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1. RESUMO 

Ao longo dos anos o ferro fundido se tornou indispensável nas diversas áreas da 

indústria e engenharia devido ao seu baixo custo e as propriedades muito parecidas 

com as dos aços de baixo e médio carbono. Este trabalho tem o intuito de analisar a 

microestrutura desse material que tanto é usado na engenharia civil para saneamento 

básico. Além de relacionar a microestrutura com as propriedades mecânicas do ferro 

fundido nodular, tem-se como objetivo analisar a microdureza da matriz metálica e da 

grafita do ferro fundido nodular (Dúctil). Na primeira etapa do trabalho as amostras 

foram preparadas conforme as normas metalográficas existentes, para assim, 

podermos analisar sua microestrutura a partir de um microscópio óptico e em um 

microscópio eletrônico de varredura. As análises feitas nos microscópios ópticos e 

eletrônico mostraram que nesta microestrutura a matriz encontrada é constituída por 

ferrita e perlita. Na segunda etapa do trabalho está sendo feito ensaios de microdureza 

Vickers nas amostras aqui citadas para logo serem avaliadas e comparadas com a 

literatura científica existente. 

2. INTRODUÇÃO 

Costuma-se definir ferro fundido como as ligas Fe-C cujo teor de carbono se situa 

acima de 2,0% aproximadamente, em quantidade superior à que pode ser retida em 

solução sólida de austenita, de modo que resulta em carbono parcialmente livre, em 

forma de veios ou lamelas de grafita (CHIAVERINI, 2005). A formação da grafita nos 

ferros fundidos é regulada pela composição e pela taxa de resfriamento.  

Os tipos mais comuns de ferros fundidos são os ferros fundidos cinzentos, nodular (ou 

dúctil), branco, maleável e grafita compactada. Os ferros fundidos são usados em 

geral para resistência ao desgaste, isolamento de vibrações, componentes de grandes 

dimensões, peças de geometria complicada, peças onde a deformação plástica é 

inadmissível. Quando a grafita está na forma de nódulos, os ferros fundidos são 

chamados de nodulares ou esferoidais (FRANCKLIN, 2009). O ferro fundido nodular 

também pode ser chamado de ferro fundido dúctil, nome devido a sua boa ductilidade 

quando comparada a outros tipos de ferro fundido. Esse material possui um baixo 

custo de produção, além de sua fácil produção, este fato faz com que o ferro nodular 

seja muito utilizado na indústria, principalmente quando se trata de maior resistência 

mecânica.  



Algumas das aplicações típicas para o ferro fundido nodular (Dúctil) incluem válvulas 

corpos de bombas, virabrequins, engrenagens, além de ser utilizado na produção de 

tubulações, juntas, conexões e outras peças ligadas ao saneamento básico 

(CALLISTER, 2013). 

3. OBJETIVO 

Neste atual trabalho, o principal objetivo é uma análise da microestrutura do ferro 

fundido nodular, relacionando a microestrutura, a microdureza e as propriedades 

mecânicas encontradas neste material. 

 4. METODOLOGIA  

Seguindo as técnicas metalográfica existentes, neste trabalho as amostras de ferro 

fundido nodular foram submetidas a uma preparação metalográfica a fim de revelar e 

analisar sua microestrutura. O trabalho foi realizado em etapas de corte, lixamento, 

polimento, microscopias sem ataque, ataque químico, microscopias com ataque e 

análises do material obtido. Está ocorrendo também uma outra etapa que visa calcular 

a microdureza do material, para assim comparar os resultados obtidos com a literatura 

cientifica possibilitando uma melhor análise do trabalho. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A primeira etapa foi a de preparação das amostras, conforme os passos a seguir: 

seccionar as amostras utilizando uma cortadeira metalográfica; embutir a frio as 

amostras com baquelite; lixar as amostras utilizando uma politriz, lixadeira 

metalográfica, com lixas de carbeto de silício com seis granulometrias distintas, 

obedecendo a seguinte sequência: 180, 220, 320, 400, 600, 1200, verificando 

periodicamente a superfície no microscópio óptico até atingir um melhor acabamento; 

polir as amostras para a remoção dos danos introduzidos pelo lixamento e também 

para proporcionar uma superfície plana e lisa, sem deformações, livre de riscos e com 

alta refletividade; imediatamente após o polimento lavar as amostras com água e 

secá-las com um jato de ar quente a fim de isentá-las de qualquer impureza que possa 

dificultar a visualização da superfície. Após a preparação das amostras, elas foram 

analisadas no microscópio ótico, sem ataque (Figura 1), e com ataque Nital 3% para 

analisar e determinar os microconstituintes presentes no ferro fundido nodular, como 

mostrado na Figura 2.  



 

Figura 1 – Ferro fundido nodular.  

Sem ataque. Aumento de 400X. 

 

Figura 2 – Ferro fundido nodular.  

Ataque: Nital 3%. Aumento de 400X. 

A Tabela 1 apresenta a análise da composição química do ferro fundido nodular. Além 

das etapas do trabalho até aqui realizadas, também serão realizados ensaios de 

microdureza Vickers utilizando o microdurômetro Time DHV-1000. 

Tabela 1 – Composição química do ferro fundido nodular. 

Fe % C % Si % Mn % P % Mg % Ti % Al % Cr % 

96,133 3,37 3,221 0,503 0,104 0,097 0,03 0,024 0,024 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O presente trabalho até o momento tem correspondido ao planejado tanto no 

cronograma como nos primeiros resultados encontrados nas micrografias, onde as 

amostras analisadas de ferro fundido sem ataque (Figura 1) mostram a regularidade 

no espaçamento entre os nódulos de grafita, o que podemos concluir que a grafita tem 

distribuição homogênea na matriz ferrítica/perlítica. Essa matriz ferrítica/perlítica foi 

observada na amostra com ataque, na Figura 2 com o aumento de 400X ficou 

evidenciado a microestrutura “olho de boi”. Demais conclusões, como a dureza do 

ferro fundido nodular serão obtidas ao longo da execução do trabalho. 
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