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RESUMO 

Esse trabalho visa à análise da qualidade do ferro fundido nodular comercial 

GGG40 utilizado em peças de máquinas empregadas para pavimentação, e peças 

agrícolas; o estudo será realizado através de ensaios metalográficos; ensaios de 

dureza e também por espectroscopia de energia dispersiva.   

INTRODUÇÃO 

Dentre as ligas de ferro-carbono, os ferros fundidos constituem um grupo 

materiais de grande importância para a indústria, não só devido às características 

inerentes ao material, como também pelo fato de, mediante introdução de elementos 

de liga; aplicação de tratamentos térmicos adequados; e pelo desenvolvimento do 

ferro fundido nodular ter sido viável ao seu emprego em aplicações que 

caracteristicamente são exclusivas dos aços. (CHIAVERINI, 1996) 

O ensaio de dureza Brinell consiste em comprimir lentamente uma esfera de 

aço temperado, de diâmetro D, sobre uma superfície plana, polida e limpa de um 

metal, por meio de uma carga F, durante um tempo t, produzindo uma calota 

esférica de diâmetro d. A dureza Brinell (HB) é a relação entre a carga aplicada (F) e 

a área da calota esférica impressa no material ensaiado (Ac).( SOBRAL, 2009) 

A técnica de análise para a caracterização química dos materiais que tem 

como fundamentação a investigação da interação entre uma fonte de raios X de 

excitação e uma amostra é a espectroscopia de energia dispersiva (BRAGA, 2015). 

OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é analisar o ferro fundido nodular GGG40, utilizado 

em peças de máquinas utilizadas na pavimentação e peças agrícolas gerais. Serão 

realizados ensaios de metalográficos, ensaios de dureza e ensaios de energia 

dispersiva (EDS), a fim de fazer a comparação dos resultados obtidos com o que já 

é existente na literatura especializada no assunto.  

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Os ensaios foram realizados em ferro fundido nodular GGG40 com amostras 

dimensionadas em 15mm x 15mm; sendo 5 amostras embutidas em resina fenólica 

preta. Para os ensaios metalográficos, foi realizado lixamento em politriz 



metalográfica Arotec; o lixamento foi executado com lixas nas seguintes 

granulometrias: 180, 220, 400, 600, 800, 1000, 1200 e polimento com pasta de 

diamantes (9µ, 6µ,3µ e 1µ), posteriormente foi efetuado ataque químico com Nital 

2% (2ml HNO3 + 98ml álcool etílico).  

 Para os ensaios de dureza foram utilizadas 5 amostras sendo realizadas 8 

medidas em cada amostra. As durezas foram obtidas em equipamento Durômetro 

Pantec HRN150, com aplicação de carga de 100N, utilizando esfera de 1/16”. 

 Os ensaios de espectroscopia de energia dispersiva foram realizados no 

equipamento Shimadzu EDX-720 da Escola de Engenharia de São Carlos – USP, 

laboratório de tribologia e compósitos. Foram realizados sete ensaios, com 

atmosfera vácuo e colimador com abertura de 5mm. 

RESULTADOS  

Metalografia 

    

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 
Amostra 4 (STREY 

2014) 

A partir das imagens metalográficas obtidas e de acordo com Strey foi possível 

verificar em uma primeira avaliação semelhança entre a literatura e o estudo. 

Dureza 

Após a realização das oito medidas de dureza Brinell nos cinco corpos de 

prova foram obtidas as médias aritméticas de cada corpo de prova e também os 

respectivos desvios padrões; com esses valores foi possível encontrar a média 

aritmética e também o desvio padrão para o ferro fundido nodular GGG em estudo, 

sendo: 54,0125±3,4520 HB. Os resultados indicaram uma menor dureza do material 

em estudo em comparação com valores encontrados na literatura. 

Energia Dispersiva (EDS) 

 A partir dos ensaios de espectroscopia de energia dispersiva foi possível a 

obtenção dos espectros como ilustrado na figura 1.  



 

Figura 1 – Imagem ilustrativa dos espectros de energia dispersiva. 

 

A composição química do ferro fundido nodular GGG40 em estudo é 

apresentada de acordo com a tabela 2. Os ensaios mostraram a presença residual 

dos seguintes elementos químicos: tântalo, enxofre, zinco, cobre e germânio 

dispersos pelas diferentes amostras ensaiadas. 

Tabela 1 – Composição química do ferro fundido nodular GGG40. 

Elemento químico 
Média aritmética 

(% em massa) 
Desvio padrão 

Ferro 95,1699 0,2089 

Silício 3,5071 0,0759 

Alumínio 0,9049 0,2265 

Manganês 0,2157 0,0044 

Fósforo 0,1107 0,0202 
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