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RESUMO 

 

 

O ferro pudlado é um material histórico, produzido entre o final do século XVIII e o início do 

século XX e amplamente utilizado nesse período. A construção de pontes e viadutos 

constituiu uma das aplicações mais usuais deste material. Assim, muitas destas estruturas 

centenárias encontram-se ainda em pleno funcionamento apresentando ainda um valor 

histórico importante. Deste modo, a avaliação das condições em que estas estruturas se 

encontram atualmente exige uma abordagem pormenorizada da microestrutura e das 

propriedades mecânicas, que vem sendo efetuada por diversos autores. Neste trabalho 

realizou-se um levantamento da produção científica formulada a partir dos estudos de pontes e 

viadutos erguidos em ferro pudlado. São apresentadas também características históricas do 

seu uso, bem como do desenvolvimento e fabricação deste material. 

 

Palavras-Chave: Ferro pudlado, Composição química, Microestrutura, Propriedades 

mecânicas, Pontes e viadutos. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

Puddling iron is a historical material, produced between the late eighteenth century and the 

early twentieth century and widely used. The construction of bridges and viaducts constituted 

one of the most common applications of this material. Therefore, many of these centenary 

structures are still in full operation and have an important historical value. Moreover, the 

evaluation of conditions that these structures currently work requires a detailed approach of its 

microstructure and mechanical properties, so that several authors are studying this material. In 

this work a survey of the scientific production formulated from the studies of bridges and 

viaducts erected in wrought iron was carried out. Also presented are historical characteristics 

of its use, as well as the development and manufacture of this material. 

Keywords: Puddling iron, Chemical composition, Microstructure, Mechanical properties, 

Bridges and viaducts. 
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1  INTRODUÇÃO  
 

A operação de estruturas de avançada idade se torna um fenômeno comum na 

atualidade e o problema torna-se particularmente drástico no setor das pontes veiculares e 

ferroviárias. Na Europa, a idade de 68% destas pontes ultrapassa os 50 anos, enquanto que 

28% têm mais de 100 anos. Nos Estados Unidos, existem cerca de 590 mil pontes, sendo que 

38% destas excederam seus 40 anos de operação. A antiguidade das pontes americanas é 

apontada pelo Relatório da Associação Americana de Rodovias Estaduais e Funcionários de 

Transporte (AASHTO), como um dos cinco problemas mais importantes da infraestrutura de 

estradas americanas (LESIUK & SZATA, 2011). 

Muitas destas pontes envelhecidas encontram-se nos dias de hoje em plena utilidade 

e outras tantas, embora já inutilizadas, constituem um rico patrimônio histórico. A 

manutenção de tais estruturas requer métodos de diagnósticos precisos e frequente avaliação 

de sua condição através de procedimentos especiais, que diferem dos adotados em 

regulamentos normativos para estruturas modernas. 

Para as estruturas erguidas na virada dos séculos XIX e XX, a diversificação das 

condições operacionais, bem como características peculiares dos materiais utilizados para a 

sua construção exigem abordagem individualizada na avaliação de sua condição. Deve-se 

atentar que muitas das estruturas construídas nos séculos XIX e XX foram feitas de ferro 

pudlado ou ferro fundido. Apesar dos aços antigos frequentemente satisfazerem os critérios de 

resistência fundamentais baseados em ensaios de tração estáticos, a tendência para a quebra 

frágil desses aços implicam na utilização de outras caracterizações e critérios de estimação de 

resistência além daqueles estabelecidos para os aços atuais de baixo carbono. 
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Neste sentido, observa-se em tais materiais uma tendência da degradação da 

microestrutura. Recentemente, detectou-se um número crescente de publicações sobre os 

métodos de diagnóstico e as formas de avaliar a condição de ferro pudlados envelhecidos. 

Com base neste cenário, propõe-se realizar um levantamento dos estudos já realizados sobre 

as condições em que estruturas de ferro pudlado se encontram na atualidade, tais como pontes 

erguidas entre os séculos XIX e XX. 
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2 FERRO PUDLADO 

 

2.1 HISTÓRICO  

 

O ferro é o quarto elemento mais abundante na superfície da Terra e vem sendo 

utilizado pelo homem desde a pré-história. O advento de sua utilização trouxe o início da 

Idade do Ferro, cerca de 1200 anos a.C., caracterizada pela substituição em grande escala do 

cobre pelo ferro em ferramentas, armas e outros implementos. Foi utilizado pela primeira vez 

no sudoeste ou centro-sul da Ásia, provavelmente na região do Cáucaso ou na Índia. A 

escassez de cobre e estanho durante a Idade do Bronze levou os ferreiros à adoção e 

exploração dos minérios de ferro mais abundantes para suprimento de materiais e, 

posteriormente, ao desenvolvimento de técnicas de fundição de ferro em grande parte do 

mundo antigo. A razão para o desenvolvimento simultâneo de fundição de ferro em vários 

locais geográficos diferentes foi o colapso das rotas comerciais de cobre, que afetou muitas 

nações do mundo antigo, embora o ferro não o tenha substituído completamente (BOUW et 

al. 2009). 

A produção do ferro era realizada em pequenos fornos, herdados da produção de 

cobre e estanho, desenvolvidos durante a idade do bronze. O produto deste processo era uma 

mistura de ferro e escórias denominada bloom. As temperaturas destes fornos não eram 

suficientemente altas para fundir o ferro, mas apenas para torná-lo maleável, o que implicava 

na necessidade de forjá-lo em seguida. O processo era repetido várias vezes, para que se 

removesse a maior quantidade de escória possível, o que o tornava caro e demorado, 

requerendo muito esforço manual e combustível de madeira. Conchas esmagadas ou calcário 

podiam ser adicionados à mistura para facilitar o processo e remover impurezas químicas. 

Contudo, as escórias eram parcialmente removidas através de um processo de martelamento. 

Este processo manteve-se praticamente inalterado durante séculos, especialmente na Europa. 

Drougas (2009) aponta que os primeiros vestígios do alto-forno com carvão como 

material de combustão foram encontrados no vale do Reno no século XV e na Bélgica no 

século XVI. A partir dessa data, foi possível produzir ferro-gusa - o produto obtido 

diretamente do alto-forno sem qualquer tratamento - resultando em uma rápida evolução das 

técnicas de produção de ferro. 
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Em 1709, Abraham Darby, desenvolveu um método viável de produção de 

ferro-gusa com carvão mineral ou coque. Posteriormente, em 1783, durante o advento da 

Primeira Revolução Industrial, Henry Cort implementou o processo puddling de produção de 

ferro pudlado, que reduziu substancialmente o custo de produção e deu início à sua produção 

em escala industrial. Neste processo, abordado com maiores detalhes na seção 2.1.1, o forno 

era aquecido por uma câmara de combustão que continha o carvão de coque. Assim, o ferro 

gusa, ou pig iron, contido dentro do forno era aquecido de forma a evitar o aporte de 

impurezas. O produto obtido nestes fornos era posteriormente submetido à conformação, 

sendo por isto também conhecido por wrought iron ou ferro forjado. Este material 

apresentava uma baixíssima concentração de carbono, o que o levou a ser posteriormente 

denominado por aço pudlado, contudo na época de sua fabricação massiva o conceito de aço 

ainda não estava claramente definido. Drougas (2009) aponta que com o decorrer dos anos 

este processo sofreu melhorias impactando positivamente nas ligas produzidas. 

A definição formal para o ferro pudlado foi dada apenas em 1930 pela American 

Society for Testing Materials (ASTM) como sendo um material a base de ferro a partir do 

qual uma massa solidificada pastosa de ferro metálico altamente refinado, com o qual, sem 

fusão subsequente, é incorporada uma quantidade uniformemente distribuída de escória. 

Segundo Bouw et al. (2009), as razões que levaram o ferro pudlado a ser o material 

mais amplamente utilizado em engenharia a partir da metade do século XIX foram sua maior 

resistência, maleabilidade e ductilidade em relação ao ferro fundido, o material mais 

empregado até então. A demanda por este material atingiu seu pico na década de 1860, devido 

a crescente popularidade dos navios de guerra e à construção de vasta malha ferroviária 

espalhada pelos Estados Unidos. A construção civil também empregou amplamente este 

material. Segundo, Drougas (2009), este foi o material mais utilizado na construção de pontes 

e prédios entre os anos de 1850 e 1890. A Torre Eiffel, mostrada na figura 2.1, é 

provavelmente a mais notória e emblemática entre estas construções. Contudo, à medida que 

o ferro se tornou mais comum, suas aplicações tornaram-se mais diversificadas, sendo 

também amplamente utilizado em utensílios de cozinha, fogões, grelhas, fechaduras, 

ferragens e outros utensílios domésticos.´ç 
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Figura 2.1: Construção da Torre Eiffel, Paris, entre 1888 e 1889 (EIFFEL TOWER – PARIS: 

CONSTRUCTION, 2017). 

 

Durante a Segunda Revolução Industrial, em 1856, Sir Henry Bessemer desenvolveu 

o processo Bessemer, onde utilizava um conversor que consistia em um grande receptáculo 

em forma de pera com orifícios na parte inferior, que permitiam a injeção de ar comprimido. 

Neste processo o conversor era preenchido com ferro-gusa fundido e soprava-se ar 

comprimido através do metal fundido, eliminando assim grandes quantidades de carbono e 

silício em apenas alguns minutos. Outra vantagem deste método é a elevação da temperatura 

de processo, o que permitia que o metal permanecesse completamente fundido, o que não 

ocorria nos fornos puddling (BOUWMAN & PICKOROWSKI, 2004). Um exemplar deste 

tipo de conversor pode ser visto na figura 2.2. 
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Figura 2.2: Conversor Bessemer (BOUWMAN & PICKOROWSKI, 2004). 

 

O processo Bessemer reduziu substancialmente o custo de produção do mild steel – 

um aço estrutural primitivo, com baixo teor de carbono - levando ao gradual declínio da 

produção do ferro pudlado. Estima-se que a produção do mild steel custava duas vezes menos 

que a do ferro pudlado. Além disto, o mild steel possuía propriedades mecânicas superiores às 

do ferro pudlado (BOUW et. al. 2009).  

 

2.1.1 Fabricação do ferro pudlado 

 

O ferro pudlado era produzido em pequenos lotes (cerca de 200-500 kg) em fornos 

puddling, onde o ferro-gusa no estado sólido era fundido parcialmente com os gases quentes 

liberados no processo de queima de hulha ou coque. O carvão mineral era utilizado como 

combustível, o que permitiu o aumento da capacidade produtiva das usinas siderúrgicas 

(BOUWMAN & PICKOROWSKI,2004). 



18 

O forno puddling, cujo desenho esquemático é mostrado na figura 2.3, é uma espécie 

de forno de revérbero. Tais fornos isolam o material processado do contato com o 

combustível, mas permitem o contato com os gases de combustão. O material é aquecido 

através da reverberação nas paredes do forno da radiação emitida no processo de combustão. 

A curvatura do teto do forno retém os gases de combustão antes que estes tenham acesso à 

chaminé. Os gases, por reverberação, entram em contato com o material a ser fundido, 

auxiliando em seu aquecimento. Devido à influência oxidante destes gases, o carbono era 

oxidado antes do ferro-gusa nos fornos puddling, aumentando a temperatura de solidificação 

da liga, que, segundo Lesiuk & Szata (2011), beirava os 1400 ºC. Os autores destacam ainda 

outro efeito originado pela presença dos gases de combustão: a formação de escórias na 

superfície da liga levava à necessidade de misturar continuamente a liga, de modo que se 

propiciava o acesso dos gases oxidantes a todo o seio do metal. Este processo era realizado 

por operários denominados pudladores, que removiam manualmente as escórias através da 

utilização de compridas pás. Tais operários eram parte de uma classe de trabalhadores 

experientes e bem remunerados, mas, segundo Spoerl (2017), estavam continuamente 

submetidos a péssimas condições de trabalho, como pode ser visto na figura 2.4. A inalação 

direta dos gases tóxicos da combustão acarretava doenças que frequentemente os levava a 

óbito por volta dos quarenta anos de idade. 
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Figura 2.3: Esquema de um forno Puddling. A chama está localizada na posição (A) e o ferro-

gusa na posição (B). Em (C) há uma janela na qual os pudladores inseriam as pás para 

misturar o ferro-gusa e remover as escórias. A seta indica o trajeto percorrido pelos gases da 

combustão, que eram produzidos em (A) e eliminados pela chaminé localizada em (D) 

(adaptado de BOUWMAN & PICKOROWSKI,2004). 

A 
B C 

D 
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Figura 2.4: Pudladores remexendo o ferro-gusa com o auxílio de pás durante a produção do 

ferro pudlado (BOUWMAN & PICKOROWSKI, 2004). 

 

No entanto, neste processo não era possível remover completamente estas escórias. 

De acordo com Mamani-Calcina et al. (2016), as inclusões não metálicas típicas do ferro 

pudlado surgiam pelo aprisionamento das escórias não removidas, que por sua vez eram 

produzidas pelas oxidações ocorridas na etapa de refino do ferro-gusa. Deste modo, a 

composição química dos aços pudlados dependia da composição das matérias-primas e 

insumos utilizados em seu processo de fabricação (carvão vegetal, minério, revestimento dos 

fornos, fluxantes, aditivos, etc.) e das temperaturas, condições termodinâmicas e cinéticas 

atingidas no processo, que determinavam a espontaneidade das reações de redução e oxidação 

envolvidas. 

Cremona et al. (2007) apresenta outra característica peculiar do processo de 

fabricação em fornos puddling: a injeção de ar atmosférico, que tornava as ligas ricas em 

nitrogênio. Como sabido, tal elemento endurece a liga por solução sólida intersticial, mas a 

sua baixa solubilidade na ferrita induz à formação de nitretos que afetam as propriedades 
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mecânicas dos materiais assim produzidos. Este fato explica por que a concentração de 

nitretos nestas ligas é elevada em relação aos padrões atuais. 

2.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

Bow et al. (2009) mencionam que a propriedade essencial das estruturas criadas a 

partir do ferro pudlado é a alta heterogeneidade de suas composições químicas e de sua 

estrutura laminar. Devido às peculiaridades no processo fabricação do ferro pudlado 

mencionadas na seção 2.1.1, a composição química destas ligas varia muito de um espécime 

para outro e há grandes quantidades de elementos de liga indesejáveis, presentes em inclusões 

não metálicas. 

Revilla (2005) aponta que o teor médio de carbono nos ferros pudlado encontra-se 

entre 0,018% e 0,030% e que os ferros pudlado fabricados na Europa entre 1850 e 1930 

apresentam grandes semelhanças no conteúdo de carbono, silício, fósforo e enxofre. Esta 

similaridade é explicada pelo fato de que, embora o ferro pudlado seja um material de difícil 

caracterização, a região e momento histórico onde dada liga foi produzida influenciam 

significativamente em suas características. A quantidade de silício presente nos ferros 

pudlados produzidos neste período era da ordem de 0,20%, o que é inferior ao limite 

permitido para os aços estruturais atuais. Em contrapartida, os valores de fósforo chegam a 

0,47%, enquanto o limite estabelecido para os aços modernos é de 0,025%, um valor 95% 

menor. Já o conteúdo de enxofre dos ferros pudlados está próximo ao máximo permitido nas 

especificações atuais e o conteúdo de nitrogênio está em torno de 0,014%. 

 

2.1.1 Comparação com o aço ASTM A36 

 

A tabela 2.1 foi elaborada de forma a sintetizar os resultados obtidos nas análises 

químicas encontradas nos trabalhos de Jesus et al. (2011), Lesiuk & Szata (2011), Lesiuk et 

al. (2017), Revilla (2005), Bowman & Piskorowski (2004) e Moreno & Valiente (2008) para 

pontes erguidas em ferro pudlado. 
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Tabela 2.1: Composições químicas apresentadas na literatura para componentes de pontes e 

viadutos erguidos em ferro pudlado. 

Identificação do Material 
Porcentagem em Peso do Elemento 
C Mn P S Si 

Ponte Eiffel 1878(1)  0,03 0,02 0,46 0,06 0,13 

Ponte Luiz I 1886 (1) 
Amostra I 0,24 0,26 >0,15 >0,15 1,49 
Amostra II 0,21 0,52 >0,15 >0,15 2,07 
Amostra III 0,81 0,24 >0,15 >0,15 2,71 

Pinhão (1) 
Bracing 0,05 0,34 0,04 0,04 <0,01 
Diagonal 0,06 0,40 0,04 0,03 <0,01 

Fão – Diagonal (1) 0,09 0,13 0,14 0,01 0,06 

Pontes do sistema ferroviário de 
Lower Silesia (2) 

Ponte 1 0,08 0,25 0,25 0,01 0,15 
Ponte 2 0,06 0,10 0,20 0,03 0,17 
Ponte 3 0,09 0,20 0,03 0,03 0,02 

Viaduto em Lower Silesia (2) 0,03 0,06 0,03 0,05 0,03 

Estação ferroviária de Wroclaw, 
Polônia (3) 

Bar (rail-
shaped) 

0,06 0,10 0,20 0,03 0,17 

I-beam I220 0,03 0,06 0,03 0,05 0,03 

Ponte 1 – Linha Madrid-
Hendaya (4) 

Amostra I 0,00 0,04 0,48 0,04 0,13 
Amostra II 0,01 0,03 0,41 0,03 0,10 

Ponte 2 – Linha Madrid-
Hendaya (4) 

Amostra I 0,01 <0,02 0,55 0,05 0,38 
Amostra II 0,00 <0,02 0,60 0,07 0,39 

Bell Ford Bridge (5) 
Amostra I 0,01 0,02 0,36 0,07 0,12 
Amostra II 0,03 <0,01 0,25 0,06 0,15 

Ponte rodoviária espanhola (6) 

Amostra retirada 
da alma da viga 

0,03 0,04 0,20 0,03 0,11 

Amostra retirada 
do flange da viga 

0,03 0,03 0,20 0,02 0,11 

(1) JESUS et al. (2011); (2) LESIUK et al. (2017);  (3) LESIUK & SZATA (2011); (4) REVILLA (2005); (5) 

BOWMAN & PISKOROWSKI (2004); (6) MORENO & VALIENTE (2008). 

 

Pode-se observar na tabela 2.1 que a Bell Ford Bridge apresenta diferença 

significativa na composição química das duas amostras testadas. A porcentagem de carbono 

da amostra I corresponde a menos de 30% do carbono presente na amostra II. 

O fósforo é um elemento que ingressa em solução sólida na ferrita, endurecendo-a. 

Em concentrações acima de 0,1%, o que ocorre para praticamente todas as amostras do 

estudo, este elemento é capaz de conferir à matriz uma granulação grosseira e persistente a 

tratamentos térmicos, o que acarreta fragilidade à temperatura ambiente. Teores acima de 

0,4%, como os apresentados na tabela 2.1 para a ponte Eiffel e para as pontes da linha 
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ferroviária Madrid-Hendaya, levam à formação de fósforo eutético no contorno de grãos, 

causando aumento da fragilidade a frio (INFOMET, 2017).  

A tabela 2.2 foi elaborada com a média dos valores apresentados na tabela 2.1 e as 

composições típicas para o ferro pudlado e para o aço ASTM A36. 

 

Tabela 2.2: Comparação entre as médias dos teores apresentados na tabela 2.1, valores típicos 

para o ferro pudlado e para o aço ASTM A36. 

Identificação do Material 
Porcentagem em Peso do Elemento. 

C Mn P S Si 

Média dos valores da tabela 2.1 0,03 0,06 0,20 0,04 0,13 

Valores típicos -Lesiuk et al. (2017) 0,02 – 0,15 0,20 – 0,50 0,03 – 0,06 Variável Variável 

ASTM A36 (máx.) 0,26 (*) 0,04 0,05 0,40 

(*) Por cada 0,01% de redução de conteúdo de C máximo, um aumento de 0,06% de Mn será admitido com um 
máximo de ate 1,35%. 

 

A partir da tabela 2.2, pode-se observar que o teor médio de manganês ficou muito 

abaixo dos valores típicos propostos por Lesiuk et al. (2017). Os níveis de fósforo 

encontrados foram elevados quando comparados com os teores preconizados para os aços 

modernos. 

 

2.2 MICROESTRUTURA 

 

O ferro pudlado e os aços com baixa quantidade de carbono apresentam estrutura 

formada quase que totalmente por grãos de ferrita. A ferrita é caracterizada por ser uma 

solução sólida intersticial de carbono em ferro alfa, que apresenta estrutura cúbica de corpo 

centrado (CCC) com solubilidade de 0,008% à temperatura ambiente. É um constituinte de 

baixa dureza e alta ductilidade nos aços (CALLISTER, 2002). Segundo Cremona et al. 

(2007), os ferros pudlados apresentam uma microestrutura bastante heterogênea, composta 

por matriz ferrítica com grande quantidade de inclusões e precipitados e grãos de diversos 

tamanhos. As escórias nestes ferros são tão grosseiras que chegam a medir centímetros, como 
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pode ser visto na figura 2.5, que mostra uma escória com mais de dois centímetros 

encontradas na Penns Creek Bridge. 

 

 

Figura 2.5: Escória com mais de 2 cm de comprimento encontrada na Penns Creek Bridge. 

(BUONOPANE & KELTON, 2008). 

 

2.2.1   Métodos de caracterização da microestrutura  

 

Segundo Drougas (2009), o ferro pudlado pode ser identificado por investigação 

microscópica metalográfica. A matriz de ferrita, as distribuições de escória e a baixa presença 

de perlita ajudam a identificar a liga. Os ensaios podem ser realizados em campo, mas os 

resultados obtidos na análise em laboratório são mais precisos. Os métodos mais amplamente 

utilizados para estas investigações são a Microscopia Óptica (MO), que utiliza feixes de luz 

visível que incidem nas amostras e são refletidos até o observador, e a Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV), onde feixes de elétrons são emitidos por um filamento capilar de 

tungstênio, por meio da aplicação de uma diferença de potencial. A formação das imagens no 

MEV se dá através da transcodificação da energia emitida pelos elétrons secundários, que 

surgem da interação entre o feixe incidente e os átomos da amostra. A ampliação obtida pelo 

MEV é ordens de grandeza superior à obtida por MO. A figura 2.6 mostra uma comparação 

entre imagens da microestrutura do ferro pudlado obtidas através dos dois métodos. 
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Figura 2.6: Microestrutura do ferro pudlado: À esquerda, obtida por MO (DEMIR, 2011), à 

direita, obtida por MEV (JESUS et al., 2011). 

 

2.2.2  Escórias e inclusões 

 

Segundo Batista et al. (2017), escórias e inclusões geram descontinuidades na matriz 

metálica, acarretando diversas consequências. As altas concentrações de tensão originadas 

destas descontinuidades levam ao aumento da energia interna e aceleram a cinética das 

reações químicas. Atuam também como barreiras que impedem o movimento das 

discordâncias e inibidores do crescimento de grão, por dificultarem mecanicamente o 

movimento intercristalino. Estes últimos efeitos levam diretamente ao aumento da fragilidade 

e diminuição da ductilidade do material. Outros efeitos são dependentes da composição 

química, tamanho, forma, quantidade e distribuição das escórias e inclusões na matriz. 

O ferro pudlado apresenta grande quantidade de inclusões, distribuídas de forma 

heterogênea e com grande variação em tamanho e formato. Esta configuração compromete 

suas propriedades mecânicas, pois aumentam a propensão à ruptura por fadiga – uma vez que 

impõem limitações às deformações plásticas - e originam altas concentrações de tensão. 

De acordo com Cremona et al. (2007), as escórias formam alongadas lâminas 

intercaladas com a matriz ferrítica do ferro pudlado, levando a propriedades anisotrópicas e 

reduzindo sensivelmente a ductilidade e a resistência ao impacto na direção transversal ao 

sentido de alongamento das lâminas. Estes ferros frequentemente contêm carbonetos e 

nitretos, que provocam o aumento da dureza e fragilidade da matriz. O enxofre e fósforo 
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ponte D. Pedro II, localizada na Bahia e construída na Escócia no século XIX. 
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2.7: Microestrutura representativa das inclusões de escória da Ponte D. Pedro II. (MAMA

 

também são encontrados nestes materiais causando efeitos perniciosos, como a fragilidade a 

Um exemplo bastante característico da distribuição de inclusões

ponte D. Pedro II, localizada na Bahia e construída na Escócia no século XIX. 

a análise realizada por Maman-Calcina et al. (2016), a ponte possui inclusões multifásicas, 

com aproximadamente 6% da fração volumétrica do material sendo composta por inclusões e 

permitiu aos autores inferir que o material investigado trata

Os autores obtiveram a microestrutura das amostras da ponte através de MEV. As 

inclusões multifásicas, compostas por dendritas 

aparentemente trifásica e com vazios. 

Microestrutura representativa das inclusões de escória da Ponte D. Pedro II. (MAMA

CALCINA et al. 2016). 
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efeitos perniciosos, como a fragilidade a 

Um exemplo bastante característico da distribuição de inclusões no ferro pudlado é a 

ponte D. Pedro II, localizada na Bahia e construída na Escócia no século XIX. De acordo com 

ponte possui inclusões multifásicas, 

terial sendo composta por inclusões e 

inferir que o material investigado trata-se de um ferro 

Os autores obtiveram a microestrutura das amostras da ponte através de MEV. As 

multifásicas, compostas por dendritas wüstita (fase rica em 

 

Microestrutura representativa das inclusões de escória da Ponte D. Pedro II. (MAMAN-
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2.8: Imagens MEV mostrando as escórias da Ponte D. Pedro II (MAMAN-CALCINA et al., 

2016). 

 

A composição percentual das inclusões encontradas nas amostras encontra-se 

sintetizada na tabela 2.3. Os resultados são divididos em três grupos em valores percentuais: o 

primeiro para as inclusões encontradas dispersas na matriz ferrítica (MF), o segundo para os 
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aglutinados de inclusões multifásicas (IMF) e o terceiro para a fase wüstite (FW), encontrada 

dentro dos agrupamentos multifásicos. 

 

Tabela 2.3: Composição química média(em fração volumétrica) das inclusões encontradas na 

ponte D. Pedro II. (Adaptado de MAMAN-CALCINA et. al. 2016) 

 
MgO SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO Al2O3 FeO 

MF 
0,1 ± 
0,1 

18,0 ± 
4,0 

13,0 ± 
6,0 

0,1 ± 
0,1 

0,4 ± 
0,3 

0,2 ± 
0,2 

0,1 ± 
0,1 

3,4 ± 
0,7 

2,0  ± 
1,0 

63,0  ±  
2,0 

IMF 
0, 1± 
0,1 

10,0 ± 
4,0 

8,0 ± 
6,0 

0,1 ± 
0,1 

0,2 ± 
0,2 

0,6 ± 
0,3 

0,3 ± 
0,2 

2,0  ± 
1,0 

1,6 ± 
0,5 

77,0  ± 
9,0 

FW 
0,1 ± 
0,1 

0,8 ± 
0,3 

0,1 ± 
0,1 

- 
0,1 ± 
0,1 

0,9 ± 
0,1 

0,5 ± 
0,2 

0,9 ± 
0,4 

0,5 ± 
0,1 

96,0 ± 
1,0 

 

 

2.2.3 Efeitos do processo de envelhecimento na composição da microestrutura 
 

 

O processo de envelhecimento aumenta a dureza do material através da precipitação, 

podendo ser provocado por meio de tratamentos térmicos à temperaturas elevadas ou 

ocorrendo lentamente a temperatura ambiente. Durante o processo, ocorre a dissolução de 

elementos de liga, criando precipitados que dificultam o movimento das discordâncias na 

estrutura cristalina, causando o endurecimento do material (CALLISTER, 2002). De acordo 

com Lesiuk & Szata. (2011), este processo ocorre naturalmente no ferro pudlado e leva à 

decomposição da perlita em ferrita e em precipitados de carbonetos e nitretos dentro dos grãos 

e de cementita no contorno dos grãos. 

Lesiuk et al. (2017) analisaram a microestrutura e propriedades mecânicas de 

estruturas centenárias erguidas no distrito de Lower Silesia na Polônia. O estudo foi realizado 

em duas etapas, onde um grupo de amostras foi analisado tal como recebido, no que foi 

chamado pelos autores de estado de pós-operação. Outro grupo foi submetido a um 

tratamento térmico de normalização antes de ser caracterizado por ensaios específicos. A 

normalização foi realizada com o aquecimento das amostras a 950ºC por duas horas, seguido 

por resfriamento ao ar. Esta proposta é justificada pela necessidade de avaliar o grau de 

degradação das peças e pela falta de materiais contemporâneos para se estabelecer uma 

comparação adequada, uma vez que as modernas tecnologias de produção de aços são muito 
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diferentes daquelas empregadas nos séculos passados. É considerado que, após a 

normalização, a microestrutura do material investigado pode ser tratada como próxima ao 

estado de equilíbrio. Naturalmente, um tratamento térmico não altera o número e a orientação 

de inclusões não metálicas, bem como a composição química. 

Parte das amostras estudadas foi retirada de um fragmento de um viaduto feito de 

ferro pudlado erguido na cidade de Brochocin, que pode ser visto na figura 2.9. As 

microestruturas destas amostras foram estudadas através de MEV. As imagens obtidas a partir 

do estado de pós-operação exibem irregularidades no tamanho dos grãos, presença de 

inclusões não metálicas e forte presença de precipitados (carbonetos e nitretos), como pode 

ser observado na figura 2.10. 

 

 

Figura 2.9: Seção do viaduto localizado em Brochocin (LESIUK et al.,2017). 

 

 

Figura 2.10: À esquerda: micrografia da amostra no estado de pós-operação. À direita: 

precipitados intragranulares na ferrita(LESIUK et al.,2017). 
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Na comparação entre o estado normalizado e o estado de pós-operação, foi possível 

observar aumento do tamanho de grãos e diminuição da quantidade de precipitados 

significativos, como fica ilustrado nas imagens da figura 2.11. De acordo com Lesiuk e 

demais autores, estas diferenças indicam um elevado grau de envelhecimento da amostra no 

estado de pós-operação. 

 

 

Figura 2.11: Micrografias obtidas por microscopia ótica das amostras do viaduto de 

Brochocin mostrando o tamanho de grãos, contornos e inclusões. À esquerda: imagem obtida 

no estado de pós-operação. À direita: imagem obtida no estado normalizado (LESIUK et al., 

2017). 

 

Em um estudo anterior, realizado em 2015, Leisuk e colaboradores já haviam 

investigado a deposição de precipitados na matriz ferrítica de ferros pudlados. Eles analisaram 

as estruturas da estação ferroviária de Wroclaw, Polônia, segundo o mesmo critério de análise 

nos estados de pós-operação e normalizado descritos. As conclusões colhidas estão de acordo 

com as obtidas no estudo de 2017. 

As amostras da estação ferroviária possuíam, em média, quatro vezes mais manganês 

do que as amostras do viaduto e porcentagens muito próximas para os demais componentes. 

A identificação dos tipos de inclusões não metálicas foi utilizada através do espectro de 

energia de raios-x, que revelou inclusões multifásicas com uma participação dominante de 

silicatos e uma parcela relativamente baixa de compostos de oxigênio e fósforo. Observou-se 

que a normalização alterou significativamente a microestrutura do aço, principalmente através 

da queda significativa nos produtos dos processos de precipitação dentro dos grãos de ferrita. 
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Na figura 2.12, são mostradas as microestruturas de duas amostras, uma no estado de 

pós-operação e outra no estado normalizado. As regiões indicadas pela letra A correspondem 

às inclusões não metálicas. As setas B indicam a deposição de cementita que envolve os grãos 

de ferrita. É possível observar a diminuição da espessura destes envelopes no estado 

normalizado. As regiões indicadas por C contém relevante percentual de precipitados. A 

amostra do estado de pós-operação exibe forte deposição de precipitados, enquanto a amostra 

no estado normalizado apresenta quantidade significativamente reduzida. Na região D houve 

o desaparecimento dos precipitados. Salienta-se no estudo que o processo de normalização 

não removeu completamente a presença de precipitados, o que indica um alto grau de 

decomposição da microestrutura. 

 

 

Figura 2.12: Comparação entre a microestrutura do ferro pudlado retirada da estação 

ferroviária de Wroclaw. À esquerda, imagem do estado de pós-operação e, à direita, imagem 

do estado normalizado (LESIUK et al., 2017). 

 

2.2.4 Efeitos do processo de laminação na microestrutura  

 

Drougas (2009) discorre sobre a importância do processo de laminação nas 

propriedades finais do ferro pudlado. Devido a este processo, as inclusões são dispostas 

longitudinalmente nas placas e perfis, o que leva a uma resistência mecânica de 

aproximadamente 15% maior nesta direção. Repetidos passes de laminação são capazes de 

produzir um material de maior qualidade, pois diminuem e distribuem uniformemente as 
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inclusões de escória ao longo do material, entretanto, não são indicados mais do que seis 

passes. Segundo Revilla (2005), as escórias formam finas lâminas dentro da matriz ferrítica, 

assim como as ilustradas na figura 2.13. Esta configuração confere uma baixa resistência 

mecânica na direção da espessura, pois a chapa se comporta como um conjunto de chapas de 

ferrita separadas por laminas de escória. Tal característica favorece o descolamento das 

chapas de ferro pudlado, que pode ser observado na figura 2.14. 

 

 

Figura 2.13: Microestrutura típica do ferro pudlado, com a presença de escórias em forma de 

lâminas (CREMONA et al., 2007). 
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Figura 2.14: Placa de ferro pudlado apresentando descolamento após ser submetida a teste de 

flexão (MAYORGA et al., 2013). 

Lesiuk & Szata (2011) apresentam imagens obtidas através de microscopia ótica de 

amostras do material de construção da Central Pomorski Bridge, erguida em 1885 na cidade 

de Wroclaw na Polônia. A microestrutura do material desta ponte encontra-se altamente 

tomada por inclusões, como pode ser visto na figura 2.15 (a). A figura 2.15 (b) mostra 

claramente a alternância entre lâminas de escória e de matriz ferrítica, assim como numerosos 

precipitados que são sinais da degradação da microestrutura, tais como nitretos e carbonetos 

intragranulares. Nessa imagem, precipitados de Fe3C III nos contornos de grão são marcadas 

pelas setas. 
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Figura 2.15: Micrografias obtidas da estrutura da ponte Central Pomorski Bridge: (a) Área 

contendo intensa concentração de inclusões não metálicas. (b) Região com sintomas de 

degradação com intensa precipitação (LESIUK & SZATA, 2011). 

 

2.3 RESISTÊNCIA À CORROSÃO  

 

Drougas (2009) aponta que a maior parte das ligas de ferro pudlado apresenta 

resistência à corrosão superior às das ligas de aço estruturais atuais, em franco contraste com 

as baixas propriedades mecânicas. Os fatores que levam a esta melhor resistência são o baixo 

conteúdo de carbono, a presença de fósforo e, por ação indireta, o acabamento superficial 

áspero, que possibilita a melhor fixação de revestimentos. Entretanto, às variações na origem 

do minério de ferro e do processo de fabricação do ferro pudlado podem agir em detrimento 

desta propriedade. 

Neste sentido, as inclusões, com composição química totalmente distinta da matriz, 

propiciam a possibilidade de ataque corrosivo localizado (causado por pites e frestas, por 

exemplo), principalmente na interface inclusão-matriz, que é caracterizada por ser uma região 

de alta energia. Além disso, alguns estudos apontam que a presença de enxofre e de íons de 

cloro diminui à resistência à corrosão. 
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2.4 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

Na atualidade, as propriedades de materiais estruturais são bem conhecidas, pois é 

normativa a realização de ensaios mecânicos de homologação e controle, mas também porque 

as modernas técnicas de fabricação são capazes de garantir a homogeneidade dos produtos. 

No entanto, Revilla (2005) aponta que nos séculos XVIII, XIX e início do século XX estas 

condições eram muito diferentes. 

Conforme comentado, o processo de fabricação do ferro pudlado ficava exposto a um 

alto grau de contaminação, e sua composição química e microestrutura, variavam 

consideravelmente de acordo com o país de origem e o período histórico da produção. Estas 

diferenças impactam diretamente nas propriedades mecânicas, que ficam sujeitas a grandes 

variações dependendo da distribuição de inclusões e seu fibramento na matriz ferrítica. 

Desta forma, se faz necessária a análise individual das pontes históricas. Nas seções 

seguintes apresenta-se uma descrição das características mecânicas deste material, 

acompanhadas dos resultados obtidos por diversos autores no estudo das pontes de aço 

pudlado ao redor do mundo. 

 

2.4.1 Resistência à tração  

 

A abordagem convencional para a avaliação das propriedades mecânicas de um 

material baseia-se na realização de ensaios de tração em corpos de prova retirados da estrutura 

que se deseja avaliar. Para o ferro pudlado, no entanto, esta abordagem encontra limitações. 

Devido à alta anisotropia deste material, um número limitado de espécimes não é capaz de 

representar estatisticamente o comportamento do material. A retirada de um número 

substancial de corpos de prova esbarra no risco de colapso da estrutura. Paradoxalmente, há a 

necessidade de realizar testes em cada grupo de membros da estrutura, incluindo-se membros 

críticos, aumentando, deste modo, a dificuldade de caracterizar a estrutura. Além destes 

fatores, é comum ocorrerem reparos e substituições de componentes ao longo dos anos em 

pontes e viadutos, sendo empregados para tanto materiais diferentes dos originais. 



36 

Na tabela 2.4, são apresentadas algumas das propriedades mais comumente avaliadas 

na literatura para pontes e viadutos de ferro pudlado: tensões limite de escoamento (σLE) e de 

resistência mecânica (σLR) e os parâmetros de ductilidade, deformação especifica (ε) e 

redução de área (φ). Consta também na tabela a razão σLE/ σLR, pois, segundo Lesiuk et al. 

(2015), esta razão pode ser considerada uma medida da degradação de uma estrutura. 

Segundo os autores, o limite de escoamento do ferro pudlado está acima do encontrado nos 

aços atuais, mas, em contrapartida, o limite de resistência está abaixo do esperado para 

materiais modernos. Além de pontes e viadutos, foram incluídos os dados obtidos por Lesiuk 

et al. (2016) para a estação ferroviária de Wroclaw. Os autores consultados para a confecção 

desta tabela foram Jesus et al. (2012), Buonopane & Kelton (2008), Revilla (2005), Lesiuk et 

al. (2016), Bowman & Piskorowski (2004) e Gordon & Knopf (2005). 
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Tabela 2.4: Propriedades mecânicas médias para diversas pontes e viadutos obtidos em 

ensaios de tração em ferro pudlado. 

Identificação do Material 
σLE σLR σLE/ σLR ε φ 

[MPa] [%] 
Ponte Eiffel (1) 292 342 0,854 8 12 
Ponte Luiz I(1) 303 397 0,763 21 27 
Ponte Fão(1) 220 359 0,613 23 13 

onte Pinhão (1) 306 361 0,848 33 71 
Penns Creek Bridge (2) 169 270 0,626 25 20 

Ponte em Berlim de 1890 (3) 209 316 0,661 18 - 
Média encontrada por Brühwiller para 13 

pontes suíças construídas entre 1884 e 1891 
(3)

227 388 0,582 40 - 

Viaduto em Brochocin (Distrito de Low 
Silesia, Polônia) (4) 

286 360 0,794 15 34 

Viga da estação ferroviária de Wroclaw, 
Polônia (4) 

272 369 0,737 15 24 

Šilutė Bridge (média dos grupos de 
amostras) (5) 

270 373 0,724 15 18 

Aldrich Change Bridge 
(6) 

Conjunto de 
amostras I 

275 384 0,716 28 34 

Conjunto de 
amostras II 

234 344 0,680 26 35 

Schoellkopf Bridge (6) 
 

Conjunto de 
amostras I 

275 366 0,751 27 34 

Conjunto de 
amostras II 

292 362 0,807 26 33 

Conjunto de 
amostras III 

268 378 0,709 27 33 

(1) JESUS et al. (2012); (2) BUONOPANE & KELTON (2008); (3) REVILLA (2005); (4) LESIUK et al. (2016);  
(5) BOWMAN & PISKOROWSKI (2004); (6) GORDON & KNOPF (2005). 

 

A média dos valores mostrados tabela 2.4 são comparados com os valores 

tipicamente encontrados para os ferros pudlado, segundo Lesiuk, et al. (2016), e com os 

valores típicos para o aço o ASTM A36, um aço moderno que é amplamente utilizado em 

projetos estruturais, na tabela 2.5. 
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Tabela 2.5: Comparação entre as propriedades médias das estruturas relacionadas na tabela 

2.4, os valores típicos registrados por LESIUK et al. (2016) e o aço ASTM A36. 

Identificação do Material 
σLE σLR 

σLE/ σLR 
ε φ  

[MPa] [%] 

Média dos valores reportados na 
tabela 2.4 

272 362 0,724 25 33 

Valores típicos (LESIUK et al., 
2017) 

220-280 330-400 
0,550-
0,849 

<25 - 

ASTM A36 (mín.)  250 400-550 0,620 23 - 

 

Observa-se que os valores médios obtidos estão dentro do intervalo proposto por 

Lesiuk, et al. (2016) e que as propriedades do aço ASTM A36 coincidem com a faixa de 

valores típicos de ferro pudlado. Percebe-se também que, em média, as estruturas listadas na 

tabela 2.4 apresentam degradação superior à do aço ASTM A36. 

Apesar das propriedades mecânicas de tração médias estarem em anuência com os 

valores listados por Lesiuk et al. (2017), muitas pontes apresentam resultados fora da margem 

esperada. Um caso muito especial é o da Penns Creek Bridge, que apresenta os limites de 

escoamento e de ruptura abaixo dos valores propostos por Lesiuk et al. e da média do grupo. 

A relação σLE/ σLR, neste caso, está muito próxima ao valor obtido para o ASTM A36, mas 

suas propriedades estão abaixo do usualmente exigido em projetos de engenharia modernos. 

 

2.4.2 Dureza  

 

O ensaio de dureza é uma técnica simples da caracterização das propriedades 

mecânicas que pode ser realizada em campo sendo, em determinados casos, considerada 

como não destrutiva, tal como aquela baseada no principio da impedância ultrassônica de 

contato (UCI). Assim sendo, a caracterização desta propriedade pode resultar muito produtiva 

em estruturas metálicas pudladas em serviço, já que o desenvolvimento e a intensificação dos 

processos de degradação causam um aumento significativo na dureza do ferro pudlado, 

favorecendo a fratura frágil (BOWMAN & PISKOROWSKI, 2004). 
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Como supracitado, é bastante discutido o efeito do processo de envelhecimento no 

aumento da dureza no ferro pudlado, mas são poucos os autores que apresentam dados sobre 

os ensaios realizados. A tabela 2.6 sintetiza os dados encontrados nos trabalhos de Navasaitis 

et al. (2003), Bowman & Piskorowski (2004) e Buonopane & Kelton (2008). 

 

Tabela 2.6: Valores das durezas das pontes e viadutos de ferro pudlado encontradas na 

literatura. 

Identificação da amostra Tipo de dureza 
Valores 

mínimos e 
máximos 

Valor médio 
ou range 

típico 

Valores típicos para vigas I de ferro pudlado(1) Rockwell B - 71 a 84 

Penns Creek Bridge (1) 
Rockwell B 55 e 74 65 

Brinell (BHN) 111 e 147 127 

Šilutė bridge (2) HV200 (MPa) 1600 e 2000 - 

Bell Ford Bridge (3) Rockwell B - 70 

Valores médios encontrados por Sparks nas 

pontes americanas do século XIX e início do 

século XX (3) 

Brinell (BHN) N/A e 160 95 a 130 

Valores típicos para 

componentes estruturais de 

pontes de ferro pudlado (3) 

Vigas 

Brinell (BHN) 

N/A e 130* 95 a 120 

Pinos N/A e 145 120 a 140 

Eyebars N/A e 140 100  a 120 

(1) BUONOPANE & KELTON (2008); (2) NAVASAITIS et al. (2003) ; (3)BOWMAN & PISKOROWSKI (2004)  

 

Segundo Gordon & Knopf (2005), o conteúdo de carbono é o primeiro de vários 

fatores que influenciam a ductilidade e dureza do ferro pudlado. O carbono retido em solução 

sólida intersticial na ferrita pode aumentar a dureza do material. O segundo fator desempenha 

um papel tão significativo quanto o primeiro: a presença de fósforo nestes ferros. Conforme 

explicado na seção 2.2.1, não havia por aquela época um controle efetivo sobre o teor deste 

elemento na liga, embora Pudladores habilidosos conseguissem retirar as escórias antes que se 

iniciasse o processo de ebulição do carbono, obtendo um bom controle da quantidade de 

fósforo presente em suas ligas. Contudo, o nível de habilidade requerida para tal operação era 

muito alta e atingida apenas por alguns poucos fabricantes. Como consequência, a maior parte 

das ligas produzidas apresentam teores consideráveis deste elemento fragilizante. Ressaltasse 
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ainda, que as quantidades de fósforo presentes em solução sólida na matriz e nas escórias são 

aproximadamente as mesmas, mas apenas a parcela em solução sólida impacta na dureza e 

ductilidade do ferro pudlado. 

Navasaitis et al. (2003) apontam que na ausência de carbono o fósforo torna, em 

geral, as ligas mais resistentes sem impactar seriamente em sua ductilidade. Entretanto, a 

concentração de carbono nos ferros pudlados, mesmo sendo baixa, já é suficiente para que o 

fósforo seja capaz de reduzir significativamente sua ductilidade. Ressalta-se ainda que o 

fósforo difunde no ferro muito mais lentamente do que no carbono, e sua distribuição em 

ferro pudlado é invariavelmente não homogênea. 

Finalmente, a presença de manganês e silício também aumenta a dureza do ferro 

pudlado, embora este último não atue como elemento fragilizador (GORDON & KNOPF, 

2005). 

De acordo com Buonopane & Kelton (2008) e em Bowman & Piskorowski (2004), 

os resultados dos ensaios de dureza realizados em amostras de duas pontes históricas foram 

correlacionados com a tensão limite de resistência a tração através de metodologias clássicas. 

Em ambos os casos as correlações mostraram-se incoerentes com as observações, sendo uma 

nova metodologia proposta por Bowman & Piskorowski (2004). 

Buonopane & Kelton (2008) utilizam a relação fornecida por Sparks para obter o 

limite de resistência da Penns Creek Bridge: 

 

�� = 500 ���                                                                (1) 

 

Onde Fu é o limite de resistência e BHN é a dureza Brinell. O resultado é dado em 

psi. 

Esta correlação permite que as medidas de dureza realizadas em campo sirvam como 

um método de teste não destrutivo conveniente para estimar a resistência à tração do aço. 

Contudo, a alta dispersão nos dados oriundos do ferro pudlado dificulta a correlação entre 

dureza e o limite de resistência. Os resultados obtidos são mostrados na figura 2.16 tanto para 

a dureza Brinell quanto para a Rockwell B. Mesmo para o teste de Brinell, que usa uma 
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indentação de maior diâmetro e, portanto, pode ser menos influenciado pelas variações locais 

na estrutura do material, não exibe correlação significante com a resistência máxima. Gordon 

e Knopf (2008) também afirmam que as conversões padrão entre as várias escalas de dureza 

(ASTM E140) não são válidas para o ferro pudlado. 

 

 

Figura 2.16: Resultados dos testes de dureza realizados na Penns Creek Bridge. À esquerda: 

dureza Rockwell e à direita, Brinell (BUONOPANE & KELTON, 2008). 

 

Já em Bowman & Piskorowski (2004) os dados obtidos através do teste de dureza 

Rockwell B realizado em amostras da Bell Ford Bridge foram correlacionados com o limite 

de resistência através da norma ASTM A370 (1997a). A dureza média encontrada 

correspondia a uma resistência à tração de 61 ksi. Esse valor é consideravelmente maior do 

que os resultados encontrados por diversos autores em seus ensaios de tração para o ferro 

pudlado. Tendo em vista que a metodologia proposta pela ASTM não apresentou resultados 

satisfatórios para o ferro pudlado, foi proposta uma nova correlação: multiplicar o valor da 

dureza Rockwell B pelo valor de 655. Contudo o valor 655 foi estabelecido com base 

unicamente nos dados obtidos no ensaio realizado pelos autores e mais dados de outras fontes 

seriam necessários para validar a correlação. 
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2.4.3 Tenacidade ao impacto  

 

Segundo Lesiuk & Szata (2011) os processos de degradação microestrutural 

influenciam consideravelmente as características mecânicas básicas do aço, como sua dureza 

e resistência ao impacto. A presença de numerosos precipitados no ferro pudlado, 

especialmente nos contornos de grãos, causa uma queda de ductilidade e, portanto, favorece a 

fratura por clivagem. 

Ainda são poucos os estudos em que a tenacidade ao impacto foi avaliada. A tabela 

2.7 apresenta os resultados para testes Charpy realizados na Ponte Šilutė (LESIUK et al. 

2016) e em vigas estruturais da estação ferroviária de Wroclaw, Polônia (LESIUK et al. 2015 

e 2017). Em cada um dos estudos realizados na estação ferroviária, Lesiuk e colaboradores 

analisaram amostras retiradas de duas vigas diferentes. Os resultados são apresentados para os 

estados de pós-operação e normalizado, seguindo a mesma metodologia explicada na seção 

2.3.3. 

 

Tabela 2.7: Sumário das contribuições dos estudos a cerca da resistência ao impacto. 

Amostra Temperatura (ºC) KCV (J/cm²) 

Ponte Šilutė, Lituânia (1) Ambiente 64,0 

Estação 
ferroviária de 

Wroclaw, 
Polônia (2) 

Pós-operação 
 

Viga I 
-40 9,6 

20 28,8 

Viga II 
-40 4,8 

20 29,3 

Normalizado 

Viga I 
-40 19,2 

20 46,4 

Viga II 
-40 8,0 

20 39,2 

Estação 
ferroviária de 

Wroclaw, 
Polônia (3) 

Pós-operação 
 

Viga I 

20 

35,0 

Viga II 37,0 

Normalizado 
Viga I 49,0 

Viga II 58,0 

(1) LESIUK et al. (2016); (2) LESIUK et al. (2015); (3) LESIUK et al. (2017) 
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Pode-se observar que para todas as amostras analisadas a resistência ao impacto é 

menor no estado de pós-operação do que no estado normalizado, observando-se ainda grande 

queda nesta resistência com a queda da temperatura. 

É interessante realizar uma comparação entre os resultados obtidos para as vigas de 

Wroclaw, pois para uma mesma construção há alta disparidade entre os valores obtidos, o que 

deixa claro a dificuldade em se caracterizar as propriedades mecânicas do ferro pudlado. À 

temperatura de -40ºC ocorre a diferença mais significativa, pois, para o estado de 

pós-operação, a viga II apresenta uma  resistência 50% menor do que a viga I. Já no estado 

normalizado, essa diferença cai para 40%. Entretanto, na temperatura ambiente, esta diferença 

não chega a 2% para o estado de pós-operação e atinge 16% para o estado normalizado, 

mostrando um comportamento inverso ao observado à -40ºC. Estas constatações corroboram 

que o ferro pudlado é altamente heterogêneo e que estudos a partir de corpos de prova 

extraídos de poucas seções da estrutura não são capazes de descrever o comportamento 

mecânico da mesma. 

Em Lesiuk & Szata (2011) foi avaliado o comportamento em termos da tenacidade 

ao impacto de materiais pudlados e fundidos em estado de pós-operação e normalizado. Os 

resultados, que podem ser vistos na figura 2.17, mostram que o decréscimo da tenacidade com 

a queda da temperatura é mais acentuada no ferro pudlado no estado de pós-operação. Uma 

consequência deste fato é que pontes erguidas em regiões de clima frio podem apresentar 

fratura frágil. 
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Figura 2.17: Avaliação da tenacidade ao impacto da estrutura da Sand Bridge. (1) amostra de 

ferro pudlado no estado de pós-operação; (2) amostra de ferro pudlado no estado normalizado; 

(3) amostra de ferro fundido no estado de pós-operação; (4) amostra de ferro fundido no 

estado normalizado (LESIUK & SZATA, 2011). 

 

Buonopane & Kelton (2008) afirmam que este tipo de ensaio é capaz de revelar mais 

do que simplesmente a resistência ao impacto, pois a aparência da superfície de fratura gerada 

pode ser utilizada como forma de avaliar a qualidade do ferro pudlado. A figura 2.18 

apresenta imagens de fraturas típicas de um ensaio de impacto em ferros pudlados. As partes 

brilhantes da superfície da fratura são grãos de ferro fragilizados pela presença de fósforo. As 

áreas cinzentas são áreas onde as fibras individuais sofreram uma fratura dúctil após 

significativo alongamento. 
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Figura 2.18: Vista das superfícies de fratura em corpos de prova extraídos da Penns Creek 

Bridge. (BUONOPANE & KELTON, 2008). 

 

2.5 MECÂNICA DA FRATURA E RESISTÊNCIA À FADIGA 

 

Segundo Cremona et al. (2007), a literatura oferece poucos dados relativos à 

resistência à fadiga de aços antigos. Os dados dos aços produzidos no século XIX dificilmente 

estão disponíveis. 

Distintos fatores afetam a tenacidade à fratura de elementos estruturais, mas pode-se 

destacar os principais como sendo a espessura da peça, temperaturas a quais são submetidos, 

velocidade da aplicação da carga e corrosão. Este último fator causa pouco impacto no caso 

dos ferros pudlados, uma vez que, como mencionado na seção 2.4, estes possuem, em geral, 

uma boa resistência à corrosão. 
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Segundo Bueno & Bittencourt (2003), o fenômeno de fadiga corresponde ao 

processo de diminuição da resistência à fratura em materiais submetidos a cargas cíclicas, 

fundamentado no crescimento de trincas preexistentes. A metodologia clássica para o estudo 

de fadiga, denominada Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE), considera que ocorrem 

deformações plásticas limitadas a uma região muito pequena em torno da ponta da trinca. A 

caracterização para o comportamento da trinca mais amplamente adotada, segundo a MFLE, é 

descrita pela Lei de Paris: 

 
��

��
=  ����                                                             (2) 

 

Onde � é o comprimento da trinca, N o número de ciclos, �� é a variação do fator 

intensidade de tensão e C e m são constantes do material. 

Jesus et al. (2011) estudaram o comportamento de quatro pontes portuguesas de ferro 

pudlado, mostradas na figura 2.19, através da realização de testes de fadiga. Os testes foram 

realizados de acordo com a norma ASTM 647, ao ar, à temperatura ambiente e com 

frequência máxima de 20 Hz e os resultados foram correlacionados com a Lei de Paris e com 

a Lei de Paris modificação de Walker, dada pela expressão: 

 

��

��
=  �� �

��

(�� �� )�� �
�

��
                                                    (3) 

 

Onde C1, m1 e � são constante a serem determinadas a partir de dados de propagação 

de trincas avaliados para diferentes razões de carga �� . 
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Figura 2.19: Pontes portuguesas examinadas: (a) Eiffel; (b) Luiz I; (c) Fão; (d) Pinhão 

(JESUS et al.,2011). 

 

De acordo com Jesus et al. (2011) a lei de Paris forneceu uma boa descrição para o 

crescimento de trincas por fadiga. Em todos os casos analisados, o expoente da lei de Paris 

mostrou-se maior do que o valor sugerido pelas normas (m = 3). Já o coeficiente C estava em 

um intervalo menor do que o recomendado na literatura para aços. Os resultados obtidos são 

exibidos na figura 2.20, onde são mostrados também os resultados obtidos para a Ponte 

Trezoi, outra ponte histórica construída no mesmo período que as demais, mas feita em ferro 

fundido. 

 

 



Figura 2.20: Resultados obti

 

A análise via a modificação de Walker

de dados, quando comparada com a dispersão encontrada através da

resultados são mostrados na figura 

ados obtidos pela Lei de Paris (adaptado de JESUS 

modificação de Walker foi capaz de reduzir ligeiramente a dispersão 

, quando comparada com a dispersão encontrada através da

strados na figura 2.21. 
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JESUS et al., 2011). 

capaz de reduzir ligeiramente a dispersão 

, quando comparada com a dispersão encontrada através da Lei de Paris. Os 



Figura 2.21: Resultados obtidos pela Lei

 

O estudo de Jesus 

ferros pudlados, torna-se difícil a avaliação do comportamento de propagação de fissuras sob 

carga de amplitude variável, uma vez que os efeitos da heterogeneidade dos materiais podem 

mascarar os efeitos sequenciais da carga.

duas amostras testadas evidenciando 

pudlado. 

 

Resultados obtidos pela Lei de Paris modificada por Walker (

et al., 2011). 

Jesus et al. (2011) aponta ainda que, devido à alta heterogenei

se difícil a avaliação do comportamento de propagação de fissuras sob 

carga de amplitude variável, uma vez que os efeitos da heterogeneidade dos materiais podem 

mascarar os efeitos sequenciais da carga. A figura 2.22 mostra as superfícies de fratura para 

evidenciando a estrutura lamelar das inclusões alongadas
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Walker (adaptado de JESUS 

alta heterogeneidade dos 

se difícil a avaliação do comportamento de propagação de fissuras sob 

carga de amplitude variável, uma vez que os efeitos da heterogeneidade dos materiais podem 

superfícies de fratura para 

a estrutura lamelar das inclusões alongadas do ferro 
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Figura 2.22: Fraturas de amostras das pontes (a) Eiffel; (b) Luiz I. (JESUS et al., 2011). 

 

Szata & Lesiuk (2017) utilizaram a modificação da Lei de Paris conhecida como 

modelo Forman Mettu para avaliar a vida em fadiga da ponte Piaskowy, construída em 1861: 

 

��

��
=  � �

�� �

�� �
 ���

� (��  
�� ��

��
)�

(��  
�� ���
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)�

                                  (4) 

 

Onde C, p, n e q são constantes determinadas empiricamente, f é a carga de 

fechamento de trinca, R é a taxa de carregamento, Kc é o valor crítico do fator de intensidade 

de tensão, Kmax é o valor máximo do fator de intensidade de tensão em um ciclo de 

carregamento. 

O valor crítico Kc foi estimado a partir da tenacidade de impacto obtido no ensaio 

Charpy através da fórmula de Rykaluk: 

 

�� = � 0,00022�(��)�,�                                                    (5) 

 



A figura 2.23 mostra a comparação entre o

Mettu e os resultados obtidos através da Lei de Paris

 

Figura 2.23: Evolução da vida em fadiga. 

a verde por meio da Lei de Paris, a violeta pela equação Forman Mettu

equação, porém utilizando um fator de cor

SZATA & LESIUK, 2017).

 

Para explicar a diferença entre os resultados empíricos e experimental

levantam a hipótese de que 

afeta o comportamento da estrutura e que 

seja formulado um novo modelo

destacam ainda a importância de 

em fadiga destes materiais para 

que possa ser efetuado. 

Outra importante contribuição deste estudo foi 

fadiga das amostras de ferro pudlado no estado de pós

mostra a comparação entre os resultados obtidos pelo modelo Forman 

resultados obtidos através da Lei de Paris e experimentalmente. 

: Evolução da vida em fadiga. A curva azul foi obtida experimentalmente, 

a verde por meio da Lei de Paris, a violeta pela equação Forman Mettu

utilizando um fator de correção determinado pelos auto

). 

diferença entre os resultados empíricos e experimental

e que a influência dos efeitos do fenômeno de 

mento da estrutura e que a realização de novos estudos 

modelo, que melhor se ajuste à experiência. Szata & 

a importância de uma melhor compreensão dos fenômenos envolvidos na vida 

materiais para um planejamento racional da utilização das pontes centenárias

utra importante contribuição deste estudo foi à comparação do comportamento em 

das amostras de ferro pudlado no estado de pós-operação e normalizado
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obtidos pelo modelo Forman 

experimentalmente.  

 

foi obtida experimentalmente, 

a verde por meio da Lei de Paris, a violeta pela equação Forman Mettu e a preta pela mesma 

reção determinado pelos autores (adaptado de 

diferença entre os resultados empíricos e experimental, os autores 

do fenômeno de fechamento de trinca 

a realização de novos estudos é necessária para que  

Szata & Lesiuk (2017) 

os fenômenos envolvidos na vida 

um planejamento racional da utilização das pontes centenárias 

comparação do comportamento em 

ção e normalizado, onde a 



motivação para esta comparação e a metodologia empregada para realizá

seção 2.3.3. Os resultados obtidos 

tabela 2.8) mostram uma diminuição da vida e

degradação microestrutural. 

que a estimada na época de sua construção

 

Figura 2.24: Comparação da vida em fadiga para amostras no estad

normalizado 

 

 

Tabela 2.8: Parâmetros obtidos 

 

ΔKth (MPa√

m 

C 

 

motivação para esta comparação e a metodologia empregada para realizá

. Os resultados obtidos a partir da Lei de Paris (apresentados

) mostram uma diminuição da vida em fadiga após o material sofrer o processo de 

degradação microestrutural. Isto evidencia que a vida útil deste tipo de estrutura é menor do 

que a estimada na época de sua construção (SZATA & LESIUK, 2017).

Comparação da vida em fadiga para amostras no estado de pós

normalizado (adaptado de SZATA & LESIUK, 2017

: Parâmetros obtidos a partir da figura 2.24 (Adaptado de SZATA

2017). 

Estado de pós-operação Estado normalizado

√m) 10,8 14,4 

5,34 5,11 

10-11,52 10-11,74
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motivação para esta comparação e a metodologia empregada para realizá-la foi apresentada na 

apresentados na figura 2.24 e na 

após o material sofrer o processo de 

Isto evidencia que a vida útil deste tipo de estrutura é menor do 

, 2017). 

 

o de pós-operação e 

2017). 

SZATA & LESIUK  , 

Estado normalizado 

 

 
11,74 
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Observa-se na tabela 2-8 que os valores das constantes C e m nos estados de pós-

operação e normalizado são próximos, revelando similaridade na propagação de trincas entre 

estes dois estados. Já os valores limites de ΔKth apresentam uma diferença que pode ser 

explicada pelo processo de envelhecimento sofrido no estado de pós-operação. Cabe observar 

também que o valor do expoente m, que se relaciona diretamente com a taxa de crescimento 

de trincas, é consideravelmente maior do que o observado em aços baixo carbono atuais, 

enquanto o valor de ΔKth é inferior. 

 

2.5.1 Efeito da anisotropia na resistência à fadiga 

 

Mayorga et al. (2013, 2015) analisaram o material da estrutura de duas pontes 

francesas a fim de estipular a resistência à fadiga. A motivação deste estudo surgiu pelo fato 

de 8% das pontes ferroviárias atualmente em operação na França foram construídas em ferro 

pudlado. As análises foram realizadas através de um método alternativo que avalia o 

autoaquecimento do material quando submetido a ciclos de fadiga. A escolha deste método é 

feita devido a maior agilidade e menor custo necessário para obter os resultados, em 

comparação com o método tradicional, realizado através da plotagem das curvas S-N (tensão 

versus número de ciclos). 

O estudo realizado em 2013 teve como objeto de pesquisa a ponte Toles, localizada 

em Chaumont, França, que pode ser observada na figura 2.25. Os testes foram realizados com 

carregamentos de no mínimo 5000 ciclos a 20Hz. Para considerar a anisotropia característica 

do material foram realizados vários ensaios variando o ângulo α formado entre a direção de 

laminação e a direção do carregamento. A figura 2.26 apresenta uma amostra submetida a 

carregamento com ângulo α de 45º. 

 



 Figura 2.25: Ponte 

 

Figura 2.26: Amostra submetida ao teste de autoaquecimento com ângulo 

carregamento e a direção das inclusões de 45º

 

A tabela 2.9 apresenta os resultados obtidos. 

diminuição nos limites médios de 

ressalvam que, embora possa ser observada est

obter um conjunto de curvas mais representativo.  

 

: Ponte Toles, Chaumont, França (MAYORGA et

Amostra submetida ao teste de autoaquecimento com ângulo 

carregamento e a direção das inclusões de 45º (Adaptado de MAYORGA 

senta os resultados obtidos. Pode ser observada 

os limites médios de fadiga à medida que o ângulo α cresc

que, embora possa ser observada esta tendência, mais estudos são

m conjunto de curvas mais representativo.   

54 

 

et al., 2013).  

 

Amostra submetida ao teste de autoaquecimento com ângulo α entre a direção de 

MAYORGA et al., 2013). 

Pode ser observada uma tendência de 

cresce. Contudo, os autores 

a tendência, mais estudos são necessários para 
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Tabela 2.9: Limites de resistência à fadiga máximos (Σ m͚in) e mínimos (Σ m͚áx) obtidos 

através do método de autoaquecimento para diferentes orientações de carregamento em 

relação à direção preferencial das inclusões (α) (MAYORGA et al., 2013). 

 

α 
Σ m͚in 

[MPa] 

Σ m͚áx 

[MPa] 

0º 217 230 

15º 200 215 

30º 160 170 

45º 155 160 

60 150 175 

90º 90 125 

 

Em Mayorga et al (2015) foram analisadas amostras de uma ponte construída em 

1862 pela empresa Eiffel na cidade de Bayonne, no sul de França. Esta ponte mostrada na 

figura 2.27, operou até o ano de 2013 quando foi substituída. Deste modo, foram realizados 

testes de autoaquecimento em cinco amostras para cada uma das seis direções avaliadas 

apresentadas na tabela 2.9, sendo submetidas a carregamentos de 7000 ciclos a 20 Hz.  

 

 

Figura 2.27: Ponte construída por Eiffel na cidade de Bayonne, França (MAYORGA et al., 

2015). 



56 

 

A tendência de diminuição do limite de resistência à fadiga com o aumento do 

ângulo α foi novamente verificada. Entretanto, os resultados obtidos a partir de amostras 

submetidas a carregamentos com um mesmo ângulo variaram consideravelmente, tornando 

difícil a determinação do limite de resistência à fadiga através da utilização do método do 

autoaquecimento. Depois de concluídos tais testes, os espécimes utilizados foram recuperados 

para realização de observações que visavam investigar os mecanismos envolvidos em sua 

fratura. Foi constatado que ao redor de inclusões pequenas, com 1 a 25 μm de comprimento, 

desenvolveram-se estrias de fadiga, uma evidência da ocorrência de microplasticidade em 

torno destes defeitos. A figura 2.28 ilustra a ocorrência deste fenômeno. 

 

 

Figura 2.28: Estrias de fadiga em torno de pequenas inclusões presentes na superfície de 

ruptura do ferro pudlado (MAYORGA et al., 2015). 

 

Para todas as direções estudadas, a quantidade observada de inclusões pequenas nas 

superfícies de fratura permaneceu aproximadamente constante. Em contrapartida, com o 

aumento do ângulo α, aumenta rapidamente a incidência de inclusões com tamanho de vários 

milímetros, o que influencia de forma bastante significativa o comportamento mecânico do 

espécime. A conclusão obtida por Mayorga et al. (2015) foi que a hipótese da dissipação 
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térmica é válida no entorno das pequenas inclusões, mas falha no entorno de inclusões 

maiores e, por isto, o método proposto é inadequado para a determinação das propriedades de 

fadiga dos materiais com numerosas inclusões. 

 

2.5.1 Determinações normativas 

 

A partir de 1969 a norma americana para desenhos estruturais de pontes ferroviárias 

(AREMA) passou a exigir a realização de uma análise estática com cargas estipuladas de 

acordo com a quantidade estimada de carga a ser transportada por ano e uma análise de 

fadiga, que deveria levar em conta o número de ciclos que a estrutura deveria suportar durante 

sua vida útil. A norma prevê ainda que sejam considerados nas análises cada tipo de detalhe 

construtivo empregado. Esta nova metodologia foi proposta devido à grande quantidade de 

falhas detectadas nas estruturas existentes, sendo as falhas por fadiga apontadas como a 

principal causa de ocorrência de colapsos em pontes em todo o mundo (POLIMENI, 2016). 

Um exemplo da ocorrência deste tipo de problema é a ponte espanhola Bell Ford, mostrada na 

figura 2.29.  

 

 

Figura 2.29: Ponte Bell Ford na Espanha, após colapsar (BOUWMAN & PICKOROWSKI, 

2004). 
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A metodologia da AREMA requer que sejam estipulados no projeto os seguintes 

pontos: 

 Carga estática máxima de serviço; 

 Vida útil de serviço (em geral, 80 anos); 

 Histograma de cargas (quantidade de ciclos diários e, conforme o possível, a quantidade 

de ciclos com carga máxima); 

 A quantidade de ciclos equivalentes constantes; 

 A faixa de tensões admissíveis para cada detalhe estrutural. 

 

Seguindo esta metodologia, Polimeni (2016) estima que a grande maioria das pontes 

do sistema ferroviário argentino deva ter sua vida útil encerrada. O argumento é motivado 

pela quantidade de ciclos de operação já realizados e a idade das pontes, em geral superior aos 

oitenta anos. Além disto, o autor salienta a importância e urgência de adequar as normas para 

cálculo de pontes ferroviárias argentinas ao padrão internacional, tendo em vista o indiscutível 

risco de colapso no qual as pontes argentinas se encontram. 
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3 CONCLUSÕES  
 

O ferro pudlado é um material bastante peculiar. Uma correta compreensão de suas 

características é de suma relevância, pois grandes e importantes estruturas foram erguidas 

com este material ao longo do século XIX e início do século XX. Neste período o rigor, a 

padronização, as exigências e a documentação referentes aos processos de fabricação eram 

pouco expressivos. Como agravante, o ferro pudlado esteve sujeito por anos a um processo 

natural de envelhecimento, que modificou substancialmente sua microestrutura. Faz-se 

necessário, então, desenvolver estudos que avaliem as condições em que as estruturas 

construídas com tal material se encontram atualmente. 

Em particular, é preocupante o estado em que pontes e viadutos de ferro pudlado se 

encontram, pois são estruturas sujeitas a carregamentos cíclicos e, por conseguinte a falhas 

por fadiga. Grande parte das pontes e viadutos em operação no mundo, especialmente nas 

Américas e Europa, foram construídos com este material e possuem relevância econômica, 

estética e histórica. Falhas nestas estruturas podem levar a grandes prejuízos materiais e 

humanos, devendo ser a manutenção, reparo e substituição destes uma questão prioritária para 

os departamentos de transporte. 

Tendo em vista os aspectos levantados, muitos estudos estão sendo desenvolvidos na 

área nas últimas décadas – Lesiuk et al.( 2015, 2016, 2017), Jesus et al. (2012), Moreno & 

Valiente (2008), Mayorga et al. (2013 e 2015). Os primeiros trabalhos expressivos ocorreram 

na década de 1990, mas foi a partir do ano 2000 que se observou um crescimento no interesse 

em pesquisas neste assunto. 

Os trabalhos desenvolvidos buscam, principalmente, caracterizar a microestrutura, a 

composição química e o comportamento em fadiga de espécimes retirados de estruturas. A 

tentativa de caracterizar diversas propriedades mecânicas também é frequentemente 

observada nos estudos da área. 

Vários modelos teóricos e ensaios práticos têm sido aplicados na tentativa de 

compreender os mecanismos que levam o ferro pudlado à falha, mas a questão permanece em 

aberto. A interpretação clássica do problema, dada pela Lei de Paris, foi proposta por Jesus et 

al. (2011) ao estudar pontes históricas portuguesas. Mayorga et al. (2013 e 2015) abordaram o 

problema através do método autoaquecimento aplicado às amostras de uma ponte ferroviária 
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espanhola do século XIX. Todos estes autores apontam a necessidade de realizar novos 

estudos antes de considerar o assunto esgotado.  

É interessante destacar que os resultados obtidos não podem ser simplesmente 

estendidos para outras estruturas, uma vez que as características químicas e microestruturais 

podem variar consideravelmente entre amostras produzidas em locais e/ou épocas diferentes. 

Outro ponto a ser considerado ao avaliar as estruturas é a condição de operação à qual ela foi 

e é submetida. Os carregamentos pregressos dificilmente poderão ser avaliados, então a 

realização de ensaios de fadiga com as tensões em que se estima a operação presente e futura 

torna-se indispensável. Entretanto, muitas vezes não é possível extrair corpos de prova 

suficientes para a realização de ensaios conclusivos. Nestes casos, é preciso desenvolver 

modelos para simulações numéricas concisas a partir de informações extraídas do mínimo 

possível de material da ponte.  

Tanto na análise experimental quanto na análise computacional, deve-se tomar 

cuidado ao caracterizar toda a estrutura com base nos resultados obtidos a partir de 

fragmentos desta, pois o ferro pudlado é altamente isotrópico e heterogêneo. Um campo de 

investigação promissor é a elaboração de metodologias próprias para estabelecer as condições 

de operação, vida útil e reparo às quais as pontes e viadutos antigos podem ser submetidos, 

que contemplem as peculiaridades apresentadas por esta liga. A necessidade da criação de tal 

metodologia é reforçada pela constatação de autores como Polimeni (2016), de que as normas 

internacionais atuais não condizem com as especificidades que necessitam ser consideradas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

4 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Tendo em vista as complexas características do ferro pudlado e a quantidade ainda 

restrita de estudos realizados sobre o tema, propõe-se as seguintes linhas investigativas: 

 

1. Realização de estudos com amostras retiradas de estruturas de ferro pudlado de 

origens diversas: Uma vez que as características deste material são muito dependentes do 

período histórico e da região onde foram produzidos. Deste modo, pode-se obter valores 

típicos para composição química e propriedades mecânicas para localidades e épocas 

específicas, permitindo articular ações de conservação, manutenção e substituição de pontes e 

viadutos históricos com maior grau de confiabilidade. 

2. Estudar o comportamento sob fadiga do material: Os trabalhos encontrados na 

literatura não apresentam resultados conclusivos sobre o assunto. Tendo em vista que os 

carregamentos sofridos pelas estruturas analisadas são cíclicos com grande variação nas 

tensões atuantes, uma interpretação mais precisa deste fenômeno seria de grande relevância. 

3. Realizar ensaios de caracterização por microtomografia computadorizada visando 

descrever as características das inclusões, sua morfologia e extensão. 

4. Desenvolvimento de simulações computacionais: Dada a dificuldade de se obter 

amostras para a realização dos ensaios e os múltiplos e complexos fenômenos envolvidos no 

entendimento do comportamento do ferro pudlado, o desenvolvimento de metodologias 

computacionais tornará possível testar hipóteses e aumentar significativamente o grau de 

entendimento sobre o assunto.  

5. Avaliar estruturas degradadas e normalizadas através de ensaios de dureza 

realizados através do método da impedância ultrassônica de contato (UCI) correlacionando os 

valores assim obtidos com medições praticadas por Ruído Magnético Barkhausen (RMB). 

6. Avaliar a resistência à corrosão deste material com relação ao ASTM A36 por 

métodos potenciodinâmicos. 
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