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RESUMO 

 

Em meio à revolução industrial veio a necessidade de materiais que atendessem as novas 

exigências requeridas em termos de qualidade e produtividade. Nesse contexto, Henry Cort, 

em 1784, tinha desenvolvido um novo processo de fabricação de materiais ferrosos, nomeado 

como Puddling Process, que daria origem ao ferro pudlado, revolucionando todo setor 

metalúrgico. Devido às limitações tecnológicas da época, o ferro pudlado consistia 

essencialmente de uma microestrutura heterogênea composta basicamente de ferrita e 

inclusões grosseiras não metálicas. Contudo, muitas construções foram efetuadas com este 

tipo de material ao redor do mundo. O principal objetivo deste trabalho é avaliar as 

propriedades mecânicas e microestruturais por microscopias óptica (MO) e eletrônica de 

varredura (MEV), fazendo uso de espectroscopia por dispersão de energia (EDS), assim como 

por microtomografia computadorizada permitindo efetuar uma correlação entre os resultados 

das técnicas de caracterização efetuadas. Os resultados indicam uma forte interação da 

anisotropia do material com as propriedades mecâncas de dureza, tração e impacto, aqui 

abordadas. Assim, é sugerido um controle exaustivo microestrutural de componentes 

estruturais construídos com essa classe de material, considerando o seu longo período de uso, 

em virtude de potenciais alterações nas propriedades mecânicas locais, já que muitas destas 

estruturas solicitadas ciclicamente ainda se encontram em operação. 

 

 

Palavras-Chave: Ferro Pudlado; Propriedades Mecânicas; Microestrutura; Inclusões; MEV; 

Microtomografia Computadorizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

In the midst of the industrial revolution came the need for materials that met the new 

requirements demanded in terms of quality and productivity. In this context, Henry Cort, in 

1784, developed a new manufacturing process of ferrous materials, named as Puddling, which 

consists of a metal fermentation process, revolutionizing the entire metallurgical sector. Due 

to the technological limitations of the time, the puddled iron consisted mainly of a 

heterogeneous microstructure composed basically of ferrite and coarse nonmetallic inclusions. 

However, many constructions were made with this type of material around the world. The 

main objective of this work is to evaluate the mechanical and microstructural properties by 

light optical microscopy (LOM) and scanning electron microscopy (SEM), as well as energy 

dispersive spectroscopy (EDS) and computerized microtomography, allowing a correlation 

between the results of the characterization techniques. The results indicate a strong interaction 

of the anisotropy of the material with the mechanical properties of hardness, traction and 

impact, discussed here. Thus, it is suggested an exhaustive microstructural control of 

structural components made with this class of material, considering its long period of use, due 

to the potential changes in the local mechanical properties they might have suffered, since 

many of these cyclically requested structures are still in operation. 

 

 

Key-Words: Puddling Iron; Mechanical Properties; Microstructure; Inclusions; SEM; 

Computerized Microtomography. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

A revolução industrial trouxe grandes avanços no ponto de vista científico e 

tecnológico devido ao uso do vapor de água sob determinadas condições de temperatura e 

pressão que desencadeou na utilização de materiais que comportassem tais condições de 

processo. Além disso, com o advento das ferrovias como meio de transporte, foi muito 

requerida a construção de estruturas e pontes rebitadas em materiais que atendessem as 

exigências em termos de qualidade e produtividade. Nesse contexto, Henry Cort, em 1784, 

patenteou um novo processo de fabricação que daria origem ao ferro pudlado e revolucionaria 

todo setor metalúrgico Inglês, sendo utilizado em larga escala por inúmeros países. 

Batizado como Puddling Process, o método consistia basicamente em transformar 

ferro gusa em ferro forjado, uma vez que aquele era muito quebradiço e possuía um alto teor 

de impurezas. O ferro gusa era submetido ao calor e fundido em um forno de revérbero, onde 

este permitia o contato da liga com os gases de combustão, porém não permitia o contato com 

o combustível e, após o resfriamento, o novo material era forjado. Neste processo tornava-se 

essencial a presença de operadores, conhecidos como pudladores, que tinham como função 

remover manualmente as escórias através de pás, além de misturar continuamente a liga. 

O ferro pudlado é um material de microestrutura heterogênea, composta basicamente 

de ferrita e inclusões grosseiras não metálicas devido à dificuldade de se obter um padrão na 

sua produção. Nesta época não se tinha um conhecimento aprofundado sobre aspectos da 

metalurgia física dos materiais, no entanto muitas construções foram construídas com este 

tipo de ferro, tais como a torre Eiffel e a ponte Luis I, e inúmeras outras em diversos países 

europeus. 

Apesar do processo de fabricação destes materiais ter sido aprimorado, dando origem 

aos aços e ligas atualmente conhecidos, ainda existem diversas estruturas construídas com 

ferro pudlado em operação em diversas partes do mundo e tem-se pouco conhecimento sobre 

o comportamento microestrutural e estado atual das mesmas. Nesse contexto, o principal 

objetivo deste trabalho é de avaliar a microestrutura e propriedades mecânicas do ferro 

pudlado correspondente de uma estrutura de uma ponte centenária do Brasil. Caracterizações 

da composição química e as propriedades mecânicas de dureza, tração e impacto foram 

realizadas em diversos componentes estruturais da ponte supracitada. Caracterizações por 

Microscopias Óptica (MO) e Eletrônica de Varredura (MEV), fazendo uso de Espetroscopia 

por Dispersão de Energia (EDS), complementaram o estudo visando obter características do 

tamanho de grão e de fases precipitadas. Por fim, uma análise quantitativa das inclusões 



 

obtidas por microscopia óptica foram correlacionadas com imagens obtidas por 

microtomografia computadorizada. 

Os resultados indicam uma grande quantidade de impurezas na composição química, 

além da inúmera presença de inclusões, condicionando as propriedades mecânicas assim 

obtidas. Os valores de dureza apresentaram uma grande dispersão atribuídas a 

heterogeneidade do material. Mesmo assim, elevados valores de resistência mecânica foram 

levantados, sendo estes comparáveis com valores de aços estruturais atuais, embora tenha-se 

observado um decréscimo acentuado na ductilidade. No que tange à tenacidade ao impacto, 

foram obtidos baixos valores desta propriedade em virtude do alto teor de inclusões presentes 

no material. 

Em relação ao tamanho de grão da fase ferrítica, foi também atentado uma grande 

dispersão nos valores levantados através de uma rotina especialmente detalhada mediante o  

software computacional Image J. As caracterizações por MEV com até 75000 aumentos 

detectaram uma presença de precipitados dentro do grão ferrítico, provavelmente responsáveis 

pelo comportamento das propriedades mecânicas assim obtidas. Finalmente, os valores 

levantados na quantificação de inclusões por microscopia óptica e microtomografia 

computadorizada resultaram serem próximos, estando na ordem de 4-5% presentes na 

microestrutura. 

Assim, é sugerido um controle exaustivo microestrutural de componentes estruturais 

construídos nesta classe de material, tendo em vista o longo período de uso em virtude de 

potenciais alterações nas propriedades mecânicas locais, já que ainda muitas destas estruturas 

solicitadas ciclicamente se encontram em operação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  HISTÓRICO 

 

Henry Cort, no ano de 1784, aperfeiçou o processo de descarbonetação do ferro 

fundido em um forno revérbero onde o agente oxidante era a própria atmosfera do forno, 

dando origem à produção de um material denominado de ferro pudlado. Vale ressaltar que, 

até então, o ferro fundido era o principal material utilizado na fabricação de vigas e outras 

estruturas da época. 

De acordo com Flemings & Ragone (2009), o processo desenvolvido por Cort 

representou um grande avanço em relação aos processos utilizados naquele período. No 

entanto, a produção do ferro pudlado ou ferro forjado, como era conhecido devido ao 

processo de forjamento ao qual era submetido logo após sua saída do forno, ainda era um 

processo relativamente lento em relação à demanda requerida e contava com um alto 

desperdício de material devido à alta produção de escórias. 

Para Herrmann (2009), o Puddling Process era similar aos processos de refinamento 

aplicados durante aquela época, onde o ferro gusa era fundido e exposto ao ar para reagir e 

remover o excesso de carbono da liga. Porém, este novo processo fazia uso do forno revérbero 

no lugar das lareiras abertas que eram utilizadas até então. A Figura 2.1 ilustra o forno em 

questão. Nele, segundo Bowman & Piskowroski (2004), o ferro era aquecido até atingir uma 

condição pastosa, e pelo carbono removido no processo inibia-se a formação de perlita, porém 

a remoção de outras impurezas do material era, contudo, muito dificultosa. 
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Figura 2.1 - Forno Revérbero (Adaptada de DROUGAS, 2009). 

 

Neste forno, o carvão, principal combustível da época, queimava-se próximo a uma 

parede baixa, como pode-se se observar no item em (A) da Figura 2.1. Por ser consumido 

isoladamentre do ferro gusa, permitia que os operários utilizassem um carvão mineral mais 

barato e de qualidade inferior, sem que contaminasse a liga fundida, tendo isto como 

vantagem em relação ao processo em lareira aberta até então utilizado. Do outro lado desta 

parede, em (B), se encontrava o leito de metal fundido de ferro gusa. A janela em (C) permitia 

com que a matéria prima ficasse a vista dos pudladores, facilitando seu trabalho e melhorando 

sua performance. Era através dela que os operários inseriam o ferro e, após sua fundição, 

conseguiam agitar a mistura e remover as escórias. (HERRMANN, 2009) 

Oposto a lareira encontra-se uma chaminé (D) cuja principal função era guiar os gases 

quentes do forno sobre o ferro fundido, aquecendo-o ainda mais e possibilitando a reação de 

descarbonetação. Devido a essa característica, houve um aumento no uso dos fornos 

revérberos pois, estes proporcionavam que a mistura atingisse temperaturas mais altas que os 

processos anteriores que, segundo Lesiuk e Szata (2011) era próxima de 1400º C, aumentando 
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a difusividade da liga, o que influenciava diretamente nas reações de oxidação, além de 

diminuir o tempo de fabricação do produto final. 

Os gases de combustão gerados na câmera do forno (A) eram guiados até a chaminé 

(D) oxidando as impurezas na superficie do ferro pastoso, como o silício e o fósforo, gerando 

escórias que eram então removidas pelos operários fazendo uso de grandes pás. Com o 

objetivo de aumentar a eficiência e eficácia do processo, os pudladores misturavam o ferro 

fundido utilizando as referidas pás e varas de ferro forjado com o intuito de expor todo o 

volume da mistura aos gases de oxidação. Segundo Flemings & Ragone (2009), a temperatura 

e a composição do metal quando este está totalmente solidificado dependem sensivelmente da 

composição do metal líquido quando a solidificação se inicia. A importância da solidificação 

do ferro em promover a descarbonetação do material não foi, até os dias de hoje, bem 

compreendida. Os referidos autores afirmam que quanto menor o teor de carbono na liga 

durante o inicio da fervura, maior será a temperatura para fundir o material e menor será o 

teor de carbono no ferro pudlado solidificado. 

De acordo com Oliveira (2017), a geometria do forno também era um aspecto 

importante. O material era aquecido através da reverberação nas paredes do forno da radiação 

emitida no processo de combustão e a curvatura do seu teto tinha como objetivo reter os gases 

de combustão por mais tempo próximos à liga fundida antes que saíssem pela chaminé, 

mantendo a temperatura do forno mais alta e proporcionando uma taxa maior de 

descarbonetação na liga. Pode-se considerar que o processo de pudlagem envolve uma 

complexa relação entre o fluxo de calor, o fluxo de fluido, reações químicas e solidificação, 

onde a taxa de remoção de calor é limitada pela necessidade de se manter uma atmosfera 

protetora no forno. 

Devido a esta complexidade, o trabalho do pudlador tinha impacto direto no produto 

final e este passou a exercer diferentes e importantes funções durante o processo, como 

modificar a temperatura do forno e regular as chamas, a fim de controlar melhor a remoção de 

impurezas do ferro. No entanto, estes métodos de avaliação eram muitas vezes visuais e 

instintivos. Conforme citado por Herrmann (2009), estes operários avaliavam que a liga 

estava pronta para iniciar o processo de remoção do carbono quando sua cor mudava de 

vermelha para levemente azul, além de que a produção máxima do forno era limitada pela 

quantidade de peso de material que o pudlador conseguia carregar. 

Flemings & Ragone (2009) adicionam que, além da temperatura, a atmosfera do forno, 

as propriedades das escórias, a quantidade de escórias e o tempo de processo eram todos 
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controlados apenas pelo bom senso e pela experiência dos pudladores, uma vez que as 

ferramentas tecnológicas usadas nos dias de hoje ainda não existiam.  

Oliveira (2017) conclui que a classe de operários conhecida como puddlers era 

reconhecida, experiente e bem remunerada, porém estava constantemente exposta aos gases 

de combustão, em sua maioria considerados tóxicos, provocando doenças nestes trabalhadores 

que muitas vezes vinham a óbito antes dos quarenta anos de idade. É importante acentuar que, 

apesar de serem trabalhadores extremamente qualificados, devido ao fato de sua principal 

tarefa ser manual e por estarem expostos a um péssimo ambiente de trabalho, muitas vezes as 

escórias não eram totalmente removidas, resultando em inclusões não metálicas no produto 

final. 

Herrmann (2009) afirma que o processo de pudlagem passou por uma melhora 

envolvendo a adição de óxido de ferro que reagiria de forma mais intensa com o carbono, 

removendo-o mais rapidamente do ferro fundido e facilitando o trabalho dos operários e que, 

do primeiro registro do processo puddling até o século XX, pôde-se notar um aumento 

significativo na capacidade térmica e na diminuição do tempo do processo. No entanto, as 

etapas do procedimento e o design do forno não variaram. Segundo Flemings & Ragone 

(2009), estas melhoras se devem a modificações realizadas no tamanho do forno e às adições 

de óxido de ferro feitas na liga. 

Joseph Hall foi o responsável da principal alteração no processo substituindo o fundo 

do forno de sílica por um de óxido de ferro. Tal mudança fez com que a oxidação do carbono 

ocorresse não só pelo oxigênio da atmosfera do forno, mas também pelo óxido de ferro da 

nova superfície. Esta mudança no processo, segundo Flemings & Ragone (2009) ocorreu no 

ano de 1811. No entanto, Bouw et al. (2009) citam que essa nova contribuição foi por volta de 

1839 e que a substituição do fundo do forno foi feita por sucata de ferro. Entretanto, ambos os 

trabalhos coincidem que este novo processo, nomeado como wet puddling, era muito mais 

eficiente que o antigo, que ficou conhecido como dry puddling. 

A mudança promovida por Hall foi inovadora e acrescentou diferentes reações 

químicas que contribuíram na melhora da qualidade e propriedades do material, além de 

diminuir o custo do processo. Em 1815, na Inglaterra, cerca de 140 mil toneladas de ferro 

forjado foram produzidas, representando um aumento de quase cinco vezes em relação à 

produção de 29 mil toneladas do ano de 1788 (FLEMINGS & RAGONE, 2009). 
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Segundo Cremona et al. (2007), o ferro pudlado passou a ser produzido no início do 

século XIX e, por possuir um teor de carbono mais baixo e uma ductibilidade mais alta em 

relação ao ferro fundido, tornou possível o forjamento na produção de peças e facilitou o 

trabalho dos funcionários da época. Inúmeras pontes passaram a ser construídas com este 

novo material e muitas delas existem até o dia de hoje, resultando em construções com cerca 

de 150 anos ou mais. Dois exemplos são mostrados em seu trabalho e ilustrados na Figura 

2.2. 

 

Figura 2.2 - Estruturas de ferro forjado: a) Ponte do ano 1860 construida na Suíça com 

1,4km de comprimento e b) Linha de trem localizada no Sul da Alemanha do ano de 

1888-1890, com 43,6km de comprimento (Cremona et al., 2007). 

 

Para Drougas (2009), as estruturas de ferro pudlado começaram a ser produzidas 

durante a revolução industrial e se tornou mais popular entre os anos de 1850 e 1890 após ser 

provado que tais estruturas eram seguras e ao mesmo tempo viáveis economicamente. Ele 

exemplifica o seu uso em componentes de estruturas de pontes como treliças, rebites e vigas, 

além da construção da torre Eiffel, em Paris, como o maior e mais famoso exemplo da 

utilização do ferro pudlado. Nela foram utilizados membros e rebites pré-fabricados do 

material estudado neste trabalho. 

Lesiuk & Szata (2015) cita o rápido desenvolvimento da metalurgia no século XIX 

como a causa do grande número de pontes construídas na época. O fato de serem estruturas 

centenárias urge com a necessidade de uma metodologia de manutenção, diagnóstico e 

avaliação diferenciadas, umas vez que o material utilizado não está enquadrado em normas 

atuais e possui microestrutura e propriedades pouco conhecidas. Ainda, em Lesiuk & Szata 

(2011), é citado que o processo de degradação microestrutural ocorre com mais intensidade 

em materiais centenários, como o ferro pudlado. De acordo com este trabalho, este processo é 

caracterizado pela decomposição da perlita em ferrita e carbonetos e da separação de nitretos 

e carbonetos dentro e nos contornos de grão, alterando as propriedades mecânicas do material. 
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Ainda, devido à dificuldade em avaliar o desgaste de peças estruturais produzidas naquela 

época foi sugerida a comparação do material em esatdo de pós-operação com o seu estado 

normalizado mediante tratamento térmico (LESIUK & SZATA, 2011). 

Conforme salientado, o ferro pudlado possui uma baixa concentração de carbono, 

tipicamente, segundo Lesiuk & Szata (2015), inferior a 0,1%, com uma elevada presença de 

elementos indesejáveis e alta anisotropia. Sua microsestrutura é bastante heterogênea, com 

grãos de ferrita bastante diferenciados e inclusões de escórias, sulfetos e de óxidos. Essas 

inclusões não metálicas se devem ao seu processo de fabricação, que, conforme descrito 

anteriormente, consistia basicamente em mexer manualmente a liga fundida e depois forjar a 

peça, o que não prevenia a contaminação do material.  

O processo de forjamento era realizado através do martelamento do bloco de ferro 

pudlado ou através da passagem desse bloco por rolos que promoviam a conformação do 

material. Este segundo método era o mais utilizado por ser mais prático e rápido que o 

primeiro. Bouwman & Piskowroski (2004) citam que este processo de laminação do material 

provocavam o alongamento das escórias, resultando em inclusões de formas alongadas e 

fibrosas no produto final. Segundo Jesus et al. (2011), este tipo de material realmente 

apresenta inclusões alongadas induzidas por deformação, entretanto a densidade de inclusões 

encontradas é ainda maior em materiais centenários, o que limita a sua ductilidade e aumenta 

a dispersão entres os valores obtidos para as suas propriedades mecânicas. 

Ao mesmo tempo em que a presença de inclusões não metálicas prejudicavam, em 

alguns casos, as propriedades mecânicas do ferro pudlado, elas também poderiam trazer 

vantagens em relação à outros materiais utilizados na época. Elementos indesejáveis, como o 

fósforo e o nitrogênio fragilizavam e aumentavam a taxa de envelhecimento do material, 

porém o silício resultava em uma maior resistência à corrosão, motivo pelo qual muitas 

estruturas fabricadas existem até hoje (CREMONA et al., 2007). 

Inclusões de enxofre diminuiam a resistência à corrosão, enquanto o baixo teor de 

carbono proporcionava boa usinabilidade ao material quando comparado com o ferro fundido 

(DROUGAS, 2009). 

Segundo Buow et al. (2009), entre os anos de 1860 e 1914, a produção de metal ainda 

era de certa forma experimental. Cada país e região possuia sua própria técnica de fabricação, 

o que resultou em uma enorme leque de ligas de ferro com propriedades bem diferenciadas. 

Drougas (2009) acrescenta que as propriedades mecânicas em tração do ferro pudlado 
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dependem da época em que a liga foi produzida e que, apesar das tensões de limite de 

resistência de amostras de um mesmo período possuírem valores similares, a ductilidade 

costuma divergir. Esta variação depende da distribuição da matriz ferrítica e da condição da 

microestrutura fibrosa do material. A Figura 2.3 ilustra a natureza fibrosa do ferro pudlado. 

  

 

Figura 2.3 - Ilustração da microestrutura fibrosa do ferro pudlado (Bowman et al., 

2004). 

 

Para Mamani-Calcina et al. (2016), as dispersões no teor das inclusões são 

características das técnicas utilizadas por cada fábrica e do combustível utilizado no forno. 

Contudo, é muito dificultoso com essas informações rastrear o local e a data em que o 

material foi produzido. O processo de pudlagem costuma ter um produto final de 

características bifásicas consistindo em uma matriz ferrítica com pelo menos 3% de inclusões 

não metálicas, tendo como particularidade a ausência de perlita.  

Ao final do século XIX, segundo Cremona et al. (2007), o ferro pudlado passou a ser 

substituido pelo aço. Este novo material possuía melhores propriedades mecânicas, como 

soldabilidade e resistência, além de possuir uma microestrutura mais uniforme.  

Com a evolução das técnicas de produção, novos regulamentos foram criados exigindo 

um controle e padronização do teor de carbono e de elementos como o fósforo, silício e 

enxofre, além da padronização dos limites de resistência e de escoamento. O aço, portanto, 

tomou o lugar do ferro pudlado e este passou a não ser mais fabricado. 
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2.2 PROPRIEDADES MECÂNICAS DO FERRO PUDLADO 

  

2.2.1  Dureza 

 

A dureza é uma medida da resistência à indentação permanente de um material. Os 

resultados obtidos nos testes de dureza dependem diretamente do tipo de ensaio utilizado, 

uma vez que existem diferentes maneiras de realizar este procedimento com diferentes 

escalas, tornando os valores obtidos para esta propriedade não tão confiáveis para esse 

material devido à sua grande  heterogeneidade. Apesar disso, a dureza ainda é um parâmetro 

utilizado para caracterizar inúmeros materiais devido à sua relação com outras propriedades 

fundamentais, como a resistência à tração. (BOWMAN & PISKOROWSKI, 2004). 

Gordon & Knopf (2005) descrevem a dureza como uma das propriedades mais simples 

de se medir, além de possuir como vantagem o fato de ser um teste que pode ser realizado em 

campo. Eles ainda adicionam que em materiais com estrutura homogênea, como o aço, existe 

uma boa relação entre a dureza e a sua resistência mecânica. Porém, ao se tratar do ferro 

pudlado, tanto a resistência quanto a ductilidade, não podem ser relacionadas com a dureza, 

uma vez que a heterogeneidade deste material é muito grande comparada ao volume 

deformado pela indentação. A Figura 2.4 mostra  a dispersão dos valores quando efetuadas as 

medições no ferro pudlado. Segundo os autores, a conversão de uma escala para outra, ao se 

utilizar métodos de testes diferentes, também não é válida. 
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Figura 2.4 - a) Relação entre a dureza e o limite de resistência à tração e b) 

relação entre a dureza e a ductilidade para diferentes amostras de ferro pudlado 

(Adaptada de Gordon & Knopf, 2005). 

 

O carbono é um dos principais elementos com a capacidade de endurecer um material. 

No ferro pudlado este elemento pode ser encontrado em solução sólida na ferrita e como 

precipitados de cementita nos contornos de grãos ferríticos. Apesar do processo de pudlagem 

conseguir reduzir os níveis de carbono do material, o teor deste elemento continua a impactar 

na resistência mecânica e ductilidade do ferro produzido. Este teor, de acordo com Gordon & 

Knopf (2005), poderia atingir em alguns casos valores elevados em determinadas regiões do 

material e, quando retido em solução sólida na ferrita, pode elevar a dureza do ferro a valores 

tão altos quanto 200HV. Entretanto, Drougas (2007) salienta que o teor de carbono 

encontrado no ferro pudlado não era suficiente para possibilitar que este material pudesse ser 

endurecível por tratamento térmico, mas somente por trabalho à frio. 

Outro elemento que pode afetar a dureza do material é o fósforo. Este componente, na 

ausência de carbono, pode aumentar a resistência do material sem reduzir de forma 

significativa sua ductilidade. Porém, conforme visto anteriormente, o ferro pudlado sempre 

contém alguns vestígios de carbono, mesmo quando baixo, resultando em uma ductilidade 

reduzida no produto final. Gordon & Knopf (2005) acrescentam que o ferro gusa utilizado na 

produção do ferro pudlado sempre conteve mais fósforo do que o desejado e que, apesar dos 

pudladores serem habilidosos e conseguirem exercer um bom controle sobre a quantidade 

deste elemento, o teor de fósforo final ainda era significativo e, quando dissolvido na ferrita, 

poderia elevar sua dureza para valores de até 240 HV.  
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Oliveira (2017) sintetiza os valores de dureza encontrados na literatura para diferentes 

amostras de inúmeras estruturas na Tabela 2.1. Nesta tabela, atenta-se que a variação entre os 

valores encontrados para cada estrutura se deve à microestrutura e ao teor das inclusões de 

cada amostra. Outros elementos presentes também podem alterar a dureza do ferro pudlado, 

como o manganês e o silício. Este último consegue elevar a dureza do material sem o 

fragilizar, porém sua influência é inferior comparada ao carbono e ao fósforo. 

 

Tabela 2.1: Valores da dureza das pontes e viadutos de ferro pudlado encontrados na 

literatura (Oliveira, 2017). 

Identificação da amostra 
Tipo de 

dureza 

Valores 

mínimos e 

máximos 

Valor médio 

ou Range 

típico 

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

Penns Creek Bridge  
Rockwell B 55 e 74 65 

Brinell (BHN) 111 e 147 127 

Šilutė Bridge  HV200 (MPa) 
1600 e 

2000 
- 

Bell Ford Bridge  Rockwell B - 70 

Valores médios encontrados por Sparks nas pontes 

americanas do século XIX e início do século XX 
Brinell (BHN) N/A e 160 95 a 130 

Valores típicos para componentes 

estruturais de pontes de ferro pudlado  

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 

 

 

2.2.2  Tração 

 

Os ensaios de tração são muito utilizados para se obter propriedades mecânicas de um 

material. Através dele pode-se medir as tensões limite de escoamento e de resistência, a 

deformação específica e os parâmetros de ductilidade, como a redução de área e o 

alongamento. 

O ferro pudlado, por não ser um material com microestrutura homogênea e possuir alta 

anisotropia, torna um número limitado de amostras incapaz de representar estatisticamente o 

comportamento do material. De acordo Oliveira (2017), a retirada de um número substancial 

de corpos de prova é limitada por um possível colapso da estrutura que se deseja avaliar, 

aumentando a dificuldade de definir de forma precisa as propriedades do material. 
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A Tabela 2.2 fornece os valores das tensões limite de escoamento (σLE) e limite de 

resistência (σLR), deformação específica (ε) e redução de área (φ) obtidos através de ensaios 

de tração para diferentes estruturas fabricadas com o ferro pudlado. O parâmetro σLE/ σLR foi 

adicionado à tabela por ser considerado, segundo Lesiuk et al. (2015), uma medida de 

confiabilidade da estrutura. 

 

Tabela 2.2: Propriedades mecânicas médias para diversas pontes e viadutos obtidos em 

ensaios de tração em ferro pudlado (Oliveira, 2017). 

Identificação do Material 
σLE σLR σLE/ 

σLR 

ε φ 

[MPa] [MPa] [%] [%] 

Ponte Eiffel  292 342 0,854 8 12 

Ponte Luiz I 303 397 0,763 21 27 

Ponte Fão 220 359 0,613 23 13 

Ponte Pinhão  306 361 0,848 33 71 

Penns Creek Bridge 169 270 0,626 25 20 

Ponte em Berlim de 1890 209 316 0,661 18 - 

Média encontrada por Brühwiller para 

13 pontes suíças construídas entre 

1884 e 1891 

227 388 0,582 40 - 

Viaduto em Brochocin (Distrito de 

Low Silesia, Polônia) 
286 360 0,794 15 34 

Viga da estação ferroviária de 

Wroclaw, Polônia  
272 369 0,737 15 24 

Šilutė Bridge (média dos grupos de 

amostras) 
270 373 0,724 15 18 

Aldrich Change 

Bridge 

Conjunto de 

amostras I 
275 384 0,716 28 34 

Conjunto de 

amostras II 
234 344 0,68 26 35 

Schoellkopf Bridge 

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 

 

 

Analisando a Tabela 2.2, nota-se uma grande dispersão entre os valores máximos e 

mínimos encontrados em relação a média, evidenciando a complexidade deste material e a 

dificuldade de se padronizar suas propriedades, entretanto foram estimados como referência 

os valores médios que estão apresentados na Tabela 2.3 para cada parâmetro elencado. 
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Tabela 2.3: Valores médios dos parâmetros elencados na tabela 2.2. 

Valores Médios 

σLE σLR 
σLE/ σLR 

ε φ 

[MPa] [MPa] [%] [%] 

272 362 0,724 25 33 

 

Adeli (2008) acrescenta que o ferro pudlado apresenta grande variação nos resultados 

encontrados para sua ductilidade. Para a Penns Creek Bridge, o valor da redução de área varia 

entre 11 e 41%, com média de 25% e o alongamento varia entre 7 e 29%, com média de 20%, 

conforme mostrado na Tabela 2.2. Porém, essa variação, quando estimada, não torna o ferro 

pudlado um material incapaz de ser utilizado em estruturas. 

Gordon & Knopf (2005) associam a redução da ductilidade com o teor de fósforo do 

material. O fósforo é difundido no ferro muito mais lentamente que o carbono, possuindo uma 

distribuição heterogênea. Em ferros com alto teor de inclusões ou com inclusões distribuídas 

de forma desigual, como no ferro pudlado, a redução da ductilidade pode ser ainda maior. Um 

teor de 0,3% de fósforo pode tornar o ferro inadequado para serviço. A Figura 2.5 mostra a 

relação entre a ductilidade, representada pela redução de área, e a porcentagem de fósforo 

encontradas em amostras retiradas da Ponte Aldrich, Ponte Schoelkopf e Ponte Eck. 

  

 

Figura 2.5: Ductilidade do ferro pudlado indicada pela redução de área em amostras 

fraturadas em testes de tração em função do teor de fósforo (Adaptada de Gordon & 

Knopf, 2005). 
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2.2.3 Impacto 

 

Os ensaios de impacto medem a energia absorvida pelo corpo de prova até sua fratura, 

cujo parâmetro é conhecido como tenacidade ao impacto. A partir deste ensaio, é possível 

determinar diversos parâmetros, como a temperatura de transição dúctil-frágil, a expansão 

lateral da amostra, a porcentagem de fratura dúctil ou fibrosa, além da própria energia 

absorvida ao impacto.  

Diferentes fatores influenciam na tenacidade ao impacto e no aspecto da fratura, como 

o tamanho de grão, a composição química do corpo de prova e a orientação das fibras 

alongadas do material em relação a direção do impacto. A superfície de fratura das amostras 

pode ser descrita como frágil, dúctil ou uma combinação de ambos os estados. A primeira 

apresenta pouca deformação plástica macroscópia, facetas e degraus de clivagem ou trincas 

intergranulares e pode possuir aparência brilhante no caso de fratura por clivagem, enquanto a 

segunda apresenta muita deformação plástica macroscópia, microvazios, expansão lateral do 

corpo de prova e aspecto fosco. 

Para Lesiuk & Szata (2011), o processo de degradação do ferro pudlado tem grande 

influência na tenacidade ao impacto e se deve à ocorrência de um processo de decoesão dos 

contornos de grãos devido à existência de fases frágeis, como a cementita, que causa a queda 

da ductilidade e propicia uma fratura do tipo frágil. Por esse motivo, a tenacidade ao impacto 

apresenta uma grande queda quando o corpo de prova é ensaiado em baixas temperaturas. A 

Figura 2.6 exibe o comportamento da energia absorvida ao impacto em função da temperatura 

para corpos de prova de ferro pudlado e fundido nos estados de pós operação e normalizado. 

Nesta figura, observa-se um forte decréscimo da tenacidade nos corpos de prova ensaidos 

conforme a diminuição da temperatura no ferro pudlado no estado de pós operação quando 

comparado com o estado normalizado. Entretanto, os valores da tenacidade em baixa 

temperatura do ferro pudlado em condição de pós operação são ainda menores do que o ferro 

fundido. Este fato pode se tornar um problema em estruturas ou pontes situadas em locais 

com temperatura abaixo de 0º C, pois a temperatura de transição dúctil-frágil encontra-se 

muito acima deste valor. 
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Figura 2.6 - 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). 

 

Elementos como como o enxofre e o fósforo, que são encontrados em grande 

quantidade no ferro pudlado, são considerados nocivos à tenacidade ao impacto. O carbono, 

mesmo que em um baixo teor, também pode abaixar os valores dessa propriedade. A Figura 

2.7 apresenta as superfícies de fratura de corpos de prova Charpy de ferro pudlado. Segundo 

Buonopane & Kelton (2008), as partes brilhantes vistas na superfície de fratura são grãos de 

ferro fragilizados pela presença de fósforo e as áreas cinzentas são regiões que sofreram 

fratura dúctil durante o impacto. 
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Figura 2 7 – Vista das superficies de fratura em corpos de prova extraídos da Penns 

Creek Bridge (Buopane & Kelton , 2008). 

 

Na Tabela 2.4, Oliveira (2017) sintetiza as contribuições dos estudos a cerca da 

tenacidade ao impacto do material para o estado de pós-operação e normalizado. No entanto, 

para Cremona et al. (2007), uma correlação entre a tenacidade à fratura e os valores obtidos 

através do ensaio Charpy é difícil de ser ser verificada para o ferro pudlado. 

 

Tabela 2 4: Resumo dos valores de tenacidade ao impacto encontrados na literatura 

(Oliveira, 2017). 

Amostra Temperatura 
KCV 

(J/cm²) 

Ponte Šilutė, Lituânia Ambiente 64 

Estação ferroviária de 

Wroclaw, Polônia 

Pós-operação 

 

Viga I 
- 40 ºC 9,6 

 20 ºC 28,8 

Viga II 
- 40 ºC 4,8 

 20 ºC 29,3 

Normalizado 

Viga I 
- 40 ºC 19,2 

 20 ºC 46,4 

Viga II 
- 40 ºC 8 

 20 ºC 39,2 

Estação ferroviária de 

Wroclaw, Polônia 

Pós-operação 

 

Viga I 

20 ºC 

35 

Viga II 37 

Normalizado 
Viga I 49 

Viga II 58 
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2.2.4 Fadiga 

 

A fadiga pode ser definida com a tendência à falha mecânica de um material 

decorrente da aplicação de esforços flutuantes aleatórios ou bem definidos. Segundo Bueno & 

Bittencourt (2003), este fenômeno se deve ao processo de diminuição da resistência à fratura 

devido ao crescimento de trincas preexistentes ocasionado pelo carregamento cíclico. Para se 

entender melhor esta condição mecânica, são utilizados os ensaios de fadiga pois estes são 

capazes de fornecer dados quantitativos relativos às características de um material ao suportar, 

por longos períodos, cargas repetitivas e/ou cíclicas sem se romper.  

Como descrito em Oliveira (2017), diferentes fatores afetam à tenacidade à fratura 

como a espessura da peça, a temperatura a qual o material está submetido, a velocidade de 

aplicação da carga e corrosão, sendo este último de baixo impacto no ferro pudlado devido à 

sua boa resistência a corrosão pela presença de fósforo. Além dos fatores mencionados, a 

superfície de acabamento, a resistência mecânica e concentradores de tensão no material 

também inlfuenciam na resistência à fadiga. 

De acordo com Drougas (2009), o ferro pudlado, apesar de apresentar ductilidade e 

capacidade de deformação satisfatórias, pode apresentar fratura frágil em casos de 

carregamentos cíclicos, originadas em áreas de acúmulo de tensão ou que apresentam defeitos 

de fabricação. 

Bowman & Piskowroski (2004), em busca de melhor compreender o limite de fadiga 

do ferro pudlado, realizaram testes com amostras retiradas da Adams Mill Bridge. Foi aplicada 

uma tensão cíclica com amplitude constante até que a amostra fraturasse ou até que o ensaio 

completasse 3 (três) milhões de ciclos. Através do resultado mostrado na Tabela 2.5, nota-se 

que para a tensão aplicada de 20 e 30 ksi, as amostras completaram a quantidade máxima de 

ciclos exigidos sem se romper, porém, ao elevar o valor da tensão para 35 ksi, os corpos de 

prova fraturaram com 639.200 e 713.900 ciclos. Este resultado sugere que este material tenha 

uma tensão limite de resistência à fadiga entre 30 e 35 ksi, equivalente a 206,8 e 241,3 MPa. 
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Tabela 2.5: Resultados do teste de limite de resistência à fadiga (Adaptada de Bowman & 

Piskowroski, 2004). 

Teste Limite Resistência à Fadiga 

Amostra 
Tensão 

Média [ksi] 

Amplitude 

(R) 

Número de 

Ciclos (N) 

1 20 0,05 * 

2 30 0,05 * 

3 35 0,05 639.200 

4 35 0,05 713.900 

*: As amostras completaram 3 milhões de ciclos sem fraturar. 

 

Com o objetivo de relacionar a orientação de alongamento das inclusões com o limite 

de fadiga do ferro pudlado, Mayorga et al. (2013) utilizaram o método de self-heating, que 

observa a evolução da temperatura da amostra durante os ciclos de carregamento através de 

termopares e o aplicaram em diferentes ângulos (α) entre a orientação das inclusões da 

amostra e a tensão aplicada. O resultado obtido para α=0º está exibido na Figura 2.8, onde 

foram aplicados 5.000 ciclos a uma frequência de 20 Hz e amplitude (R) igual a -1 em 8 

amostras retiradas da Toles Bridge, localizada em Chaumont na França. 

 

Figura 2.8 – Curvas obtidas pelo método Self-heating para α=0º em 8 amostras retiradas 

da Toles Bridge  (Adaptada de Mayorga et al., 2013). 

 

As curvas observadas relacionam a tensão aplicada com a temperatura de estabilização 

da amostra. Ao traçar uma reta ligando os três últimos pontos obtidos para cada amostra, o 

ponto de interseção com o eixo horizontal dará o valor da tensão limite de resistência à fadiga. 

Analisando o resultado verificado para os diferentes ângulos exibidos na Figura 2.9, nota-se 



32 

 

que este limite diminui conforme o ângulo α cresce. Esse fenômeno, de acordo com Mayorga 

et al. (2013), pode estar relacionado à microplasticidade dentro da matriz ferrítica e à 

concentração de tensões ao redor das inclusões não metálicas conforme mostra a Figura 2.10. 

 

Figura 2.9- Limite de tensão de fadiga para diferentes ângulos α (adaptada de Mayorga 

et al., 2013). 

 

 

Figura 2.10 – Estrias de fadiga entorno das inclusões evidenciando a microplasticidade 

na matriz ferrítica (Mayorga et al, 2015).  

 

Mayorga et al. (2013) mostraram que as pontes antigas de ferro pudlado tem suportado 

inúmeros ciclos de carregamento desde sua construção, o que torna importante o estudo sobre 

as propriedades em fadiga desse material para a realização da manutenção de tais estruturas. 
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2.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 

 

2.3.1 Microscopia Óptica 

 

O microscópio óptico é um instrumento que faz uso da refração da luz oriunda de uma 

série de lentes de vidro, podendo conter ou não filtros, para auxiliar na visualização de 

estruturas consideradas difíceis de se observar ou invisíveis a olho nú, sendo constituído por  

um componente mecânico como suporte e de controle da componente ótica que amplia as 

imagens. 

De acordo com Moreira (2013), a intensidade da luz pode ser regulada diretamente 

através do reostato que atua na própria fonte luminosa ou indiretamente através do 

condensador e do diafragma. A intensidade pode ser aumentada ao acionar o condensador e 

abrir o diafragma ou pode-se diminuí-la agindo no sentindo inverso. A ampliação, descrita 

como o número de vezes que a imagem é aumentada em relação ao objeto real, é considerada 

função do poder de ampliação da lente objetiva e ocular utilizadas.  

O microscópio utilizado neste trabalho é considerado como composto pois possui um 

sistema de três lentes. Estas são o condensador, a objetiva e a ocular, sendo a ampliação total 

proporcionada pelo equimento igual  ao aumento da lente objetiva multiplicada pelo aumento 

da ocular. A imagem observada, segundo Moreira (2013), depende também do poder de 

resolução, ou seja, da capacidade das lentes em discriminar objetos muito próximos. Este 

poder está relacionado ao comprimento de onda da luz utilizada, possuindo um valor teórico 

de cerca de 0,2µm.  

Após o posicionamento da amostra e da focagem, as imagens podem ser observadas e 

salvas para posteriormente serem tratadas. A aquisição de imagens neste trabalho tem como 

objetivo proporcionar uma melhor análise sobre a microestrutura do ferro pudlado e para isso 

foi realizada a segmentação e contagem de grãos através do software Image J. 

Segundo Hannickel et al. (2012), segmentar uma imagem significa separá-la em suas 

partes constituintes, diferenciando-as. Dentre todas as etapas do processamento de imagens, 

esta é considerada a mais crítica do tratamento de informação. É realizada a segmentação 

onde se definem as regiões de interesse para o processamento e análise posteriores. Quaisquer 

erros nesta etapa podem alterar negativamente o resultado final. 

A segmentação foi realizada, como citado, através do programa chamado Image J. 

Este é um software gratuito de processamento e análise de imagens digitais desenvolvido por 
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Wayne Rasband e, com ele, é possível exibir, editar, analisar, processar, salvar e imprimir 

imagens de 8, 16 e 32 bits, além de admitir diversos formatos de imagens como TIFF, GIF, 

JPEG, BMP, DICOM e FITS. Neste programa, o cálculo das áreas é feito pela contagem de 

pixels das regiões selecionadas pelo usuário ou por um algoritmo específico que atua pela 

intensidade ou nível de cinza dos pixels (HANNICKEL et al., 2012). 

 

2.3.2 Microscópio Eletrônico de Varredura 

 

O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) é capaz de produzir imagens de alta 

ampliação e resolução ao utilizar um feixe de elétrons no lugar dos fótons utilizados em um 

microscópio ótico convencional. Sob uma voltagem suficientemente grande, como 50 kV, 

elétrons de comprimento de onda extremamente baixo (λ=0,005Å)  podem ser produzidos, 

gerando um alto poder de resolução. Tais elétrons, devido às suas cargas, podem ser 

focalizados por campos eletrostáticos ou eletromagnéticos, o que os tornam capazes de formar 

imagens. Aparelhos modernos permitem aumentos de 300.000 vezes ou mais, além de 

fornecer rapidamente informações sobre a morfologia e a identificação de elementos químicos 

de materiais. O MEV é um dos equipamentos mais versáteis disponíveis para a observação e 

análise de características microestrurais de objetos sólidos, permitindo análises com pequenos 

aumentos e grande profundidade de foco (DEDAVID et al., 2007).  

Dentro de uma coluna de alto vácuo, os elétrons gerados a partir de um filamento de 

tungstênio (W), por aplicação de corrente, são acelerados por uma diferença de potencial entre 

o catodo e anodo que varia entre 0,3 e 30kV. O feixe gerado passa por lentes condensadoras 

que reduzem o seu diâmetro e por uma lente objetiva que o focaliza sobre a amostra. Logo 

acima da lente objetiva existem dois estágios de bobinas eletromagnéticas responsáveis pela 

varredura do feixe sobre a amostra. Esta é iluminada por um feixe de elétrons com 

comprimento de onda menor que a luz visível, o que explica o maior teor de resolução do 

MEV em relação aos microscópios ópticos. A Figura 2.11 ilustra a configuração citada. 
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Figura 2.11 – Configuração do microscópio eletrônico de varredura. 

 

O feixe de elétrons interage com a região de incidência da amostra até uma 

profundidade que pode variar de 1µ à 6µm, dependendo na natureza da amotra. Esta região é 

conhecida como volume de interação, exibida na Figura 2.12, e gera os sinais que são 

detectados e utilizados para a formação da imagem e para uma micro-análise. Ao varrer a 

região selecionada da amostra, o feixe de elétrons interage com a mesma, provocando a 

emissão de elétrons secundários, elétrons retroespalhados e Raios-X característicos.  

 

 

Figura 2.12 – Volume de interação do feixe incidente de elétrons. 
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Portanto, pode se obter através do MEV imagens de elétrons secundários (SE), 

elétrons retroespalhados (BSE) e micro-análise química baseada nos Raios-X característicos 

emitidos (EDS). 

Uma das variações do MEV é o Field Emission Gun (FEG) ou MEV-FEG. Este 

equipamento é conhecido por possuir uma alta resolução, ainda maior que do microscópio 

eletrônico de varredura convencional, devido à emissão de elétrons por um canhão, 

permitindo a obtenção de imagens com ampliação de até 700.000 vezes e espectros de EDS e 

de WDS (microanálise química quantitativa por níveis de comprimento de ondas de Raios-X) 

e de mapas de EBSD (identificação de fases e de orientações cristalográficas por difração de 

elétrons retroespalhados). (CENANO-INT, 2018). 

 

 

2.3.2.1 Análise Química Semiquantitativa por Espectroscopia por Dispersão de Energia 

 

A determinação do percentual dos elementos químicos por análise semiquantitativa 

por espectroscopia por dispersão de energia (EDS) é baseada no princípio de que a energia de 

um fóton (E) está relacionada com a frequência eletromagnética (ʋ) pela seguinte relação: 

E=hʋ                                                             (2.1) 

Onde: 

h = Constante de Plank. 

Quando o feixe atinge a amostra, seus átomos são excitados e, ao voltarem para o 

estado fundamental, emitem fótons com energias características do átomo. Os fótons são 

identificados em termos de sua energia e contados pelo detector de Raios-X localizados 

dentro da câmara de vácuo. Desta forma, o conjunto hardware e software do sistema adquire 

e gera um histograma, onde a abscissa representa a energia dos fótons em keV e a ordenada o 

número de fótons recebidos conforme exemplificado na Figura 2.13. 
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Figura 2.13 – Espectro obtido por análise química semiquantitativa por EDS. 

 

É importante escolher uma tensão de aceleração compatível com os elementos que se 

deseja analisar e, a partir desta análise, é possível identificar o percentual dos elementos 

químicos presentes na amostra. Miranda (2013) salienta que os elementos em quantidade 

inferior a 0,2% em massa não poderão ser detectados e, os elementos hidrogênio (H), lítio (Li) 

e berílio (Be) também não poderão ser detectados pela técnica citada. 

 

2.3.3 Mirotomografia Computadorizada 

 

A microtomografia computadorizada é uma radiografia em 3D, que utiliza a mesma 

técnica da tomografia hospitalar, porém em pequena escala e com um aumento exponencial 

da resolução. O fato de ser 3D é justamente o que permite a vizualização não destrutiva da 

estrutura de objetos em uma escala muito pequena, o que difere dos microscópios de 

varredura que conseguem reproduzir imagens apenas em 2D, além também de conseguir 

mostrar tanto a morfologia quanto a microestrutura interna do objeto analisado. 

Segundo Motta & Cardoso (2017), estes aparelhos possuem emissores de Raios-X que 

atingem à peça e, através da superposição de diversas imagens 2D em diversos ângulos 

diferentes, uma imagem em 3D é criada e, diferentemente dos equipamentos hospitalares, 

onde a mesa do paciente é fixa e o feixe de raios-X e o detector se movem, os tomógrafos 

industriais funcionam de maneira inversa. A Figura 2.14 exemplifica a união das imagens 

para a formação do corpo em 3D. 
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Figura 2.14 – Construção do corpo em 3D (Adaptada de Trater et al., 2005). 

 

De acordo com Trater et al. (2005), a microtomografia é realizada ao girar em 

pequenos incrementos angulares a amostra em torno de um eixo perperdicular ao feixe de 

Raios-X enquanto isso, o equipamento captura as radiografias que posteriormente serão 

recontruídas em uma série de fatias 2D exibindo as variações de densidade dentro da amostra. 

A união dessas fatias através de um software formam o corpo em 3D, que pode ser 

apresentado como um todo ou como fatias virtuais da amostra em distintas profundidades e 

direções. Os autores supracitados enfatizam que este método pode fornecer muito mais 

informações do que apenas uma imagem obtida através do MEV ou por MO.  

Inúmeros parâmetros devem ser ajustados antes de se iniciar a ensaio, como a 

distância entre a fonte e o detector, o incremento angular, o tempo de exposição aos Raios-X 

para cada angulação da amostra, a necessidade ou não de um filtro para aumentar a 

capacidade da análise e o potencial e a amperagem utilizada, pois influenciam diretamente nas 

imagens obtidas. Todos esses parâmetros são definidos a partir do material e das dimensões 
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da amostra estudada. A marca e as características do equipamento também influenciam nos 

resultados finais 

Nota-se que o tamanho da amostra é crucial para se definir os parâmetros do processo. 

Também é a partir dele que se define a resolução utilizada, uma vez que é pela dimensão da 

amostra que define-se a aproximação da fonte de Raios-X à amostra. Definida a distância, 

pode-se determinar o tamanho do pixel da imagem que será digitalizada. Cada pixel 

corresponde à média de absorção e, quanto maior o número de pixels, melhor será a 

resolução. 

Com as imagens resultantes da análise por microtomografia computadorizada, faz-se 

uso do software Avizo3D. Este é um programa comercial utilizado principalmente no meio 

científico e industrial para análise de dados e visualização de imagens. É a partir dele que se 

consegue tranformar as imagens obtidas pelo microtomografia computadoriza e transformá-

las em 3D. O Avizo3D também possui uma função que calcula automaticamente a 

porcentagem total de cada elemento em relação ao volume da amostra analisada, tendo como 

principal função neste trabalho realizar a segmentação de todo volume da amostra de uma 

única vez, obtendo um resultado rápido e de fácil visualização. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O objetivo deste capítulo é descrever as metodologias e as amostras utilizadas na 

obtenção dos resultados que serão detalhados no Capítulo 4. Inicialmente, será tratada a 

origem do material empregado para cada análise e, em seguida, serão abordadas as técnicas de 

caracterização aplicadas para se obter as propriedades do material. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

As amostras utilizadas neste trabalho foram retiradas de dois perfis distintos, 

denominados P1 e P2, exibidos na Figura 3.1,  extraídos de uma ponte centenária cujo início 

de construção data do período entre 1864 e 1865. Os perfis exibiam sinais de corrosão 

alveolar com uma camada de óxido de ferro desidratada de cor amarelada e regiões 

deformadas plasticamente, além de uma zona com evidentes sinais de desgaste por atrito.  

 

 

Figura 3.1 – Perfis utilizados para remoção das amostras e corpos de prova. 

 

3.1.1 Obtenção de Amostras e Corpos de Prova para Estudo  

 

Inicialmente, foi retirado material para análise de composição química dos perfis P1 e 

P2, conforme comentado na seção 3.2. Posteriormente, foi retirada uma amostra da aba do 

perfil P2 cuja superfície interna foi retificada de modo a efetuar medições de dureza Vickers. 

Entretanto, para a realização do ensaio mecânico de tração, foram extraídos três corpos de 

prova do perfil P1, identificados sequencialmente como CPT-P1-1 à 3. Os CPT-P1-1 e CPT-

P1-2 foram retirados com seção retangular longitudinalmente da aba e da região de transição e 

o CPT-P1-3 de seção circular foi obtido da seção de maior espessura da alma do perfil como 

pode ser observado esquematicamente na Figura 3.2.  
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Figura 3.2 -Vista esquemática da extração dos corpos de prova para ensaio de 

resistência à tração do perfil P1. 

 

Conjuntamente, no perfil P2, foram extraídos dois corpos de prova para ensaio de 

resistência à tração, com orientação longitudinal ao sentido de laminação e identificados como 

CPT-P2-1 e CPT-P2-2, tal como apresentado na Figura 3.4. Deste mesmo perfil, também 

foram extraídos mediante corte, usinagem e retificação, 12 (doze) corpos de prova para o 

ensaio de impacto Charpy, sendo 6 (seis) deles retirados na direção transversal e 6 (seis) na 

direção longitudinal ao sentido de laminação, conforme ilustrado na Figura 3.4. Os corpos de 

prova possuem tamanho reduzido de 55 mm x 10 mm x 7,5 mm de acordo com o especificado 

pela norma ASTM E-23, (2016) e foram nomeadas como CPC-T-1 à 6 e CPC-L-1 à 6, 

respectivamente. 
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Figura 3.3 - Vista esquemática da extração dos corpos de prova para o ensaio de 

resistência à tração e impacto Charpy do perfil P2. 

 

Para a realização da caracterização microestrutural por microscopias ótica (MO) e de 

varredura (MEV) foram retiradas duas amostras, uma no sentindo longitudinal de laminação 

(1L) e outra no sentido transversal (1T) do perfil P1, com dimensões de aproximadamente 12 

mm x 10 mm x 4 mm. 

 

3.2 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

Conforme comentado na seção 3.1.1, a análise da composição química foi realizada 

nos perfis P1 e P2 com o intuito de revelar os elementos característicos constituintes do 

material como recebido. Os elementos químicos cromo (Cr), manganês (Mn) e níquel (Ni) 

foram obtidos por Absorção Atómica (AAS) em um equipamento Varian AA275; o fósforo 

(P) por colorimetria (UV-Visível) em um equipamento marca LEITZ; carbono (C) e enxofre 

(S) por combustão em um equipamento marca LECO C200; o nitrogênio (N) também por 

combustão em um equipamento marca LECO C400 e, finalmente, o silício (Si) por 

gravimetria. 
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3.3 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

3.3.1 Dureza 

 

Para se obter os parâmetros de dureza, foram efetuados ensaios utilizando o método de 

dureza Vickers (HV) e os valores encontrados foram posteriormente convertidos para a escala 

Rockwell B (HRB) a fim de estabelecer uma análise comparativa com os dados observados na 

literatura. Para isso, utilizou-se o aplicativo de conversão de dureza Hardness Converter, 

versão 1.2, na opção da norma GB/T 1172 Steel (HRB). 

As medições de dureza Vickers foram realizadas na amostra utilizando o equipamento 

Vickers HPO 250, representado na Figura 3.4, pertencente ao Laboratório de Ensaios 

Mecânicos (LEM) da Universidade Federal Fluminense. Foram realizadas 12 (doze) medidas 

de dureza empregando-se uma carga de 30kgf com tempo de aplicação de 25 segundos.  

 

 

Figura 3.4 – Equipamento para realização do ensaio de dureza Vickers. 

 

3.3.2 Tração 

 

Os ensaios de tração foram realizados com uma taxa de 10 MPa/s à temperatura 

ambiente em corpos de prova retirados longitudinalmente dos perfis P1 e P2 de acordo com a 

norma ASTM E8, (2016). Sob essas condições de ensaio foram levantados os valores da 

tensão limite de escoamento e de resistência e os correspondentes parâmetros de ductilidade, 

além da razão σLE/ σLR.  



44 

 

3.3.3 Impacto 

 

Os ensaios de impacto foram realizados em um pêndulo universal disponibilizado pelo 

Laboratório de Ensaios Mecânicos (LEM) da Universidade Federal Fluminense com 

capacidade de 300 J e precisão de ±0,5 J à temperatura ambiente. Buscando permitir uma 

comparação com os valores disponibilizados na literatura para corpos de prova de tamanho 

padrão, os resultados obtidos neste ensaio foram posteriormente convertidos de acordo com a 

tabela 9 da norma ASTM A370, (2017). A expansão lateral de cada corpo de prova foi 

determinado mediante auxílio de paquímetro. 

 

3.4 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 

 

3.4.1 Microscopia Óptica  

 

As análises metalográficas foram realizadas em um microscópio óptico da marca Zeiss 

e modelo NEOPHOT 32 do Laboratório de Metalografia e Tratamentos Térmicos 

(LABMETT) da Universidade Federal Fluminense (UFF) nas amostras 1L e 1T como 

indicado no item 3.1.1. A preparação metalográfica das amostras foi executada mediante 

lixamento, com lixas de granulometria 100 à 1200, e posterior polimento sequencial com 

alumina (Al2O3) em suspensão aquosa de granulometria de 1 e 0,1 mícrons. Inicialmente, as 

caracterizações foram efetuadas sem a aplicação de reagente qúimico, com o intuito de 

somente quantificar as inclusões não metálicas. Posteriormente, a microestrutura das amostras 

foi revelada através de um ataque químico com Nital 3% para avaliar as características 

microestruturais do material, tais como os contornos de grão. 

 

3.4.1.1 Quantificação das Inclusões 

  

Foram efetuadas a quantificação de inclusões mediante a obtenção de imagens no 

microscópio óptico com diversos aumentos metalográficos, totalizando a quantificação em 

120 (cento e vinte) imagens de modo a minimizar o desvio médio padrão, tendo em vista a 

alta heterogeneidade presente neste material. Esta análise exaustiva permitiu ainda estabelecer 

uma correlação entre o valor obtido mediante microtomografia computadorizada abordado na 

seção 3.4.3. 
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Cabe ressaltar, que as regiões selecionadas da superfície da amostra foram escolhidas 

de maneira aleatória e que, após a aquisição das imagens para as duas amostras citadas, foi 

utilizado o software Image J para realizar a quantificação das inclusões. A Figura 3.5 

exemplifica umas das imagens obtidas e tradadas mediante o uso deste software. A Figura 3.6 

exibe a barra de menu deste software. Primeiramente a imagem foi alterada para o tipo 8-bits, 

requisito essencial para utilizar certos recursos do programa Image J. Em seguida, foi obtida a 

imagem binária exibida na Figura 3.7 utilizando a função Threshold. O próximo passo foi 

utilizar a função Measure. Esta ferramenta teve como objetivo definir a porcentagem total de 

área ocupada pela região de cor escura em relação a região clara. Neste estudo, estas regiões 

são, respectivamente, as incluões e a matriz de ferrítica. Posteriormente, utilizando a função 

Analyze Particles, foi determinado o número de inclusões da imagem e as suas dimensões 

individuais. A Figura 3.8 mostra o resultado obtido na imagem utilizada como exemplo. 

Ressalta-se ainda que foi feito o uso da opção de não mensurar inclusões que sejam menores 

que 5 mícrons2, além de não contabilizar aquelas que forem segmentadas pelas bordas da 

imagem tal como apresentado comparativamente nas Figuras 3.5, 3.7 e 3.8. 

 

 

Figura 3.5 - Imagem obtida da amostra 1L através da microscopia óptica. 
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Figura 3.6 – Barra de menu do software Image J. 

 

 

 

Figura 3.7 - Imagem binária obtida a partir da Figura 3.5 pela função Threshold. 
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Figura 3.8 - Inclusões encontradas na imagem da Figura 3.5 através da função Analyze 

Particles. 

 

3.4.1.2 Determinação do Tamanho de Grão 

 

Para a avaliação desta etapa, as amostras, reveladas com Nital 3%, foram estudadas 

com a aquisição de imagens com diversos aumentos metalográficos, totalizando 12 (doze) 

imagens cujo tamanhos de grão foram determinados mediante uso do software Image J além 

do método dos interceptos estipulado pela ASTM E112, (2013). Cabe destacar, que ambas as 

metodologias de estimação de tamanho de grão neste trabalho são descritas a seguir. 

Para a quantificação do tamanho de grão mediante o recurso computacional Image J, 

inicialmente foram selecionadas de modo aleatório regiões da superfície da amostra. A Figura 

3.9 exibe exemplificativamente uma das imagens tratadas por este recurso. 
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Figura 3.9 – Imagem obtida da amostra 1L por MO revelando precipitados e contornos 

de grãos ferríticos. 

 

Assim sendo, a imagem da Figura 3.9 foi transformada para 8-bit e a função Threshold 

foi então aplicada de modo a torná-la binária. Em seguida, o plugin denominado Adjustable 

Watershed foi utilizado para definir com mais precisão os contornos de grãos, auxiliando em 

sua identificação, contagem e mensuração. Para isso, ruídos e algumas inclusões foram 

removidas para aumentar a eficácia da análise. O resultado desta aplicação a partir da Figura 

3.9 pode ser visualizado na Figura 3.10.  

 

 

Figura 3.10 – Imagem binária obtida a partir da Figura 3.9 pela aplicação das funções 

Threshold e Adjustable Watershed de modo a definir os contornos de grão. 
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Finalmente, utlizando a função Analyze Particles, se obteve o Feret’s diameter. Este 

parâmetro representa a maior distância entre dois pontos situados no contorno de grão 

determinado pelo programa para os grãos exibidos na Figura 3.11. Analogamente ao 

supracitado na seção 3.4.1.1, os grãos com tamanho menor que o equivalente a 5 mícrons2 de 

área foram desconsiderados, assim como aqueles interceptados pela borda da imagem, tal 

como avaliado comparativamente nas Figuras 3.9, 3.10 e 3.11. 

 

Figura 3.11 – Grãos determinados a partir da Figura 3.9 através do tratamento de 

imagem fazendo uso da função Analyze Particles. 

 

Em seguida, utilizando as tabelas 4 e 5 da norma ASTM E112, (2013) e, considerando 

o parâmetro diâmetro Feret como o comprimento médio entre os interceptos (l), o tamanho de 

grão G foi determinado, utilizando a seguinte equação: 

 

G = (-6,643856 log10 l) – 3,288                                        (3.1) 

 

Paralelamente, utilizando o método dos interceptos estabelecido pela norma ASTM 

E112, foram marcadas 5 (cinco) linhas horizontais com comprimento (L) em cada uma das 12 

(doze) imagens, totalizando 60 (sessenta) medições. Deste modo, foi contabilizado o número 

de vezes em que cada uma dessas linhas interceptou um contorno de grão. A relação entre o 

número de interceptos (No) e o tamanho da linha (L) foi utilizada na tabela 4 da norma para 

determinar o tamanho de grão G. 
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Finalmente, os valores de G encontrados em ambos os métodos foram comparados 

visando validar o método computacional realizado. 

 

3.4.2 Microscópio Eletrônico De Varredura 

 

Foi realizada a caracterização por microscopia eletrônica de varredura (MEV-FEG) de 

alta resolução com emissão de elétrons através de um canhão (Field Emission Gun) em um 

microscópio da marca Quanta, modelo FEG 450, pertencente ao Instituto Nacional de 

Tecnologia (INT), tal como apresentado na Figura 3.12. As caracterizações foram efetuadas 

em cada uma das amostras 1L e 1T, tanto no modo de elétrons secundários (SE) como 

retroespalhados (BSE) em diversos locais de interesse, visando uma completa caracterização 

da microestrutura do ferrro pudlado.  

 

 

Figura 3.12 – Microscópio Eletrônico de Varredura –Field Emission Gun (MEV-FEG). 

 

Para realizar a análise no MEV-FEG as amostras foram inicialmente submetidas a um 

preparo superficial que consistiu em lixamento convencional seguido de polimento em 

alumina, da mesma forma que mencionado na seção 3.4.1. As amostras foram caracterizadas 
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com e sem ataque metalográfico, de modo a revelar inclusões, assim como grãos ferríticos e 

precipitados inter e intragranulares. 

 

3.4.2.1 Análise química semiquantitativa por espectroscopia por dispersão de energia 

 

Adicionalmente, foi realizada uma análise microelementar de espectroscopia por 

dispersão de energia (EDS) no próprio MEV-FEG, com aumento variando entre 10.000x e 

30.000x, em algums regiões e pontos de interesse, tais como inclusões e precipitados inter e 

intragranulares na ferríta, fornecendo desse modo dados qualitativos sobre a composição 

química dos locais analisados no ferro pudlado.  

 

3.4.3 Microtomografia Computadorizada 

 

O microtomógrafo utilizado neste trabalho é da marca Zeiss, modelo Xradia XRM-510 

do Departarmento de Engenharia Civil da Universidade Federal Fluminense. Seu princípio de 

funcionamento é baseado em uma fonte composta por um tubo de Raios-X do tipo cone beam, 

que lança fótons de Raios-X e sendo alcançados pelo sistema de detecção, que possui um 

intensificador de imagem com tela fluoroscópica, que tranformará estes fótons em fótons de 

luz. Este sistema está acoplado a uma câmara de vídeo tipo CCD de 12 bits e cintilador por 

fibra óptica. Sua tensão de operação pode variar entre 30 e 160 kV, sua corrente elétrica entre 

0 e 1 mA, possuindo potência máxima de 10 W.  

No equipamento, um dos parâmetros a ser ajustado é a distância entre a fonte e o 

detector. Ambos devem ser posicionados antes do processo de análise se iniciar e 

permanecerão fixos até o fim da avaliação. Este parâmetro também é ajustado de acordo com 

o tamanho da amostra. O suporte onde esta é fixada gira em incrementos de ângulos definidos 

pelo operador até completar 360° e a cada giro é captada uma imagem plana 2D e a união de 

todas estas imagens formará a imagem 3D. Sugerido pelo fabricante do equipamento, foi 

utilizado, neste trabalho, o filtro HE5 com o objetivo de filtrar os raios de maior intensidade, 

melhorando o resultado das imagens. 

Neste estudo, foram analisadas e quantificadas as inclusões por microtomografia das 

amostras 1L com e sem revestimento. Esta foi propositalmente revestida por papel adesivo de 

cobre com o intuito de poder verificar a possibilidade de quantificação das inclusões na 

vizinhança da superfície, tendo em vista que pela sua baixa densidade, o microtomógrafo 

revela essas regiões com a mesma tonalidade do que a área externa circundante da amostra, 
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dificultando o processo de análise de quantificação desse volume. A Figura 3.13 exibe as 

amostras que foram avaliadas por microtomografia. 

 

 

Figura 3.13 – Amostra sem revestimento à esquerda e amostra revestida à direita 

empregadas para análise por microtomografia. 

 

 

A Figura 3.14 e a Tabela 3.1, exibem os parâmetros utilizados na análise da amostra 

1L sem revestimento, ao passo que a Figura 3.15 e a Tabela 3.2 descrevem os parâmetros para 

a amostra revestida. A Figura 3.16 ilustra disposição final da amostra 1L na câmara de ensaio, 

onde a mesma deve se encontrar fixa ao suporte em que ela é alocada pois, como este suporte 

irá girar durante o processo, qualquer movimentação da amostra pode prejudicar a qualidade 

das imagens assim obtidas. O grid das imagens geradas foi de 1024 x 1024 pixels e, no total, 

foram levantadas 1014 imagens que, ao serem vinculadas, formaram o corpo em 3D. Vale 

ressaltar que a aquisição de todas as imagens durou cerca de 10 horas. Em seguida foi 

realizado o seu tratamento baseado na filtragem e segmentação utilizando o software 

Avizo3D. 
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Figura 3.14 - Parâmetros utilizados na microtomografia computadorizada da amostra 

1L sem revestimento. 

 

Tabela 3.1: Parâmetros principais para a realização da microtomografia 

computadorizada. 

Diâmetro máximo da amostra 11,2 mm 

Tamanho do pixel 12 m 

Distância Fonte-Amostra 30 mm 

Distância Detector-Amostra 142 mm 

Tensão 160 kV 

Corrente elétrica 0,6 mA 

Potência 10 W 

Tempo de exposição por foto 4,5 s 
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Figura 3.15 - Parâmetros utilizados na microtomografia computadorizada da amostra 

1L revestida. 

 

 

Tabela 3.2: Parâmetros utilizados na aquisição das imagens para amostra 1L revestida. 

Diâmetro máximo da amostra 12 mm 

Tamanho do pixel 12 m 

Distância Fonte-Amostra 30 mm 

Distância Detector-Amostra 142 mm 

Tensão 160 kV 

Corrente elétrica 0,6 mA 

Potência 10 W 

Tempo de exposição por foto 6,25 s 
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Figura 3.16 - Posição final da amostra na câmara do microtomógrafo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

Do resultado da análise da composição química exibida na Tabela 4.1, pode-se 

observar uma porcentagem elevada de elementos como o fósforo (P), enxofre (S), silício (Si) 

e nitrogênio (N), muito acima dos valores admissíveis dos aços utilizados atualmente. Tanto o 

fósforo quanto o enxofre em elevados teores favorecem à formação de trincas a quente diante 

de um eventual reaquecimento do material, como em processos de soldagem ou outro trabalho 

termomecânico. A fim de comparação, foi apresentada a composição química para o aço 

estrutural de baixo carbono ASTM A36, (2014) utilizado atualmente na construção de pontes. 

Devido aos processos siderúrgicos atuais e, com o maior conhecimento sobre a metalurgia 

física do materiais, atualmente os teores de elementos deletérios são controlodados.  

 

Tabela 4.1: Composição química dos perfis analisados em comparação com o aço ASTM 

A36, (2014). 

 

Material 

% em peso do elemento 

C Mn Si P S Cr Ni Mo N 

Perfil P1 0,007 0,02 0,10 0,386 0,100 0,01 0,03 0,01 1,550 

Perfil P2 0,010 0,05 0,37 0,187 0,153 0,01 0,02 0,01 1,250 

ASTM A36 0,26  (*) 0,40 - 0,05 - - - - 

(*) 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%. 

 

Em relação ao elemento carbono (C), nota-se que o baixo valor detectado está dentro 

das expectativas devido ao seu processo de fabricação, porém é inferior ao encontrado em 

grande parte das publicações sobre este material. Ao mesmo tempo, o teor de Si é inferior ao 

determinado para o aço ASTM A36, (2014).  

O alto teor de N encontrado nas amostras estudadas, pode ser justificado ao uso de ar 

atmosférico no processo de combustão nos fornos utilizados no século XIX propiciando uma 

atmosfera rica deste elemento. Assim sendo, este elemento enrijece o material por solução 

sólida intersticial, mas a sua baixa solubilidade na ferrita induz à formação de nitretos que 

afetam as propriedades mecânicas dos materiais assim produzidos.  
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Para comparação, é também apresentada a composição química de outras pontes 

centenárias encontradas na literatura, como a Ponte Eiffel e a Ponte Luiz I, inauguradas em 

Portugal nos anos de 1878 e 1886, e as pontes citadas em Lesiuk & Szata (2015) e Bowman 

& Pisckorowski (2004) na Tabela 4.2. O teor dos elementos Mn, Si, P e S encontrados é 

compatível com aqueles encontrados nas pontes referenciadas, sendo o teor de C somente 

semelhante ao dectectado na Bell Ford Bridge. Contudo, nas estruturas em que foram 

avaliadas mais de uma amostra, como na ponte Luiz I e nas citadas por Lesiuk & Szata 

(2015), foi possível detectar uma grande variação na composição química entre as amostras 

avaliadas, resultado da heterogeneidade dos materiais fabricados naquela época. 

 

Tabela 4.2: Composição química encontrada na literatura. 

(1)Jesus et al. (2011); (2)Bowman & Pisckorowski (2004); (3) Lesiuk & Szata (2015). 

 

 

4.2 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados encontrados para os 

respectivos ensaios mecânicos realizados: dureza, tração e tenacidade ao impacto. 

 

4.2.1 Dureza 

 

Os resultado obtidos através do ensaio de dureza Vickers da amostra e a sua respectiva 

conversão para a escala Rockwell B estão apresentados na Tabela 4.3. Apesar de Gordon & 

Knopf (2005) não validarem a conversão entre escalas de dureza diferentes, a mesma foi 

Material 
% em peso do elemento 

C Mn Si P S 

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

Bell Ford Bridge(2) 0,008 0,02 0,12 0,36 0,072 

Ponte Luiz  I(1) 

Amostra I 0,24 0,26 1,49 >0,15 >0,15 

Amostra II 0,21 0,52 2,07 >0,15 >0,15 

Amostra III 0,81 0,24 2,71 >0,15 >0,15 

 Amostra B 0,03 0,06 0,03 0,028 0,045 

Ponte e 

Viaduto(3) Amostra S 0,06 0,1 0,017 0,198 0,025 

 Amostra W 0,08 0,25 0,15 0,245 0,015 
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efetuada a fim de tornar possível a comparação com os resultados encontrados na literatura e 

exibidos na Tabela 2.1 da seção 2.2.1. 

 

Tabela 4.3: Resultado do ensaio de dureza. 

Medição 

Método 

Vickers (HV) 
Rockwell B 

(HRB) 

1 182 71 

2 177 71 

3 166 70 

4 125 67 

5 164 78 

6 194 75 

7 151 75 

8 155 82 

9 142 76 

10 150 76 

11 146 85 

12 177 78 

Média 161 ± 20 75 ± 5 

 

 

Os valores encontrados são mais elevados que os descritos por Lesiuk & Szata (2011), 

que encontraram valores de 145 ± 9 HV10 no estado pós-operação e de 115 ± 15 HV10 no 

estado normalizado. A composição química da amostra de Lesiuk &Szata (2011) indica teores 

de carbono no intervalo de 0,05% a 0,1% e teores de fósforo próximos a 0,4%, sem maiores 

detalhes sobre a composição química da amostra. Na amostra do perfil P2 estudada no 

presente trabalho, o teor de carbono encontrado foi de 0,010% e o teor de fósforo igual a 

0,187%. O maior teor de fósforo na amostra de Lesiuk & Szata (2011) levaria a acreditar que 

a dureza de sua amostra fosse mais elevada em comparação à da amostra deste estudo. Daí 

pode-se supor que a amostra do presente estudo se encontra em um estado de degradação mais 

avançado, ou, que os outros elementos presentes na amostra de Lesiuk e Szata (2011), como 

por exemplo, o manganês ou o silício, se encontram em teores menores provocando uma 

dureza inferior. 
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O valor típico de dureza encontrado no estudo de Bowman & Piskorowski (2004) para 

a ponte Bell Ford Bridge é de 70 Rockwell B no estado pós-operação. As amostras dessa 

ponte apresentam teores de fósforo de 0,25% e 0,36%, de acordo com o local de retirada da 

amostra. Estes valores são superiores aos encontrados na amostra estudada (0,187%), o que 

deveria ser um indicativo de uma dureza mais elevada, o que não se comprova. 

Conforme mencionado na seção 2.2.1, Gordon & Knopf (2005) ressaltam a 

importância do teor de fósforo na determinação da dureza afirmando que quando dissolvido 

na ferrita, eleva sua dureza a valores de 240HV. Neste sentido, amostras recolhidas da ponte 

Aldrich Change (1858) revelaram valores de dureza próximos a 100HV para regiões livres de 

fósforo e valores máximos de 212HV para regiões contendo aproximadamente 0,3% de 

fósforo. Gordon & Knopf (2005) mencionam ainda a presença de manganês e silício como 

responsáveis pelo aumento da dureza do ferro pudlado, embora este último não atue como 

elemento fragilizador. Os teores de manganês e silício encontrados na amostra do presente 

estudo são baixos, próximos dos valores máximos permitidos para aços estruturais modernos, 

indicando pouca interferência na dureza. 

Finalmente, Gordon & Knopf, (2005) destacam a relevância do ensaio de dureza na 

avaliação da ductilidade do material, atestando que materiais com dureza Vickers abaixo de 

140HV podem ser classificados como tendo ductilidade adequada para uso em estruturas 

sujeitas a carregamentos específicos. A amostra do presente estudo possui valores de dureza 

Vickers acima desse limite indicando, portanto, uma possível inadequação do uso da estrutura 

à serviços com cargas elevadas. Entretanto, na seção 4.2.2 será avaliada a ductilidade deste 

material. 

 

4.2.2 Tração 

 

Os valores das tensões limite de escoamento (σLE), resistência (σLR) e dos parâmetros 

de ductilidade, tais como alongamento (ε) e redução de área (φ) dos ensaios de tração 

efetuados nos corpos de prova retirados dos perfis P1 e P2 são apresentados nas Tabela 4.4. 

Para comparação, foram inseridos os dados das propriedades mecânicas do ferro pudlado da 

ponte Eiffel e do aço estrutural ASTM A36, (2014). Ainda, nesta tabela, foi acrescida a razão 

σLE/σLR. 
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Tabela 4.4: Parâmetros encontrados através do ensaio de resistência à tração. 

Material 
σLE σLR σLE / σLR ε φ 

[MPa] [%] 

CPT-P1-1 295 405 0,73 17,0 --- 

CPT-P1-2 280 375 0,75 10,5 --- 

CPT-P1-3 270 380 0,71 14,0 15,0 

CPT-P2-1 305 405 0,75 16,0 --- 

CPT-P2-2 280 360 0,78 13,5 --- 

Ponte Eiffel (1) 292 342 0,85 8,0 12,0 

ASTM A36(2) 250 400 0,63 23,0 --- 
(1)Jesus et al., (2010); (2) ASTM A36, (2014). 

 

A tensão limite de escoamento do material estudado possui valores superiores ao 

mínimo exigido para o aço ASTM A36, (2014) e, o limite de resistência apresenta um 

resultado superior em somente 2 (dois) dos 5 (cinco) corpos de prova analisados. Apesar do 

baixo teor de carbono, a resistência mecânica é compatível com a do aço ASTM A36, (2014) 

usado atualmente em estruturas metálicas. Entretanto, foi observado que o alongamento do 

ferro pudlado estudado é inferior ao mínimo exigido em aços como o ASTM A36, (2014). O 

valor mínimo de 10,5% encontrado para o material estudado, representa somente 45% do 

valor padrão para o aço ASTM A36, (2014). Os valores de ductilidade assim encontrados 

estão em concordância  com os altos valores de dureza conforme supracitados na seção 4.2.1 

(GORDON & KNOPF, 2005). Contudo, ainda deve ser levado em consideração a razão entre 

o limite de escoamento e o limite de resistência, conforme indicada na Tabela 4.4, onde todos 

os resultados encontrados são superiores ao do aço ASTM A36, (2014) porém, inferiores ao 

caso da ponte Eiffel. 

 

4.2.3 Impacto 

 

Os valores levantados de energia absorvida e expansão lateral percentual no ensaio de 

tenacidade de impacto Charpy são apresentados nas Tabelas 4.5 e 4.6 para corpos de prova 

longitudinais (CPC-L) e tranversais (CPC-T), respectivamente. Apenas na Tabela 4.5 foi 

possível acrescentar os valores de tenacidade convertidos para o tamanho padrão (10 mm) 

conforme a ASTM A370, (2017). Atenta-se que os baixos valores obtidos das amostras 

retiradas transversalmente ao sentido de laminação (CPC-T), apresentadas na Tabela 4.6, são 

atribuídos à orientação das inclusões do material descritas na seção 2.2.2. 
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Tabela 4.5: Valores de energia absorvida ao impacto e expansão lateral percentual em 

corpos de prova extraídos longitudinalmente do perfil P2. Conversão de energia 

absorvida para corpo de prova padrão (10 mm). 

Amostra 
Energia 

Absorvida [J] 

Expanção Lateral 

[%] 

CPC-L-1 10,5 6,80 

CPC-L-2 17,0 10,93 

CPC-L-3 20,0 11,33 

CPC-L-4 13,5 7,73 

CPC-L-5 8,0 3,60 

CPC-L-6 25,0 14,40 

Média (7,5 mm) 15,7 ± 6,3 9,1 ± 3,8 

Média (10 mm) 21,4 N/A 

 

Tabela 4.6: Valores de energia absorvida ao impacto e expansão lateral percentual em 

corpos de prova extraídos transversalmente do perfil P2. 

Material 
Energia 

Absorvida [J] 

Expanção Lateral 

[%] 

CPC-T-1 3,5 2,13 

CPC-T-2 3,5 3,07 

CPC-T-3 3,6 3,20 

CPC-T-4 3,7 3,47 

CPC-T-5 4,0 2,27 

CPC-T-6 3,3 2,27 

Média 3,6 ± 2,4 2,7 ± 0,6 

 

De acordo com o comportamento da tenacidade avaliado na seção 2.2.2, era de se 

esperar baixos valores da energia absorvida para o material ensaiado, pois conforme será 

observado nas seções 4.3.1.1 e 4.3.1.2, a heterogeneidade em inclusões grosseiras assim como 

colônias de grãos ferríticos grosseiros detectados conduzem a baixos valores desta 

propriedade. Contudo, um efeito detrimental pode ser também ocasionado à precipitação inter 

e intraganular em compostos ricos em enxofre e fósforo, tal como observado por MEV na 

seção 4.3.2. 

Efetuando uma análise comparativa simplória, mediante a conversão proposta pela 

ASTM A370, (2017) para corpo de prova padrão, obteve-se que a média dos resultados 

levantados é aproximadamente equivalente a 66% do valor médio obtido por Lesiuk et al., 

(2015) e Lesiuk et al., (2017). Contudo, valores de energia absorvida à temperatura ambiente 

equivalente a 28,8J foi obtida no estado de pós operação para uma amostra contendo 0,198% 

de fósforo, sendo este teor próximo ao encontrado na amostra do presente estudo. Portanto, o 
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valor de energia absorvida encontrado no presente estudo foi igual a 74,3% do valor 

encontrado por Lesiuk et al. (2015).  

Finalmente, os valores de tenacidade ao impacto obtidos neste trabalho à temperatura 

ambiente não satisfazem as condições mínimas aceitas para as pontes modernas de aço, no 

valor de 35J. O resultado encontra-se 21% inferior ao valor de 27J proposto como valor 

crítico (LESIUK et al., 2015). 

 

 

4.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO MICROSTRUTURAL 

 

Esta seção destina-se a comparação microestrutural resultante das diferentes técnicas 

de caracterização utilizadas. 

 

 

4.3.1 Microscopia Óptica 

 

As inclusões típicas da amostra 1L podem ser apreciadas na Figura 4.1. Nesta figura 

observa-se uma inclusão grosseira com aproximadamente 0,6 mm de extensão e morfologia 

alongada, além de inúmeras inclusões arredondadas, característica típica dos materiais 

produzidos através do processo de pudlagem. Os aspectos morfológicos encontrados na 

amostra 1T são semelhantes aos vistos na amostra supracitada. 
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Figura 4.1 – Inclusões típicas presentes na amostra 1L. 

 

A grande quantidade de inclusões encontradas são as principais responsáveis de 

agirem em detrimento da ductilidade comprometendo ainda os valores de tenacidade assim 

encontrados, pois as mesmas atuam como concentradores de tensão comprometendo ainda 

mais o material diante carregamentos súbitos no sentido longitudinal do perfil.  

 

4.3.1.1 Quantificação das Inclusões 

 

Conforme comentado na seção 3.4.1.1, através das imagens obtidas por microscopia 

óptica em amostras sem ataque metalográfico, foi possível quantificar as inclusões presentes 

com diversos aumentos metalográficos. A Tabela 4.7 apresenta os resultados médios 

encontrados em ambas as amostras (1L e 1T). Os valores máximos e mínimos em cada 

aumento empregado foram acrescidos dando indícios suficientes da forte heterogeneidade 

deste material. 

Tabela 4.7: Teor de inclusões encontrado em diversos aumentos metalográficos nas 

amostras 1L e 1T. 

Aumento 
Média 

% 

Máximo 

% 

Mínimo 

% 

205x 5,62 ± 2,16 13,56 3,04 

450x 5,88 ± 3,55 20,76 2,78 

905x 5,22 ± 3,23 12,50 1,39 

Média Total 5,60 ± 2,92 20,76 1,39 
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A fim de comparação, as frações volumétricas encontradas por Mamani-Calcina 

(2016) nas amostras utilizadas em seu trabalho são mostradas na Tabela 4.9. Nota-se que os 

valores encontrados nas amostras de ferro pudlado deste trabalho possuem a mesma ordem de 

grandeza aos das amostras B-145, M-123 e S-107 daquele estudo. Entretanto, os valores das 

amostras Ip-130 à 135 são consideravelmente inferiores pois, supostamente, de acordo com o 

autor, foi devido a alguma técnica mais aprimorada na sua produção pelos pudladores da 

Fábrica de São João de Ipanema. 

 

Tabela 4.8: Fração volumétrica das inclusões (Adaptada de Mamani-Calcina, 2016). 

Amostra 
Fração 

Volumétrica 

Ip-130 1,6 ± 0,5 

Ip-131 1,2 ± 0,4 

Ip-133 0,7 ± 0,5 

Ip-134 1,3 ± 0,8 

Ip-135 1,2 ± 0,6 

B-145 6,0 ± 2,0 

M-123 7,0 ± 3,0 

S-107 4,0 ± 1,0 

 

 

4.3.1.2 Determinação do Tamanho de Grão 

 

Os resultados do tamanho de grão para ambos os métodos de análise, descritos na 

seção 3.4.1.2, são exibidos nas Tabela 4.10 e 4.11. Nestas tabelas os valores máximos e 

mínimos encontrados foram também acrescidos, indicando uma forte heterogeneidade no que 

tange às medidas desta propriedade. Apesar do grande desvio observado na metodologia 

computacional mediante o uso do software Image J, os resultados encontrados do tamanho de 

grão (G) estimado através do parâmetro Feret e do método dos interceptos da norma ASTM 

E112, (2013) apresentam certa semelhança. 

Tabela 4.9: Tamanho de grão obtido através do Image J. 

Feret 

Aumento 
Médio  

[µm] 

Máximo  

[µm] 

Mínimo  

[µm] 

Desvio 

Padrão 
G 

400x 77,42 91,29 58,63 10,28 4,09 

1410x 39,17 52,57 29,03 8,85 6,06 
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Tabela 4.10: Valores obtidos pelo método dos interceptos. 

Norma ASTM E112 

Aumento 
G   

Médio 

G   

Máximo 

G   

Mínimo 

Desvio 

Padrão 

L    

 [µm] 

400x 5,07 6,27 4,30 0,63 511,16 

1410x 6,47 6,79 6,19 0,25 127,09 

 

 

4.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados da caracterização realizada por MEV-

FEG, complementares à caracterização por microscopia óptica. Assim sendo, a Figura 4.2 

exibe a microestrutura típica da amostra 1T em modo de elétrons retroespalhados 

possibilitando observar com maior clareza sua matriz ferrítica e seu alto teor de inclusões. 

 

 

Figura 4.2 – Micrografia obtida no FEG no modo BSE exibindo características 

microestruturais típicas da amostra 1T. 

 

Nota-se que as inclusões não seguem um padrão específico em termos de sua 

distribuição e composição química dos compostos presentes, o que está de acordo com as 

informações encontradas na literatura sobre sua heterogeneidade. Ao analisar somente as 

inclusões pode-se observar, através da Figura 4.3, os diferentes compostos que as compõem. 
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Figura 4.3 – Aspecto de inclusão de escória grosseira multifásica obtida no MEV-FEG 

por BSE.  

 

Analisando agora o interior da matriz ferrítica das amostras através de imagens da 

Figura 4.4 com aumentos de 20.000x e 75.000x, é possível observar a presença de finos 

precipitados que possuem as mesmas características elencadas por Lesiuk et al., (2017), sendo 

descritos como fragilizantes e característicos do ferro pudlado de baixo teor de carbono de 

estruturas com  com mais de 100 anos de operação. De acordo com Gordon & Knopf (2005), 

a ferrita consegue armazenar até 0,1% de fósforo em solução sólida à temperatura ambiente, 

porém para teores superiores, particulas de Fe3P passam a existir na estrutura ferrítica. Devido 

à composição química encontrada neste material, acredita-se que estes precipitados sejam 

carbonetos e/ou nitretos ricos em fósforo, enrijecendo a matriz ferrítica. 
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(a) 

 

 
 

 

 
(b) 

 

 

Figura 4.4 – Microestruturas do material obtidas por MEV-FEG no modo SE 

apresentando finos precipitados. (a) 20.000 aumentos e, (b) 75.000 aumentos. 

 

 

4.3.2.1 Análise Química Semiquantitativa por Espectroscopia por Dispersão de Energia 

 

Com o intuito de avaliar semiquantitativamente a composição química das inclusões 

não metálicas foi efetuada, em locais predeterminados, a análise micro-elementar por EDS, 

obtendo-se as respectivas imagens e os espectros apresentados pelas Figuras 4.5 e 4.6. Os 

resultados nos locais indicados nestas figuras são exibidos nas Tabelas 4.10 e 4.11, 

respectivamente.  
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Figura 4.5 – Imagem obtida por MEV-FEG e seu correspondente espectro por EDS da 

inclusão do Ponto 1. 

 

 

Tabela 4.11: Percentual em peso dos elementos encontrados referentes ao ponto 1 da 

Figura 4.5. 

Elemento  Peso % 

Al 0,98 

Si 8,12 

P 15,58 

S 2,01 

Mn 0,93 

Fe 72,38 

Total  100 
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Figura 4.6 – Imagem obtida por MEV-FEG e seu correspondente espectro por EDS da 

inclusão do Ponto 2. 

 

 

Tabela 4.12: Percentual em peso dos elementos encontrados referentes ao ponto 2 da 

Figura 4.6. 

Elemento  Peso % 

Al 0,69 

Si 9,79 

P 13,60 

S 3,38 

Mn 0,81 

Fe 71,74 

Total  100 
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Nota-se que as inclusões possuem um teor de fósforo (P) e enxofre (S) excessivo, o 

que leva a conclusão de que a elevada porcentagem destes elementos agem em forma 

deletéria nas propriedades mecânicas do material. 

 

4.3.3 Microtomografia Computadorizado 

 

A imagens obtidas através da microtomografia computadorizada da amostra 1L sem e 

com revestimento são apresentadas nas Figuras 4.7 e 4.8, respectivamente. Nestas figuras se 

observam diversas vistas 2D através de diversos quadros.  

 

 

Figura 4.7 - Imagens obtidas através da microtomografia computadoriza da amostra 1L 

sem revestimento. 

 

 

Figura 4.8 - Imagens obtidas através da microtomografia computadoriza da amostra 1L 

revestida. 
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Para realizar o processo de segmentação, previamente deveu-se proceder com um 

processo de corte da imagem do volume da amostra em virtude de ruídos e falta de distinção 

entre os tons de cinza das inclusões que circundam a borda da amostra com o remanescente da 

imagem, tal como mostrado nas Figuras 4.7 e 4.8. Logo, foi possível efetuar o processo de 

segmentação mais eficaz do corte efetuado preliminarmente. Assim, foi possível obter as 

imagens representadas nas Figuras 4.9 e 4.10 para a amostra 1L sem e com revestimento, 

respectivamente. 

 

 

Figura 4.9 – Segmentação das inclusões após tratamento de imagem da amostra 1L sem 

revestimento no software Avizo 3D. 
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Figura 4 10 - Segmentação das inclusões após tratamento de imagem da amostra 1L 

revestida no software Avizo 3D. 

 

Avaliando-se as Figuras 4.9 e 4.10, deve-se levar em consideração que ao tratar as 

imagens por corte a partir do corpo analisado, assume-se o risco de incidir no resultado final 

das inclusões assim quantificadas, pois trata-se de um material heterogêneo. Este fato tratou 

de ser minimizado ao se efetuar o estudo com a amostra 1L envolta em folha adesiva de 

cobre, tal como supracitado na seção 3.4.2, embora não se obteve o resultado esperado 

mediante a adopção desta metodologia pois, teve-se muito ruído na imagem na região do 

revestimento. 

Os resultados encontrados através da quantificação das inclusões com o auxílio do 

microtomógrafo e do software Avizo3D são apresentados na Tabela 4.14 para as amostras 

estudadas. 

Tabela 4.13: Fração volumétrica das inclusões obtidas nas amostras por 

microtomografia computadorizada. 

Amostra 
Matriz  

[%] 

Inclusão  

[%] 

1L revestida 97,09 2,91 

1L sem revestimento 96,36 3,63 
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Nota-se que os valores encontrados são inferiores aos valores médios obtidos através 

da microscopia óptica, porém ainda permanecem dentro da faixa de erro. Entretanto, esta 

diferença entre os métodos pode estar relacionada ao corte efetuado nas imagens obtidas pelo 

método de microtomografia computadoriza, podendo eliminar regiões ricas em inclusões nas 

bordas. Se considerar a média de ambos os métodos de medição propostos, é obtida uma 

média de 4,42 ± 1,62 % de fração volumétrica de inclusões no material. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho em que foi caracterizada as propriedades mecânicas e 

microestruturais do ferro pudlado permite obter as seguintes conclusões: 

 

1. A composição química revelou que o material estudado é um ferro pudlado 

com alto teor de enxofre e fósforo, atentando-se a presença de inclusões ricas 

nestes elementos. 

2.  Observou-se valores de dureza elevados, produto das características 

microestruturais que também impactaram na sua ductilidade. O valor da 

ductilidade é 38% menor do que o ASTM A36, (2014). 

3. Apesar do baixo teor de carboro, os valores de limite de resistência são 

comparáveis aos dos aços estruturais atuais. Este fato pode ser atribuído ao 

fenômeno de precipitação intragranular principalmente de compostos ricos em 

nitrogênio e fósforo. Entretanto, apesar de se observar uma maior razão de 

σLE/σLR em relação ao aço ASTM A36, (2014) obtiveram-se valores inferiores 

ao da ponte Eiffel. 

4. Os baixos valores de tenacidade de impacto foram atribuídos principalmente ao 

efeito do tamanho e orientação das inclusões. Porém, em menor medida, 

interajam, em detrimento desta propriedade, efeitos concomitantes de 

granulação ferrítica grosseira e precipitação inter e intragranular de compostos 

fragilizantes.  

5. Os resultados das quantificações das inclusões não metálicas estão de acordo 

com aqueles obtidos em diversos trabalhos prévios deste material. 

6. O tamanho de grão pode ser estimado  com certo grau de acuracia pelo uso do 

software Image J, embora sejam requeridas um número mínimo de imagens 

para obter resultados confiáveis em virtude da anisotropia deste parâmetro do 

material estudado. 

7. Através do MEV-FEG foi possível distinguir precipitados inter e intraganulares 

na ferrita, sendo estes ricos em fósforo e enxofre, embora mais estudos sejam 

requeridos por esta técnica ou por microscopia eletrônica de transmissão 

(MET) para corroborar a presença destes compostos.  
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8. A análise por microtomografia computadorizada revelou resultados 

interessantes em torno da distribuição e orientação das inclusões, embora 

medidas devam ser adotadas na metodologia ao efetuar a análise do volume da 

amostra. Mesmo assim, o valor de teor de inclusões encontra-se dentro da faixa 

estimada por análise exaustiva por microscopia óptica. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O presente trabalho permite sugerir os seguintes trabalhos futuros:  

 

1. Executar medições de dureza Rockwell e Brinell a fim de permitir uma análise 

comparativa entre estas escalas e a escala Vickers. 

2. Efetuar ensaios de microdureza na fase ferrítica de modo a avaliar alguma 

influência da precipitação intergranular. 

3. Avaliar mediante microscopia eletrônica de varredura (MEV) as superfícies de 

fratura dos corpos de prova de tração e Charpy ensaiados neste estudo.  

4. Efetuar tratamentos térmicos de normalização nas amostras deste estudo a fim 

de avaliar a presença de precipitados inter e intraganulares sob estas condições 

mediante microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

5. Examinar as amostras por microscopia eletrônica de transmissão (MET) de 

modo a analisar os finos precipitados intragranulares. 

6. Efetuar um estudo comparativo do tamanho de grão ferrítico deste material 

com o tamanho de grão correspondente em aços estruturais atuais. 

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

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

8. Caracterizar microestruturalmente por técnicas não destrutivas esta classe de 

material. 

9. Executar ensaios de resistência à fadiga, avaliando as características deste 

material ao sofrer carregamentos cíclicos e sua tenacidade à fratura. 
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