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RESUMO 

Em meados do séc. XIX, com o advento da revolução industrial, o ferro pudlado foi o 

principal material metálico produzido em larga escala para atender a demanda existente na 

fabricação de grandes componentes estruturais rebitados, tal como pontes de ferrovias 

representando, deste modo, um avanço tecnológico nesse período. Entretanto, muitas dessas 

estruturas ainda se encontram em operação constituindo um desafio a respeito de seu estado 

atual em termos microestruturais, suas propriedades mecânicas assim como a de potencial 

aplicação de técnicas não destrutivas de caracterização atentando que manutenções corretivas 

durante a vida útil de componentes pode ter incorrido no aquecimento localizado por causa de 

possíveis ajustes e/ou soldagem inapropriada para este tipo de material. Além disso, devido ao 

incipiente conhecimento metalúrgico da época, torna importante o estudo desta classe de 

material, pois as características heterogêneas do mesmo inerente ao seu processo de 

fabricação tornam difícil sua caracterização. Assim sendo, o presente trabalho se baseia em 

caracterizar os efeitos da microestrutura nas propriedades mecânicas e magnéticas em 

amostras de ferro pudlado retirado de um componente em serviço pelo período aproximado de 

150 anos, sendo comparada quando sujeita a tratamento a um tratamento térmico de 

normalização. Os resultados denotam uma microestrutura ferrítica de grãos de tamanho 

heterogêneo contendo inúmeras inclusões não metálicas grosseiras que acarretam em baixos 

valores de tenacidade à temperatura ambiente tanto em corpos de prova obtidos de amostras 

como recebidas e normalizadas, embora na condição tratada termicamente tenha-se obtido, 

em media um maior valor de tamanho de grão ferrítico que promoveu um leve decréscimo nos 

valores de dureza assim obtidos. Estes fenômenos puderam ser caracterizados por medidas 

magnéticas de Ruído Magnético Barkhausen (RMB) que ainda possibilitou a distinção de um 

eixo de fácil magnetização alinhado com a direção de conformação dos componentes 

avaliados. Ciclos de histereses levantados com campo magnético variável com mínimo e 

máximo fixo também denotaram diferenças no comportamento entre as condições de pós-

operação e tratada termicamente. Portanto, se exibe uma grande potencialidade na 

caracterização não destrutiva desta classe de material, embora se requeiram diversos padrões 

para obtenção de uma curva de calibração com as propriedades avaliadas. 

 

Palavras-Chave: Ferro Pudlado; Microestrutura, Propriedades Mecânicas; Propriedades 

Magnéticas. 



 

 

ABSTRACT 

In the mid-19th century, with the advent of the industrial revolution, the puddling iron was the 

main metal material produced on a large scale to meet the existing demand in the manufacture 

of large riveted structural components, such as railway bridges, thus representing a 

technological advance in this period. However, many of these structures are still in operation 

constituting a challenge regarding their current state in microstructural terms, their 

mechanical properties as well as the potential application of non-destructive characterization 

techniques, considering that corrective maintenance during the useful life of components may 

have incurred in localized heating because of possible adjustments and / or welding that is not 

suitable for this type of material. In addition, due to the incipient metallurgical knowledge of 

the time, the study of this class of material becomes important, since its heterogeneous 

characteristics, inherent in its manufacturing process, make it difficult to characterize it. Thus, 

the present work is based on the characterization of the effects of the microstructure on the 

mechanical and magnetic properties of samples of puddling iron taken from a component in 

service for approximately 150 years, being compared when subjected to a normalizing heat 

treatment. The results denote a ferritic microstructure of heterogeneous grain size containing 

numerous coarse nonmetallic inclusions that result in low tenacity values at room temperature 

both in specimens obtained from samples as received and normalized, although in the 

thermally treated condition a higher value of ferritic grain size, on average, was obtained 

which promoted a slight decrease in the hardness values thus obtained. These phenomena 

could be characterized by magnetic measurements of Magnetic Barkhausen Noise (MBN) that 

still allowed the distinction of an easy magnetization axis aligned with the conformation 

direction of the evaluated components. Hysteresis loops obtained with variable magnetic field 

and minimum and maximum values fixed also denoted differences in the behavior between 

the post-operation and thermally treated conditions. Therefore, a great potentiality is exhibited 

in the non-destructive characterization of this class of material, although several standards are 

required to obtain a calibration curve with the evaluated properties.  

 

Key-Words: Puddling iron; Microstructure; Mechanical properties; Magnetic Properties. 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 2.1: Forno de pudlagem simples de grades, Corte horizontal  Indicação do carneau (Adaptada de 

LEDEBUR, 1895). _______________________________________________________________________ 19 
Figura 2.2: Forno de pudlagem simples de grades, Corte vertical longitudinal. Sendo 1: altar primário; 2: 

altar secundário; 3: abóbada; e 4: soleira (Adaptada de LEDEBUR, 1895). _________________________ 20 
Figura 2.3: Forno de pudlagem simples de grades, Corte vertical na transversal (Adaptada de LEDEBUR, 

1895).__________________________________________________________________________________ 20 
Figura 2.4: Esquema do forno de reverbério, indicando as diferentes regiões (Adaptado de LEDEBUR, 1895).

 _______________________________________________________________________________________ 21 
Figura 2.5: Forno de pudlagem simples com soleira preparatória (Adaptado de LEDEBUR, 1895). ______ 23 
Figura 2.6: Forno de Pudlagem duplo (Adaptado de LEDEBUR, 1895). ____________________________ 25 
Figura 2.7: Forno de Pudlar Springer (Adaptado de LEDEBUR, 1895). ____________________________ 26 
Figura 2.8: Escória com mais de 2 cm de comprimento encontrada na Penns Creek Bridge (BUONOPANE & 

KELTON, 2008). _________________________________________________________________________ 29 
Figura 2.9: Microestruturas do ferro pudlado: À esquerda, obtida por MO, à direita, obtida por MEV 

(DEMIR, 2011 e JESUS et al., 2011). ________________________________________________________ 30 
Figura 2.10: Anisotropia da energia absorvida em ensaio de impacto ISO-V em relação à direção de 

deformação (SILVA & MEI, 2010). __________________________________________________________ 31 
Figura 2.11: Nomenclatura das direções e planos empregados para a caracterização das seções 

representativas e dimensões projetadas das inclusões não metálicas (SILVA & MEI, 2010). ____________ 31 
Figura 2.12: Microestrutura representativa das inclusões de escória da Ponte D. Pedro II (MAMAN-

CALCINA et al., 2016). ___________________________________________________________________ 32 
Figura 2.13: Imagens MEV mostrando as escórias da Ponte D. Pedro II (MAMAN-CALCINA et al., 2016). 33 
Figura 2.14: Seção do viaduto localizado em Brochocin (LESIUK et al., 2017). ______________________ 34 
Figura 2.15: À esquerda: micrografia da amostra no estado de pós-operação. À direita: precipitados 

intragranulares na ferrita (LESIUK et al., 2017). _______________________________________________ 35 
Figura 2.16: Micrografias obtidas por microscopia ótica das amostras do viaduto de Brochocin mostrando o 

tamanho de grãos, contornos e inclusões. À esquerda: imagem do estado de pós-operação. À direita: imagem 

do estado normalizado (LESIUK et al., 2017). _________________________________________________ 35 
Figura 2.17: Comparação entre as microestruturas do ferro pudlado retirada da estação ferroviária de 

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

(LESIUK et al., 2017). ____________________________________________________________________ 36 
Figura 2.18: Microestrutura típica do ferro pudlado, com a presença de escórias em forma de lâminas 

(CREMONA et al., 2007). _________________________________________________________________ 37 
Figura 2.19: Placa de ferro pudlado apresentando descolamento após ser submetida a teste de flexão 

(MAYORGA et al., 2013). __________________________________________________________________ 37 
Figura 2.20: Micrografias obtidas da estrutura da ponte Central Pomorski Bridge: a) Área contendo intensa 

concentração de inclusões não metálicas. b) Região com sintomas de degradação com intensa precipitação 

(LESIUK & SZATA, 2011). ________________________________________________________________ 38 
Figura 2.21: Avaliação da tenacidade ao impacto da estrutura da Sand Bridge (LESIUK & SZATA, 2011). 43 
Figura 2.22: Vista das superfícies de fratura em corpos de prova extraídos da Penns Creek Bridge 

(BUONOPANE & KELTON, 2008). _________________________________________________________ 44 
Figura 2.23: Indicação da presença de um campo magnético (CULLITY & GRAHAM, 2009). __________ 45 
Figura 2.24: Dipolo magnético (Adaptado de MORGAN, 2013). ___________________________________ 45 
Figura 2.25: Campo magnético de um solenoide (GRIJALBA, 2010). ______________________________ 46 
Figura 2.26: Curvas BxH de três materiais, um diamagnético (linha verde), um paramagnético (linha 

marrom) e um ferromagnético (linha vermelha). A linha azul é a resposta do B no ar (GRIJALBA, 2010). 48 
Figura 2.27: Esquema dos dipolos em um material ferromagnético (GRIJALBA, 2010). _______________ 49 
Figura 2.28: Desenho esquemático de domínios Magnéticos (GRIJALBA, 2010). _____________________ 49 
Figura 2.29: a) Momentos magnéticos agrupados em domínios b) junto com um detalhe do giro dos domínios 

nas paredes (MORGAN, 2013). _____________________________________________________________ 50 
Figura 2.30: Configuração dos domínios durante várias etapas da magnetização (MORGAN, 2013). _____ 51 
Figura 2.31: Ruído magnético de Barkhausen na curva de histerese (GRIJALBA, 2010). ______________ 52 
Figura 2.32: a) Experimento original de Barkhausen b) mostrando os saltos de voltagem registrados pela 

bobina c) devidos a um processo de indução descontínuo (CULLITY & GRAHAM, 2009). _____________ 53 
Figura 2.33: Ruído Barkhausen e curva de histerese associada. Medição realizada num aço SAE-4140 

(GRIJALBA, 2010). ______________________________________________________________________ 53 



 

Figura 2.34: Sonda de medição do RMB (GRIJALBA, 2010). _____________________________________ 54 
Figura 2.35: Sinais de resposta típicos de RMB (MORGAN, 2013). ________________________________ 54 
Figura 2.36: Alinhamento dos domínios magnéticos a) devido à tração e b) à compressão (MORGAN, 2013).

 _______________________________________________________________________________________ 57 
Figura 2.37: Anisotropia magneto-cristalina a) do Ferro e b) do Níquel (CULLITY & GRAHAM, 2009). _ 58 
Figura 2.38: Medições angulares para um nível fixo de carregamento (GAUTHIER et al., 1998 apud 

MORGAN, 2013). ________________________________________________________________________ 59 
Figura 2.39: Laço de histerese magnética (MORGAN, 2013). _____________________________________ 60 
Figura 2.40: Comparação entre os laços de histerese magnética para um material magnético duro e um 

material magnético mole (MORGAN, 2013). __________________________________________________ 61 
Figura 3.1: Vista do segmento de perfil como recebido. __________________________________________ 62 
Figura 3.2: Vista da superfície do perfil como recebido. _________________________________________ 63 
Figura 3.3: Vista da superfície do perfil como recebido. _________________________________________ 63 
Figura 3.4: Amostra A-P obtida a partir do corte do perfil como recebido. ___________________________ 64 
Figura 3.5: Amostra A-P com faces usinadas para a realização das técnicas de caracterização.__________ 65 
Figura 3.6: Nomenclatura de identificação das superfícies do perfil. _______________________________ 65 
Figura 3.7 Esquema da retirada dos corpos de prova no estado pós-operação.________________________ 66 
Figura 3.8 Esquema da retirada dos corpos de prova no estado normalizado. ________________________ 66 
Figura 3.9: Cronograma de caracterização das amostras e corpos de prova. _________________________ 68 
Figura 3.10: Resfriamento ao ar da amostra A-P tratada termicamente em forno mufla. _______________ 69 
Figura 3.11: Resfriamento ao ar dos corpos de prova Charpy tratados termicamente em forno de atmosfera 

controlada. _____________________________________________________________________________ 70 
Figura 3.12: Exemplo de microestrutura obtida sem ataque para a caracterização de inclusões pelo software 

Image J. _______________________________________________________________________________ 71 
Figura 3.13:Imagem da Figura 3.12 segmentada mediante o recurso thresholding do Image J.__________ 72 
Figura 3.14: Valores de thresholding adotados para a binarização da imagem da Figura 3.12. __________ 72 
Figura 3.15: Caracterização de inclusões da imagem da Figura 3.12 mediante recurso Analize Particles do 

software Image J. ________________________________________________________________________ 73 
Figura 3.16: Equipamento de medição de RMB disponível no Laboratório de Ensaios não destrutivos 

(LEND). Indicação dos principais componentes. _______________________________________________ 75 
Figura 3.17: Sonda de medição utilizada nas medições de RMB. __________________________________ 75 
Figura 3.18: Vista da superfície A-P-S1 indicando os ângulos (em azul) para as medições de RMB e direção 

de laminação (linha tracejada vermelha). _____________________________________________________ 76 
Figura 3.19: Vista da superfície A-P-S2 indicando os ângulos (em azul) para as medições de RMB e direção 

de laminação (linha tracejada vermelha). _____________________________________________________ 76 
Figura 4.1: Amostra A-P revelada com reagente Nital 3% no estado pós-operação (PO). _______________ 79 
Figura 4.2: Amostra A-P revelada com reagente Nital 3% no estado normalizado (N). _________________ 80 
Figura 4.3: Inclusões alongadas presentes na matriz ferrítica da amostra A-P no estado normalizado (N). _ 81 
Figura 4.4: Fases das inclusões não metálicas no estado pós-operação (PO). ________________________ 82 
Figura 4.5: Amostra A-P revelada com reagente Nital 3% no estado pós-operação (PO) para determinação do 

tamanho de grão ferrítico. _________________________________________________________________ 83 
Figura 4.6: Amostra A-P revelada com reagente Nital 3% no estado normalizado (N) para determinação do 

tamanho de grão ferrítico __________________________________________________________________ 84 
Figura 4.7: Comparação dos sinais de RMB nas direções de 0° e 90° no estado pós-operação (PO) na 

superfície A-P-S1. ________________________________________________________________________ 88 
Figura 4.8: Comparação dos sinais de RMB nas direções de 0° e 90° no estado normalizado (N) na superfície 

A-P-S1. ________________________________________________________________________________ 88 
Figura 4.9: Comparação dos sinais de RMB nos estados pós-operação (PO) e normalizado (N) na direção de 

0° na superfície A-P-S1. ___________________________________________________________________ 89 
Figura 4.10: Comparação dos sinais de RMB nos estados pós-operação (PO) e normalizado (N) na direção de 

90° na superfície A-P-S1. __________________________________________________________________ 89 
Figura 4.11: Gráfico polar do rms do RMB referente à superfície A-P-S1-PO (valores de rms em V e ângulos 

de medição em graus). ____________________________________________________________________ 90 
Figura 4.12: Gráfico polar do rms do RMB referente à superfície A-P-S2-PO (valores de rms em V e ângulos 

de medição em graus). ____________________________________________________________________ 91 
Figura 4.13: Comparação dos gráficos polares dos sinais de rms do RMB na superfície A-P-S1 dos estados 

pós-operação (PO) e normalizado (N) (valores de rms em V e ângulos de medição em graus). ___________ 92 
Figura 4.14: Comparação dos ciclos de histerese magnética no estado pós-operação (PO) das superfícies A-P-

S1 e A-P-S2 na direção de 0°. ______________________________________________________________ 93 

file:///C:/Users/Yuri/Documents/2017/Projeto%201/01%20FINAL/Yuri%20Renni/Andamento/Projeto%20Final%20-%20Yuri%20v5%20FINAL.doc%23_Toc519865608
file:///C:/Users/Yuri/Documents/2017/Projeto%201/01%20FINAL/Yuri%20Renni/Andamento/Projeto%20Final%20-%20Yuri%20v5%20FINAL.doc%23_Toc519865608
file:///C:/Users/Yuri/Documents/2017/Projeto%201/01%20FINAL/Yuri%20Renni/Andamento/Projeto%20Final%20-%20Yuri%20v5%20FINAL.doc%23_Toc519865609
file:///C:/Users/Yuri/Documents/2017/Projeto%201/01%20FINAL/Yuri%20Renni/Andamento/Projeto%20Final%20-%20Yuri%20v5%20FINAL.doc%23_Toc519865609


 

Figura 4.15: Comparação dos ciclos de histerese magnética no estado pós-operação (PO) das superfícies A-P-

S1 e A-P-S2, na direção de 90°. _____________________________________________________________ 93 
Figura 4.16: Comparação dos ciclos de histerese magnética na direção de 0° entre os estados pós-operação 

(PO) e normalizado (N) na superfície A-P-S1. _________________________________________________ 94 
Figura 4.17: Comparação dos ciclos de histerese magnética na direção de 90° entre os estados pós-operação 

(PO) e normalizado (N) na superfície A-P-S1. _________________________________________________ 94 
Figura 4.18: Comparação dos ciclos de histerese magnética na direção de 0° entre os estados pós-operação 

(PO) e normalizado (N) na superfície A-P-S2. _________________________________________________ 95 
Figura 4.19: Comparação dos ciclos de histerese magnética na direção de 90° entre os estados pós-operação 

(PO) e normalizado (N) na superfície A-P-S2. _________________________________________________ 95 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1: Composições químicas apresentadas na literatura para componentes de pontes e viadutos 

erguidos em ferro pudlado (OLIVEIRA, 2017). ________________________________________________ 27 
Tabela 2.2: Comparação entre as médias dos teores apresentados na tabela 2.1, valores típicos para o ferro 

pudlado e para o aço ASTM A36 (OLIVEIRA, 2017). ___________________________________________ 28 
Tabela 2.3: Valores das durezas das pontes e viadutos de ferro pudlado encontradas na literatura 

(OLIVEIRA, 2017). ______________________________________________________________________ 41 
Tabela 2.4: Sumário das contribuições dos estudos a cerca da resistência ao impacto (OLIVEIRA, 2017). _ 42 
Tabela 3.1: Parâmetros de medição dos sinais de RMB. _________________________________________ 76 
Tabela 3.2: Parâmetros de medição do CH. ___________________________________________________ 77 
Tabela 4.1: Composição química obtida nos materiais de estudo (% Fe em balanço). __________________ 78 
Tabela 4.2: Percentual de inclusões por aumento nos estados pós-operação (PO) e normalizado (N). _____ 80 
Tabela 4.3: Quantificação das inclusões por aumento no estado pós-operação. _______________________ 82 
Tabela 4.4: Quantificação das inclusões por aumento no estado normalizado (N). ____________________ 83 
Tabela 4.5: Tamanho de grão (diâmetro em μm) por aumento. ____________________________________ 84 
Tabela 4.6: Resultados de dureza Vickers e conversões segundo a norma GB/T 1172 Steel (HRB), (2018). _ 84 
Tabela 4.7: Resultados dos valores de energia absorvida e conversão segundo a norma ASTM A370 – 17ª, 

(2017). _________________________________________________________________________________ 86 
Tabela 4.8: Valores obtidos a partir da curva de histerese para a superfície A-P-S1 nos estados pós-operação 

(PO) e normalizado (N). ___________________________________________________________________ 96 
Tabela 4.9: Valores obtidos a partir da curva de histerese para a superfície A-P-S2 nos estados pós-operação 

(PO) e normalizado (N). ___________________________________________________________________ 96 
 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO 15 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 17 
2.1 FERRO PUDLADO 17 

2.1.1 PROCESSO DE FABRICAÇÃO 17 

2.1.2 FORNOS DE PUDLAGEM 19 

2.1.2.1 Fornos de Pudlagem Simples 19 
2.1.2.2 Fornos de Pudlagem Duplos 24 
2.1.3 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 26 

2.1.4 MICROESTRUTURA 29 

2.1.4.1 Métodos de Caracterização da Microestrutura 29 
2.1.4.2 Escórias e Inclusões 30 
2.1.4.3 Efeitos do Processo de Envelhecimento na Composição da Microestrutura 33 
2.1.4.4 Efeitos do Processo de Laminação na Microestrutura 36 
2.1.5 PROPRIEDADES MECÂNICAS 38 

2.1.5.1 Dureza 38 
2.1.5.2 Tenacidade ao Impacto 41 
2.2 PROPRIEDADES MAGNÉTICAS 44 

2.2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS QUANTO À MAGNETIZAÇÃO 47 

2.2.2 DOMÍNIOS MAGNÉTICOS E CURVA DE MAGNETIZAÇÃO 49 

2.2.3 RUÍDO MAGNÉTICO DE BARKHAUSEN 52 

2.2.3.1 Medição do RMB 53 
2.2.3.2 Fatores que Influenciam o RMB 55 
2.2.3.2.1 Dureza 56 
2.2.3.2.2 Tamanho de Grão 56 
2.2.3.2.3 Medições de Tensão Mecânica Usando RMB 56 
2.2.4 ANISOTROPIA MAGNÉTICA 57 

2.2.5 CURVA DE HISTERESE MAGNÉTICA 59 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 62 
3.1 MATERIAL 62 

3.1.1 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 63 

3.1.2 OBTENÇÃO DE AMOSTRA E CORPOS DE PROVA PARA ESTUDO 64 

3.1.3 CRONOGRAMA DE CARACTERIZAÇÃO 67 

3.1.3.1 Tratamento Térmico 69 
3.1.3.2 Microscopia Óptica 70 
3.1.3.2.1 Quantificação de Inclusões 70 
3.1.3.2.2 Determinação do Tamanho de Grão 73 
3.1.3.3 Dureza 73 
3.1.3.4 Impacto 74 
3.1.3.5 Propriedades Magnéticas 74 
3.1.3.5.1 Ruído Magnético de Barkhausen 74 
3.1.3.5.2 Ciclo de Histerese Magnética 77 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 78 
4.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 78 



 

4.2 MICROSCOPIA ÓPTICA 79 

4.2.1 QUANTIFICAÇÃO DE INCLUSÕES 80 

4.2.2 DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DE GRÃO 83 

4.3 DUREZA 84 

4.4 IMPACTO 86 

4.5 PROPRIEDADES MAGNÉTICAS 87 

4.5.1 RUÍDO MAGNÉTICO DE BARKHAUSEN 87 

4.5.2 CICLO DE HISTERESE MAGNÉTICA 92 

5 CONCLUSÕES 97 

6 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 98 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 99 



15 

 

1  INTRODUÇÃO  

 

O período da revolução industrial trouxe grandes avanços no ponto de vista científico 

e tecnológico que desencadeou na demanda de materiais que atendessem requisitos em termos 

de produtividade e qualidade necessários naqueles anos. Com o advento das ferrovias como 

meio de transporte, foi também muito requerida a construção de componentes de geometria 

definida que faziam parte de estruturas de pontes rebitadas. Nesse contexto, Henry Cort, em 

1784, tinha patenteado um novo processo de fabricação que daria origem ao ferro pudlado e 

revolucionaria todo setor metalúrgico na Europa, sendo utilizado em larga escala na 

fabricação de tais componentes estruturais. Batizado como Puddling Process, o método 

consistia basicamente em transformar ferro gusa em ferro trabalhável, pela substancial 

diminuição do teor de carbono da liga. O ferro gusa era submetido ao calor e fundido em um 

forno de revérbero que permitia o contato da liga fundida apenas com os gases de combustão, 

e não diretamente com o combustível de modo evitar a contaminação pelo carbono, 

possibilitando a conformação posterior do material. Cabe ressaltar que neste processo 

tornava-se essencial a presença de operadores, conhecidos como pudladores, que tinham 

como função remover manualmente através de pás as escórias, além de misturar 

continuamente a liga. 

Portanto, o ferro pudlado é um material de microestrutura heterogênea composta 

basicamente de ferrita e inclusões grosseiras não metálicas, pois naquela época era difícil 

obter um padrão na sua produção. Além disso, naqueles anos não se tinha conhecimento 

profundo sobre aspectos de metalurgia física dos materiais, embora muitas construções 

tenham sido efetuadas com este tipo de material, tais como a torre Eiffel e a ponte Luis I, 

dentre outras, em diversos países europeus. Contudo, apesar do processo de fabricação destes 

materiais ter sido aprimorado dando origem aos aços e ligas atualmente conhecidas, existem 

inúmeras estruturas construídas em ferro pudlado ainda em operação em diversas partes do 

mundo tendo-se pouco conhecimento sobre o comportamento microestrutural e estado atual 

das mesmas, levando ainda em consideração que manutenções corretivas durante a vida útil 

de componentes podem ter incorrido no aquecimento localizado por causa de possíveis ajustes 

e/ou soldagem inapropriada para este tipo de material. 

Haja vista a ausência de normas técnicas no período de fabricação do ferro pudlado, 

este trabalho se caracteriza inicialmente por efetuar uma revisão da obra de Ledebur, (1895) 

sendo referência para a descrição do processo de fabricação bem como fonte para o 
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entendimento da tecnologia disponível no período. Esta obra detalha de forma exaustiva os 

combustíveis utilizados, tipos de fornos, materiais de fabricação dos fornos, dimensões 

características e evolução da tecnologia metalúrgica. Desta forma, esta referência histórica 

será de suma importância para melhor compreender a evolução dos materiais de uso 

estrutural. 

Assim sendo, o presente trabalho se baseia em caracterizar os efeitos da microestrutura 

nas propriedades mecânicas e magnéticas em amostras de ferro pudlado retirado de um 

componente em serviço pelo período aproximado de 150 anos, sendo comparada quando 

sujeita ao tratamento térmico de normalização. Como referência mais recente para a avaliação 

da degradação de estruturas ainda existentes e das propriedades mecânicas das mesmas, os 

resultados obtidos foram comparados principalmente com os trabalhos Lesiuk & Szata 

(2011), Lesiuk et al., (2017), dentre outros. 

Os resultados denotam uma microestrutura ferrítica de grãos de tamanho heterogêneo 

contendo inúmeras inclusões não metálicas grosseiras que acarretam em baixos valores de 

tenacidade à temperatura ambiente tanto em corpos de prova obtidos de amostras como 

recebidas quanto normalizadas, embora na condição tratada termicamente tenha-se obtido em 

média um maior valor de tamanho de grão ferrítico que promoveu um leve decréscimo nos 

valores de dureza assim obtidos. Estes fenômenos puderam ser caracterizados por medidas 

magnéticas de Ruído Magnético Barkhausen (RMB) que ainda possibilitou a distinção de um 

eixo de fácil magnetização alinhado com a direção de conformação dos componentes 

avaliados. Ciclos de histerese levantados com campo magnético variável com valores mínimo 

e máximo fixo também denotaram diferenças no comportamento entre as condições de pós-

operação e tratada termicamente. Portanto, se exibe uma grande potencialidade na 

caracterização não destrutiva desta classe de material, embora se requeiram diversos padrões 

para obtenção de uma curva de calibração com as propriedades avaliadas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 FERRO PUDLADO 

 

2.1.1 PROCESSO DE FABRICAÇÃO  

 

No decorrer do séc. XVIII, o consumo de ferro se estendia enquanto que o 

desflorestamento crescente fazia o preço do combustível vegetal aumentar e se tornar mais 

escasso. A busca por um substituto mineral como combustível se tornou necessária. Contudo, 

os fornos existentes não se adaptavam a essa substituição. Assim, era necessário criar um 

forno onde o metal estivesse isolado do contato com o combustível sólido e que fosse 

exclusivamente submetido à ação de uma chama. Igualmente, podia-se empregar a hulha em 

seu estado cru, o que já vinha sendo feito há muito tempo nos fornos de reverbério aplicados à 

fusão de diferentes metais (LEDEBUR, 1895). 

Seguindo esse objetivo, o inglês Henry Cort pensou, em 1784, o processo de refino 

chamado de pudlagem, que vem da palavra em inglês “to puddle” que significa mexer ou 

agitar. O forno de Cort permitia substituir o carvão de madeira por hulha para a transformação 

da gusa em ferro, mas além desse ponto, não havia um progresso na técnica de fabricação. O 

material é aquecido através da reverberação nas paredes do forno da radiação emitida no 

processo de combustão. Os gases, por reverberação, entram em contato com o material a ser 

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

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

solidificação da liga que, segundo Lesiuk & Szata (2011), beirava os 1400 ºC.  

Nos fornos de pudlagem, a superfície de contato do metal com o gás era muito inferior 

que em processos anteriores. A ação de mexer incessante o material pastoso que Cort teve que 

empregar desde o início só remediava parcialmente este inconveniente. Este processo era 

realizado por operários denominados pudladores, que removiam manualmente as escórias 

através da utilização de compridas pás. Tais operários eram parte de uma classe de 

trabalhadores experientes e bem remunerados, mas, estavam continuamente submetidos a 

péssimas condições de trabalho (OLIVEIRA, 2017). O processo era muito longo e gerava 

uma grande quantidade de rejeitos, além do elevado consumo de combustível. 
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Mais tarde, o inglês Joseph Hall revestiu a soleira de materiais ricos em óxido de ferro. 

Passou-se então a ser possível trabalhar com uma escória oxidante e ativar a operação. 

Consequentemente, a produção de um forno foi triplicada e o rejeito consideravelmente 

reduzido. O novo processo de refino tinha como vantagem a possibilidade de empregar um 

combustível cru de preço muito inferior e permitia ainda produzir muito mais com o mesmo 

número de equipamentos. Com o desenvolvimento das estradas de ferro, veio um enorme 

aumento do consumo de ferro e um meio de transporte de baixo custo para a hulha em regiões 

desprovidas. O novo processo de pudlagem se desenvolveu rapidamente em todos os lugares 

onde a necessidade de uma grande produção era percebida (LEDEBUR, 1895).  

Na Alemanha e na Áustria, o processo de pudlagem era dominado melhor, sabendo-se 

o momento certo de se parar a descarbonização, pois nestes países já se praticava há mais 

tempo a produção deste tipo de material com os processos anteriores, em 1835. O material era 

chamado de aço pudlado. A definição de aço e a distinção entre este e o ferro ainda não era 

bem definida no período, sendo necessário examinar o uso ao qual é destinado o metal de que 

se fala. 

Contudo, não era possível remover completamente estas escórias. De acordo com 

Mamani-Calcina et al. (2016), as inclusões não metálicas típicas do ferro pudlado surgiam 

pelo aprisionamento das escórias não removidas produzidas pelas oxidações ocorridas na 

etapa de refino do ferro-gusa. Assim, a composição química dos ferros pudlados dependia da 

composição das matérias-primas e insumos utilizados em seu processo de fabricação 

(combustível, minério, revestimento dos fornos, etc.) e das temperaturas, condições 

termodinâmicas e cinéticas atingidas no processo, que determinavam a espontaneidade das 

reações de redução e oxidação envolvidas. 

Cremona et al. (2007) ressaltam a injeção de ar atmosférico no processo de fabricação, 

o que tornava as ligas ricas em nitrogênio. Este elemento endurece a liga 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. Este fato explica por que a 

concentração de nitretos nestas ligas é elevada em relação aos padrões atuais (OLIVEIRA, 

2017). 
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2.1.2 FORNOS DE PUDLAGEM 

 

Apesar das vantagens do aquecimento a gás na maioria dos casos serem 

incontestáveis, os fornos de pudlagem eram ainda quase todos aquecidos diretamente por 

grades. Isso se deve à facilidade em se obter a temperatura requerida para a operação de 

pudlagem queimando hulha, não sendo necessário atingir elevados aportes de calor como se é 

facilmente obtido com gás. Além disso, é muito útil para a pudlagem ter a possibilidade de 

variar a temperatura no forno com frequência e bruscamente, o que é mais fácil com um 

aquecimento direto que com a maioria dos modos de aquecimento a gás. Finalmente, os 

aparelhos usados na conformação do material eram acionados fazendo uso do vapor, o que 

exige um consumo de combustível que podia ser evitado utilizando as chamas perdidas dos 

fornos de grade (LEDEBUR, 1895). 

A pudlagem pode ser realizada em fornos simples ou em fornos duplos que são 

classificados de acordo com o número de portas de trabalho que dispõem. Os primeiros 

apresentam uma única porta de trabalho localizada em um dos lados, já no segundo, duas 

portas são dispostas uma em frente à outra, o que permite trabalhar cargas maiores. A seguir 

será feita uma breve descrição dos mesmos. 

 

2.1.2.1 Fornos de Pudlagem Simples 

Estes fornos recebem cargas de 220 kg a 275 kg e são geralmente aquecidos por modo 

direto. A forma geral é a mesma dos fornos de reverbério, apresentada nas Figuras 2.1, 2.2 e 

2.3 em diversos cortes para uma melhor compreensão. 

 

Figura 2.1: Forno de pudlagem simples de grades, Corte horizontal  Indicação do 

carneau (Adaptada de LEDEBUR, 1895). 
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Figura 2.2: Forno de pudlagem simples de grades, Corte vertical longitudinal. Sendo 1: 

altar primário; 2: altar secundário; 3: abóbada; e 4: soleira (Adaptada de LEDEBUR, 

1895). 

 

Figura 2.3: Forno de pudlagem simples de grades, Corte vertical na transversal 

(Adaptada de LEDEBUR, 1895). 

 

O esquema de um forno de reverbério apresentado na Figura 2.4 serve de auxílio para 

a melhor compreensão das partes do forno. A região indicada por a, na extremidade esquerda, 

é a grade onde são depositados os combustíveis sólidos. Sua geometria variava em função do 

da natureza do combustível. Esta região do forno é carregada por uma abertura chamada 

tisard, indicado por a1, localizado do mesmo lado que a porta de trabalho. A chama chega ao 

forno atravessando um altar primário, indicado por b, que por sua vez faz parte do invólucro 
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para conter o metal fundido. Posteriormente, os gases de combustão chegam à chaminé, 

promovendo um possível aquecimento de água de alimentação das caldeiras a vapor. 

 

Figura 2.4: Esquema do forno de reverbério, indicando as diferentes regiões (Adaptado 

de LEDEBUR, 1895). 

 

O local do forno onde ocorrem as trocas de calor e as reações químicas é conhecido 

como laboratoire. O mesmo tem uma geometria especial apropriada para o trabalho do forno, 

sendo indispensável para que se possam atingir facilmente todas as partes da bacia com um 

agitador ou pá passando por uma pequena abertura realizada na porta. 

Este forno não apresenta simetria longitudinal, conforme observado na Figura 2.3, a 

fim de compensar a redução de temperatura na porta de acesso como consequência do 

ingresso de ar pela mesma. Para se manter um aquecimento uniforme da soleira da bacia, um 

altar secundário de menor tamanho em relação ao primário (item 1 da Figura 2.2 e item b da 

Figura 2.4) costuma ser disposto estrategicamente como indicado pelo item 2 da Figura 2.2. 

A saída do laboratoire denota um conduto de formato tronco-cônico, denominado de 

carneau, como indicado pela seta na Figura 2.1, permitindo deste modo uma fácil evacuação 

dos gases pela mudança de velocidade dos mesmos, facilitada pela tiragem natural da 

chaminé. A abóbada, indicada pelo item 3 na Figura 2.2, tem uma geometria destinada a 

produzir o mesmo efeito, sendo mais elevada do lado da porta, de forma que facilite a 

passagem da chama. 
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A soleira era formada por placas de ferro gusa que se estendiam sobre toda a 

superfície do forno. As mesmas repousavam sobre suportes do mesmo material ou sobre 

pilares de alvenaria, conforme mostrado no item 4 da Figura 2.2, permitindo sua possível 

refrigeração pelo ar circundante. Entretanto, em certas usinas as soleiras eram refrigeradas por 

água.  

Tanto a soleira como os altares eram forrados por uma camada de escórias advindas do 

próprio processo, que podiam substituir minerais puros: introduzem-se estas matérias primas 

antes que o forno esteja em operação. A camada tinha geralmente de 100 mm a 120 mm no 

centro e de 120 mm a 450 mm nas bordas. Após cada carga costumava-se examinar o forno, 

sendo reparado quando necessário. Entretanto, quando se encontrava muito degradado, o que 

ocorria geralmente em alguns meses de funcionamento, resfriava-se e se procedia à 

reconstrução do mesmo. Este fato dava indícios dos altos custos de manutenção além de 

períodos improdutivos recorrentes. 

A porta de carregamento do forno era composta de ferro gusa cuja face interior, em 

contato com a chama, era revestida de blocos refratários. A mesma era suspensa por uma 

corrente, operada por alavanca, e deslizava em um chassi que fazia parte da armadura do 

forno.  Nesta porta, observava-se uma abertura que possibilitava a passagem das pás para 

trabalhar a carga, evitando-se assim elevar com muita frequência a porta, o que resfriaria o 

forno e oxidaria o metal. Esta abertura chamada de furo de trabalho tinha aproximadamente 

de 12 cm a 15 cm de altura, com igual largura. Suas bordas se desgastavam rapidamente 

devido ao atrito repetido das ferramentas, assim, adotava-se o uso de peças postiças nas 

bordas para fácil substituição. No entanto, alguns fornos de pudlagem da Inglaterra 

empregavam portas refrigeradas por água. As mesmas tinham maior durabilidade e 

atenuavam os efeitos da radiação nos operários. 

Nestes tipos de fornos foram efetuadas alterações com o intuito de melhorar a 

eficiência energética. No caso de a hulha conter poucas cinzas, empregava-se com frequência 

o ar forçado que tinha por objetivo favorecer a reação de combustão com uma consequente 

economia de combustível, facilitando ainda a regulação da temperatura. Em outros casos, se 

dispunha de um recinto posterior ao do laboratoire chamado de forno preparatório. A Figura 

2.5 representa um forno de pudlagem contendo um forno preparatório, indicado por setas. O 

emprego do forno preparatório reduzia em 15% o consumo de combustível e aumentava na 

mesma proporção a produção do forno. Contudo, o volume de rejeitos era mais considerável, 
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pois durante uma permanência prolongada do ferro-gusa sobre a soleira do forno preparatório, 

ele experimentava uma grande oxidação. Assim, no início da operação de pudlagem, o ferro 

oxidado passava para a escória. 

 

Figura 2.5: Forno de pudlagem simples com soleira preparatória (Adaptado de 

LEDEBUR, 1895). 

 

A superfície da grade dependia da natureza do combustível e do peso da carga. Ela era 

geralmente compreendida entre 0,28 m² e 0,32 m² por 100 kg de carga. Os espaços entre as 

barras devem representar 40% da superfície total da grade. A largura, isto é, a distância entre 

as faces sobre a qual está o tisard e a oposta a esta, era dimensionada em função da 

necessidade de deixar ao operário o espaço suficiente para equalizar o combustível, medindo 

geralmente de 0,90 m a 0,95 m. Ela devia inclusive estar em consonância com a forma do 

forno.  

O altar possuía uma altura de aproximadamente 0,30 m em relação à grade, embora se 

adotasse valores maiores quando o ferro-gusa era fácil de ser tratado e o combustível sólido 

estava presente em grandes pedaços. Do contrário, quando o ferro-gusa era de um refino 

trabalhoso e o combustível tinha maior tendência a se compactar, adotavam-se menores 

profundidades. 
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As dimensões do laboratoire dependiam do peso da carga, da natureza do ferro-gusa e 

do combustível. Para soleiras de grande superfície, o banho tinha uma profundidade menor e, 

consequentemente, absorvia o calor de melhor maneira. Contudo, era mais difícil de trabalhar 

uniformemente em toda sua extensão. Um comprimento exagerado apresentava 

inconvenientes neste quesito. Entretanto, para uma carga compreendida entre 220 kg e 250 

kg, o comprimento interior entre os dois altares não ultrapassava 1,80 m. O comprimento do 

altar primário era do mesmo tamanho da largura da grade, ou seja, de 0,90 m a 0,95 m. 

Entretanto, o altar secundário tinha entre 0,40 m e 0,60 m. A profundidade da bacia variava de 

0,20 m a 0,35 m, embora dependesse da camada de escórias efetuada sobre essa superfície, tal 

como comentado oportunamente. Já a altura da abóbada acima da soleira variava 

normalmente entre 0,60 m e 0,70 m. 

Na maioria dos fornos de pudlagem, o fumeiro, geralmente descendente para facilitar a 

retirada da fuligem, representado esquematicamente pelo item d na Figura 2.4, era igual a um 

oitavo da superfície total da grade. No entanto, sua largura era igual ao comprimento do altar 

secundário. Assim, determinava-se uma altura dentre 0,20 m e 0,25 m, para que não se 

produzisse uma obstrução causada pela escória e metal arrastados pela corrente convectiva. 

 

2.1.2.2 Fornos de Pudlagem Duplos 

Estes fornos se destacavam por possuir duas portas colocadas uma em frente à outra, 

tal como apresentado na Figura 2.6. Os mesmos eram destinados à pudlagem de cargas 

variando de 450 kg a 600 kg. Esses fornos eram mais largos a fim de se manter uma superfície 

proporcional à carga trabalhada já que o aumento de seu comprimento poderia arriscar a 

manutenção da temperatura adequada na região oposta à entrada da chama. O altar 

secundário, neste caso, era alocado simetricamente em relação ao eixo do forno. Geralmente, 

os fornos duplos eram aquecidos a gás, pois assim era mais fácil dividir a chama sobre toda a 

superfície do laboratoire. 
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Figura 2.6: Forno de Pudlagem duplo (Adaptado de LEDEBUR, 1895). 

 

Os fornos do tipo preparatório para o aquecimento do ferro-gusa foram adotados visto 

que o emprego do gás facilitava a combustão completa sem excesso de ar. A chama continha 

então menos oxigênio livre e permitia proporcionar ao ferro-gusa maior quantidade de calor 

minimizando os efeitos da oxidação. 

Estas considerações conduziram a modificar a forma dos fornos preparatórios. 

Chegou-se a construir um forno compreendendo duas bacias idênticas, onde cada uma delas 

servia de forma alternada ao aquecimento e, depois, pudlava o ferro-gusa. Baseando-se em 

parte nessas premissas, surgiram os fornos Springer que naquela época passaram a funcionar 

em um grande número de usinas. A Figura 2.7 apresenta um forno destas características. As 

duas bacias de pudlagem eram separadas uma da outra por um altar que dividia o forno em 

duas partes simétricas. Os regeneradores costumavam ser alocados acima do solo para serem 

mais acessíveis e mais fáceis de limpar. Assim, as etapas de limpeza ocorriam a cada 6 

semanas. 
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Figura 2.7: Forno de Pudlar Springer (Adaptado de LEDEBUR, 1895). 

 

2.1.3 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

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

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

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

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

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

em inclusões não metálicas.  

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

entre 0,018% e 0,030%. O teor de silício tem o valor médio de 0,20%, o que é inferior ao 

limite permitido para os aços estruturais atuais. Contudo, os valores de fósforo superam as 

recomendações atuais de 0,025%, chegando a 0,47% no ferro pudlado. O conteúdo de enxofre 

dos ferros pudlados está próximo ao máximo permitido nas especificações atuais para aços e o 

conteúdo de nitrogênio está em torno de 0,014%. Os ferros pudlados fabricados na Europa 

entre 1850 e 1930 apresentavam grandes semelhanças no conteúdo de carbono, silício, fósforo 

e enxofre. Esta similaridade é explicada pelo fato de que, apesar de o ferro pudlado ser um 
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material de difícil caracterização, a região e período de produção no qual a liga foi produzida 

influenciam significativamente em suas características. 

Oliveira (2017) reuniu em seu trabalho os resultados obtidos nas análises químicas 

encontradas nos trabalhos de Jesus et al. (2011), Lesiuk & Szata (2011), Lesiuk et al. (2017), 

Revilla (2005), Bowman & Piskorowski (2004) e Moreno & Valiente (2008) para pontes 

erguidas em ferro pudlado. Assim sendo, a Tabela 2.1 exibe estes resultados. 

Tabela 2.1: Composições químicas apresentadas na literatura para componentes de 

pontes e viadutos erguidos em ferro pudlado (OLIVEIRA, 2017). 

Identificação do Material 
Porcentagem em Peso do Elemento 

C Mn P S Si 

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

Ponte Luiz I 1886 (1) 

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

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

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

Pinhão (1) 
Bracing 0,05 0,34 0,04 0,04 <0,01 

Diagonal 0,06 0,40 0,04 0,03 <0,01 

Fão – Diagonal (1) 0,09 0,13 0,14 0,007 0,06 

Pontes do sistema ferroviário 

de Lower Silesia (2) 

Ponte 1 0,08 0,25 0,245 0,015 0,15 

Ponte 2 0,06 0,1 0,198 0,025 0,17 

Ponte 3 0,09 0,2 0,03 0,03 0,02 

Viaduto em Lower Silesia (2) 0,03 0,06 0,028 0,045 0,03 

Estação ferroviária de 

Wroclaw, Polônia (3) 

Bar 

(Rail-shaped) 
0,06 0,10 0,198 0,025 0,17 

Perfil I 220 0,03 0,06 0,028 0,045 0,03 

Ponte 2 – Linha Madrid-

Hendaya (4) 

Amostra I 0,001 0,04 0,480 0,037 0,13 

Amostra II 0,010 0,03 0,410 0,026 0,10 

Ponte 3 – Linha Madrid-

Hendaya (4) 

Amostra III 0,008 <0,02 0,550 0,053 0,38 

Amostra IV 0,001 <0,02 0,600 0,067 0,39 

Bell Ford Bridge (5) 
Amostra I 0,008 0,02 0,36 0,072 0,12 

Amostra II 0,030 <0,01 0,25 0,062 0,15 

Ponte rodoviária espanhola 

(6) 

Amostra 

retirada da 

alma da viga 

0,028 0,037 0,200 0,032 0,11 

Amostra 

retirada do 

flange da viga 

0,030 0,034 0,200 0,023 0,11 

Jesus et. al. (2010); (2) Lesiuk et. al. (2017);  (3) Lesiuk et. al. (2011); (4) Revilla (2005); (5) Bowman & 

Piskorowski (2004); (6) Moreno & Valiente (2008). 

 



28 

 

Da Tabela 2.1, observa-se que a Bell Ford Bridge apresenta diferença significativa na 

composição química das duas amostras testadas, tendo uma variação de 30% na porcentagem 

de carbono da amostra I para a amostra II.  

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

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

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

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

0,4%, como os apresentados na Tabela 2.1 para a ponte Eiffel e para as pontes da linha 

ferroviária Madrid-Hendaya, conduzem à formação de fósforo eutético no contorno de grãos, 

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

A Tabela 2.2 apresenta a média dos valores apresentados na Tabela 2.1, as 

composições típicas para o ferro pudlado e para o aço ASTM A36 empregado atualmente em 

estruturas metálicas. 

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

típicos para o ferro pudlado e para o aço ASTM A36 (OLIVEIRA, 2017). 

Identificação do Material  
Porcentagem em Peso do Elemento. 

C Mn P S Si 

Média dos valores obtidos na 

literatura  
0,03 0,06 0,198 0,04 0,13 

Valores típicos - Lesiuk et al. (2017)   
0,02 – 

0,15 

0,2 – 

0,5 

0,03 – 

0,06 
Variável Variável 

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

(*) Por cada 0,01% de redução de conteúdo de C máximo, um aumento de 0,06% de Mn será 

admitido com um máximo de ate 1,35%. 

 

Desta análise, Oliveira (2017) destaca que o teor médio de manganês ficou muito 

abaixo dos valores típicos propostos por Lesiuk et al. (2017). E ainda, elevados níveis de 

fósforo encontrados quando comparados aos teores preconizados para os aços modernos. 

 

 



29 

 

2.1.4 MICROESTRUTURA 

 

O ferro pudlado assim como os aços com baixa quantidade de carbono apresenta 

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

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

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

de baixa dureza e alta ductilidade nos aços (CALLISTER, 2002). Os elementos de liga 

adicionados aos aços podem aumentar a dureza da ferrita por solução sólida ou pela 

precipitação de carbonetos e nitretos. A morfologia da ferrita é bastante variável com a taxa 

de resfriamento, obtendo uma forma equiaxial em resfriamento lento (SILVA & MEI, 2010). 

Segundo Cremona et al. (2007), os ferros pudlados apresentam uma microestrutura bastante 

heterogênea, composta por matriz ferrítica com grande quantidade de inclusões e precipitados 

e grãos de tamanhos variados. As escórias nestes ferros são muito grosseiras podendo chegar 

a medir na ordem de alguns centímetros, como pode ser visto na Figura 2.8 que mostra uma 

escória com mais de dois centímetros encontradas na Penns Creek Bridge.  

 

Figura 2.8: Escória com mais de 2 cm de comprimento encontrada na Penns Creek 

Bridge (BUONOPANE & KELTON, 2008). 

 

2.1.4.1 Métodos de Caracterização da Microestrutura 

O ferro pudlado pode ser identificado por investigação microscópica metalográfica. A 

matriz de ferrita, as distribuições de escória e a baixa presença de perlita ajudam a identificar 

a liga (DROUGAS, 2009). Os ensaios podem ser realizados em campo, mas os resultados 

obtidos na análise em laboratório apresentam maior precisão. A Microscopia Óptica (MO) e a 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) são os métodos mais amplamente utilizados para 

estas investigações. No primeiro, a observação se baseia no feixe de luz visível que incide nas 

amostras e é refletido até o observador, já no segundo, um feixe de elétrons é emitido por um 

filamento capilar de tungstênio por meio da aplicação de uma diferença de potencial. A 

formação das imagens no MEV se dá através da transcodificação da energia emitida pelos 
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elétrons secundários que surgem da interação entre o feixe incidente e os átomos da amostra. 

A ampliação obtida pelo MEV é ordens de grandeza superior à obtida por MO. A Figura 2.9 

mostra uma comparação entre imagens da microestrutura do ferro pudlado obtidas através dos 

dois métodos. 

 

Figura 2.9: Microestruturas do ferro pudlado: À esquerda, obtida por MO, à direita, 

obtida por MEV (DEMIR, 2011 e JESUS et al., 2011). 

 

2.1.4.2 Escórias e Inclusões 

Escórias e inclusões geram descontinuidades na matriz metálica acarretando diversas 

consequências como a aceleração da cinética das reações químicas e a formação de barreiras 

que impedem o movimento das discordâncias e inibem o crescimento de grão. Outros efeitos 

são dependentes da composição química tais como, tamanho, forma, quantidade e distribuição 

das escórias e inclusões na matriz. Durante o processo de conformação, as inclusões não 

metálicas podem apresentar diferente comportamento de acordo com sua plasticidade em 

relação à da matriz ferrítica. Inclusões que apresentam plasticidade elevada alongam-se no 

sentido da deformação. Sulfetos de manganês e silicatos são as inclusões que mais se alongam 

durante o trabalho a quente e, portanto, as principais responsáveis pela anisotropia dos 

produtos conformados. Inclusões não metálicas normalmente ocorrem em faixas de 

dimensões e frações volumétricas capazes de influenciar as seguintes propriedades dos aços: 

ductilidade, temperatura de transição dúctil-frágil, resistência à fadiga e resistência à corrosão, 

entre outras. 

Silva & Mei (2010) destacam que o efeito das inclusões não metálicas sobre as 

propriedades relacionadas à temperatura de transição dúctil-frágil é muito bem caracterizado e 

dependente da disposição das inclusões em relação à direção do carregamento externo 
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(Figura 2.10 e Figura 2.11). Na figura, L corresponde ao eixo do corpo-de-prova de impacto 

paralelo à direção de conformação com eixo do entalhe normal à superfície da peça; Tr ao 

eixo do corpo-de-prova de impacto transversal à direção de conformação com eixo do entalhe 

normal à superfície da peça; N ao eixo do corpo-de-prova de impacto normal à direção de 

conformação com eixo do entalhe paralelo à superfície da peça. 

 

Figura 2.10: Anisotropia da energia absorvida em ensaio de impacto ISO-V em relação à 

direção de deformação (SILVA & MEI, 2010). 

 

Figura 2.11: Nomenclatura das direções e planos empregados para a caracterização das 

seções representativas e dimensões projetadas das inclusões não metálicas (SILVA & 

MEI, 2010). 

 

Conforme mencionado, devido ao seu processo de fabricação, o ferro pudlado 

apresenta grande quantidade de inclusões distribuídas de forma heterogênea e com grande 

variação em tamanho e formato. As consequências decorrentes das inclusões nos aços 
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descritas por Silva & Mei (2010) anteriormente são verificadas por Cremona et al. (2007) no 

ferro pudlado. Neste material, as escórias formam alongadas lâminas intercaladas com a 

matriz ferrítica do ferro pudlado. Este tipo de material frequentemente contém carbonetos e 

nitretos, que provocam o aumento da dureza e fragilidade da matriz. O enxofre e fósforo 

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

frio.  

Maman-Calcina et al. (2016) analisou em seu estudo a distribuição de inclusões no 

ferro pudlado de amostras da ponte D. Pedro II, localizada na Bahia cujos componentes foram 

fabricados na Escócia no século XIX. Nesta análise, revelou-se a presença de inclusões 

multifásicas, com aproximadamente 6% da fração volumétrica do material sendo composta 

por inclusões e escórias, fato que permitiu aos autores inferir que o material investigado trata-

se de um ferro pudlado. As Figuras 2.12 e 2.13 exibem inclusões multifásicas obtidas através 

de MEV, compostas por dendritas wüstita (fase rica em FeO) em uma matriz aparentemente 

trifásica contendo vazios. 

 

Figura 2.12: Microestrutura representativa das inclusões de escória da Ponte D. Pedro 

II (MAMAN-CALCINA et al., 2016). 
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Figura 2.13: Imagens MEV mostrando as escórias da Ponte D. Pedro II (MAMAN-

CALCINA et al., 2016). 

 

2.1.4.3 Efeitos do Processo de Envelhecimento na Composição da Microestrutura 

No processo de envelhecimento, a dureza do material aumenta através da precipitação. 

O movimento das discordâncias na estrutura cristalina é dificultado pelos precipitados, 

originados da dissolução de elementos de liga, sendo este o mecanismo de endurecimento do 

material. Este processo pode ocorrer à temperatura ambiente, envelhecimento natural, ou 

artificial (CALLISTER, 2002). O envelhecimento natural é relatado por Lesiuk & Szata. 

(2011) no ferro pudlado após longos períodos de operação. Ele apresenta a decomposição da 

perlita em ferrita e em precipitados de carbonetos e nitretos no interior dos grãos e de 

cementita nos contornos de grão. 
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Devido à ausência de material para comparação, visto que as tecnologias modernas de 

produção de aço são muito distantes daquelas utilizadas no século XIX, a avaliação do nível 

de degradação do material se torna difícil. Assim, a solução adotada na bibliografia disponível 

deste material é aceitar o estado normalizado como nível de comparação (LESIUK, 2011), 

podendo-se considerar a microestrutura do material após tratamento térmico como próxima do 

estado de equilíbrio. 

Lesiuk et al. (2015) propõem para este material o tratamento térmico de normalização 

à temperatura de 950°C durante o período de 2 horas seguido de resfriamento ao ar. Desta 

forma, em investigações anteriores (LESIUK et al., 2015 e LESIUK et al., 2017), foram 

avaliadas as propriedades das amostras nos dois estágios, pós-operação e normalizado, a fim 

de se avaliar a intensidade e o desenvolvimento do processo de envelhecimento na 

microestrutura. Naturalmente, o tratamento térmico não altera o número e a orientação das 

inclusões não metálicas, nem a composição química. 

No seu estudo de estruturas centenárias erguidas no distrito de Lower Silesia na 

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

diversas amostras. Uma destas amostras foi retirada de um fragmento de um viaduto feito de 

ferro pudlado erguido na cidade de Brochocin, que pode ser visto na Figura 2.14. As 

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

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

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

ser observado na Figura 2.15.  

 

Figura 2.14: Seção do viaduto localizado em Brochocin (LESIUK et al., 2017). 
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Figura 2.15: À esquerda: micrografia da amostra no estado de pós-operação. À direita: 

precipitados intragranulares na ferrita (LESIUK et al., 2017). 

 

Comparando-se o estado normalizado ao estado de pós-operação, observa-se aumento 

do tamanho de grãos e a diminuição da quantidade de pequenos precipitados, como fica 

ilustrado nas imagens da Figura 2.16. De acordo com Lesiuk e demais autores, estas 

diferenças indicam um elevado grau de envelhecimento da amostra no estado de pós-operação 

(OLIVEIRA, 2017). Portanto, observou-se que a normalização alterou significativamente a 

microestrutura do aço, principalmente através da queda significativa dos precipitados 

intragranulares na ferrita. 

 

Figura 2.16: Micrografias obtidas por microscopia ótica das amostras do viaduto de 

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

do estado de pós-operação. À direita: imagem do estado normalizado (LESIUK et al., 

2017). 

 

Na Figura 2.17, são mostradas as microestruturas de duas amostras, uma no estado de 

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

correspondem às inclusões não metálicas. As setas B indicam a deposição de cementita que 
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envolve os grãos de ferrita. É possível observar a redução da espessura destes envelopes no 

estado normalizado. As regiões assinaladas por C contém relevante percentual de 

precipitados. A amostra do estado de pós-operação exibe forte deposição de precipitados, 

enquanto que a amostra no estado normalizado apresenta quantidade significativamente 

reduzida. Na região D houve o desaparecimento dos precipitados. Ressalta-se no estudo que o 

processo de normalização não removeu por completo a presença de precipitados, o que indica 

um alto grau de decomposição da microestrutura (OLIVEIRA, 2017). 

 

Figura 2.17: Comparação entre as microestruturas do ferro pudlado retirada da estação 

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

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

 

2.1.4.4 Efeitos do Processo de Laminação na Microestrutura 

No processo de fabricação do ferro pudlado, o processo de forjamento era repetido 

para se remover o máximo de escória possível. Este processo, quando repetido, aprimorava a 

qualidade do material, sendo assim um fator determinante nas propriedades finais do material. 

A etapa final do processo de fabricação do ferro pudlado era a laminação. Devido a este 

processo, as inclusões ficam dispostas longitudinalmente nas placas e perfis, o que leva a uma 

resistência mecânica de aproximadamente 15% maior nesta direção. O trabalho repetido além 

de diminuir a quantidade de escórias, as distribuía de forma mais uniforme (DROUGAS, 

2009). 

Revilla (2005) descreve o ferro pudlado como um material anisotrópico devido ao seu 

processo de laminação rudimentar. As escórias presentes na massa maleável proveniente dos 

fornos ficavam presas e, ao serem conformadas, formavam finas lâminas de microns (μm) de 

espessura no interior do material (Figura 2.18). Esta configuração interna gera o 

comportamento anisotrópico do material e pode ser notado por uma baixa resistência 
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mecânica na direção da espessura, pois a chapa se comporta como um conjunto de chapas de 

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

chapas de ferro pudlado, que pode ser observado na Figura 2.19. 

 

Figura 2.18: Microestrutura típica do ferro pudlado, com a presença de escórias em 

forma de lâminas (CREMONA et al., 2007). 

 

Figura 2.19: Placa de ferro pudlado apresentando descolamento após ser submetida a 

teste de flexão (MAYORGA et al., 2013). 

 

No estudo do material de construção da Central Pomorski Bridge, erguida em 1885 na 

cidade de Wroclaw na Polônia, Lesiuk & Szata (2011) apresentam imagens obtidas através de 

microscopia ótica de amostras do material. Pode-se notar uma grande quantidade de 

inclusões, como mostrado na Figura 2.20 (a). A Figura 2.20 (b) apresenta claramente a 

alternância entre lâminas de escória e de matriz ferrítica, assim como numerosos precipitados 
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que são sinais da degradação da microestrutura, tais como nitretos e carbonetos 

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

pelas setas. 

 

Figura 2.20: Micrografias obtidas da estrutura da ponte Central Pomorski Bridge: a) 

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

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

 

2.1.5 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

2.1.5.1 Dureza 

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

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

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

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

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

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

favorecendo a fratura frágil. Gordon & Knopf (2005), apontam o teor de carbono como um 

dos diversos fatores que influenciam a resistência mecânica e a ductilidade do ferro pudlado. 

Neste material, o carbono pode estar em solução sólida na ferrita, presente como traços de 

perlita, ou como cementita no contorno de grão. O carbono retido em solução sólida 

intersticial na ferrita pode aumentar a dureza do material até 200HV (GORDON & KNOPF, 

2005).  

Outro fator que pode representar importância igual ou superior ao anterior é o teor de 

fósforo. Dissolvido na ferrita, ele pode elevar a dureza a valores de 240HV. Este elemento se 

dissolve muito mais lentamente que o carbono no ferro, o que torna sua distribuição 

invariavelmente não homogênea. Conforme explicado anteriormente, não havia por aquela 
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época um controle efetivo sobre o teor deste elemento na liga, embora Pudladores habilidosos 

conseguissem retirar as escórias antes que se iniciasse o processo de ebulição do carbono, 

obtendo um bom controle da quantidade de fósforo presente em suas ligas. Contudo, o nível 

de habilidade requerida para tal operação era muito alto e atingido apenas por alguns poucos 

fabricantes. Como consequência, a maior parte das ligas produzidas apresentam teores 

consideráveis deste elemento fragilizante. Ressalta-se ainda, que as quantidades de fósforo 

presentes em solução sólida na matriz e nas escórias são aproximadamente as mesmas, mas 

apenas a parcela em solução sólida impacta na dureza e ductilidade do ferro pudlado 

(OLIVEIRA, 2017).  

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

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

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

fósforo seja capaz de reduzir significativamente sua ductilidade.  

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

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

2005).  

Ainda no estudo de Gordon & Knopf (2005), a análise de materiais recolhidos das 

pontes Aldrich Change (1858) e Eck (final do século XIX), revelou valores de dureza 

próximos a 100HV para regiões livres de fósforo e, próximos a valores de 212HV para 

regiões contendo aproximadamente 0,3% de fósforo para a ponte de Aldrich Change e um 

valor médio de 118HV para teores de fósforo inferiores a 0,05% para a ponte Eck. 

Lesiuk & Szata (2011) avaliaram o efeito do processo de envelhecimento na dureza 

obtendo os valores nos estados pós-operação e normalizado. Nota-se que a dureza é sempre 

mais elevada no estado pós-operação que no estado normalizado, para materiais degradados. 

Os resultados encontrados usando o método Vickers são os seguintes: 145 ± 9 HV10 no estado 

pós-operação e 115 ± 15 HV10 no estado normalizado. 

Em materiais homogêneos, há uma boa correlação entre dureza e resistência mecânica. 

Contudo, a mesma característica não se apresenta no ferro pudlado. A correlação neste caso é 

imprecisa, pois a heterogeneidade microestrutural é da ordem de grandeza comparável ao 

volume de metal deformado pela indentação do ensaio de dureza. Outra consequência da 

natureza compósita do ferro pudlado é que a conversão padrão entre diferentes medidas de 
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dureza como Rockwell e Vickers costuma não ser aplicada. Várias tentativas de se estabelecer 

uma relação entre a dureza e a ductilidade e entre a dureza e a resistência mecânica foram 

realizadas sem sucesso. De acordo com Buonopane & Kelton (2008) e em Bowman & 

Piskorowski (2004), as metodologias clássicas para a correlação dos ensaios de dureza com a 

tensão limite de resistência à tração mostraram-se incoerentes com as observações, embora 

Buonopane & Kelton (2008) utilizem a relação fornecida por Sparks para obter o limite de 

resistência da Penns Creek Bridge:  

 Fu=500 BHN (1) 

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

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

entre dureza e o limite de resistência. Mesmo para o teste de Brinell, que usa uma indentação 

de maior diâmetro e, portanto, pode ser menos influenciado pelas variações locais na estrutura 

do material, não foi exibida correlação significante com a resistência máxima. 

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

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

de resistência através da norma ASTM A370 (1997a). Contudo, a metodologia proposta pela 

ASTM também não apresentou resultados satisfatórios para o ferro pudlado. Assim, foi 

proposta uma nova correlação: multiplicar o valor da dureza Rockwell B pelo valor de 655. 

Contudo, o valor 655 foi estabelecido com base unicamente nos dados obtidos no ensaio 

realizado pelos autores e mais dados de outras fontes seriam necessários para validar a 

correlação. Apesar de não estabelecerem uma correlação com a ductilidade e com a 

resistência mecânica, os ensaios de dureza são ainda úteis, pois o material com dureza Vickers 

abaixo de 140 pode ser esperado como tendo ductilidade adequada para uso em estruturas 

sujeitas a carga (GORDON & KNOPF, 2005). 

Oliveira (2017) reuniu os valores de dureza disponíveis nos trabalhos de Navasaitis et 

al. (2003), Bowman & Piskorowski (2004) e Buonopane & Kelton (2008). Os resultados são 

apresentados na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3: Valores das durezas das pontes e viadutos de ferro pudlado encontradas na 

literatura (OLIVEIRA, 2017). 

Identificação da amostra 
Tipo de 

dureza 

Valores 

mínimos e 

máximos 

Valores 

típicos 

Valores típicos para vigas I de ferro pudlado
(1)

 Rockwell B - 71 a 84 

Penns Creek Bridge 
(1)

 

Rockwell B 55 e 74 65 

Brinell 

(BHN) 
111 e 147 127 

Šilutė bridge 
(2)

 
HV200 

(MPa) 
1600 e 2000 - 

Bell Ford Bridge 
(4)

 Rockwell B - 70 

Valores médios encontrados por Sparks nas 

pontes americanas do século XIX e início do 

século XX 
(4)

 

Brinell 

(BHN) 
N/A e 160 95 a 130 

Valores típicos para componentes 

estruturais de pontes de ferro 

pudlado 
(4)

 

Vigas 
Brinell 

(BHN) 

N/A e 130 95 a 120 

Pinos N/A e 145 120 a 140 

Eyebars N/A e 140 100  a 120 
(1) BUONOPANE & KELTON (2008); 

(2)
 NAVASAITIS et. al. (2003)

 ; (4)
BOWMAN & PISKOROWSKI 

(2004) 

 

2.1.5.2 Tenacidade ao Impacto 

Lesiuk & Szata (2011) afirmam que o efeito do processo de degradação microestrutral 

influencia de forma mais pronunciada a resistência ao impacto. Esta propriedade pode ser 

tratada como um indicador do processo de envelhecimento (LESIUK et al., 2015). A presença 

de precipitados, principalmente nos contornos de grãos, causa uma queda de ductilidade, 

favorecendo a fratura por clivagem. 

Oliveira (2017) ressalta que ainda são poucos os estudos em que a tenacidade ao 

impacto foi avaliada. Em seu trabalho, ela reúne os resultados dos testes Charpy disponíveis 

nos estudos realizados na Ponte Šilutė (LESIUK et al., 2016) e em vigas estruturais da estação 

ferroviária de Wroclaw, Polônia (LESIUK et al., 2015 e 2017). Estes valores que englobam 

tanto o estado pós-operação quanto o estado normalizado são apresentados em forma de 

tabela, reproduzida a seguir na Tabela 2.4. Em cada um dos estudos realizados na estação 

ferroviária, Lesiuk e colaboradores analisaram amostras retiradas de duas vigas diferentes. 
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Tabela 2.4: Sumário das contribuições dos estudos a cerca da resistência ao impacto 

(OLIVEIRA, 2017). 

Amostra Temperatura KCV (J/cm²) 

Ponte Šilutė, Lituânia 
(1)

 Ambiente 64 

Estação 

ferroviária de 

Wroclaw, 

Polônia 
(2)

 

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 
(3)

 

Pós-

operação 

Viga I 

20 ºC 

35 

Viga II 37 

Normalizado 
Viga I 49 

Viga II 58 
(1) 

LESIUK et. al. (2016); 
(2)

 LESIUK et. al. (2015); 
(3)

 LESIUK et. al (2017). 

 

Pode-se observar que para todas as amostras analisadas a resistência ao impacto é 

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

queda nesta resistência com a queda da temperatura. 

Nos resultados obtidos para as vigas de Wroclaw, nota-se a presença de uma alta 

disparidade entre os valores obtidos em uma mesma construção, o que deixa claro a 

dificuldade em se caracterizar as propriedades mecânicas do ferro pudlado. À temperatura de 

-40ºC ocorre a diferença mais significativa, já que, para o estado de pós-operação, a viga II 

apresenta uma resistência 50% menor do que a viga I. Já no estado normalizado, essa 

diferença cai para 40%. Contudo, na temperatura ambiente, esta diferença não chega a 2% 

para o estado de pós-operação e atinge 16% para o estado normalizado, mostrando um 

comportamento inverso ao observado à -40ºC. Estas constatações corroboram que o ferro 

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

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

mesma. (OLIVEIRA, 2017) 
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Em Lesiuk & Szata (2011) foi avaliado o comportamento em termos da tenacidade ao 

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

resultados, que podem ser observados na Figura 2.21, mostram que o decréscimo da 

tenacidade com a queda da temperatura é mais acentuada no ferro pudlado no estado de pós-

operação. Na Figura 2.21, (1) representa a amostra de ferro pudlado no estado de pós-

operação; (2) representa a amostra de ferro pudlado no estado normalizado; (3) representa a 

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

no estado normalizado. Os autores destacam ainda a estabilização da temperatura de transição 

dúctil-frágil em intervalos de temperaturas positivas no estado pós-operação para um número 

significativo de casos. Este fato apresenta um risco para a integridade de pontes erguidas em 

regiões de clima frio que podem apresentar fratura frágil. Na figura, ainda é apresentada uma 

linha horizontal correspondente ao valor de 35J que é o valor mínimo de resistência ao 

impacto aceito para as pontes modernas de aço. Em livros modernos relacionados à 

construção de pontes, foi destacado que um valor similar deveria ser tratado como uma 

energia mínima absorvida de 27J para o ensaio Charpy (LESIUK et al., 2015). 

 

Figura 2.21: Avaliação da tenacidade ao impacto da estrutura da Sand Bridge (LESIUK 

& SZATA, 2011). 

 

Buonopane & Kelton (2008) destacam que a aparência da superfície de fratura serve 

para avaliar a qualidade do ferro pudlado. A Figura 2.22 apresenta imagens de fraturas típicas 

de um ensaio de impacto em ferros pudlados. As partes brilhantes da superfície da fratura são 

oriundas de grãos de ferríta fragilizados pela presença de fósforo. As áreas cinzentas são áreas 

onde as fibras individuais sofreram uma fratura dúctil após significativo alongamento. 
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Figura 2.22: Vista das superfícies de fratura em corpos de prova extraídos da Penns 

Creek Bridge (BUONOPANE & KELTON, 2008). 

 

2.2  PROPRIEDADES MAGNÉTICAS 

Magnetismo é o fenômeno pelo qual os materiais apresentam a capacidade de atrair ou 

repelir outros materiais. Alguns dos materiais que apresentam propriedades magnéticas são o 

ferro, o níquel, o cobalto, o gadolínio, alguns aços e o óxido de ferro (Fe3O4). Imãs 

permanentes atraem outros imãs e são capazes de magnetizar outros objetos. 

Em 1819, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted encontrou uma relação entre a 

eletricidade e o magnetismo demonstrando que a corrente elétrica circulando por um fio 

desviava a agulha de uma bussola posicionada nas proximidades, isto devido ao campo 

magnético produzido. Assim, sabe-se atualmente que todas as substâncias são influenciadas 

de alguma forma pela presença de um campo magnético (GRIJALBA, 2010). 

A presença de um campo magnético pode ser vista pela disposição de pequenas 

partículas de ferro ao redor de um ímã. Como apresentado na Figura 2.23, elas se alinham em 

trajetórias denominadas linhas de campo, que saem de um polo do imã e chegam ao polo 

oposto. 
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Figura 2.23: Indicação da presença de um campo magnético (CULLITY & GRAHAM, 

2009). 

 

Quando um ímã é divido em dois, são obtidos dois novos ímãs. O limite de divisões 

sucessivas seria o dipolo magnético, que constitui a mínima unidade magnética possível. Os 

dipolos magnéticos de um material são influenciados na presença de um campo magnético 

externo, já que a força do mesmo exerce um torque que tende a orientá-los na direção do 

campo. O momento magnético associado é indicado por uma seta (Figura 2.24). Os 

momentos magnéticos são a origem do magnetismo nos materiais (MORGAN, 2013). 

 

Figura 2.24: Dipolo magnético (Adaptado de MORGAN, 2013). 

 

Os campos magnéticos são também produzidos por condutores que transmitem 

corrente. A Figura 2.25 mostra a formação de um campo magnético em torno de uma bobina 

longa de fio de cobre, denominada solenoide, cujo comprimento é maior que seu raio.  
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Figura 2.25: Campo magnético de um solenoide (GRIJALBA, 2010). 

 

O campo gerado no seu eixo está dado pela expressão: 

 H=ni/L  [A/m] (2) 

Onde: 

n: número de voltas; 

i: corrente aplicada [A];  

L: comprimento do solenoide [m]. 

No interior do solenoide, o campo magnético é relativamente uniforme, com exceção 

dos extremos. O campo magnético externo é semelhante ao produzido por um ímã 

permanente. 

Ao colocar-se uma barra de ferro desmagnetizada dentro de um solenoide, observa-se 

que o campo magnético fora do solenoide aumenta. Isto se deve à soma do campo gerado pelo 

solenoide e do campo magnético da barra que se magnetizou. O novo campo magnético 

resultante é chamado de indução magnética, densidade de fluxo ou, indução, e é denotado por 

B. 

A indução B é então a soma do campo aplicado H e do campo externo da 

magnetização da barra no interior do solenoide. O momento magnético induzido por unidade 

de volume gerado pela barra é chamado de magnetização, e é conhecido por M. (GRIJALBA, 

2010) 

 B = μ₀ H +μ₀ M = μ₀ (H +M) (3) 

 

Onde μ0 = 4π 10⁻⁷ [Tm/A], permeabilidade magnética no vácuo. 
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A permeabilidade magnética pode ser entendida como uma medida da facilidade com 

a qual um campo B pode ser induzido na presença de um campo magnético externo H. Ela 

representa uma constante de proporcionalidade entre a indução total B no material e o campo 

utilizado para produzi-la e está definida como: 

 μ=B ⁄ H (4) 

Se o campo magnético é aplicado no vácuo, tem-se, como visto anteriormente: 

 μ0 = 4π 10⁻⁷ [Tm/A] (5) 

Por vezes, é útil descrever a permeabilidade magnética do material em relação à 

permeabilidade magnética do vácuo, definida como permeabilidade relativa e dada por: 

 μ ᵣ = μ / μ ₀ (6) 

A suscetibilidade magnética é a constante de proporcionalidade entre a magnetização 

M de um material e o campo magnetizante aplicado e é definida como: 

 χm = M / H (7) 

Quando todos os momentos magnéticos do material encontram-se alinhados com o 

campo magnetizante aplicado, tem-se o limite da suscetibilidade magnética estabelecido pela 

máxima magnetização possível, a magnetização de saturação (Ms) (MORGAN, 2013). 

 

2.2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS QUANTO À MAGNETIZAÇÃO 

 

Diferentes materiais podem ser classificados em três tipos de acordo com sua 

permeabilidade magnética (μ): ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Na Figura 

2.26 é mostrada a curva BxH de cada um desses materiais. 



48 

 

 

Figura 2.26: Curvas BxH de três materiais, um diamagnético (linha verde), um 

paramagnético (linha marrom) e um ferromagnético (linha vermelha). A linha azul é a 

resposta do B no ar (GRIJALBA, 2010). 

 

Os materiais diamagnéticos se magnetizam de maneira fraca no sentido oposto ao 

campo magnético aplicado. A sua suscetibilidade magnética é negativa e pequena. A 

permeabilidade é então menor que 1. 

Os materiais paramagnéticos são caracterizados por terem uma distribuição de 

momentos magnéticos atômicos nula. A sua suscetibilidade magnética é positiva e pequena, o 

que gera uma permeabilidade ligeiramente maior que 1. A intensidade da resposta é muito 

pequena e os efeitos são de difícil detecção. 

Nos materiais ferromagnéticos, os momentos magnéticos atômicos são caracterizados 

por terem uma direção bem definida mesmo na ausência de campo externo, formando regiões 

conhecidas como domínios magnéticos. Estes agem como um pequeno ímã permanente. Na 

ausência de campo aplicado, os domínios têm seus momentos magnéticos distribuídos 

aleatoriamente. Aplicando-se um campo externo, os domínios tendem a alinhar-se com o 

campo, Figura 2.27. A susceptibilidade magnética é positiva e grande, e a permeabilidade 

relativa é então muito maior que 1. Além disso, por apresentar uma intensidade de resposta 

relativamente alta, permitindo que os efeitos sejam detectáveis, este tipo de material é de 

especial interesse para os ensaios não destrutivos (END) (GRIJALBA, 2010). 
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Figura 2.27: Esquema dos dipolos em um material ferromagnético (GRIJALBA, 2010). 

 

2.2.2 DOMÍNIOS MAGNÉTICOS E CURVA DE MAGNETIZAÇÃO 

 

Nos materiais ferromagnéticos há grandes volumes de átomos nos quais os momentos 

magnéticos estão alinhados de acordo com uma direção de magnetização espontânea ou de 

fácil magnetização, conhecidas como domínios magnéticos, Figura 2.28. No caso de não 

haver uma magnetização externa ou residual, os domínios estão orientados aleatoriamente, de 

modo que a soma de todos os momentos magnéticos é zero (GRIJALBA, 2010). 

 

Figura 2.28: Desenho esquemático de domínios Magnéticos (GRIJALBA, 2010). 

 

A direção preferencial de magnetização varia em um mesmo material de acordo com 

as características da estrutura cristalina. Portanto, a direção de alinhamento dos momentos 

magnéticos varia de domínio para domínio.  

Entre domínios opostos existem regiões de transição contínuas denominadas paredes 

de domínio nas quais os momentos giram de acordo com a direção do domínio magnético 

adjacente. Os domínios classificam-se de acordo com a orientação relativa dos domínios 

vizinhos, com paredes de 180° e paredes de 90°, como apresentado na Figura 2.29 

(MORGAN, 2013). 
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Figura 2.29: a) Momentos magnéticos agrupados em domínios b) junto com um detalhe 

do giro dos domínios nas paredes (MORGAN, 2013). 

 

Durante o processo de magnetização de um material ferromagnético, a indução B não 

tem um comportamento linear em relação ao campo aplicado H, como pode ser visto na 

Figura 2.30. As paredes de domínio orientadas aleatoriamente se deslocam devido à 

expansão dos domínios orientados de forma favorável ao campo aplicado. Assim, novos 

domínios surgem enquanto outros com direções de magnetização não favoráveis são 

aniquilados. Em seguida, os domínios giram para se alinhar com a direção do campo aplicado 

e, na parte final da curva, os poucos domínios restantes são aniquilados e o material se 

converte em um único domínio, que gira até atingir um alinhamento total com a direção do 

campo aplicado (MORGAN, 2013). 

A curva descrita na Figura 2.30 é chamada de curva de magnetização inicial e detalha 

o processo desde a magnetização zero até a magnetização de saturação Ms, a qual tem uma 

indução de saturação (Bs) associada. 
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Figura 2.30: Configuração dos domínios durante várias etapas da magnetização 

(MORGAN, 2013). 

 

O processo de magnetização e a movimentação de paredes associada são afetados pela 

presença de tensões e defeitos na estrutura cristalina do material, tais como vacâncias, 

inclusões, partículas de segunda fase, discordâncias, defeitos pontuais e contornos de grão. 

Estes defeitos atuam como barreiras na movimentação das paredes de domínio e são 

conhecidos como pontos de ancoragem. Ao encontrar um ponto de ancoragem no processo de 

magnetização, a energia requerida para que as paredes de domínio movimentem-se e 

ultrapassem-no aumenta. Os movimentos e rotações das paredes podem ser reversíveis ou 

irreversíveis dependendo igualmente dessas condições.  

Em seguida, a parede se movimenta rapidamente até que novamente fica ancorada em 

um novo defeito. Esta característica mostra a natureza descontínua do processo que é 

composto por pequenos saltos produzidos pela movimentação das paredes de domínio ao 

superar os pontos de ancoragem. Estes saltos produzem um fenômeno magnético chamado de 

“Efeito de Barkhausen” (Figura 2.31). 
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Figura 2.31: Ruído magnético de Barkhausen na curva de histerese (GRIJALBA, 2010). 

 

2.2.3 RUÍDO MAGNÉTICO DE BARKHAUSEN 

 

Como visto anteriormente na seção 2.2.2, o ruído magnético de Barkhausen (RMB) é 

gerado devido à natureza descontinua da magnetização de materiais quando submetidos a 

campos magnéticos externos.  

O experimento original, descrito pelo professor alemão Heinrich Barkhausen em 1919, 

é ilustrado na Figura 2.32. Neste experimento, ao magnetizar uma barra de ferro, pulsos de 

tensão elétrica de curta duração são induzidos em uma bobina enrolada em torno da barra.  

Esses pulsos foram detectados como cliques audíveis em um alto-falante (Figura 2.32). 

Mesmo quando o campo de magnetização foi mudado lentamente, as descontinuidades 

persistiram, demonstrando que o fenômeno era um processo intrinsecamente discreto, (Figura 

2.32c). (GRIJALBA, 2010) 
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Figura 2.32: a) Experimento original de Barkhausen b) mostrando os saltos de voltagem 

registrados pela bobina c) devidos a um processo de indução descontínuo (CULLITY & 

GRAHAM, 2009). 

 

A maioria dos eventos Barkhausen é produzida pelo movimento irreversível de 

paredes de domínio ao ultrapassar os pontos de ancoragem e acontecem na região de maior 

inclinação da curva de magnetização. Quando o processo se aproxima da saturação 

magnética, o movimento de paredes cessa. A Figura 2.33 mostra a evolução da amplitude do 

RMB durante um ciclo de histerese. 

 

Figura 2.33: Ruído Barkhausen e curva de histerese associada. Medição realizada num 

aço SAE-4140 (GRIJALBA, 2010). 

 

2.2.3.1 Medição do RMB 

A base de um sistema de medida de RMB clássico é representada na Figura 2.34. O 

sistema é constituído de um eletroímã que produz o campo magnético e de uma bobina leitora 

que detecta o sinal de RMB.  
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Figura 2.34: Sonda de medição do RMB (GRIJALBA, 2010). 

 

A magnetização do eletroímã, localizado na superfície de uma amostra 

ferromagnética, é gerada por meio de uma onda senoidal que passa por um amplificador de 

corrente. A magnetização alternante, tipicamente com frequências entre 1 Hz e 50 Hz, gera 

mudanças na estrutura magnética do material que acontecem na escala atômica, gerando 

transientes magnéticos em frequências superiores a 1 kHz, os quais são captados na superfície 

por uma bobina leitora. Depois este sinal pode ser processado e analisado (Figura 2.35) 

(MORGAN, 2013). 

 

Figura 2.35: Sinais de resposta típicos de RMB (MORGAN, 2013). 

 

O RMB é um sinal com componentes AC aleatórios não estacionários. Diferentes 

métodos de análise de sinais podem ser utilizados para a obtenção de parâmetros, seja no 

domínio do tempo ou da frequência. São eles o valor rms do RMB, a energia do RMB, o 
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envelope do sinal e o espectro do sinal. No presente trabalho, somente o rms do RMB será 

utilizado na análise dos sinais. Morgan (2013) afirma que mesmo uma análise visual do sinal 

no tempo é de muita utilidade no processo de medição. 

A raiz quadrada do valor quadrático médio, conhecido como rms (Root Mean Square 

em inglês), é um parâmetro estatístico usado para caracterizar a potência de um sinal AC. Este 

parâmetro permite quantificar o sinal RMB em Volts ao longo do tempo segundo a expressão 

(8): 

 

 

(8) 

 

Onde: 

RMBRMS : valor rms dos sinais Barkhausen [V]; 

Vi : valor da voltagem medida em um determinando instante [V]; 

Vm : valor médio do sinal [V]; 

n : número de pontos do sinal. 

Como o sinal de RMB é centrado em amplitude, tem média zero, o valor RMS é 

equivalente ao desvio padrão e, assim, representa uma medida do tamanho médio das 

flutuações ao redor da média (GRIJALBA, 2010). 

 

2.2.3.2 Fatores que Influenciam o RMB 

O sinal RMB depende de vários fatores como a amplitude máxima do campo 

magnetizante, a frequência de excitação, a distância entre os polos do yoke, a sensibilidade da 

bobina leitora usada, o estado de tensões mecânicas da amostra, além de uma variedade de 

características microestruturais que muitas vezes podem mudar simultaneamente. Assim, essa 

técnica tem sido utilizada como END em diversas aplicações como, por exemplo, na medição 

de tensões residuais, teor de carbono, avaliação de tratamento térmico, acompanhamento de 

envelhecimento, distinção do tamanho de grão, etc. 

A seguir, serão abordados os fatores de interesse para o desenvolvimento do presente 

estudo: dureza, tamanho de grão e medição de tensão. 
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2.2.3.2.1 Dureza 

A relação do sinal de RMB com a dureza pode variar de acordo com fatores como o 

teor de carbono, a presença de determinadas fases na microestrutura e de precipitados, ou seja, 

depende do mecanismo de endurecimento do material. A influência das fases está relacionada 

à sua geometria característica que pode, ou não, gerar mais pontos de ancoragem durante a 

magnetização do material.  

Por exemplo, na análise dos aços 1005 e 1020 nota-se uma maior facilidade na 

movimentação dos domínios com um aumento do teor de ferrita devido a uma menor 

densidade de pontos de ancoragem, dessa maneira obtendo um sinal RMB baixo (CAPÓ-

SÁNCHEZ, 2004, apud. MORGAN, 2013). A presença de precipitados, por outro lado, gera 

um aumento na densidade de pontos de ancoragem o que leva a um aumento do RMB. 

Em seu estudo, Grijalba (2010) avaliou a relação da dureza com o sinal de RMB em 

amostras de aço SAE-4140 e SAE-6150 a partir de ensaios de Jominy. A partir destas 

análises, notou-se uma relação direta entre a densidade de defeitos cristalinos, a dureza 

(avaliada na escala Rockwell C) e o parâmetro posição do pico do RMB, e, uma relação 

inversa entre a dureza e os parâmetros amplitude do pico e RMBrms. O parâmetro do RMB 

que apresentou a melhor correlação em relação às medidas de dureza foi a posição do pico em 

relação à corrente aplicada. 

 

2.2.3.2.2 Tamanho de Grão 

Propriedades microestruturais, como o tamanho de grão, também influenciam a 

amplitude do RMB. Observa-se uma queda no valor deste com o aumento do tamanho de 

grão. Atribui-se esse comportamento ao fato de que para os grãos mais finos, o número de 

domínios e consequentemente de paredes que podem se movimentar é muito maior do que nas 

amostras com tamanho de grão maior, promovendo um aumento no nível do RMB. 

 

2.2.3.2.3 Medições de Tensão Mecânica Usando RMB  

Devido à estrutura de domínios presente nos materiais ferromagnéticos, uma 

magnetização externa vem acompanhada de uma deformação da célula unitária 
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(magnetostrição). Normalmente, nota-se que tensões de tração alinham os domínios 

magnéticos no sentido da tensão favorecendo o aumento dos sinais do RMB, enquanto que 

tensões de compressão alinham os domínios magnéticos em direção perpendicular à tensão 

aplicada, gerando níveis de RMB menores. Este processo é conhecido como efeito 

magnetoelástico. A Figura 2.36 mostra esquematicamente o efeito de tensões de tração na 

estrutura de domínios.  

 

Figura 2.36: Alinhamento dos domínios magnéticos a) devido à tração e b) à compressão 

(MORGAN, 2013). 

 

2.2.4 ANISOTROPIA MAGNÉTICA 

 

Os materiais metálicos possuem estruturas policristalinas, regiões (grãos ou cristais) 

que apresentam padrões periódicos de organização espacial ao longo de grandes distâncias 

atômicas. Estas regiões tendem a seguir uma orientação preferencial, denominada textura 

metalográfica, que é definida pela função de distribuição das células unitárias, independente 

do seu tamanho e forma. A célula unitária é o elemento fundamental da estrutura cristalina, 

definida em termos das posições dos átomos do material dentro de um volume paralelepípedo. 

A Figura 2.37 apresenta os efeitos da magnetização em cristais únicos de Ferro e 

Níquel onde a forma da curva depende da direção da magnetização, visto que certas direções 

cristalográficas são mais facilmente magnetizáveis, mostrando a existência de uma anisotropia 

magneto-cristalina. 
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Figura 2.37: Anisotropia magneto-cristalina a) do Ferro e b) do Níquel (CULLITY & 

GRAHAM, 2009). 

 

A magnetização não depende somente das direções preferenciais cristalográficas, mas 

também do tamanho e forma do cristal e a distribuição do campo magnético ao seu redor. 

Cada grão pode consistir de mais do que um domínio magnético, cada um com seus 

eixos fáceis alinhados em uma direção predominante, no entanto, desde um ponto de vista 

macroscópico, o material terá um comportamento anisotrópico regido pela média ponderada 

dos grãos individuais (CULLITY & GRAHAM, 2009). 

As medições de RMB podem ser usadas de forma a se construir uma distribuição 

bidimensional ao redor de um ponto fixo, em função do ângulo de aplicação do campo 

magnético (Figura 2.38). Essa representação revela o nível de anisotropia magnética, 

usualmente indicando um eixo de fácil magnetização. As mudanças no eixo de fácil 

magnetização podem indicar a presença de anomalias mecânicas ou anormalidades no 

processo de fabricação e, no caso da aplicação de uma tensão externa, podem refletir a 

magnitude e a direção da mesma. Em peças laminadas, as anisotropias mecânica e magnética 

coincidem em sua direção (GRIJALBA, 2010). 
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Figura 2.38: Medições angulares para um nível fixo de carregamento (GAUTHIER et 

al., 1998 apud MORGAN, 2013). 

 

A utilização das medições angulares de RMB constitui uma excelente ferramenta para 

a detecção de estados de tensão mecânica, tanto residual quanto aplicada. Contudo, a 

utilização desse método em campo para monitorar dinamicamente mudanças de tensão é 

pouco viável (MORGAN 2013). 

 

2.2.5 CURVA DE HISTERESE MAGNÉTICA 

 

A natureza irreversível do processo de magnetização se observa melhor ao se analisar 

a evolução da indução magnética B em função do campo externo H. Essa função (B(H)) é 

chamada de curva de magnetização, ou ciclo de histerese. Na Figura 2.39 é mostrado um 

exemplo desta curva. 

A forma da curva é sensível a parâmetros como a intensidade do campo magnetizante, 

a frequência de magnetização, a temperatura, a microestrutura do material e a tensão, seja 

aplicada ou residual. O gráfico permite determinar algumas propriedades, tais como: 

 Indução máxima (Bmax): Campo de indução relativo à magnetização máxima (Ms), 

saturação. 

 Campo máximo (Hmax): Amplitude de campo necessário para levar o material a sua 

saturação magnética (M=Ms). 
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 Campo coercitivo (Hc): Campo necessário para levar a indução de volta à zero após 

a saturação. 

 Indução de remanência (Br): Campo de indução remanente. A indução magnética 

retida quando o campo magnético é reduzido de Hmax até H=0. 

 Permeabilidade máxima ( ): O máximo valor de μ obtido durante o ciclo. 

 

Figura 2.39: Laço de histerese magnética (MORGAN, 2013). 

 

Iniciando-se no estado desmagnetizado do material (H = 0, B = 0), o campo de 

indução segue a curva chamada de “curva inicial”. O material atinge o estado de 

magnetização máxima, ou de saturação magnética (B = Bmax), aumentando-se H de zero a 

Hmax. Em seguida, B diminui para zero (para H = -Hc), e finalmente, vai para o estado de 

indução oposto quando H é invertida. A abertura (2Hc) da curva vem de um comportamento 

irreversível presente no processo de inversão da magnetização. Esta irreversibilidade é 

principalmente devida ao movimento interrompido (por tempos muito pequenos) de paredes 

de domínio (GRIJALBA, 2010). 

O valor do campo coercitivo é a propriedade mais sensível dos materiais 

ferromagnéticos. Dependendo da forma do laço de histerese, os materiais magnéticos podem 
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ser classificados em dois grandes grupos: materiais magnéticos moles e materiais magnéticos 

duros (Figura 2.40).  

 

Figura 2.40: Comparação entre os laços de histerese magnética para um material 

magnético duro e um material magnético mole (MORGAN, 2013). 

 

Os materiais magnéticos moles apresentam baixa coercividade. Eles são caracterizados 

por um processo de magnetização/desmagnetização mais fácil, com menor perda de energia 

que é representada pela área dentro do ciclo de histerese. 

Os materiais magnéticos duros possuem um Hc alto já que, uma vez magnetizados, 

devem resistir à desmagnetização que pode ser originada por outros campos magnéticos 

presentes no ambiente de trabalho, inclusive o seu próprio campo. Assim, neste tipo de 

material, observa-se um processo de magnetização/desmagnetização mais difícil (MORGAN, 

2013). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL 

 

A amostra como recebida, ver Figura 3.1, consta de um perfil “L” retirado da 

estrutura de uma ponte cujo início de construção data do período entre 1864-1865. Na amostra 

recebida, observa-se uma das extremidades rebitadas a uma placa de união fraturada 

aparentemente há já algum tempo, sendo este fato atribuído aos depósitos de oxidação 

observados na sua superfície. Ainda, foram observadas regiões deformadas plasticamente, 

havendo uma zona que evidenciou sinais de desgaste aparente por atrito, tal como observado 

nas Figuras 3.2 e 3.3, respectivamente. 

 

Figura 3.1: Vista do segmento de perfil como recebido. 
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Figura 3.2: Vista da superfície do perfil como recebido. 

 

 

Figura 3.3: Vista da superfície do perfil como recebido. 

 

3.1.1 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

Foram retiradas amostras do perfil para análise da composição química de elementos 

característicos constituintes do material como recebido. Os elementos químicos cromo (Cr), 

manganês (Mn) e níquel (Ni) foram obtidos por Absorção Atômica (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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3.1.2 OBTENÇÃO DE AMOSTRA E CORPOS DE PROVA PARA ESTUDO 

 

Procedeu-se à retirada de uma amostra do perfil nas dimensões 73 mm x 72 mm x 7 

mm, sendo denominada de A-P. A mesma apresentada na Figura 3.4 teve suas faces usinadas 

e retificadas, tal como exibe a Figura 3.5. Os estudos de caracterização praticados nesta 

amostra foram efetuados apenas na superfície interna, identificada como S1, no que tange à 

análise microestrutural e dureza. Entretanto, nesta amostra foram caracterizadas ambas as 

superfícies, tanto interna (S1) quanto externa (S2), no que diz respeito às propriedades 

magnéticas. A Figura 3.6 indica a nomenclatura utilizada nas superfícies avaliadas. 

Entretanto, a borda do perfil tracejada foi mantida como referência para indicar o sentido 

paralelo ao sentido de laminação. 

 

Figura 3.4: Amostra A-P obtida a partir do corte do perfil como recebido. 

 



65 

 

 

Figura 3.5: Amostra A-P com faces usinadas para a realização das técnicas de 

caracterização. 

 

 

Figura 3.6: Nomenclatura de identificação das superfícies do perfil. 

 

Adicionalmente, foram extraídos a partir da amostra como recebida mediante corte, 

usinagem e retificação 20 (vinte) corpos de prova de impacto Charpy com tamanho reduzido 

55 mm x 10 mm x 7,5mm de acordo com o especificado pela ASTM E-23, (2016). Cabe 

ressaltar que 10 (dez) corpos de prova foram obtidos na direção transversal ao sentido de 

laminação (CPC-T) e 10 (dez) corpos de prova foram obtidos na direção longitudinal ao 
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sentido de laminação (CPC-L), tal como apresentado pelas Figuras 3.7 e 3.8. Estas análises 

foram levando em consideração a influência das inclusões paralelas à direção de laminação 

como relatado na seção 2.1.4.2. 

 

Figura 3.7 Esquema da retirada dos corpos de prova no estado pós-operação. 

 

 

Figura 3.8 Esquema da retirada dos corpos de prova no estado normalizado. 
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3.1.3  CRONOGRAMA DE CARACTERIZAÇÃO 

 

A Figura 3.9 exibe o cronograma de caracterizações empregadas na amostra, onde, 

inicialmente, na superfície 1 (S1) da condição de pós-operação (PO), foi efetuada uma análise 

por microscopia óptica (MO), descrita na seção 3.1.3.2, com o intuito de revelar inclusões (I) 

detalhadas na seção 3.1.3.2.1, e tamanho de grão (TG) cuja metodologia é descrita na seção 

3.1.3.2.2. Logo a seguir, foi avaliada a dureza (D) na S1 da amostra PO, conforme descrito na 

seção 3.1.3.3. Posteriormente, foram levantados os valores de tenacidade ao impacto 

conforme mencionado na seção 3.1.3.4, de acordo com as direções supracitadas na seção 

3.1.2. Finalmente, foram analisadas as propriedades magnéticas (PM) em ambas as superfícies 

(S1 e S2) da amostra PO por ruído magnético Barkhausen (RMB), apresentado na seção 

3.1.3.5.1, e levantamento de ciclo de histerese com campo magnético variável com mínimo e 

máximo fixo (CH), oportunamente apresentado na seção 3.1.3.5.2. Logo, a amostra foi 

submetida a tratamento térmico de normalização, descrito na seção 3.1.3.1, e, em seguida, 

foram repetidos sequencialmente os ensaios de caracterização supracitados na amostra no 

estado normalizado (N). 
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Figura 3.9: Cronograma de caracterização das amostras e corpos de prova. 
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3.1.3.1 Tratamento Térmico 

Como mencionado na seção 2.1.4.3 por Lesiuk et al. (2017), o ferro pudlado pode 

experimentar um processo de envelhecimento natural que, segundo os autores, ocorreria 

mesmo à temperatura ambiente. Assim sendo, no presente estudo tanto as amostras quanto os 

corpos de prova foram avaliados nas condições de pós-operação (PO) e normalizado (N) nas 

mesmas condições do trabalho proposto por Lesiuk et al. (2017). Assim, estas foram 

aquecidas a 950ºC durante 2 horas seguidas por resfriamento ao ar a fim de se obter um nível 

de comparação para a avaliação das diferenças microestruturais entre ambas as condições do 

material.  

O tratamento térmico de normalização foi realizado na amostra A-P em um forno 

mufla do Laboratório de Ensaios não Destrutivos (LEND) da Universidade Federal 

Fluminense, onde a amostra sendo resfriada é apresentada na Figura 3.10. No entanto, para 

amenizar o efeito de oxidação, 4 (quatro) corpos de prova Charpy obtidos longitudinalmente 

(CPC-L) e 4 (quatro) corpos de prova Charpy obtidos transversalmente (CPC-T) foram 

tratados termicamente no forno de atmosfera controlada do Laboratório de Metalografia e 

Tratamentos Térmicos (LABMETT) da Universidade Federal Fluminense, como mostrado na 

Figura 3.11.  

 

Figura 3.10: Resfriamento ao ar da amostra A-P tratada termicamente em forno mufla. 
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Figura 3.11: Resfriamento ao ar dos corpos de prova Charpy tratados termicamente em 

forno de atmosfera controlada. 

 

3.1.3.2 Microscopia Óptica 

A análise da microestrutura foi realizada na superfície 1 (S1) tanto no estado pós-

operação (PO) quanto normalizado (N). A mesma consistiu na realização sequencial de 

lixamento até lixa de granulometria 1200# e posterior polimento manual com alumina (Al2O3) 

de granulometria de 1 μm e 0,1 μm
1
. Deste modo, foi possível a caracterização das inclusões 

por microscopia óptica (MO) em amostras apenas polidas, cuja quantificação está descrita na 

seção 3.1.3.2.1. Posteriormente, foi efetuado o ataque metalográfico com Nital 3%, atentando 

que o tempo de aplicação do reagente denotou regiões da amostra que se revelaram 

primeiramente. Assim como efetuado para a análise das inclusões, as caracterizações do 

tamanho de grão da amostra são descritas na seção 3.1.3.2.2. Cabe ressaltar que ambas as 

análises foram realizadas em um microscópio óptico NEOPHOT 32 pertencente ao 

Laboratório de Metalografia e Tratamentos Térmicos (LABMETT) da Universidade Federal 

Fluminense.  

 

3.1.3.2.1 Quantificação de Inclusões 

A quantificação de inclusões foi realizada em 12 (doze) imagens da superfície da 

amostra A-P-S1 com diversos aumentos metalográficos fazendo uso do software comercial 

                                                 
1
 Durante o lixamento com água, notou-se uma oxidação muito rápida do material. Por este motivo, as amostras 

foram lixadas e limpas em cada etapa deste processo com álcool etílico 96°. 
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gratuito Image J. As Figuras 3.12 a 3.15 exibem a sequência de aquisição, segmentação por 

thresholding, assim como o valor de thresholding adotado na imagem de referência e a análise 

das partículas mediante o recurso Analize Particles do referido software limitando o valor 

mínimo em 5 μm². Assim, obtiveram-se valores máximos e mínimos de área, circularidade e 

diâmetro Feret por aumento nos estados pós-operação (PO) e normalizado (N) da superfície 1 

(S1) da amostra A-P. 

 

Figura 3.12: Exemplo de microestrutura obtida sem ataque para a caracterização de 

inclusões pelo software Image J. 
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Figura 3.13:Imagem da Figura 3.12 segmentada mediante o recurso thresholding do 

Image J. 

 

 

Figura 3.14: Valores de thresholding adotados para a binarização da imagem da Figura 

3.12. 
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Figura 3.15: Caracterização de inclusões da imagem da Figura 3.12 mediante recurso 

Analize Particles do software Image J. 

 

3.1.3.2.2  Determinação do Tamanho de Grão 

A avaliação do tamanho de grão foi realizada na superfície 1 (S1) da amostra A-P 

tanto na condição pós-operação (PO) quanto normalizada (N). Foram adquiridas 20 (vinte) 

imagens com diversos aumentos metalográficos. A determinação do tamanho de grão foi 

realizada mediante o método dos interceptos linear de Heyn, de acordo com a norma ASTM 

E112-13, (2013). 

 

3.1.3.3 Dureza 

Foi realizado ensaio de dureza na superfície 1 (S1) da amostra A-P, nos estados pós-

operação (PO) e normalizado (N) em um durômetro Vickers HPO 250 pertencente ao 

Laboratório de Ensaios Mecânicos (LEM) da Universidade Federal Fluminense. Para a 

realização das medições, a superfície foi lixada previamente até lixa de granulometria 400#. 

Utilizou-se a carga de 30kgf com penetrador piramidal de diamante, sendo o tempo de 
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aplicação da carga de 25s. Apesar das considerações feitas na seção 2.1.5.1 sobre tentativas de 

conversão de escalas de dureza para o ferro pudlado, os valores obtidos na escala Vickers 

(HV) foram convertidos para as escalas Brinell (BHN) e Rockwell B de modo a estabelecer 

uma análise comparativa com os dados colhidos por diversas fontes bibliográficas. Para isto, 

utilizou-se o aplicativo de conversão de dureza “Hardness Converter”, versão 1.2, (2017), na 

opção da norma “GB/T 1172 Steel (HRB)”. 

 

3.1.3.4 Impacto  

Os ensaios de impacto foram conduzidos em um pêndulo universal do Laboratório de 

Ensaios Mecânicos (LEM) da Universidade Federal Fluminense com capacidade de 300J com 

precisão de ±0,5J, à temperatura ambiente. Sob estas condições, 12 (doze) corpos de prova 

foram ensaiados no estado pós-operação (PO), 6 (seis) na direção transversal (CPC-T-PO) e 6 

(seis) na direção longitudinal (CPC-L-PO) à direção de laminação, conforme apresentado na 

Figura 3.7. Outros 8 (oito) corpos de prova foram ensaiados no estado normalizado (N), 4 

(quatro) na direção transversal (CPC-T-N) e 4 (quatro) na direção longitudinal (CPC-L-N) à 

direção de laminação, conforme apresentado na Figura 3.8.  

Os valores de energia absorvida foram convertidos de acordo com a Tabela 9 da 

norma ASTM A370 – 17a, (2017), para permitir uma comparação
2
 com os valores 

disponíveis nos estudos de Lesiuk e colaboradores (LESIUK et al., 2016 e LESIUK et al., 

2015 e 2017) apresentados na seção 2.1.5.2 para corpos de prova padrão (55mm x 10mm x 

10mm). 

 

3.1.3.5 Propriedades Magnéticas 

 

3.1.3.5.1 Ruído Magnético de Barkhausen 

O ensaio de Ruído magnético de Barkhausen (RMB) foi realizado com o equipamento 

disponível no Laboratório de Ensaios não destrutivos (LEND) da Universidade Federal 

Fluminense, apresentados nas Figuras 3.16 e 3.17. Os valores de RMB foram medidos nas 

duas superfícies (S1 e S2) da amostra A-P, variando-se as medições angularmente a cada 15 

                                                 
2
 Valores de conversão inferiores a 7J não estão disponíveis na norma ASTM A370 – 17a e, por esse motivo, 

nem todos os valores obtidos puderam ser convertidos para comparação.  
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graus, com o sensor centrado na amostra, como se pode observar nas Figuras 3.18 e 3.19, nos 

estado pós-operação (PO) e normalizado (N). Conforme mencionado na seção 2.2.3.1, os 

valores dos sinais de rms do RMB foram tratados e apresentados na forma de um gráfico 

polar, como utilizado por Gauthier e colaboradores (GAUTHIER et al., 1998 apud 

MORGAN, 2013). Cabe ressaltar que a direção de 90º corresponde à direção de laminação do 

perfil e a direção de 0º corresponde à direção transversal à de laminação. As linhas de 

referências de medição de cada superfície são apresentadas igualmente nas Figuras 3.18 e 

3.19, sendo a linha tracejada correspondente à aresta do perfil L tal como mencionado na 

seção 3.1.2. Salienta-se que todas as medições foram realizadas com as superfícies retificadas. 

Os parâmetros empregados nas medições são apresentados na Tabela 3.1. 

 

Figura 3.16: Equipamento de medição de RMB disponível no Laboratório de Ensaios 

não destrutivos (LEND). Indicação dos principais componentes. 

 

 

Figura 3.17: Sonda de medição utilizada nas medições de RMB. 
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Tabela 3.1: Parâmetros de medição dos sinais de RMB. 

Frequência de amostragem (kHz) 350 

Frequência de excitação (Hz) 10 

Amplitude da excitação (V) 1 

Ciclos de excitação 1 

Ganho de pré-filtragem 100 

Ganho de RMB 10 

Ganho de pré-digitalização 2 

Ganho total 2000 

Figura 3.18: Vista da superfície A-P-S1 indicando os ângulos (em azul) para 

as medições de RMB e direção de laminação (linha tracejada vermelha). 

Figura 3.19: Vista da superfície A-P-S2 indicando os ângulos (em azul) para 

as medições de RMB e direção de laminação (linha tracejada vermelha). 
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3.1.3.5.2 Ciclo de Histerese Magnética 

O ciclo de histerese magnética com campo magnético variável com mínimo e máximo 

fixo (CH) foi avaliado nos estados pós-operação (PO) e normalizado (N) nas direções de 0°, 

ou seja, transversal ao sentido de laminação, e de 90°, longitudinal ao sentido de laminação. 

Todas as medições foram realizadas em ambas as superfícies (S1 e S2) retificadas. A sonda 

empregada foi a mesma daquela empregada no ensaio de RMB. Os parâmetros empregados 

nas medições são indicados na Tabela 3.2. Assim sendo, os valores de permeabilidade 

magnética máxima (μmax), indução de remanêncial (Br), campo coercitivo (Hc), campo 

máximo (Hmax) e indução máxima (Bmax) do ciclo foram medidos em cada caso.  

Tabela 3.2: Parâmetros de medição do CH. 

Frequência de amostragem (kHz) 350 

Frequência de excitação (Hz) 10 

Amplitude da excitação (V) 1 

Ciclos de excitação 1 

Ganho dB/dt (V/s) 1 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

A Tabela 4.1 exibe os resultados em percentual em peso dos elementos analisados no 

perfil. Os resultados foram comparados com os valores apresentados por Oliveira (2017) na 

seção 2.1.3. 

Tabela 4.1: Composição química obtida nos materiais de estudo (% Fe em balanço). 

Id 

Material 

Percentagem em Peso do Elemento. 

C Mn Cr Ni Mo P S Si N 

A-P 0,010 0,05 0,01 0,02 0,01 0,187 0,153 0,37 1,250 

 

Inicialmente, pode-se notar um teor de carbono inferior à maioria dos valores 

presentes na literatura. Revilla (2005) aponta que o teor médio de carbono nos ferros pudlados 

encontra-se entre 0,018% e 0,030%. O valor encontrado é próximo àqueles de algumas 

amostras estudadas por Revilla (2005) e por Bowman & Piskorowski (2004).  

Contudo, os teores de fósforo encontrados na amostra analisada são em torno de 

42,5% menores que aqueles encontrados nas amostras de Revilla (2005) e de Bowman & 

Piskorowski (2004). Em comparação com a ponte Bell Ford Bridge (Revilla, 2005), os teores 

encontrados são 61% menores. Uma das amostras retiradas da estação ferroviária de Wroclaw 

(Lesiuk & Szata, 2011) apresenta o teor de fósforo muito próximo ao encontrado na amostra. 

Entretanto, este teor é 4,6 vezes maior que o permitido nos aços estruturais modernos, o que 

pode indicar uma susceptibilidade ao aumento de dureza e fragilidade. Ressalta-se ainda que 

em concentrações acima de 0,1%, como é o caso da amostra analisada, este elemento é capaz 

de conferir à matriz uma granulação grosseira e persistente a tratamentos térmicos, o que 

acarreta fragilidade à temperatura ambiente (INFOMET, 2017 apud. OLIVEIRA, 2017).  

O teor de enxofre é maior que a maioria dos valores presentes na literatura, se 

aproximando dos valores encontrados para as amostras da ponte Luiz I (JESUS et al., 2011), 

sendo aproximadamente três vezes maior que o valor máximo admitido em aços modernos. 

O teor de silício encontrado está acima do valor médio de 0,20%, e próximo ao limite 

permitido para os aços estruturais atuais. O teor de manganês é baixo se comparado aos 

valores de outras amostras disponíveis na literatura. 
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4.2 MICROSCOPIA ÓPTICA 

A Figura 4.1 exibe as características microestruturais da superfície A-P-S1 da amostra 

no estado pós-operação (PO). Percebem-se veios grosseiros de escória alinhados produto do 

processamento termomecânico aplicado após o processo de pudlado, além de inclusões 

arredondadas em uma matriz ferrítica de grãos com tamanho heterogêneo. Contudo, 

observam-se ainda, principalmente na inclusão de escória de maior proporção, pequenas 

ramificações com orientação perpendicular ao eixo de maior tamanho da escória. 

 

Figura 4.1: Amostra A-P revelada com reagente Nital 3% no estado pós-operação (PO). 

 

A Figura 4.2 apresenta a superfície A-P-S1 da amostra no estado normalizado (N), 

não se observando diferenças microestruturais notórias em relação à superfície A-P-S1 da 

amostra no estado pós-operação (PO) da Figura 4.1. Entretanto, em nenhuma das condições 

foi observada a presença de precipitação intergranular, tal como apresentado na Figura 2.15, 

embora sejam sugeridas análises mais rigorosas por microscopia eletrônica de varredura para 

caracterizar tais partículas intergranulares em ambos estados.  
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Figura 4.2: Amostra A-P revelada com reagente Nital 3% no estado normalizado (N). 

 

4.2.1  QUANTIFICAÇÃO DE INCLUSÕES 

 

O percentual de inclusões médio por aumento é apresentado na Tabela 4.2, para os 

estados pós-operação (PO) e normalizado (N). Os valores encontrados são próximos daqueles 

descritos por Maman-Calcina et al. (2016) na análise da distribuição de inclusões no ferro 

pudlado de amostras da ponte D. Pedro II, localizada na Bahia e construída na Escócia no 

século XIX. Para essas amostras, foi encontrado um valor de 6%. Por outro lado, as amostras 

provenientes da Fábrica Real de São João de Ipanema mostraram um percentual de inclusões 

muito baixo, próximo a 1%. 

Tabela 4.2: Percentual de inclusões por aumento nos estados pós-operação (PO) e 

normalizado (N). 

Percentual de Inclusões (%) 

Aumento Pós-operação (PO) Normalizado (N) 

85X 5,8 ± 1,2 8,4 ± 1,9 

170X 6,0 ± 2,4 5,7 ± 1,0 

340X 7,1 ± 2,8 6,0 ± 1,2 
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As escórias apresentam a geometria alongada no sentido de laminação do perfil e 

intercalada com a matriz ferrítica do ferro pudlado como descrito por Lesiuk & Szata (2011) e 

apresentado na Figura 4.3. As fases presentes nas inclusões, como descrito por Maman-

Calcina et al. (2016) podem ser vistas na Figura 4.4. Entretanto, sugere-se como trabalho 

futuro, a análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) fazendo uso de 

espectroscopia de dispersão de energia (EDS) para identificar e caracterizar a composição 

química semi quantitativa de tais escórias e inclusões. 

 

Figura 4.3: Inclusões alongadas presentes na matriz ferrítica da amostra A-P no estado 

normalizado (N). 
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Figura 4.4: Fases das inclusões não metálicas no estado pós-operação (PO). 

 

As Tabelas 4.3 e 4.4 apresentam os valores máximos e mínimos da área, circularidade 

e diâmetro Feret das inclusões em diferentes aumentos, nos estados pós-operação (PO) e 

normalizado (N), respectivamente. Como pode ser observado, exibe-se uma grande 

heterogeneidade das mesmas. Avaliando-se comparativamente ambas as tabelas, apesar da 

grande dispersão, se observa um mesmo comportamento dos parâmetros avaliados. 

Tabela 4.3: Quantificação das inclusões por aumento no estado pós-operação. 

Pós-operação (PO) 

Aumento 
Área (μm²) Circularidade 

Diâmetro Feret 

(μm) 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

43X 149042,2 5,2 1 0,02 1258,2 3,1 

87,5X 20572,5 5,1 1 0,03 373,3 3 

185X 15604,1 5 0,91 0,03 325 2,9 

350X 6638,8 5 0,88 0,02 227 2,8 

760X 7443,7 5,1 0,67 0,05 133,3 3 
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Tabela 4.4: Quantificação das inclusões por aumento no estado normalizado (N). 

Normalizado (N) 

Aumento 
Área (μm²) Circularidade 

Diâmetro Feret 

(μm) 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

40X 253727,4 5,4 1 0,01 1081,1 3 

85X 105008,3 5 1 0,05 842,4 2,9 

170X 10453,7 5 0,91 0,05 215,9 2,9 

340X 5353,4 5 0,9 0,04 120,9 2,7 

655X 1097,4 5,1 0,86 0,04 60,4 2,9 

 

4.2.2 DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DE GRÃO 

 

Nas Figuras 4.5 e 4.6 apresenta-se a superfície 1 (S1) da amostra revelada com 

reagente Nital 3% nos estados pós-operação (PO) e normalizado (N), respectivamente. A 

partir dos valores médios apresentados na Tabela 4.5, pode-se perceber que ocorreu um 

aumento no tamanho de grão após o tratamento térmico da amostra A-P. Este resultado era 

esperado de acordo com Lesiuk & Szata (2011). 

 

Figura 4.5: Amostra A-P revelada com reagente Nital 3% no estado pós-operação (PO) 

para determinação do tamanho de grão ferrítico. 
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Figura 4.6: Amostra A-P revelada com reagente Nital 3% no estado normalizado (N) 

para determinação do tamanho de grão ferrítico 

 

Tabela 4.5: Tamanho de grão (diâmetro em μm) por aumento. 

Aumento Pós-operação (PO) Normalizado (N) 

650X 23 ± 6 42 ± 6 

1300X 32 ± 8 34 ± 8 

 

4.3 DUREZA  

Conforme mencionado na seção 3.1.3.3, foram praticadas medições de dureza pelo 

método Vickers na superfície 1 (S1) da amostra A-P tanto no estado pós-operação (PO) como 

normalizado (N). Os valores médios de dureza Vickers obtidos e suas respectivas conversões 

para as escalas Rockwell B e Brinell, são apresentados na Tabela 4.6. Nota-se uma leve 

redução da dureza após o tratamento térmico de normalização, o que pode ser justificado pelo 

aumento do tamanho de grão da amostra, como visto na seção 4.2.2. 

Tabela 4.6: Resultados de dureza Vickers e conversões segundo a norma GB/T 1172 

Steel (HRB), (2018). 

  Pós-operação (PO) Normalizado (N) 

HV30 161±20 150±11 

HRB 85±6 81±4 

HBS30 156±18 137±15 
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De acordo com a Tabela 4.6, estes valores são mais elevados do que os obtidos por 

Lesiuk & Szata (2011), que mediram 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 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 da amostra de Lesiuk & Szata (2011) levaria a acreditar que 

a dureza da amostra deste trabalho fosse mais elevada em comparação à da amostra do 

presente estudo em virtude da possibilidade de que precipitados intragranulares sejam ricos 

neste elemento. 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, o que é tido como plausível pela análise dos valores 

médios destes elementos, apresentados na Tabela 2.2. Ainda, o valor típico de dureza 

encontrado no estudo de Bowman & Piskorowski (2004) para a ponte Bell Ford Bridge é de 

70 HRB 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. Portanto, estes valores são 

superiores aos encontrados na amostra estudada (0,187%) o que pode dar indícios de que esta 

propriedade seja mais dependente do tamanho de grão do que possíveis precipitados 

intragranulares ricos em fósforo e outros elementos oriundos do processo de fabricação do 

material, embora os valores de dureza Brinell obtidos por conversão, neste estudo, sejam 

superiores aos valores médios e máximos apresentados na Tabela 2.3. Deste modo, sugere-se 

como trabalho futuro uma análise exaustiva efetuando medidas de dureza em diversas escalas 

e, mediante uma análise estatística, efetuar uma possível correlação entre as escalas estudadas 

para este material. 

Contudo, de acordo com o relatado por Gordon & Knopf (2005) na seção 2.1.5.1, os 

valores de dureza obtidos no presente estudo se encontram próximos aos da ponte Eck, cuja 

composição contém entre 0,3% e 0,05% de fósforo. Vale ressaltar que estes autores 

mencionam ainda que a presença de manganês e silício pode ser responsável no aumento da 

dureza do ferro pudlado. Contudo, os teores de manganês e silício encontrados na amostra do 

presente estudo foram baixos, próximos dos valores máximos permitidos para aços estruturais 

modernos, o que pode indicar pouca interferência nos valores de dureza assim obtidos para a 

amostra. 
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Finalmente, conforme mencionado na seção 2.1.5.1, Gordon & Knopf, (2005) 

destacam a relevância do ensaio de dureza na avaliação da ductilidade do material, atestando 

que materiais com dureza menores à 140HV podem ser classificados como tendo ductilidade 

adequada para uso em estruturas sujeitas a carregamentos. Entretanto, a amostra do presente 

estudo possui valores de dureza Vickers acima desse limite, indicando uma possível 

inadequação do uso da estrutura a serviços com cargas elevadas. 

 

4.4 IMPACTO 

Os valores médios dos ensaios Charpy obtidos em corpos de prova no sentido 

transversal (CPC-T) e longitudinal (CPC-L) com seção reduzida (7,5 mm) e seus desvios 

padrões são apresentados na Tabela 4.7. Nesta tabela foram acrescentados os valores de 

tenacidade convertidos para o tamanho padrão (10 mm) conforme a ASTM A370-17ª, (2017). 

Atenta-se que os baixos valores obtidos das amostras retiradas transversalmente ao sentido de 

laminação (CPC-T), apresentados nesta tabela, são atribuídos à orientação das inclusões do 

material descritas na seção 2.1.4.2. 

Tabela 4.7: Resultados dos valores de energia absorvida e conversão segundo a norma 

ASTM A370 – 17ª, (2017). 

Energia Absorvida (J) 

Orientação 

do CP 

Pós-operação (PO) Normalizado (N) 

Reduzido 

(7,5mm) 

CP padrão 

(10mm) 

Reduzido 

(7,5mm) 

CP padrão 

(10mm) 

CPC-T 3,6 ± 0,2 Indisponível 4,2 ± 0,4 Indisponível 

CPC-L 15,7 ± 6,3 21,4 11,5 ± 3,1 15 

 

De acordo com as características avaliadas na seção 4.3, era de se esperar uma baixa 

tenacidade para o material ensaiado. Navasaitis et al. (2003) apontam que na ausência de 

carbono, o fósforo torna, em geral, as ligas mais resistentes sem impactar seriamente em sua 

ductilidade. Entretanto, a concentração de carbono nos ferros pudlados, mesmo sendo baixa, 

já é suficiente para que o fósforo seja capaz de reduzir significativamente sua ductilidade. 

Além disso, como mencionado anteriormente, o material apresenta dureza Vickers acima de 

140, indicando que uma baixa ductilidade possa acarretar em valores baixos de tenacidade. 

Os valores encontrados para as amostras retiradas longitudinalmente (CPC-L) 

diminuiu após o tratamento térmico de normalização. Este fato foi produto do aumento do 

tamanho de grão que teve uma influência mais significativa do que o possível efeito de 
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degradação microestrutural proposto por Lesiuk & Szata (2011) que paradoxalmente 

obtiveram valores maiores de tenacidade em relação ao estado de pós-operação. 

Efetuando uma análise comparativa simplória, mediante a conversão proposta pela 

ASTM A370-17a, (2017) para corpo de prova padrão, obteve-se que a média dos resultados 

no estado pós-operação (CPC-L-PO) é aproximadamente equivalente a 66% do valor médio 

obtido nos resultados de Lesiuk e colaboradores (LESIUK et al., 2015 e LESIUK et al., 

2017). Em seu estudo de 2015, Lesiuk et al. (2015) encontram valores de energia absorvida à 

temperatura ambiente iguais a 28,8J e 46,4J nos estados pós-operação e normalizado, 

respectivamente, para uma amostra contendo 0,198% de fósforo, teor este próximo ao 

encontrado na amostra do presente estudo. O valor de energia absorvida encontrado no estado 

pós-operação (CPC-L-PO) no presente estudo é igual a 74,3% do valor encontrado por Lesiuk 

et al. (2015). Já no estado normalizado (CPC-L-N), o valor diverge significativamente, sendo 

igual a 24,8% do valor encontrado por Lesiuk et al. (2015). 

Os valores de tenacidade ao impacto obtidos no estado pós-operação (CPC-L-PO) à 

temperatura ambiente não satisfazem as condições mínimas aceitas para as pontes modernas 

de aço, no valor de 35J. O resultado encontra-se em 21% inferior ao valor de 27J proposto 

como valor crítico (LESIUK et al., 2015). 

 

4.5 PROPRIEDADES MAGNÉTICAS 

 

4.5.1 RUÍDO MAGNÉTICO DE BARKHAUSEN 

 

Nas Figuras 4.7 e 4.8 são apresentados os sinais de RMB no domínio do tempo na 

superfície 1 (S1) da amostra A-P de forma comparativa entre as direções de 0° e 90°, alinhada 

à direção de laminação conforme mostrado na Figura 3.18, nos estados pós-operação (PO) e 

normalizado (N), respectivamente. Como pode ser observado, há uma forte anisotropia 

magnética cuja maior amplitude do RMB encontra-se alinhada com a direção de laminação. 

Por outra parte, nas Figuras 4.9 e 4.10 se observa comparativamente os efeitos do tratamento 

térmico de normalização nos valores do RMB nas direções de 0° e 90°. Nestas condições, não 

se percebe uma grande variação da amplitude do RMB em função do tratamento térmico 

proposto, nem da posição do pico em nenhuma das duas direções em que foram avaliadas. 
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Figura 4.7: Comparação dos sinais de RMB nas direções de 0° e 90° no estado pós-

operação (PO) na superfície A-P-S1. 

 

 

Figura 4.8: Comparação dos sinais de RMB nas direções de 0° e 90° no estado 

normalizado (N) na superfície A-P-S1. 
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Figura 4.9: Comparação dos sinais de RMB nos estados pós-operação (PO) e 

normalizado (N) na direção de 0° na superfície A-P-S1. 

 

 

Figura 4.10: Comparação dos sinais de RMB nos estados pós-operação (PO) e 

normalizado (N) na direção de 90° na superfície A-P-S1. 
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A avaliação de uma direção de fácil magnetização pode ser atribuída na bibliografia 

apresentada na seção 2.2.4 às tensões residuais decorrentes do processo de fabricação do 

material. Essa direção pode ser percebida nas Figuras 4.11 e 4.12, que apresentam os gráficos 

polares dos valores de rms do RMB levantados nas duas superfícies (S1 e S2) da amostra A-P 

no estado pós-operação (PO). Entretanto, conforme comentado, a forte anisotropia observada 

nestas figuras é principalmente atribuída às inclusões alongadas produto da laminação deste 

material. 

 

Figura 4.11: Gráfico polar do rms do RMB referente à superfície A-P-S1-PO (valores de 

rms em V e ângulos de medição em graus). 
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Figura 4.12: Gráfico polar do rms do RMB referente à superfície A-P-S2-PO (valores de 

rms em V e ângulos de medição em graus). 

 

A Figura 4.13 apresenta a comparação dos sinais de rms do RMB na superfície A-P-

S1 nos estados pós-operação (PO) e normalizado (N), apresentados na forma de gráfico polar. 

Pode-se perceber a redução dos valores, mantendo-se o mesmo padrão de comportamento da 

curva assim levantada. Acredita-se que isso se deve ao fato do aumento do tamanho de grão 

que diminui os pontos de ancoragem diminuindo, desse modo, o valor do sinal de RMB. Este 

efeito poderia também estar ligado à possível solubilização dos precipitados no interior e nos 

contornos de grão ferrítico do ferro pudlado, que também podem atuar como pontos de 

ancoragem. Contudo, esta última hipótese não pode ser comprovada, pois necessita da análise 

da microestrutura por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Cabe ressaltar que neste estudo, o sinal de rms do RMB apresentou uma relação direta 

com a dureza, embora o sinal seja também função do aumento do tamanho de grão, produto 

deste tratamento. Por outro lado, o sentido preferencial de magnetização se manteve, o que 

pode ser justificado pelas inclusões alinhadas com o sentido de laminação do perfil. 

Entretanto, atenta-se que houve uma diminuição do valor do rms do RMB para 90° e um 

aumento na direção normal, ou seja, 0°, quando comparadas todas as direções analisadas. 

Exibe-se, portanto, uma tendência de equalização de valores do rms do RMB em todas as 

direções no estado normalizado. Este fato poderia ser atribuído à redistribuição das tensões 
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residuais na amostra produto do tratamento térmico imposto, embora medições por 

tensometria de difração de Raios-X devam ser efetuadas para corroborar a referida hipótese.  

 

Figura 4.13: Comparação dos gráficos polares dos sinais de rms do RMB na superfície 

A-P-S1 dos estados pós-operação (PO) e normalizado (N) (valores de rms em V e 

ângulos de medição em graus). 

 

4.5.2 CICLO DE HISTERESE MAGNÉTICA 

 

Da análise dos ciclos de histerese com campo magnético variável com mínimo e 

máximo fixo aplicado, nota-se incialmente a anisotropia entre as superfícies para uma mesma 

direção de medição, sendo mais importante na direção de 0°, transversal ao sentido de 

laminação, como se observa na Figura 4.14. As curvas obtidas na direção de 90° apresentam 

grande proximidade, conforme observado na Figura 4.15. 
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Figura 4.14: Comparação dos ciclos de histerese magnética no estado pós-operação (PO) 

das superfícies A-P-S1 e A-P-S2 na direção de 0°. 

 

 

Figura 4.15: Comparação dos ciclos de histerese magnética no estado pós-operação (PO) 

das superfícies A-P-S1 e A-P-S2, na direção de 90°. 

 

Da análise comparativa visual entre os estados pós-operação (PO) e normalizado (N), 

Figuras 4.16 a 4.19, pode-se perceber que os parâmetros que sofreram maior influência do 

tratamento térmico foram a permeabilidade máxima (μmax) e a indução máxima (Bmax), 

apresentando uma tendência geral de aumento de seus valores. Esta variação foi mais 

acentuada na superfície A-P-S2. Para esta superfície também houve aumento perceptível na 

indução de remanência (Br), o que não ocorreu na superfície A-P-S1. Não se notou variação 
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considerável nos valores de campo máximo (Hmax). Uma leve variação do campo coercitivo 

(Hc) foi percebida na direção de 90° da superfície A-P-S1 e na direção de 0° da superfície A-

P-S2, contudo, este parâmetro não apresentou um padrão de variação consistente. Os valores 

destas propriedades, obtidos a partir da análise dos ciclos de histerese magnética, são 

apresentados nas direções de 0° e 90° nos estados pós-operação (PO) e normalizado (N) na 

Tabela 4.8 para a superfície 1 (S1) e na Tabela 4.9 para a superfície 2 (S2). 

 

Figura 4.16: Comparação dos ciclos de histerese magnética na direção de 0° entre os 

estados pós-operação (PO) e normalizado (N) na superfície A-P-S1. 

 

 

Figura 4.17: Comparação dos ciclos de histerese magnética na direção de 90° entre os 

estados pós-operação (PO) e normalizado (N) na superfície A-P-S1. 
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Figura 4.18: Comparação dos ciclos de histerese magnética na direção de 0° entre os 

estados pós-operação (PO) e normalizado (N) na superfície A-P-S2. 

 

 

Figura 4.19: Comparação dos ciclos de histerese magnética na direção de 90° entre os 

estados pós-operação (PO) e normalizado (N) na superfície A-P-S2. 
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Tabela 4.8: Valores obtidos a partir da curva de histerese para a superfície A-P-S1 nos 

estados pós-operação (PO) e normalizado (N). 

A-P-S1 

  Medição a 0° Medição a 90° 

Pós-operação 

(PO) 

Normalizado 

(N) 

Pós-operação 

(PO) 

Normalizado 

(N) 

Bmax (T) 2,30 2,40 2,40 2,50 

Hmax (A/m) 0,20 0,20 0,20 0,20 

Hc (A/m) 0,90 0,90 0,90 0,80 

Br (T) 1,55 1,55 1,50 1,50 

μmax 7,14 7,69 7,40 8,33 

 

Tabela 4.9: Valores obtidos a partir da curva de histerese para a superfície A-P-S2 nos 

estados pós-operação (PO) e normalizado (N). 

A-P-S2 

  Medição a 0° Medição a 90° 

Pós-operação 

(PO) 

Normalizado 

(N) 

Pós-operação 

(PO) 

Normalizado 

(N) 

Bmax (T) 1,90 2,50 2,20 2,60 

Hmax (A/m) 0,20 0,20 0,20 0,20 

Hc (A/m) 0,80 0,95 0,90 0,90 

Br (T) 1,10 1,70 1,40 1,70 

μmax 6,90 7,40 7,14 7,69 
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5 CONCLUSÕES  

 

Com base no presente estudo correspondente à caracterização das propriedades 

mecânicas e magnéticas do ferro pudlado, podem ser estabelecidas as seguintes conclusões: 

1. Observou-se um efeito de aumento de tamanho de grão, produto do tratamento 

térmico de normalização, que conduz a uma diminuição de dureza e tenacidade do material. 

2. Foi detectado um eixo de fácil magnetização pela técnica magnética de RMB que 

manteve sua orientação apesar do tratamento térmico imposto. 

3. Observou-se uma forte correlação das medidas de RMB com o aumento do 

tamanho de grão do material. Entretanto, diversos padrões de calibração deverão ser 

produzidos devido à forte heterogeneidade microestrutural presente neste material. 

4. O valor de dureza Vickers, superior ao valor de 140 HV, obtido na amostra, indica 

um estado de envelhecimento avançado, ratificado pelos valores de tenacidade que não 

satisfazem os 27 J críticos relatados na literatura. 
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6 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

O presente trabalho permite sugerir os seguintes trabalhos futuros: 

 

1. Analisar as amostras por microscopia eletrônica de varredura (MEV) para 

caracterizar a presença de precipitados intergranulares nos estados pós-operação e 

normalizado a fim de verificar a influência destes na queda do sinal de RMB e dos valores de 

dureza. 

2. Examinar as amostras por microscopia eletrônica de varredura (MEV) fazendo 

uso de espectroscopia de dispersão de energia (EDS) para identificar e caracterizar a 

composição química semi quantitativa das escórias e inclusões características do material. 

3. Medir o tamanho de grão por métodos computacionais de modo a estabelecer um 

comparativo de valores com os obtidos neste estudo. 

4. Medir a expansão lateral assim como analisar as superfícies de fratura dos corpos 

de prova Charpy ensaiados mediante microscopia eletrônica de varredura (MEV) para 

determinação do modo de fratura.  

5. Executar medições de dureza Rockwell e Brinell a fim de permitir uma análise 

comparativa entre estas escalas e a escala Vickers.  

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

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

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

7. Comparar os sinais de RMB obtidos no presente estudo com os de um perfil 

laminado de aço ASTM A36. 

8. Analisar como se comportam as variações do envelope do sinal de RMB nos 

estados pós-operação e normalizado, relacionando os resultados com valores de dureza. 

9. Estudar a influência do tratamento térmico de normalização nas tensões residuais 

de laminação da amostra, mediante método de tensometria de difração de Raios-X, de modo a 

estabelecer análise comparativa com os valores de RMB.  

10. Caracterizar e avaliar a microestrutura do ferro pudlado pela técnica não 

destrutiva de réplicas metalográficas. 
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