples. It was verified that the samples inoculated with the three different inoculant 

materials presented chemical composition, mechanical properties and microstructural 

characteristics suitable for the manufacture of perlite nodular cast irons. It was also verified 

that the samples inoculated with the inoculant in tablet A presented higher number of nodules 

per mm², better mechanical properties and smaller deviation between the results obtained for 

each sample 

 

Keywords: Ductile Iron Cast. Inoculation. Wheel Hubs. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

De acordo com a Associação Brasileira de Fundição (ABIFA), o Brasil é o sétimo 

maior produtor de fundidos do mundo, com projeções de produção para os anos de 2019 e 

2020 de 2.7 milhões de toneladas e de 3 milhões de toneladas, respectivamente. O segmento 

de fundição atingiu 5,5 bilhões de dólares de faturamento em 2015, com a produção de peças 

fundidas de ferro, aço e ligas não ferrosas. Dessa produção, aproximadamente 58% destina-se 

ao mercado automotivo, suprindo fabricantes de componentes automotores, autopeças e às 

próprias montadoras de veículos leves e pesados (ABIFA, 2016). 

Os ferros fundidos há muito eram considerados materiais com poucas aplicações 

em engenharia devido às suas limitadas propriedades mecânicas. Entretanto, devido aos 

avanços tecnológicos nos processos produtivos, através de desenvolvimento de novos 

métodos para alterações em sua estrutura, tornou-se possível fabricá-los com propriedades 

mecânicas úteis para diversas aplicações, aliadas à baixo custo de produção.  

Dentre os tipos de ferros fundidos, destacam-se os ferros fundidos nodulares 

devido a apresentarem notável ductilidade aliada à boa resistência mecânica. Desde meados 

da década de 50, quando foram desenvolvidos processos capazes de fabricar ferros fundidos 

nodulares, a sua produção e aplicação tem aumentado em todo o mundo. Tratam-se de ligas 

metálicas com excelentes propriedades mecânicas, associadas a baixo custo de produção. Os 

ferros fundidos nodulares possuem larga aplicação na indústria automotiva, na produção de 

dutos para o transporte de água, além de componentes de bomba para indústria petrolífera. O 

desenvolvimento de processos que contribuam para a redução de custos de produção de ferros 

fundidos nodulares e na melhoria das propriedades mecânicas, visando eliminar gargalos do 

processo produtivo, evitando retrabalhos, como correções e refugo de produção por desvios 

das propriedades mecânicas ou estruturais desejadas, possuem grande valor.  

Dentre as principais variáveis que afetam a qualidade e, consequentemente, as 

propriedades mecânicas dos ferros fundidos nodulares, destaca-se o processo de inoculação, 

que consiste na adição de um material grafitizante ao líquido instantes antes do vazamento 

que fornecerá ao banho uma fase adequada para a nucleação da grafita durante o resfriamento. 

Os processos e materiais inoculantes influenciam diretamente no número, na distribuição, na 

forma e no tamanho das grafitas nodulares presentes na estrutura dos produtos e essas 

características da grafita, por sua vez, são algumas das principais variáveis que afetam a 

qualidade final e as propriedades mecânicas obtidas para os ferros fundidos nodulares. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Estudar o efeito na estrutura, na composição química e nas propriedades 

mecânicas de um ferro fundido nodular de matriz perlítica submetido aos processos de 

inoculação em jato e no molde (in-mould) com três diferentes tipos de materiais inoculantes 

(Fe-Si-Ca-Ba 75%, Pastilha A e Pastilha B). Os efeitos nas estruturas, na composição química 

e nas propriedades mecânicas são avaliados para os mesmos tempos e temperaturas de 

vazamento em molde de areia verde. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Avaliar as variações na composição química das amostras inoculadas com 

diferentes métodos e materiais inoculantes. 

Identificar e analisar a microestrutura dos ferros fundidos nodulares de matriz 

perlítica obtidos com diferentes métodos e materiais inoculantes, submetidos ao mesmo 

tempo e temperatura de vazamento, em condições de resfriamento semelhantes em moldes de 

areia verde. 

Estudar e avaliar as propriedades mecânicas das amostras em ferro fundido 

nodular de matriz perlítica quando submetidas ao ensaio de dureza e ao ensaio de deformação 

por tração até atingir a fratura, dando atenção à dureza, ao limite de resistência à tração, ao 

alongamento e ao escoamento. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta seção discute as características e aplicações dos ferros fundidos, assim como 

a metalurgia física e as propriedades mecânicas, com ênfase no ferro fundido nodular. Além 

disso, descreve os mecanismos e fenômenos que envolvem a nucleação da grafita entre os 

diferentes processos e materiais de inoculação de ferros fundidos, como a variação no número 

de nódulos, a variação do tempo de fading dado o processo aplicado e as mudanças que 

ocorrem na estrutura dos ferros fundidos nodulares devido à variação desses materiais e 

processos. 

 

3.1 Ferros Fundidos  

 

Os ferros fundidos são ligas ternárias compostas por ferro, carbono e silício, cujo 

estudo da solidificação está vinculado ao diagrama de fases ternário Fe-C-Si, com teores de 

carbono geralmente acima de 2,0%, caracterizado por apresentar reação eutética durante a 

solidificação (SOUZA SANTOS; CASTELLO BRANCO, 1991).  

Tratam-se de ligas Fe-C-Si que, de acordo com Hughes (1968), para teores abaixo 

de 3 %Si, possuem as seções binárias Fe-C de seu diagrama correspondentes às do diagrama 

ferro carbono. O diagrama Fe-C, por sua vez, apresenta dois eutéticos provenientes de dois 

equilíbrios, um estável e outro metaestável. Sob condições de estabilidade, o eutético é 

composto de austenita e grafita, ou, carbono livre. Sob condições metaestáveis, o eutético é 

composto de austenita e carbonetos (Fe3C) (SOUZA SANTOS; CASTELLO BRANCO, 

1991).  

Através do diagrama Fe-C com os equilíbrios estável e metaestável, é possível 

observar diferenças para as temperaturas e porcentagem de carbono do ponto eutético para as 

duas naturezas do diagrama Fe-C (PIESKE et. al, 1975). O eutético estável apresenta 

composição de 4,26 %C a temperatura de 1153ºC, enquanto o eutético metaestável apresenta 

composição de 4,30 %C a temperatura de 1147ºC. A Figura 1 demonstra a temperatura 

eutética metaestável e a temperatura eutética estável. 
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Figura 1 – Comparação entre a Temperatura Eutética Estável (TEE) e a 

Temperatura Eutética Metaestável (TEM). 

Fonte: Souza Santos; Castello Branco (1991). 

 

De acordo com Pieske et. al. (1974), alguns elementos possuem a característica de 

ampliar a faixa entre as temperaturas das transformações eutéticas estáveis e metaestáveis, 

enquanto outros possuem a característica de reduzir essa faixa. Elementos como o vanádio, o 

telúrio, o cromo, o molibdênio e o manganês são conhecidos como formadores de carbonetos 

por estreitarem essa faixa, enquanto elementos como o silício, o níquel, o cobre, o boro e o 

alumínio são denominados como elementos grafitizantes por aumentarem essa faixa. Essa 

relação é apresentada na Figura 2. 

 

Figura 2 – Influência nas temperaturas de equilíbrio dos eutéticos de elementos grafitizantes 

(a) e formadores de carbonetos (b). 

 

Fonte: Souza Santos; Castello Branco (1991). 
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Para considerar o efeito de outros elementos nas transformações estruturais dos 

ferros fundidos segundo o diagrama Fe-C, desenvolveu-se o conceito de “Carbono 

Equivalente” (CE). O conceito do CE leva em consideração tanto a concentração dos 

elementos no material, quanto o potencial grafitizante que ele possui. A fórmula (equação 1) 

indica que o efeito do Si e do P correspondem à um terço do efeito do carbono 

(CHIAVERINI, 2002; WALTON et. al, 1981). Abaixo, a fórmula do CE: 

 

C.E = %C + 1/3 (%Si + %P)           (1) 

 

O conceito do CE é útil para determinar a proximidade que uma liga está do 

eutético, auxiliando na compreensão da sequência de solidificação, do processo de nucleação 

e crescimento de austenita, grafita e carbonetos (Fe3C), dos ferros fundidos segundo o 

diagrama Fe-C. Assim, ligas com valores de CE superiores ao eutético são chamadas de ligas 

hipereutéticas, enquanto ligas com valores de CE inferiores ao eutético são chamadas de ligas 

hipoeutéticas (SOUZA SANTOS; CASTELLO BRANCO, 1991).  

Os ferros fundidos podem ser classificados em diferentes categorias, tendo como 

principais características distintivas a forma da grafita presente na estrutura (ou a presença de 

carbonetos) e a sua composição química. O nome de cada tipo de ferro fundido está por vezes 

relacionado à forma da grafita (nodular ou vermicular), à propriedade mecânica relevante 

(maleável, dúctil) ou ao aspecto da fratura (cinzento, branco) (GUESSER, 2009).  

Os ferros fundidos podem ser divididos em ferro fundido cinzento, ferro fundido 

branco, ferro fundido mesclado, ferro fundido maleável, ferro fundido nodular e ferro fundido 

de grafita compactada (ou ferro fundido vermicular) (CHIAVERINI, 2002). A seguir, faço 

uma breve descrição a respeito de cada. 

 

3.1.1 Ferro Fundido Cinzento 

 

Caracterizado por solidificar-se segundo o diagrama de equilíbrio estável, as fases 

formadas são austenita e grafita e a maior parte do carbono em sua estrutura está na forma 

livre, apresentando-se como grafita em veios, ou grafita lamelar (SOUZA SANTOS; 

CASTELLO BRANCO, 1991). No ferro fundido cinzento, as grafitas constituem um 

esqueleto em cada célula eutética, compostas de grafita e austenita, conforme pode ser 

observado na Figura 3. 
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Figura 3 – Aspecto das dendritas de austenita e célula 

eutética (grafita e austenita) em ferro fundido cinzento. 

 

Fonte: Morrogh (1960). 

 

As lamelas de grafita podem apresentar-se de formas e tamanhos diferentes, como 

vemos na Figura 4, além de possuírem, por muitas vezes, espessuras diferentes. Essas 

variações na morfologia da grafita do ferro fundido cinzento ocorrem devido às variações do 

processo de vazamento e solidificação que influenciam na solidificação das células eutéticas 

(SOUZA SANTOS; CASTELLO BRANCO, 1991).  

 

Figura 4 – Formas e classificações dos tipos de 

grafita lamelar. 

 

Fonte: Chiaverini (1977). 
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A variação da morfologia da grafita e a natureza da matriz (ferrítica ou perlítica) 

determinam as variações na dureza e no limite de resistência a tração dos ferros fundidos 

cinzentos. Para ferros fundidos cinzentos de matriz ferrítica, o material apresenta melhor 

usinabilidade, porém ocorre a diminuição do limite de resistência a tração e da resistência ao 

desgaste. Para ferros fundidos cinzentos de matriz perlítica, o material apresenta maiores 

valores para limite de resistência a tração e resistência ao desgaste. Para matriz combinada de 

ferrita e perlita, o material apresentará propriedades mecânicas intermediárias (CHIAVERINI 

2002). 

Os ferros fundidos cinzentos, em geral, apresentam boa usinabilidade, boa 

capacidade de amortecer vibrações e, devido ao formato em veios da grafita, apresentam boa 

condutividade térmica. Apresentam faixa de limite de resistência a tração de 100 a 400 Mpa, 

com ductilidade praticamente nula. Possuem aplicação para tambores de freio, discos de freio, 

cabeçotes de motor e blocos de motor (GUESSER, 2009).   

 

3.1.2 Ferro Fundido Branco 

 

Devido à baixa concentração de silício na sua composição, o ferro fundido branco 

apresenta todo o carbono presente na liga na forma de cementita (Fe3C) ou de outros 

carbonetos metálicos. Possui como principais características a alta dureza, elevada resistência 

ao desgaste, baixa usinabilidade e baixa ductilidade e a sua fratura apresenta coloração clara, 

daí a sua denominação como ferro fundido branco (CHIAVERINI, 2002).  

A microestrutura e a sequência de solidificação podem ser interpretadas pelo 

diagrama de equilíbrio metaestável (Fe-Fe3C), considerando as modificações precisas no 

diagrama dada a presença de outros elementos químicos (SOUZA SANTOS; CASTELLO 

BRANCO, 1991). 

Os ferros fundidos brancos possuem aplicações típicas para equipamentos de 

mineração, moagem, manuseio de terra e é utilizado como matéria prima para a produção de 

ferro fundido maleável por meio do tratamento térmico de maleabilização. Um exemplo da 

micrografia de ferro fundido branco é apresentado na Figura 5. (CHIAVERINI, 1977; 

GUESSER, 2009). 
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Figura 5 – Micrografia de ferro fundido branco com 

4,3% de carbono apresentando ledeburita. Ataque: 

pícrico. Aumento: 530X.  

 

Fonte: Chiaverini (1977). 

 

3.1.3 Ferro Fundido Mesclado  

 

Ocorre quando o processo de solidificação resulta em formação de estrutura 

característica de ferro fundido branco e de ferro fundido cinzento, geralmente por efeito das 

variações na velocidade de resfriamento ou de altos teores de silício, apresentando fratura de 

coloração mista entre branca e cinzenta (daí o nome de ferro fundido mesclado). Isso ocorre 

devido à parte da sua solidificação se verificar segundo o sistema estável (austenita e grafita) 

e parte segundo o sistema metaestável (austenita e carboneto) (SOUZA SANTOS, 1991; 

GUESSER, 2009). 

Possui aplicações em mandíbulas de britadores, bolas de moinho, revestimento de 

moinhos para moagem de minério, cilindros de laminação e componentes de máquinas 

agrícolas. 

 

3.1.4 Ferro Fundido Maleável  

 

Os ferros fundidos maleáveis são ligas que solidificam como ferros fundidos 

brancos e que passam por um tratamento térmico de grafitização para a formação de ferro 

fundido maleável preto (a cementita se decompõe em grafita na forma de nódulos e austenita), 
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ou de descarbonetação para a formação de ferro fundido maleável branco (a cementita é 

removida parcialmente por oxidação, formando grafita na forma de nódulos) (SOUZA 

SANTOS, 1991). 

Para os ferros fundidos maleáveis pretos, a matriz pode apresentar-se ferrítica, 

perlítica ou martensítica revenida com a grafita em forma de agregados, dispondo de 

alongamento de 12 a 2% e limite de resistência que varia de 300 a 700 Mpa (GUESSER & 

KUHL, 1984).  Os ferros fundidos maleáveis brancos, por sua vez, possuem boa soldabilidade 

por apresentarem baixo teor de carbono na camada descarbonetada. 

Apesar de terem sido a primeira família dos ferros fundidos com elevada 

ductilidade, passaram a ser gradativamente substituídos pelos nodulares devido a vantagens 

no processo de fabricação de ferros fundidos nodulares (fatores econômicos e técnicos).  

Apresentam, também, elevada resistência e limite de escoamento, e possuem importante 

aplicação em conexões para transporte de fluidos. Um exemplo da micrografia de ferro 

fundido maleável apresentando matriz ferrítica e nódulos de grafita é apresentado na Figura 6.  

(GUESSER, 2009). 

 

Figura 6 – Micrografia de ferro fundido maleável 

apresentando matriz ferrítica e nódulos de grafita. 

Ataque: picral. Aumento: 100X. 

 

Fonte: Chiaverini (1977). 
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3.1.5 Ferro Fundido Nodular  

 

Os ferros fundidos nodulares são caracterizados por solidificar-se segundo o 

diagrama de equilíbrio estável, onde a maior parte do carbono em sua estrutura está livre na 

forma de grafita esferoidal. Conforme norma ASTM 247-10 (2010), a grafita esferoidal é 

classificada como grafita tipo VI (Figura 7). 

 

Figura 7 – Classificação da grafita segundo norma ASTM 247-10. 

 

Fonte: ASTM 247-10 (2010). 

 

Essa morfologia de grafita é possível graças a adição de determinados elementos 

no metal fundido (como o magnésio ou o cério) que agem como agentes nodulizantes da 

grafita, conferindo a ela aspecto esferoidal e, consequentemente, promovendo ao material boa 

ductilidade (por essa característica, também é conhecido por ferro fundido dúctil), boa 

tenacidade e apreciável resistência mecânica. Isso é possível pois os nódulos de grafita não 

interrompem a continuidade da matriz, como ocorre no ferro fundido cinzento devido à 

gravita apresentar-se como um esqueleto em cada célula eutética característica da grafita em 

veios (Tipo I) (CHIAVERINI, 2002; GUESSER, 2009). 

Segundo Guesser (2009), os ferros fundidos nodulares de matriz ferrítica 

apresentam o limite de resistência a tração de 380 a 450 Mpa com o alongamento variando 
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entre 10 a 22%, enquanto os ferros fundidos nodulares de matriz perlítica podem apresentar 

limite de resistência a tração até valores de 900 Mpa com o alongamento de 2%. Isso ocorre 

pois, de acordo com Goodrich (2003), a grafita possui resistência mecânica baixa e a sua 

presença pode ser interpretada como uma descontinuidade da matriz do material, exercendo 

assim um efeito de concentração de tensões. Então, a forma da grafita tem relação íntima com 

a variação das propriedades mecânicas. A grafita nodular apresenta menor efeito de 

concentração de tensão (δmax/δmédio = 1,7) enquanto a grafita em veios apresenta maior efeito 

de concentração de tensão (δmax/δmédio = 5,4) como pode ser observado na Figura 8 

(GUESSER, 2009; KOHOUT, 2009). 

 

Figura 8 – Tensão x Distância na grafita nodular (a) e na grafita em 

veios (b). 

 

Fonte: Guesser (2009). 

 

Os ferros fundidos nodulares apresentam combinação de propriedades mecânicas 

adequadas para diversas aplicações como em cubos de roda, componentes de suspensão de 

automóveis, suportes de freio, engrenagens, virabrequins, coletores de exaustão, carcaças e 

componentes hidráulicos (GUESSER, 2009). 

 

3.1.5.1 Solidificação dos ferros fundidos nodulares 

 

Conforme descrito na sessão 3.1, a partir do valor do carbono equivalente do 

material é possível determinar a sua proximidade da composição eutética e determinar a 

sequência de solidificação do processo de nucleação de crescimento de austenita, grafita e 
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carbonetos (Fe3C) segundo o diagrama Fe-C. Os ferros fundidos nodulares com carbono 

equivalente inferiores à composição eutética são considerados hipoeutéticos, enquanto os que 

possuem carbono equivalente superiores à composição eutética são considerados 

hipereutéticos. 

Em ferros fundidos nodulares hipoeutéticos, dendritas de austenita pobres em 

carbono compõem a fase primária. O banho gradativamente torna-se rico em carbono e silício 

à medida que a temperatura diminui e a proporção de austenita aumenta. Então, abaixo da 

temperatura do eutético e após um determinado super-resfriamento, ocorre a formação de 

nódulos de grafita no líquido rico em carbono e silício. Nesse momento, o resfriamento do 

sistema depende das condições de resfriamento do banho e de nucleação. Esses fatores são 

determinantes para o tempo e para a temperatura com que o calor latente de solidificação, 

liberado durante a solidificação, equilibra a perda de calor decorrente da troca de calor com o 

molde. Após um certo crescimento, halos de austenita envolvem os nódulos de grafita 

formados a partir do líquido e ocorre o crescimento desses grãos eutéticos até completar a 

liberação do calor latente de solidificação, finalizando a reação. A Figura 9 apresenta a curva 

de resfriamento característica de um ferro fundido nodular hipoeutético (SOUZA SANTOS; 

CASTELLO BRANCO, 1991). 

 

Figura 9 – Curva de esfriamento típica de um ferro fundido nodular 

hipoeutético. 

 

Fonte: Souza Santos; Castello Branco (1991). 
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Para os ferros fundidos nodulares com composição eutética, só ocorre o processo 

de solidificação abaixo da temperatura do eutético e após um determinado super-resfriamento. 

Nódulos de grafita são formados diretamente no líquido e, posteriormente, são envolvidos por 

halos de austenita oriundas da reação eutética. A solidificação finaliza-se após completar a 

liberação de todo o calor latente de solidificação (SOUZA SANTOS; CASTELLO BRANCO, 

1991). 

Nos ferros fundidos nodulares hipereutéticos, a grafita é a fase primária. Ao 

resfriar abaixo da linha liquidus hipereutética, nódulos de grafita precipitam-se no banho. O 

banho, por sua vez, à medida que a temperatura diminui, tem a concentração de carbono em 

sua composição reduzida devido às formações de grafita nodular primária e aproxima-se da 

composição eutética. Então, após um certo super-resfriamento, ocorre a reação eutética 

formando nódulos de grafita que são a seguir envolvidos por austenita, ambos formados na 

reação eutética (SOUZA SANTOS; CASTELLO BRANCO, 1991). 

Os nódulos de grafita observados em ferros fundidos nodulares hipereutéticos 

difere dos observados em ligas hipoeutéticas e eutéticas. Por haver formação de grafitas 

nodulares entre as temperaturas do líquidus hipereutéticas e a do eutético, os ferros fundidos 

nodulares hipereutéticos apresentam grafitas de tamanhos heterogêneos. Os nódulos primários 

que se formaram entre as temperaturas do líquidus hipereutéticas e a do eutético são maiores 

que os que se formaram durante a reação eutética.  Em contrapartida, os ferros fundidos 

nodulares de composição eutética e hipoeutéticas apresentam grafitas nodulares de tamanhos 

mais homogêneos (SOUZA SANTOS; CASTELLO BRANCO, 1991). 

 

3.1.5.2 Processo de nodulização 

 

A grafita possui estrutura hexagonal e dispõe de dois planos para crescimento: 

basal e prismático. Quando o crescimento da grafita na solidificação é orientado no plano 

prismático, a grafita assume forma lamelar, e quando o crescimento é orientado no plano 

basal, a grafita assume forma nodular. Em ligas ferro carbono puras, o crescimento da grafita 

ocorre preferencialmente no plano basal, formando grafita nodular, devido à baixa energia 

interfacial que esse plano apresenta com o líquido. Entretanto, na fundição dos ferros fundidos 

comerciais, há sempre a presença de elementos tensoativos, como o oxigênio e o enxofre, que 

possuem tendência a serem adsorvidos pelo plano prismático. Então, após a adsorção desses 

elementos pelo plano prismático, a energia interfacial desse plano com o líquido diminui, 
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atingindo patamares menores que a energia interfacial do plano basal com o líquido, 

favorecendo o crescimento da grafita segundo o plano prismático e, consequentemente, 

gerando grafita lamelar. A Figura 10 ilustra o crescimento da grafita segundo o plano 

prismático e segundo o plano basal (LABRECQUE; GAGNÉ, 1998). 

 

Figura 10 – Ilustração do crescimento da grafita segundo o plano basal, 

gerando grafita nodular, e segundo o plano prismático, gerando grafita lamelar. 

 

Fonte: Mcswain; Bates (1974). 

 

Com o propósito de evitar o crescimento da grafita segundo o plano prismático e 

promover o crescimento segundo o plano basal, formando grafitas nodulares, foi desenvolvido 

o processo de nodulização. O processo consiste na adição de elementos ao metal fundido, 

como o magnésio, o cério, o cálcio e o bismuto, que são fortes desoxidantes e dessulfurastes, 

reduzindo os índices de oxigênio e enxofre da solução por um determinado tempo, conhecido 

como “tempo de fading do processo de nodulização”. A redução dos teores de oxigênio e 

enxofre no banho altera as energias interfaciais do sistema, voltando a favorecer o 

crescimento da grafita na direção do plano basal, gerando a grafita na forma de nódulos. Esses 

elementos atuam como inibidor de curta duração, retardando a formação da gravita na forma 

de lamelas e promovendo a sua formação na forma de nódulos (GUESSER, 2009).  

Devido ao baixo peso específico e ao baixo custo, as liga Fe-Si-Mg são 



29 

 

largamente utilizadas em processos de nodulização. Existem vários métodos para adicionar 

ligas nodulizantes aos banhos metálicos. Dentre eles, os mais comumente utilizados nas 

indústrias são o processo de imersão por sino, o processo sanduíche e o processo Tundish 

Cover. 

O processo de imersão por sino consiste em uma panela com relação de altura e 

diâmetro de dois para um, respectivamente. A tampa é feita de ferro fundido fixa a um sino 

refratário em que é depositada a liga nodulizante, geralmente Fe-Si-Mg, conforme Figura 11 

(SOUZA SANTOS; CASTELLO BRANCO, 1991). 

 

Figura 11 – Panela aplicada no processo de 

imersão por sino. 

 

Fonte: Souza Santos; Castello Branco (1991). 

 

A técnica de nodulização sanduíche constitui-se de uma panela de tratamento que 

possui uma cavidade para a deposição da liga Fe-Si-Mg. A liga é então coberta por uma 

pequena camada de chapas de aço, ou de ferro fundido, com o intuito de retardar o início da 

reação. A camada de chapas de aço, ou de ferro fundido, é depositada acima da liga 

nodulizante para que a reação só comece após boa parte da panela estar preenchida com o 

metal a ser tratado. Então, o metal é depositado do lado oposto à região onde encontra-se a 

liga e a cobertura. A relação de altura e diâmetro da panela e outras características do processo 

são apresentados na Figura 12 (SOUZA SANTOS; CASTELLO BRANCO, 1991). 
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Figura 12 – Panela aplicada no 

processo sanduíche. 

 

Fonte: Silva (2005). 

 

O processo Tundish Cover possui uma tampa que regula a passagem de metal, 

como mostrado na Figura 13, aumentando a pressão do sistema e o rendimento do magnésio. 

O metal a ser tratado é derramado na bacia de distribuição e, através de um orifício, o 

enchimento é controlado e o fluxo é direcionado para o lado oposto ao local onde a liga está 

depositada. Uma camada de chapas de aço, ou de ferro fundido, é depositada acima da liga 

nodulizante para que a reação só ocorra até que boa parte da panela esteja preenchida com o 

metal a ser tratado. 

 

Figura 13 – Panela aplicada no processo Tundish Cover. 

 

Fonte: QIZOU; BOKANG (2007). 
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Para qualquer que seja o método de nodulização utilizado, durante o processo 

ocorre uma forte reação devido à vaporização do magnésio que atravessa todo o metal do 

banho a ser tratado, promovendo a redução dos teores de enxofre e oxigênio (CHIAVERINI, 

2002).  

 

3.1.5.3 Propriedades mecânicas estáticas dos ferros fundidos nodulares 

 

As propriedades mecânicas estáticas dos ferros fundidos nodulares são aquelas 

onde a influência do tempo sobre as propriedades não é relevante. As propriedades mecânicas 

estáticas podem ser obtidas através de ensaios progressivos à corpos de provas determinados 

compostos do material a ser estudado. A partir de ensaios de dureza, de flexão, de tração ou de 

compressão, é possível observar de forma progressiva uma relação entre as propriedades 

mecânicas dos materiais e as características microestruturais que os compõem (GUESSER, 

2009). 

Para o estudo dos ferros fundidos nodulares, é indispensável avaliar as 

propriedades mecânicas de limite de escoamento, de limite de resistência e de alongamento 

total do material. De acordo com Guesser (2009), as principais variáveis que influenciam as 

propriedades mecânicas dos ferros fundidos nodulares são as apresentadas na Figura 14. 

 

Figura 14 – Efeitos das variáveis que afetam as propriedades 

mecânicas dos ferros fundidos nodulares. 

 

Fonte: Guesser (2009). 
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Dadas as relações entre as variáveis e as propriedades mecânicas dos ferros 

fundidos nodulares apresentadas na Figura 14, é possível observar que a forma da grafita é a 

primeira variável a ser considerada. Grafitas dos tipos IV, III, II e I possuem menor 

alongamento e resistência mecânica que as grafitas dos tipos VI e V. A Figura 15 apresenta o 

efeito que a quantidade de grafita vermicular, do tipo III, exerce sobre a resistência mecânica 

e, de forma mais acentuada, ao alongamento de ferros fundidos nodulares de matriz ferrítica 

(GUESSER, 2009). 

 

Figura 15 – Efeito da grafita vermicular sobre as propriedades 

mecânicas de ferro fundido nodular de matriz ferrítica. 

 

 

Fonte: Guesser (2009). 

 

Ainda segundo a Figura 14, temos que as variáveis que influenciam na forma da 

grafita são o número de nódulos e as características do tratamento de nodulização, como as 

concentrações de magnésio, de cério, de enxofre e de demais impurezas presentes no banho. A 

quantidade de nódulos de grafita presente na estrutura por si só apresenta pouca influência em 

relação às propriedades mecânicas dos ferros fundidos nodulares. Entretanto, quanto melhor a 

etapa de inoculação e, consequentemente, quanto maior o número de nódulos, mais esféricos 

serão os nódulos de grafita formados, além de promover uma melhor distribuição de 

elementos de liga e de impurezas e de favorecer a formação de ferrita na estrutura por 

diminuir as distâncias de difusão entre o carbono presente na estrutura e os nódulos de grafita 

(GUESSER, 2009). 
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Em ferros fundidos nodulares onde a forma da grafita é em maior parte nodular, 

com pelo menos 85% das grafitas entre os tipos V e VI, a variável mais importante passa a ser 

a concentração de perlita e, consequentemente, de ferrita na estrutura. O efeito das diferentes 

proporções de perlita, aumentadas por teores de Cu e Sn, nas propriedades mecânicas dos 

ferros fundidos nodulares podem ser observados na Figura 16 (GUESSER, 2009). 

 

Figura 16 – Efeito da quantidade de perlita nas propriedades 

mecânicas de ferros fundidos nodulares. 

 

Fonte: Warda et. al. (1998). 

 

Um dos fatores que influencia na proporção de perlita ou ferrita da matriz é a 

velocidade de resfriamento após a solidificação. Para maiores velocidades de resfriamento, há 

uma redução da formação de ferrita devido à diminuição do tempo necessário para promover 

a difusão do carbono para os nódulos de grafita, favorecendo a presença de perlita na estrutura 

com menor espaçamento interplanar (GUESSER, 2009). 

Além disso, alguns elementos de liga são capazes de influenciar a proporção de perlita 

ou ferrita na matriz. Elementos como o Sn, o Cu e o Mn são capazes de promover a formação 

de perlita na matriz e reduzir o seu espaçamento interplanar, enquanto elementos como o Si e 

o Al são capazes de promover a formação de ferrita (GUESSER, 2009). 
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3.1.6 Ferro Fundido Vermicular 

 

Este tipo de ferro fundido, também conhecido como ferro fundido de grafita 

compactada, apresenta propriedades mecânicas intermediárias entre os ferros fundidos 

cinzentos e nodulares (Figura 17). Isso é possível devido ao formato vermicular da sua grafita 

obtida no estado bruto de fusão, por meio de tratamento de adição de elementos de liga (como 

o titânio, terras raras etc.) (SOUZA SANTOS, 1991). A adição desses elementos de liga reduz 

a formação da grafita esferoidal, característica do ferro fundido nodular, gerando uma grafita 

de formato arredondada e mais grosseira, de aspecto intermediário entre a grafita do ferro 

fundido nodular e a grafita do ferro fundido cinzento (CHIAVERINI, 2002). 

 

Figura 17 – Comparação dos valores de resistência à tração de ferro fundido 

cinzento, ferro fundido nodular e ferro fundido de grafita compactada para 

diferentes valores de carbono equivalente. 

 

Fonte: Chiaverini (1977). 

 

Em relação aos ferros fundidos cinzentos, o ferro fundido vermicular apresenta melhor 

resistência mecânica além de certa ductilidade. Já em relação aos ferros fundidos nodulares, os 

ferros fundidos vermiculares apresentam melhor condutibilidade térmica, maior amortecimento a 

impacto e maior usinabilidade, como podemos ver na Tabela 1 (GUESSER, 2009). Segundo 
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Guesser e Guedes (1977), as principais aplicações para os ferros fundidos vermiculares são em 

blocos de motor a diesel e em coletores de exaustão ligados ao Mo e Si com matriz ferrítica. 

 

 Tabela 1 – Propriedades mecânicas dos ferros fundidos cinzento, nodular e 

vermicular, com matriz perlítica segundo Norma SAE J1887/2002. 

Propriedade Cinzento Vermicular Nodular

Limite de Resistência 55 100 155

Limite de Escoamento 0,2 - 100 155

Módulo de Elasticidade 75 100 110

Alongamento 0 100 200

Limite de Fadiga - flexão rotativa 55 100 125

Dureza 85 100 115

Condutividade Térmica 130 100 75

Amortecimento de Vibrações 285 100 65
 

Fonte: Guesser (2009). 

 

Além dessas categorias de ferros fundidos apresentados, ainda dispomos dos 

chamados Ferros fundidos especiais. Trata-se de materiais que possuem elementos de liga em 

determinadas proporções consideráveis para proporcionar características mecânicas 

específicas. Os Ferros fundidos especiais podem ser do tipo cinzento (como o ferro fundido 

cinzento ao silício, o ferro fundido cinzento ao níquel ou o ferro fundido cinzento ao 

alumínio), do tipo branco (como o ferro fundido branco ao cromo) ou do tipo nodular (como o 

ferro fundido nodular ao alumínio ou o ferro fundido nodular ao níquel) (SOUZA SANTOS, 

1991). 

 

3.2 Tratamento de Inoculação 

 

O tratamento de inoculação consiste na adição de um material grafitizante ao ferro 

fundido líquido instantes antes do vazamento que fornecerá uma fase adequada para a 

nucleação da grafita durante o resfriamento. A adição desse elemento grafitizante é capaz de 

aumentar o grau de nucleação de grafita e, consequentemente, de prevenir o super-

resfriamento a temperaturas abaixo do eutético metaestável, reduzindo o potencial de 
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formação de carbonetos na estrutura.  

O processo de inoculação é de grande importância para a garantir a presença de 

grafita esferoidal em ferros fundidos nodulares. Segundo Souza Santos (1994), o número de 

centros para a nucleação e crescimento da grafita esferoidal determina se a solidificação 

ocorrerá de acordo com o sistema estável ou metaestável e está diretamente relacionado ao 

aspecto da grafita esferoidal. Com um número reduzido de grafitas esferoidais na estrutura, as 

regiões entre as grafitas tendem a se solidificar de acordo com o sistema metaestável devido 

às longas distâncias de difusão necessárias para o carbono chegar aos núcleos de grafita, 

favorecendo a formação de carbonetos e a formação de grafitas não-esferoidais. Com a adição 

adequada de inoculante ao banho de ferro fundido nodular já tratado, há o fornecimento 

suficiente de núcleos, provocando o aumento da contagem de nódulos de grafita e gerando, 

assim, a redução da tendência de formação de carbonetos ou de grafita não esferoidal. 

Em ferros fundidos cinzentos, o processo de inoculação provoca a diminuição da 

quantidade de grafitas dos tipos D e E, pois, promove a formação de grafitas do tipo A, reduz 

o coquilhamento em regiões mais finas das peças e aumenta o número de células estéticas. 

Em ferros fundidos nodulares, o processo de inoculação aumenta quantidade de ferrita 

presente na estrutura, diminui a formação de carbonetos, aumenta o número de nódulos de 

grafita e promove a formação de nódulos de grafita esferoidal (SOUZA SANTOS, 1994). 

Dessa forma, o processo de inoculação está diretamente ligado à qualidade final 

do ferro fundido produzido, pois é determinante para a formação de grafita de tamanho, forma 

e distribuição adequadas e, consequentemente, para promover as propriedades mecânicas 

desejadas para cada material. 

  

3.2.1 Inoculantes utilizados 

 

Tem-se uma grande variedade de materiais inoculantes para a produção de ferros 

fundidos cinzentos e nodulares, podendo possuir função de grafitizante ou função de 

estabilizadores (aplicado na produção de ferro fundido cinzento) (PATTERSON, 1973).  Esses 

inoculantes estão distribuídos basicamente em três grupos diferentes, os inoculantes Fe-Si, os 

Ca-Si e a grafita (SOUZA SANTOS, 1994).  

Há a possibilidade de produzir ferros fundidos cinzentos sem a necessidade de 

adição de inoculantes. Entretanto, a adição de inoculantes é obrigatório para a produção de 

ferros fundidos nodulares. Isso ocorre, pois, esse processo é indispensável para a garantir a 
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presença de grafita esferoidal na estrutura. Para a fabricação de ferros fundidos nodulares, 

geralmente aplicam-se de 0,5 a 1,0% de Fe-Si (75 %Si) ou de 0,3 a 0,6% de inoculantes de 

maior eficiência que possuem Sr, Ba ou Ce em sua composição (SOUZA SANTOS; 

CASTELLO BRANCO, 1991). 

A quantidade de inoculante utilizada em cada material fundido depende do 

material inoculante utilizado e de outras variáveis do processo de fundição. A adição desses 

materiais inoculantes deve ser feita em quantidades adequadas tal que promova o grau de 

nucleação desejado para cada material, pois maiores adições de inoculantes podem provocar a 

ocorrência de rechupes, de “drosses”, de inclusões de inoculante, de bolhas gasosas 

(“Pinholes”) para os casos de inoculantes com alto teor de alumínio, promovendo a formação 

de defeitos nos produtos fundidos. 

 

3.2.2 Fatores que afetam a inoculação 

 

Os fatores que afetam a inoculação dos ferros fundidos são: a temperatura do 

banho no momento da inoculação; a quantidade de escória na superfície do banho; o intervalo 

de tempo entre a inoculação e a solidificação; a quantidade, a granulometria e o tipo do 

inoculante adicionado; e o método de inoculação empregado. Essas variáveis possuem 

influências semelhantes tanto na inoculação dos ferros fundidos cinzentos, quanto na 

inoculação dos ferros fundidos nodulares (SOUZA SANTOS; CASTELLO BRANCO, 1991). 

É importante que a temperatura do banho metálico no momento da adição do 

material inoculante seja adequada, pois as altas temperaturas podem aniquilar os centros para 

a nucleação da grafita, enquanto as baixas temperaturas podem reduzir a eficiência de 

inoculação devido a prejudicar a dissolução do material inoculante no banho. Além disso, 

deve ser retirada a escória da superfície do banho metálico antes da adição do inoculante, 

pois, as escórias dos ferros fundidos são geralmente constituídas de óxidos e parte do material 

inoculante adicionado poderá ser consumido durante a adição promovendo a redução desses 

óxidos (SOUZA SANTOS; CASTELLO BRANCO, 1991). 

Para garantir a maior eficiência de inoculação, é importante que o processo tenha 

o menor intervalo de tempo possível entre a inoculação e a solidificação, pois ocorre a 

diminuição da eficiência dos materiais inoculantes com o passar do tempo (SOUZA SANTOS 

et al, 1974; TROJAN et al, 1967). Com o aumento desse intervalo de tempo, ocorre o 

aumento do super-resfriamento necessário para a solidificação e a diminuição do número de 
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células eutéticas, favorecendo a formação de carbonetos eutéticos na estrutura (SOUZA 

SANTOS; CASTELLO BRANCO, 1991). A Figura 18 demonstra a influência da perda de 

eficiência do inoculante utilizado com o tempo sobre o número de nódulos de grafita. 

 

Figura 18 – Influência do tempo de “fading” do inoculante na 

contagem do número de nódulos. 

 

Fonte: Conceição (1977). 

 

De acordo com Souza Santos (1994), há um considerável aumento da eficiência 

do inoculante à medida em que se aumenta a porcentagem do composto grafitizante em sua 

composição (Si no caso de inoculantes Fe-Si) até um ponto de saturação, onde esse efeito 

torna-se desprezível. Além do efeito da porcentagem do composto grafitizante, de acordo com 

Sinátora (1976), há uma relação direta entre a quantidade de inoculante utilizado e o número 

de nódulos de grafita para a mesma composição química e técnica de inoculação. Esta relação 

está exposta na Figura 19 para dois diferentes métodos de inoculação:  Simples (S) e pós-

inoculação (D) (SOUZA SANTOS; CASTELLO BRANCO, 1991). 
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Figura 19 – Relação entre a quantidade de inoculante 

utilizado e o número de nódulos de grafita por milímetro 

quadrado. 

 

Fonte: Souza Santos, Castello Branco (1991). 

 

A granulometria do material inoculante adicionado ao banho deve ser adequada, 

pois há uma relação direta entre o tamanho dos grãos e a eficiência de inoculação. Caso a 

granulometria seja maior que a adequada para a aplicação, há a possibilidade do material 

inoculante não se dissolver a tempo e prejudicar a nucleação do banho. Em contrapartida, se a 

granulometria for menor que a adequada, há a possibilidade do material inoculante oxidar ou 

flutuar antes que seja dissolvido no banho (SOUZA SANTOS; CASTELLO BRANCO, 

1991). 

 

3.2.3 Métodos de inoculação 

 

Existem diversas formas de promover a adição do material inoculante ao banho 

metálico para a produção de ferros fundidos cinzentos e nodulares.  De modo geral, quanto 

mais próxima do vazamento for promovida a adição, mais eficiente será a inoculação do 

processo. Entretanto, outras variáveis como a granulometria, a quantidade e o tipo de 

inoculante utilizado, o número de inoculações empregadas e as etapas do processo de 
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fabricação dos ferros fundidos dependem da composição química, do tipo e dimensões das 

peças fundidas produzidas e de outras variáveis do processo de fundição (SOUZA SANTOS; 

CASTELLO BRANCO, 1991). 

Para a inoculação dos ferros fundidos cinzentos, as principais técnicas são a 

inoculação diretamente na panela de vazamento ou na panela de transferência. Em casos 

especiais onde há restrições do processo ou das dimensões da peça a ser produzida, a 

inoculação pode ser realizada de forma parcelada para processos de fundição em que há a 

necessidade de transferência do metal líquido entre panelas, pode ser realizada diretamente no 

jato de metal ou diretamente no molde para faixas granulométricas determinadas (SOUZA 

SANTOS; CASTELLO BRANCO, 1991). 

Para a inoculação dos ferros fundidos nodulares, os materiais inoculantes são sempre 

adicionados após o processo de nodulização do banho metálico. Os principais métodos são a 

simples inoculação, onde o material inoculante é adicionado na panela de tratamento após a 

reação de nodulização, a inoculação em duas panelas, ou inoculação em duas etapas, quando 

há a necessidade de reduzir o “fading” do processo, a adição de pastilhas inoculantes 

diretamente no molde, geralmente aplicado para a produção de peças finas e de elevada 

velocidade de solidificação visando reduzir ainda mais o “fading” do inoculante e a adição 

diretamente no jato de metal, para finalidade similar à inoculação no molde (SOUZA 

SANTOS; CASTELLO BRANCO, 1991). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Materiais 

 

O material utilizado nesse trabalho consiste em ferros fundidos nodulares 

perlíticos com propriedades mecânicas similares à da classe FE 60003, com limite de 

escoamento mínimo de 400 Mpa, limite de resistência a tração mínimo de 600 Mpa, faixa de 

dureza de 210 HB a 280 HB e alongamento mínimo de 3,0%, de matriz perlítica, conforme 

norma ABNT NBR 6916/1981.  

A faixa de composição química em massa percentual estimada das amostras 

fornecidas e as propriedades mecânicas e características microestruturais predominantes são 

apresentadas nas tabelas 2 e 3, respectivamente.  

 

Tabela 2 – Faixa de composição química estimada para ferro fundido nodular de classe FE 

60003 de aplicação automotiva. 

Classe Aplicação C % Si % Mn max % P max % S max% Cu % Mg %

FE 60003

Engrenagens de alta 

resistência, componentes 

de máquinas, peças 

automotivas

3,4-3,8 2,5-2,8 0,50 0,09 0,02
0,50-

1,00

0,04-

0,06

 

Fonte: ABNT NBR 8650/1984 

 

Tabela 3 – Propriedades mecânicas previstas para ferro fundido nodular de classe FE 60003. 

Dureza HB Microestrutura predominante

FE 60003 600 400 3,0 210-280 Perlítica

A título informativo
Classe LR min (MPa) LE min (MPa) Along min (%)

 

Fonte: ABNT NBR 8916/1981 

 

4.2 Seleção dos materiais inoculantes e dos processos de inoculação  

 

Para a realização dos experimentos, foram escolhidos três materiais inoculantes 

para dois diferentes processos de inoculação. O primeiro processo escolhido foi o de adição 

do material inoculante em pó, numa faixa de granulometria determinada, diretamente no jato 

de metal. O segundo processo escolhido foi o de adição de pastilhas de material inoculante 
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depositadas diretamente no molde. 

Para a inoculação direto no jato de metal, foi selecionado o inoculante ferro silício 

contendo cálcio e bário (Fe-Si-Ca-Ba 75%) com granulometria de 0,15 a 0,85 mm. Segundo Chaves 

Filho et al. (1981), este inoculante é largamente utilizado no mercado de fundição de ferro fundido 

nodular por apresentar elevada eficiência de inoculação. 

Para a inoculação direto nos moldes, foram selecionados o inoculante em pastilha A e o 

inoculante em pastilha B. A composição química, a quantidade utilizada e o preço normatizado para 

cem reais por quilo de cada um dos três materiais inoculantes estão apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Composição química, quantidade utilizada e custo normatizado de cada inoculante. 

Inoculante Si % Mg % Al % Ca % Mn % Zr % Ba% Qtd (g)
Custo 

Normatizado (R$)

Pastilha A 69,92 0,092 3,36 0,988 1,40 - - 20 100,00

Pastilha B 62,53 0,990 1,03 1,350 3,64 3,55 - 20 94,32

FeSiCaBa 75,00 - 1,00 1,100 - - 1,2 20 11,43
 

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

4.3 Fabricação das amostras 

 

Para reduzir as variações inerentes ao processo de fundição (como a temperatura de 

vazamento, o tempo de vazamento, o processo de nodulização, interferência do operador, 

etc.), e estabelecer condições semelhantes para a fabricação das amostras do estudo, todo o 

experimento foi desenvolvido a partir de uma mesma fusão em forno de 5800 Kg, foi tratado 

em panela de reação de 600 Kg e foi transferido para a panela de vazamento de 600 Kg, como 

mostrado abaixo: 
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Figura 20 – Fluxograma da fabricação das amostras. 

 

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

Foi preparada uma carga de teste com 40% de sucata de aço e 60% de ferro gusa 

com baixo teor de enxofre (ideal para o processo de fabricação de ferro fundido nodular). A 

carga foi disposta em forno de indução com capacidade para 5800 Kg de ferro fundido 

líquido. 

Foi feita a moldagem em areia verde (mistura de bentonita, carvão e areia silicosa) 

dos moldes para os corpos de prova selecionados para o estudo e cada molde foi identificado 

com a sequência de inoculação definida para o teste.  

Após a carga estar fundida e dentro da faixa de composição química definida, foi 

transferida para a panela de reação de nodulização, do tipo Tundish Cover, com 1,5% da liga 

nodulizante (Fe-Si-Mg). Então, a carga tratada foi transferida para panela de vazamento de 

600 Kg e, posteriormente, vazada com temperatura de 1400ºC nos sete moldes definidos para 

o teste, que foram desmoldados no tempo de aproximadamente 210 minutos. 

As amostras foram dispostas e identificadas conforme Tabela 5 abaixo: 
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Tabela 5 – Identificação das amostras 

Nº Molde Amostra Método Inoculante

1 A Jato FeSiCaBa

2 B No molde Pastilha A

3 C No molde Pastilha B

4 D Jato FeSiCaBa

5 E No molde Pastilha A

6 F No molde Pastilha B

7 G - -  

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

4.4 Análises químicas, mecânicas e metalográficas  

 

As análises químicas foram realizadas em espectrômetros de emissão óptica, marca 

Spectro, modelo SpectroLab, através da queima de amostra retirada da peça conforme Figura 21. 

Foram realizados ensaios mecânicos de tração em todos os corpos de prova em máquina 

universal de ensaios da marca EMIC, modelo DL10000, capacidade de 100 KN. Os ensaios de 

tração foram realizados conforme norma ABNT 6892:2016. 

Foi determinada a dureza Brinell dos corpos de prova utilizando-se durômetro, marca 

Pantec, modelo DHB-3000, com penetrador de esfera 10 mm de diâmetro e carga de 3000 Kgf 

conforme norma ABNT 6506-1:2015. 

Para avaliar os efeitos na microestrutura das amostras, foram realizadas metalografias e 

análises via microscópio óptico, marca Zeiss, modelo Axio Vert.AL de amostras sem ataque 

químico e de amostras quimicamente atacadas com nital 4%. A contagem de nódulos e de fases 

foram realizados através do software AxioVision SE64. A análise microestrutural e a caracterização 

da grafita foram realizadas baseadas em fotomicrografia do quadro Ductile Iron Microstructures 

Rating Chart (AFS) e Guia Micrográfico dos Ferros Fundidos – Senai/MG – CEFET, conforme 

norma ASTM International A247-10. 

Na Figura 21 está apresentada a forma da peça sem dimensões e a indicação de onde 

foram retirados os corpos de prova para os respectivos ensaios. 
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Figura 21 – Corte dos corpos de prova para os ensaios. 

 

Fonte: Própria do autor (2019). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1 Análise química 

 

Os resultados das análises químicas do banho metálico antes da adição dos 

materiais inoculantes e das sete amostras produzidas e estudadas de ferro fundido nodular 

com diferentes materiais e processos de inoculação são apresentados nas tabelas 6 e 7, 

respectivamente. 

 

Tabela 6 – Composição química do ferro base. 

Elemento C % Si % Mn % P % S % Cu % Mg % CE %

Metal Base 

Inicial
3,47 2,34 0,23 0,05 0,007 0,36 0,0183 4,27

 

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

Tabela 7 – Composição química das amostras estudadas. 

Amostra Método Inoculante C % Si % Mn % P % S % Cu % Mg % CE %

A Jato FeSiCaBa 3,47 2,47 0,23 0,04 0,007 0,325 0,018 4,31

B No molde Pastilha A 3,47 2,42 0,22 0,04 0,007 0,324 0,018 4,29

C No molde Pastilha B 3,47 2,40 0,23 0,05 0,007 0,320 0,018 4,29

D Jato FeSiCaBa 3,47 2,48 0,22 0,03 0,007 0,325 0,018 4,31

E No molde Pastilha A 3,47 2,41 0,23 0,03 0,007 0,321 0,018 4,28

F No molde Pastilha B 3,47 2,41 0,23 0,03 0,007 0,321 0,018 4,28

G - - 3,47 2,34 0,23 0,03 0,007 0,326 0,018 4,26  

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

O teor de carbono equivalente no ferro base é avaliado como 4,27%, ou seja, trata-

se de um ferro fundido nodular de composição final ligeiramente acima da composição 

eutética para o diagrama estável (4,2 %C no sistema Fe-C) e ligeiramente abaixo da 

composição eutética para o diagrama metaestável (4,3 %C para o sistema Fe-Fe3C). 

Como pode ser observado na Tabela 7, as composições químicas das amostras 

foram obtidas dentro do planejamento experimental e em concordância com a literatura no 

que se refere à composição química estimada para obtenção de ferro fundido nodular de 

matriz perlítica, aproximada à composição da classe FE 60003 conforme a norma ABNT 
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NBR 6916/1981.  

Após o tratamento de inoculação, verificou-se um pequeno aumento na 

concentração de Si nas amostras proveniente da adição do material inoculante de Fe-Si-Ca-Ba 

75% para o método de inoculação no jato, e da adição das pastilhas inoculantes A e B para o 

método de inoculação no molde. O teor de carbono equivalente nas amostras muda para cada 

processo e material inoculante dada a variação na concentração de Si em sua composição. Isso 

ocorre pois há variação na porcentagem de Si que compõe cada inoculante. Podemos observar 

essa relação na tabela abaixo.  

 

Tabela 8 – Comparação entre a composição química das amostras e a 

concentração de Si nos materiais inoculantes. 

Amostra Método Inoculante C % Si % CE %
Si % dos 

inoculantes

A Jato FeSiCaBa 3,47 2,47 4,31 75,00

B No molde Pastilha A 3,47 2,42 4,29 69,92

C No molde Pastilha B 3,47 2,40 4,29 62,53

D Jato FeSiCaBa 3,47 2,48 4,31 75,00

E No molde Pastilha A 3,47 2,41 4,28 69,92

F No molde Pastilha B 3,47 2,41 4,28 62,53

G - - 3,47 2,34 4,26 -  

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

O teor de carbono equivalente para as amostras inoculadas com Fe-Si-Ca-Ba 75% 

é avaliado como 4,31%, ou seja, essas amostras apresentaram a composição final ligeiramente 

acima da composição eutética tanto para o diagrama estável quanto para o diagrama 

metaestável. Isso foi possível pois a concentração de Si nesse inoculante é maior (75% de Si) 

que nos inoculantes em pastilhas A e B, com 69,92% e 62,52% de Si, respectivamente. As 

amostras inoculadas com as pastilhas inoculantes A e B apresentaram carbono equivalente 

entre 4,28% e 4,29%. Essa faixa caracteriza um ferro fundido de composição final 

ligeiramente acima da composição eutética para o diagrama estável (4,26 %C no sistema Fe-

C) e ligeiramente abaixo da composição eutética para o diagrama metaestável (4,3 %C para o 

sistema Fe-Fe3C). 

A amostra G apresentou composição química final similar à encontrada no ferro 

base por não ter sido submetida ao tratamento de inoculação.  
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5.2 Análise metalográfica 

 

A análise metalográfica das amostras possibilitou observar e caracterizar os 

nódulos de grafita oriundas dos diferentes processos e materiais inoculantes. Após ataque 

químico com nital 4%, foi possível desenvolver avaliações quantitativas em relação às fases 

presentes. 

A Figura 22 apresenta a micrografia da amostra A, inoculada no jato com Fe-Si-

Ca-Ba 75%, em a) sem ataque químico e em b) com ataque químico de nital 4%. A amostra A 

apresentou contagem de 214 nódulos/mm² e grafitas predominantemente do tipo VI, com 

alguns nódulos característicos do tipo V. A sua matriz apresentou 85% de perlita e 15% de 

ferrita. 

 

Figura 22 – Micrografia da amostra A, inoculada com Fe-Si-Ca-Ba 75%, aumento de 

100x. a) sem ataque químico e b) com ataque de nital 4%. 

 

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

A Figura 23 apresenta a micrografia da amostra B, inoculada no molde com a 

Pastilha inoculante A, em a) sem ataque químico e em b) com ataque químico de nital 4%. A 

amostra B apresentou contagem de 315 nódulos/mm² e grafitas predominantemente do tipo 

VI, com alguns nódulos característicos do tipo V. A sua matriz apresentou 85% de perlita e 

15% de ferrita. 
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Figura 23 – Micrografia da amostra B, inoculada com Pastilha inoculante A, aumento 

de 100x. a) sem ataque químico e b) com ataque de nital 4%. 

 

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

A Figura 24 apresenta a micrografia da amostra C, inoculada no molde com a 

Pastilha inoculante B, em a) sem ataque químico e em b) com ataque químico de nital 4%. A 

amostra C apresentou contagem de 294 nódulos/mm² e grafitas predominantemente do tipo 

VI, com alguns nódulos característicos do tipo V. A sua matriz apresentou 88% de perlita e 

12% de ferrita. 

 

Figura 24 – Micrografia da amostra C, inoculada com Pastilha inoculante B, aumento 

de 100x. a) sem ataque químico e b) com ataque de nital 4%. 

 

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

A Figura 25 apresenta a micrografia da amostra D, inoculada no jato com Fe-Si-

Ca-Ba 75%, em a) sem ataque químico e em b) com ataque químico de nital 4%. A amostra D 

apresentou contagem de 205 nódulos/mm² e grafitas predominantemente do tipo VI, com 

alguns nódulos característicos do tipo V. A sua matriz apresentou 87% de perlita e 13% de 
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ferrita. 

 

Figura 25 – Micrografia da amostra D, inoculada com Fe-Si-Ca-Ba 75%, aumento de 

100x. a) sem ataque químico e b) com ataque de nital 4%. 

 

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

A Figura 26 apresenta a micrografia da amostra E, inoculada no molde com a 

Pastilha inoculante A, em a) sem ataque químico e em b) com ataque químico de nital 4%. A 

amostra E apresentou contagem de 280 nódulos/mm² e grafitas predominantemente do tipo 

VI, com alguns nódulos característicos do tipo V. A sua matriz apresentou 86% de perlita e 

14% de ferrita. 

 

Figura 26 – Micrografia da amostra E, inoculada com Pastilha inoculante A, aumento 

de 100x. a) sem ataque químico e b) com ataque de nital 4%. 

 

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

A Figura 27 apresenta a micrografia da amostra F, inoculada no molde com a Pastilha 

inoculante B, em a) sem ataque químico e em b) com ataque químico de nital 4%. A amostra F 
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apresentou contagem de 230 nódulos/mm² e grafitas predominantemente do tipo VI, com alguns 

nódulos característicos do tipo V. A sua matriz apresentou 87% de perlita e 13% de ferrita. 

 

Figura 27 – Micrografia da amostra F, inoculada com Pastilha inoculante B, aumento 

de 100x. a) sem ataque químico e b) com ataque de nital 4%. 

 

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

A Figura 28 apresenta a micrografia da amostra G, sem adição de material 

inoculante, em a) sem ataque químico e em b) com ataque químico de nital 4%. A amostra G 

apresentou contagem de 129 nódulos/mm² e grafitas predominantemente do tipo VI, com 

alguns nódulos característicos do tipo V. A sua matriz apresentou 92% de perlita e 8% de 

ferrita. 

 

Figura 28 – Micrografia da amostra G, sem adição de material inoculante, aumento de 

100x. a) sem ataque químico e b) com ataque de nital 4%. 

 

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

Observa-se que, de forma geral, todas as amostras apresentaram matrizes 
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predominantemente perlíticas, com nódulos de grafita distribuídos homogeneamente por sua 

extensão, além de regiões mais claras de ferrita. Em todas as amostras os nódulos de grafita 

são cercados por grãos de ferrita, são predominantemente do tipo VI, com alguns nódulos 

característicos do tipo V, e possuem contagem de 129 a 315 nódulos por mm². 

Na Tabela 9, apresento todos os resultados para os números de nódulos/mm², 

quantidade de perlita e quantidade de ferrita para cada método e material inoculante. 

 

Tabela 9 – Número de nódulos/mm², quantidade de perlita e quantidade de 

ferrita para cada amostra. 

Amostra Método Inoculante
Número de 

nódulos/mm²
% Perlita % Ferrita

A Jato FeSiCaBa 214 85 15

B No molde Pastilha A 315 85 15

C No molde Pastilha B 294 88 12

D Jato FeSiCaBa 205 87 13

E No molde Pastilha A 280 86 14

F No molde Pastilha B 230 87 13

G - - 129 92 8  

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

A amostra G apresentou baixo número de nódulos, resultando na menor 

quantidade de ferrita dentre as amostras. Isso ocorre, pois, a diminuição do número de 

nódulos de grafita aumenta a distância necessária para a difusão do carbono da matriz até 

esses nódulos e, assim, favorece a presença de perlita na estrutura. Pode-se observar também 

que as grafitas presentes na amostra G estão maiores que as presentes nas outras amostras. 

Isso pode ser explicado pois, dado o número reduzido de nódulos de grafita, o carbono 

presente na matriz possui poucos centros para difundir. Ao difundirem para os nódulos de 

grafita mais próximos, fizeram com que esses poucos nódulos de grafita crescessem mais do 

que em outros processos. 

Para melhor avaliar as variações dos números de nódulos e da proporção de 

grafita e ferrita na matriz entre as amostras A, B, C, D, E e F, e melhorar a visualização das 

variações entre os processos e materiais inoculantes, foi necessário avaliar a média de cada 

variável para cada processo, apresentadas na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Número de nódulos/mm², quantidade de perlita e 

quantidade de ferrita, em média, para cada processo e material 

inoculante. 

Método Inoculante
Número de 

nódulos/mm²
% Perlita % Ferrita

Jato FeSiCaBa 209 86 14

No molde Pastilha A 298 86 15

No molde Pastilha B 262 88 13  

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

Através da Tabela 10 é possível observar que, em média, as amostras inoculadas 

com a Pastilha A apresentaram maior número de nódulos/mm², aproximadamente 14% maior 

que a quantidade de nódulos encontrada nas amostras inoculadas com a Pastilha B e 43% 

maior que a quantidade de nódulos encontrada nas amostras inoculadas com Fe-Si-Ca-Ba 

75%. As amostras inoculadas com Fe-Si-Ca-Ba 75% apresentaram menor desempenho na 

geração de nódulos de grafita nodular.  

Através da variação entre o número de nódulos de cada material inoculante, não 

foi possível observar efeitos significativos nas proporções de perlita e ferrita da matriz. Essa 

relação entre a quantidade de nódulos e a proporção de perlita e ferrita da matriz ficaria 

evidente para maiores variações entre os números de nódulos, como ocorreu com o baixo 

número de nódulos vinculado à menor quantidade de ferrita na matriz evidenciado na amostra 

G. 

 

5.3 Análise das propriedades mecânicas 

 

Os resultados de dureza Brinell, de resistência à tração, de alongamento e de 

escoamento das sete amostras produzidas e estudadas de ferro fundido nodular com diferentes 

materiais e processos de inoculação são apresentados nas Tabelas 11. 
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Tabela 11 – Resultado dos ensaios mecânicos para cada amostra. 

Amostra Método Inoculante
Dureza Brinell  

(HB)

Resistência à 

tração 

(Kgf/mm²)

Alongamento 

(%) 

Ensaio de 

Escoamento 

(Kgf/mm²)

A Jato FeSiCaBa 229 73,21 6,34 43,05

B No molde Pastilha A 235 72,95 6,42 45,50

C No molde Pastilha B 235 64,41 4,37 47,51

D Jato FeSiCaBa 234 66,92 4,21 41,57

E No molde Pastilha A 237 72,52 5,15 49,96

F No molde Pastilha B 242 68,16 5,39 43,27

G - - 235 68,95 5,07 46,43  

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

Como pode ser observado na Tabela 11, os valores encontrados para as 

propriedades mecânicas das amostras foram obtidos dentro do planejamento experimental e 

em concordância com a literatura no que se refere às propriedades mecânicas estimadas para 

ferros fundidos nodulares perlíticos com propriedades mecânicas similares às da classe FE 

60003, com limite de escoamento mínimo de 40,80 Kgf/mm², limite de resistência à tração 

mínimo de 61,18 Kgf/mm², faixa de dureza de 210 HB a 280 HB e alongamento mínimo de 

3,0%, conforme a norma ABNT NBR 6916/1981. 

Observando a variação dos valores encontrados para cada propriedade mecânica 

das duas amostras de cada processo, é possível concluir que as amostras B e E, inoculadas 

com Pastilha inoculante A, apresentaram a menor variação de resultados, evidenciando uma 

maior estabilidade do processo proporcionado pela inoculação com a Pastilha A em relação às 

amostras inoculadas com a Pastilha B ou com Fe-Si-Ca-Ba 75%. 

Para melhor avaliar as variações das propriedades mecânicas dos processos e 

materiais inoculantes, foi necessário avaliar a média de cada propriedade para cada processo, 

apresentadas na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Valores médios de dureza, de resistência à tração, de alongamento e de 

escoamento para cada processo e material inoculante. 

Método Inoculante
Dureza Brinell  

(HB)

Resistência à 

tração 

(Kgf/mm²)

Alongamento 

(%) 

Ensaio de 

Escoamento 

(Kgf/mm²)

Jato FeSiCaBa 232 70,07 5,28 42,31

No molde Pastilha A 236 72,74 5,79 47,73

No molde Pastilha B 239 66,29 4,88 45,39  

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

Através da Tabela 12 é possível observar que, em média, as amostras inoculadas 

com a Pastilha A apresentaram melhores valores de resistência à tração, aproximadamente 

10% maior que a resistência à tração encontrada nas amostras inoculadas com a Pastilha B e 

4% maior que a resistência à tração encontrada nas amostras inoculadas com Fe-Si-Ca-Ba 

75%. A amostra A também apresentou melhores valores de alongamento, aproximadamente 

19% maior que o alongamento encontrado nas amostras inoculadas com a pastilha B e 10% 

maior que o alongamento encontrado nas amostras inoculadas com Fe-Si-Ca-Ba 75%. As 

amostras inoculadas com a Pastilha B apresentaram menor desempenho em relação a valores 

de resistência a tração e alongamento. 

Um dos fatores para justificar patamares aproximados para os valores de 

resistência mecânica ou alongamento entre as amostras, é que na análise metalográfica não foi 

constatada a presença de grafitas do tipo IV ou III na estrutura das amostras. Dessa forma, 

como visto na sessão 3.1.5.3, só seriam observadas reduções nos valores de resistência à 

tração e alongamento se houvesse presença de grafita vermicular, dos tipos IV ou III. 

Através dos pontos observados, é possível concluir que apesar dos valores das 

propriedades mecânicas de todas as amostras estarem dentro de padrões aceitáveis, a Pastilha 

inoculante A destacou-se como o material inoculante que proporcionou as melhores 

propriedades mecânicas aos materiais, além de melhor estabilidade de resultados obtidos 

apresentando menor desvio entre as propriedades mecânicas encontradas para as amostras B e 

E. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Através das análises químicas e ensaios mecânicos das amostras constatou-se que 

os resultados obtidos estavam dentro do planejamento experimental e em concordância com a 

literatura no que se refere às características de composição e propriedades estimadas para 

obtenção de ferro fundido nodular de matriz perlítica, aproximada à composição da classe FE 

60003 conforme a norma ABNT NBR 6916/1981. Os materiais inoculados com Fe-Si-Ca-Ba 

75% apresentando um ligeiro acréscimo de Si em sua composição devido a esse inoculante 

possuir maior concentração de silício do que os inoculantes em pastilha A e B. 

Observou-se que, de forma geral, todas as amostras apresentaram matrizes 

predominantemente perlíticas, com nódulos de grafita predominantemente do tipo VI, com 

alguns nódulos do tipo V, distribuídos homogeneamente por sua extensão, além de regiões 

mais claras de ferrita. A amostra G foi a única que apresentou variação relevante da proporção 

de ferrita devido ao baixo número de nódulos em sua estrutura, evidenciando a relação 

inversamente proporcional entre o número de nódulos e a quantidade de perlita na estrutura. A 

influência do número de nódulos sobre as proporções de perlita e ferrita das outras amostras 

não foi perceptível. 

Em média, as amostras inoculadas com a Pastilha A apresentaram melhores 

valores de resistência à tração, de alongamento e de escoamento do que as amostras 

inoculadas com Fe-Si-Ca-Ba 75% ou com a Pastilha B. As amostras inoculadas com a 

Pastilha B apresentaram menor desempenho em relação a valores de resistência a tração e 

alongamento. 

O processo de inoculação em molde, por natureza, apresenta maior estabilidade 

que o processo de inoculação via jato. No processo de inoculação via jato, há a possibilidade 

de despejar parte do inoculante granulado para fora do molde, comprometendo a inoculação 

do banho e, consequentemente, impactando nas propriedades mecânicas e na contagem de 

nódulos do material, o que não ocorre na inoculação em molde com o depósito de pastilhas 

inoculantes. Assim, apesar de o inoculante Fe-Si-Ca-Ba 75% apresentar o menor custo 

normatizado dentre os materiais inoculantes, e os materiais inoculados com ele apresentarem 

patamares satisfatórios de propriedades mecânicas e contagem de nódulos, a natureza do seu 

processo proporciona instabilidade aos valores de propriedades mecânicas e contagem de 

nódulos. 
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Através dos parâmetros estudados, foi possível concluir que apesar dos valores de 

composição química e propriedades mecânicas de todas as amostras estarem dentro de 

padrões aceitáveis, a Pastilha inoculante A destacou-se como o material inoculante que 

proporcionou as melhores propriedades mecânicas aos materiais, além de melhor estabilidade 

de resultados obtidos apresentando menor desvio entre as propriedades mecânicas 

encontradas para as amostras B e E, e a maior contagem de nódulos por mm².  

A Pastilha inoculante B possui um custo normatizado menor que a Pastilha A, e as 

amostras inoculadas com ela apresentaram propriedades mecânicas, composição química e 

características microestruturais adequadas. As amostras inoculadas com a Pastilha B não 

apresentaram propriedades mecânicas, estabilidade de resultado e elevada contagem de 

nódulos por mm² como as encontradas nas amostras inoculadas com a Pastilha A. Entretanto, 

por apresentar desempenho satisfatório e pela estabilidade proporcionada pelo processo de 

inoculação em molde, surge como opção viável quando não for possível arcar com os custos 

da utilização da Pastilha inoculante A na produção de ferro fundido nodular. 
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