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Resumo 

A redução do consumo de combustível dos veículos e as preocupações 

ambientais relacionadas com as emissões de CO2 apresentam-se, no momento 

presente, como duas crescentes exigências à indústria automóvel. Estes fatores 

levam a que os fabricantes de componentes para este setor comecem a produzir 

peças com secções mais reduzidas, permitindo uma diminuição do peso dos 

veículos. 

Nesse sentido, este trabalho pretendeu identificar e investigar elementos de 

liga que possam ser adicionados ao ferro fundido nodular, permitindo a otimização 

das suas propriedades mecânicas no estado bruto de vazamento, de maneira a que 

este possa ser utilizado na produção de componentes para a indústria automóvel 

com secções de menor massividade. Mais concretamente, o objetivo da presente 

Dissertação assentou na produção de uma nova classe de ferro fundido nodular 

(700-5) com os seguintes mínimos para as propriedades mecânicas, no estado bruto 

de vazamento: tensão de rotura à tração - 700 MPa, tensão limite convencional de 

proporcionalidade a 0,2% - 440 MPa, e alongamento – 5%. Para além destes 

mínimos, é imperativo que a dureza se situe na gama 170-250 HB a fim de não 

comprometer a maquinabilidade do material. 

No decorrer do trabalho foram testados cinco elementos de liga 

nomeadamente Si, Sn, Mo, Ce, Ni e Co, tendo sido realizados vários ensaios 

envolvendo a preparação de moldações e de cargas de forno, a sua fusão e 

vazamento e, por último, análises metalográficas e ensaios mecânicos de várias 

amostras representativas de cada composição ensaiada. Procurou-se, deste modo, 

avaliar a potencialidade de cada elemento na otimização das propriedades 

mecânicas e a viabilidade de implementação das adições no processo produtivo da 

SAKTHI Portugal. Concluiu-se que o efeito sinergético da adição de silício e cobre 

foi a solução que permitiu cumprir o objetivo proposto. 
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Abstract 

The reduction of vehicle fuel consumption and environmental legislation 

about CO2 emissions represent presently two challenging concerns to the 

automotive industry. These factors lead manufacturers and components’ suppliers 

to develop thinner parts in order to reduce vehicles’ weight. 

The present work intended to identify and investigate the effect of the 

addition of some alloying elements to the nodular cast iron in order to optimize its 

mechanical properties in the as-cast state, aiming the production of lighter 

components. More precisely, the goal of the present dissertation was the 

production of a new class of nodular cast iron (700-5) with the following minimum 

for the mechanical properties (as-cast): tensile strength - 700 MPa, 0.2% offset 

yield strength - 440 MPa, and elongation – 5%. In order to avoid any problems 

during the machining of castings, the hardness of the material should be in the 

range 170-250 HB. 

Five different alloying elements were studied in a serial of experiments, 

involving melting, casting, metallographic and mechanical tests over representative 

samples of the melts. The potential of each element on the optimization of the 

mechanical properties as well as the implementation’s feasibility of the additions 

in the productive process of the SAKTHI Portugal’s foundry were evaluated. 

The conclusion for these tests’ serial is that the synergetic effect of silicon 

and copper was the best solution to accomplish the proposed objective. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento do tema em estudo 

O termo lightweight concept ou lightweighting, como é vulgarmente 

conhecido na indústria automóvel, está intimamente associado a uma perspetiva 

que assenta na redução do peso dos componentes mediante a utilização de 

materiais menos densos que os convencionalmente empregues, estando cada vez 

mais presente neste setor. A utilização deste tipo de materiais tem assumido maior 

relevância na indústria dos transportes e também em indústrias onde peças 

rotativas de grandes dimensões, como turbinas eólicas ou pás rotativas, são 

elementos-chave do equipamento [1, 2]. 

As tendências globais e obrigações ambientais visando a redução das emissões 

de gases de efeito de estufa e o aumento da eficiência de utilização dos 

combustíveis provocaram um aumento significativo da importância dada a este 

tópico nos últimos anos, principalmente no setor automóvel. Assim, por forma a 

alcançar esta redução de emissões, impõe-se o estabelecimento de rigorosos 

padrões de eficiência de consumo de combustível para os automóveis, padrões 

esses que têm forçado os fabricantes e fornecedores mundiais a perseguir 

continuamente a diminuição do peso dos veículos produzidos através da utilização 

de materiais mais leves ou com designs otimizados [1, 2]. 

 

1.2. Objetivos do trabalho 

Deste modo, esta Dissertação teve como objetivo principal a otimização das 

propriedades mecânicas do ferro fundido nodular, através da adição de 

determinados elementos de liga, de modo a que este material possa reforçar a sua 

posição de destaque na indústria automóvel, relativamente às ligas leves utilizadas 

para reduzir o peso dos veículos. Assim, o desafio esteve em desenvolver uma nova 

classe de ferro fundido nodular, mais especificamente, a classe 700-5, que possa 

contribuir para a redução do peso dos automóveis e, consequentemente, reduzir o 

consumo de combustível e as emissões de CO2. Foram estabelecidos os seguintes 

mínimos para as propriedades mecânicas dessa nova classe de ferro fundido, no 

estado bruto de vazamento: tensão de rotura à tração – 700 MPa, tensão limite 

convencional de proporcionalidade a 0,2% - 440 MPa, alongamento – 5%, com a 
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dureza a manter-se na gama 170 - 250 HB. Por outras palavras, pretende-se obter 

uma redução do peso dos veículos, desenvolvendo novas classes de ferro fundido 

nodular que, mantendo ou até mesmo reforçando as suas propriedades mecânicas, 

permitam reduzir a massividade dos componentes produzidos. 

Por fim, importa ainda mencionar que o presente trabalho se trata de uma 

Dissertação desenvolvida em ambiente empresarial numa parceria entre o 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto e a empresa SAKTHI Portugal, S.A. 

 

1.3. A empresa SAKTHI Portugal, S.A. 

A SAKTHI Portugal, S.A. é uma empresa portuguesa de fundição para a 

indústria automóvel, sediada em Vermoim (Maia), que pertence ao Grupo SAKTHI 

India desde 2007. Trata-se do maior fabricante nacional de componentes de 

segurança crítica, em ferro fundido nodular, fornecendo para várias OEMs (Original 

Equipment Manufacturers), nomeadamente, para os principais fabricantes de 

automóveis. A fábrica tem uma capacidade nominativa para produzir cerca de  

75.000 toneladas por ano, sendo os principais produtos caixas diferenciais, 

componentes do sistema de travagem, peças de motor e de transmissão e braços de 

controlo de suspensão (steering knuckle). A SAKTHI Portugal exporta a totalidade 

da sua produção, situando-se os principais mercados na Alemanha, Espanha, 

Eslováquia e França, pelo que cerca de 4.000.000 dos automóveis europeus 

possuem componentes produzidos pela empresa [3, 4]. 

Acresce ainda o facto de o grupo SAKTHI ter construído uma segunda unidade 

fabril para a produção de componentes, também para a indústria automóvel, em 

ferro fundido nodular. Esta nova fábrica, designada por SAKTHI Portugal SP21, está 

localizada em Águeda, tendo iniciado a produção em março de 2017. Além disso, 

estão já planeados novos projetos, dos quais se podem destacar a construção de 

um centro de pré-maquinagem e maquinagem, bem como de uma fundição de 

alumínio [3, 4]. 
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2. Síntese bibliográfica 

2.1. Graus/classes de ferro fundido nodular 

Atualmente existem vários graus ou classes de ferro fundido nodular, cujas 

matrizes podem ser obtidas diretamente a partir do seu vazamento (vulgo, no 

estado as-cast) ou através de tratamento térmico posterior, como no caso dos 

ferros fundidos nodulares austemperados (ADIs). Neste trabalho não se pretende 

estudar as classes que resultam deste tipo de tratamento pelo que, na Tabela 1, 

são apresentadas apenas as especificações para os diferentes graus de ferro 

fundido nodular no estado as-cast, segundo a norma ISO 1083:2004 [5]. 

Tabela 1 - Especificações para diferentes classes de ferro fundido nodular, no estado as-cast. Adaptado de [5]. 

Norma 
Classe ou 

grau 
RP0,2, mín. 

(MPa) 
Rm, mín. 

(MPa) 
A, mín. (%) HB 

370-17 230 370 17 <179 

400-12 250 400 12 <201 

500-07 320 500 7 170-241 

600-03 370 600 3 192-269 

700-02 420 700 2 229-302 

800-02 480 800 2 248-352 

As propriedades mecânicas correspondentes aos diferentes graus de ferro 

fundido nodular, apresentadas na tabela anterior, são determinadas, 

principalmente, pela natureza da matriz metálica. Enquanto as matrizes ferríticas 

satisfazem as especificações para os graus de menor resistência à tração e de 

elevada ductilidade, as matrizes perlíticas proporcionam um aumento da 

resistência e da dureza do ferro fundido, pelo que satisfazem os graus de 

resistência mecânica mais elevada e ductilidade mais baixa [6, 7]. 

Pela análise da Tabela 1 é possível constatar, como seria de esperar, que, a 

um aumento da tensão de rotura à tração, está associada uma diminuição do 

alongamento do material, tal como se pode observar igualmente na Fig. 1 [7]. 
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Fig. 1 – Tensão de rotura à tração vs. alongamento para diferentes classes de ferro fundido nodular, segundo 

diferentes especificações. Adaptado de [7]. 

Relativamente à SAKTHI Portugal, os graus de ferro fundido nodular 

produzidos são principalmente o EN GJS 400-15, EN GJS 500-7, EN GJS 600-3 e  

EN GJS 700-2; os valores comuns das respetivas propriedades mecânicas, segundo a 

base de dados do CES Edupack 2016 [8], são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Valores típicos das propriedades mecânicas das classes de ferro fundido nodular produzidas pela 

SAKTHI Portugal [8]. 

Classe ou 
grau 

Rm, mín. 
(MPa) 

A, mín. 
(%) 

HV 
Módulo 

de Young 
(GPa) 

Resistência 
à fadiga* 

(MPa) 

400-15 400-450 12-20 145-165 165-173 201-210 

500-07 500-600 7-15 175-225 165-178 224-248 

600-03 600-700 3-7 220-255 170-180 248-280 

700-02 700-800 2-5 250-270 172-180 280-304 
*107 ciclos 

 

É possível verificar que o módulo de Young (E) não apresenta uma variação 

significativa entre os diferentes graus de ferro fundido nodular apresentados na 

Tabela 2. Entretanto, convém realçar que investigações realizadas por diferentes 

autores revelaram haver uma diferença considerável entre os valores de E para o 

ferro fundido cinzento lamelar e para o ferro fundido nodular [9, 10]. 
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2.2. Microestruturas do ferro fundido nodular 

Na Fig. 2 podem ser observadas as microestruturas características deste tipo 

de material. Assim, a Fig. 2.a) ilustra uma microestrutura de matriz ferrítica, 

encontrando-se os nódulos de grafite dispersos nessa matriz de ferrite. Na Fig. 2.b) 

é possível observar uma microestrutura de matriz perlítica, onde os nódulos de 

grafite, rodeados por ferrite, estão dispersos na matriz de perlite, sendo esta 

microestrutura designada de “olho-de-boi”. Por último, na Fig. 2.c), observa-se 

uma matriz mista, constituída por perlite e ferrite, encontrando-se os nódulos de 

grafite dispersos neste último microconstituinte [6, 7, 11, 12]. 

 

Fig. 2 - Microestruturas típicas de ferros fundidos nodulares no estado as-cast: a) matriz ferrítica;  

b) matriz perlítica; c) matriz mista (ferrítico-perlítica) [6]. 

As microestruturas apresentadas anteriormente diferem entre si devido, 

principalmente, à composição química e às condições de processamento e 

solidificação dos banhos metálicos que lhes deram origem. Deste modo, uma 

microestrutura as-cast de matriz perlítica é obtida segundo a reação eutectóide, 

quando a velocidade de arrefecimento é suficientemente elevada. Esta reação dá 

origem à perlite, designação dada ao constituinte eutectóide ferrite + cementite. 

Para a obtenção deste tipo de matriz pode também recorrer-se à adição de 

elementos perlitizantes (Ni, Cu, Mn, Sn, As e Sb). Por sua vez, um arrefecimento 

lento favorece a difusão do carbono da austenite para os nódulos de grafite, 

originando uma microestrutura as-cast essencialmente ferrítica; efeito semelhante 

poderá ser obtido através da adição de elementos ferritizantes (Si, Ca e Ba)  

[6, 7, 12]. 

 

a) b) c) 
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2.2.1. Matriz metálica 

A matriz de um ferro fundido nodular consiste numa mistura de perlite e 

ferrite, em proporções dependentes da velocidade de arrefecimento, do número de 

nódulos de grafite e dos elementos de liga incorporados no banho metálico [13]. 

Nos ferros fundidos nodulares, a dureza da matriz depende essencialmente da 

fração de cada fase presente. Um aumento da fração de perlite promove um 

aumento das propriedades mecânicas do material, nomeadamente da dureza e da 

resistência mecânica (tensão de rotura à tração e tensão limite convencional de 

proporcionalidade a 0,2%) bem como uma maior fragilização. Por outro lado, à 

medida que a fração de perlite diminui, a resistência ao impacto e a ductilidade do 

material aumentam [13, 14]. 

 

2.2.2. Morfologia da grafite 

A morfologia da grafite no ferro fundido nodular é um dos principais fatores 

que o distingue dos restantes tipos de ferros fundidos. De facto, esta característica 

influencia significativamente as propriedades mecânicas do material (ver Fig. 3). 

Nesta figura está representada a variação da resistência mecânica (tensão de 

rotura à tração e tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2%) de um 

ferro fundido nodular em função da nodularidade da grafite [6, 7]. 

 

Fig. 3 - Variação da resistência mecânica (tensão de rotura à tração e tensão limite convencional de 

proporcionalidade a 0,2%) de um ferro fundido nodular em função da nodularidade da grafite. Adaptado de [7]. 
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A quantidade e a forma da grafite são estabelecidas durante a solidificação do 

ferro fundido nodular, pelo que não poderão ser alteradas posteriormente através 

de tratamentos térmicos. Deste modo, como as propriedades mecânicas e físicas, 

características deste material, dependem significativamente da morfologia da 

grafite, um potencial desvio desta forma esferoidal pode provocar uma alteração 

profunda dos seus valores. Por este motivo, as fundições tentam produzir ferro 

fundido nodular com uma nodularidade superior a 90% [7]. 

Na Fig. 4 estão representadas diversas morfologias da grafite típicas dos ferros 

fundidos, segundo a norma EN ISO 945-1:2008, merecendo destaque o tipo VI, 

característico de um ferro fundido nodular com nodularidade superior a 90%  

[7, 15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Principais morfologias da grafite nos ferros fundidos, segundo a norma EN ISO 945-1:  

I – grafite lamelar; II – grafite em forma de caranguejo; III – grafite compacta; IV – grafite de 

tratamento térmico de maleabilização; V – grafite esferoidal irregular; VI – grafite nodular [15]. 

A morfologia da grafite pode ser influenciada pela presença de elementos 

residuais na composição química do banho metálico. Alguns destes elementos (Mg, 

Ca, Y e TR) promovem a esferoidização da grafite, enquanto outros (Al, As, Bi, Te, 

Ti, Pb, Sn e Sb) potenciam a sua degeneração [6]. 

 

2.2.3. Carbono equivalente 

Um parâmetro ainda hoje bastante utilizado a nível industrial para prever a 

estrutura de solidificação é o designado carbono equivalente (CE), que é 

vulgarmente expresso por [7]:  

 
(1) 
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 A composição eutética corresponderá então a um carbono equivalente igual a 

4,3%, obtendo-se uma microestrutura tipicamente eutéctica, com uma elevada 

densidade de nódulos de grafite. Abaixo deste valor, obter-se-á uma 

microestrutura típica de um ferro fundido hipoeutético, com a presença de 

dendrites primárias de austenite, para além do constituinte eutético; acima desse 

valor, a microestrutura corresponderá à de um ferro fundido hipereutético, com 

destaque para a presença de nódulos de grafite primária [7].  

A variação do carbono equivalente influencia o número de nódulos, o tamanho 

e a nodularidade da grafite. Segundo Fatahalla et al. [16], o número de nódulos de 

grafite dispersos na matriz atinge um valor máximo quando o carbono equivalente 

é 4,613%. 

 

2.2.4. Densidade de nódulos 

Além da morfologia da grafite, outro fator que afeta as propriedades 

mecânicas de um ferro fundido nodular é a densidade de nódulos (nódulos/mm2) de 

grafite na matriz. Grosso modo, pode dizer-se que uma elevada densidade de 

nódulos é sinónimo de uma boa qualidade metalúrgica do ferro fundido nodular. No 

entanto, há uma gama ótima para o número de nódulos da matriz uma vez que uma 

densidade de nódulos muito elevada pode originar uma degradação das 

propriedades mecânicas do ferro fundido [13, 17, 18]. 

Quanto maior o tamanho dos nódulos de grafite e menor o seu número, piores 

serão as propriedades mecânicas do ferro fundido nodular. Para além disso, uma 

nodularidade mais baixa está associada a uma diminuição da tensão de rotura à 

tração e da ductilidade do material [19]. 

De acordo com o Seminário desenvolvido no semestre precedente [20], o 

número de nódulos depende, essencialmente, de parâmetros como a eficácia do 

tratamento de inoculação, a temperatura de vazamento e a espessura das 

diferentes secções do fundido. Assim, o controlo adequado da densidade de 

nódulos de grafite pode ser conseguido através da adição de elementos de liga ao 

banho metálico e da otimização do processo de inoculação e da cinética de 

arrefecimento [20]. 
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2.3. Variação das propriedades mecânicas do ferro fundido nodular em função 

da sua microestrutura 

O comportamento mecânico do ferro fundido nodular depende das suas 

propriedades mecânicas que, por sua vez, são essencialmente ditadas pela sua 

microestrutura. Assim, as propriedades mecânicas dependem da composição 

química do ferro fundido, da natureza e dimensões dos microconstituintes, da 

distribuição e da forma da grafite [13]. 

 

2.3.1. Tensão de rotura à tração e tensão limite convencional de 

proporcionalidade 

Estas propriedades são principalmente influenciadas pela composição química 

do metal, pela sua microestrutura, nomeadamente, pela fração de perlite na 

matriz bem como pela nodularidade da grafite, e pela potencial presença de 

rechupes, porosidade ou inclusões não metálicas. De facto, um aumento da fração 

de perlite na matriz tem um efeito significativo na melhoria da tensão de rotura à 

tração e da tensão limite convencional de proporcionalidade. Além disso, como é 

possível verificar na Fig. 3, o aumento da nodularidade está também associado ao 

aumento destas propriedades mecânicas, sobretudo da tensão de rotura à tração 

[21]. 

 

2.3.2. Alongamento 

O razoável alongamento apresentado pelos ferros fundidos nodulares, 

associado a uma excelente resistência mecânica, é uma das principais 

características deste material. No entanto, como já anteriormente aludido, é bem 

conhecido que o aumento da resistência à tração do material está associado a uma 

diminuição do alongamento [7]. 

Um dos fatores que mais influencia esta propriedade do ferro fundido nodular 

é a constituição da sua matriz metálica, sendo comumente conhecido que uma 

matriz totalmente ferrítica promove o aumento do alongamento e a diminuição da 

dureza do material. Em sentido oposto, uma matriz tipicamente perlítica origina 

valores mínimos de alongamento [22, 23].  
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A presença de carbonetos e de defeitos na microestrutura, como inclusões e 

rechupes, são outros dos fatores que influenciam significativamente o alongamento 

dos ferros fundidos nodulares. Esta propriedade mecânica é também afetada pela 

qualidade superficial do material; segundo Dix et al. [23], os ferros fundidos 

nodulares as-cast apresentam um alongamento inferior às suas contrapartes 

completamente maquinadas [22-24].  

Do mesmo modo, segundo Javaid e Davis, referenciados em David et al. [22], 

o teor de Si também afeta o alongamento do ferro fundido nodular na medida em 

que a diminuição desse teor favorece a precipitação de perlite, provocando o 

decréscimo do alongamento. Efeito análogo, é induzido pelo aumento do teor de 

Cu (elemento perlitizante) [22, 23]. 

A morfologia da grafite tem também um papel fundamental no valor do 

alongamento do ferro fundido nodular uma vez que a degeneração da nodularidade 

da grafite provoca o seu decréscimo [22, 25]. 

Importa ainda salientar que o aumento do alongamento do material está 

associado ao aumento do número de nódulos de grafite na matriz. De facto, o 

aumento da densidade de nódulos promove um aumento da fração de ferrite na 

matriz, e, consequentemente, um aumento do alongamento do ferro fundido 

nodular. Para além disso, o aumento do número de nódulos favorece uma maior 

homogeneidade da microestrutura, com nódulos de menores dimensões. Esta 

afinação e homogeneização da microestrutura permite associar elevados valores de 

alongamento (cerca de 20%) a valores de resistência à tração razoáveis, da ordem 

dos 500 MPa, aproximadamente [22, 23]. 

 

2.3.3. Módulo de Young 

Nos ferros fundidos, a morfologia da grafite tem uma influência significativa 

no módulo de Young (ou módulo de elasticidade), E, do material. Para uma mesma 

fração volúmica de grafite, o módulo de Young dos ferros fundidos cinzentos de 

grafite lamelar é razoavelmente inferior ao dos ferros fundidos nodulares [9, 10].  

Segundo Anand [10], observa-se uma diminuição de E com o aumento da 

densidade volúmica de grafite, sendo esse decréscimo mais significativo nos ferros 

fundidos cinzentos de grafite lamelar do que nos nodulares. De facto, Wu e Rossi, 
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referenciados em Speich et al. [9], demonstraram que E é mais afetado pelas 

lamelas do que pelos nódulos de grafite. Por conseguinte, pode-se inferir que, nos 

ferros fundidos, o módulo de Young é largamente influenciado pela morfologia e 

pela densidade de nódulos de grafite. Segundo Sjögren and Svensson [26], o fator 

de forma, i.e., a razão entre a largura/comprimento dos precipitados de grafite, 

pode ser considerado o parâmetro com maior impacto sobre o módulo de Young dos 

ferros fundidos. Importa ainda ter em consideração o facto de o módulo de 

elasticidade da grafite ser 15-30 vezes inferior ao da matriz que embebe esta fase 

não metálica [9, 10, 26, 27]. 

Relativamente à influência da matriz metálica no módulo de Young, segundo 

Speich et al. [9], não é expectável que haja diferenças significativas resultantes da 

variação da fração de perlite na matriz. De facto, nesse trabalho, foram 

determinados os módulos de Young de ferros fundidos nodulares em diferentes 

estados, nomeadamente as-cast, normalizado seguido de revenido, e recozido. Os 

resultados obtidos confirmaram que E não varia de forma significativa em função 

da matriz metálica de cada um dos ferros fundidos [9, 27]. 

O módulo de elasticidade dos ferros fundidos pode ser estimado com precisão 

através de equações tipo (limite e modelo), que tomam em consideração sobretudo 

a morfologia e o efeito do fator de forma das partículas de grafite; alguns 

investigadores têm ainda em consideração a orientação desses precipitados. O 

conceito de equações limite considera um intervalo, i.e., os valores limite inferior 

e superior expectáveis para o módulo de Young efetivo para cada uma das fases 

(matriz metálica e grafite, respetivamente). Por sua vez, o conceito de equações 

modelo resulta de uma única aproximação dos valores para o módulo de 

elasticidade [26]. 

A determinação do módulo de Young dinâmico poderá ser realizada pela 

medição de frequências naturais, um método não destrutivo já muito utilizado por 

algumas fundições para avaliar o comportamento elástico dos materiais. De uma 

forma geral, este método assenta em ensaios de medição de vibrações realizados 

sobre provetes normalizados ou sobre os próprios fundidos, após gerar uma 

vibração a partir de um impulso externo. A vibração deve ser induzida de modo 

apropriado ao cálculo do E dinâmico, mais especificamente, segundo um modo de 

vibração longitudinal ou de flexão. Posteriormente, um transdutor capta 
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unicamente os sinais de resposta livre (naturais) e procede à conversão desses 

sinais em sinais elétricos, permitindo que o software associado ao equipamento 

determine as frequências naturais [27-29]. 

 

2.4. Efeito dos elementos de liga no ferro fundido nodular 

A composição química de um ferro fundido nodular engloba, geralmente, 

elementos de liga como o C, Si, Mn, Mg e o Ce. Por outro lado, quando se pretende 

produzir um ferro fundido nodular com propriedades um pouco mais específicas, 

são comumente efetuadas adições de Cr, Ni, Cu e Mo. Deve-se ainda ter em 

consideração a presença de elementos como o P e o S, cujos teores devem ser 

devidamente controlados [30]. 

O efeito dos elementos de liga que integram, normalmente, a composição de 

um ferro fundido nodular encontra-se detalhadamente descrito no trabalho de 

Seminário desenvolvido no semestre anterior [20]. 

A produção de ferros fundidos nodulares com propriedades mecânicas 

superiores às dos graus mais comuns devido à adição de elementos de liga impõe, 

primariamente, um controlo profundo sobre a nodularidade, o número de nódulos 

bem como a potencialidade de ocorrência de problemas metalúrgicos como 

inclusões ou rechupes [13]. 

O efeito dos elementos de liga nas propriedades mecânicas do ferro fundido 

nodular reflete-se nas frações de ferrite e de perlite presentes na microestrutura, 

bem como no efeito endurecedor dos seus constituintes. O endurecimento da 

ferrite ocorre, principalmente, por solução sólida enquanto, em termos de perlite, 

depende da diminuição do espaçamento entre as lamelas [13]. 

Alguns elementos, como o Ni, Cu e Mo, são adicionados em pequenas 

quantidades (0,1-1%) para melhorar as propriedades mecânicas do ferro fundido 

nodular. Outros elementos, como o Ca, Ce, Al e Ba são adicionados em 

percentagens bastante mais reduzidas (0,003-0,1%) por forma a promover uma 

maior germinação de grafite. A adição destes elementos, complementada com o 

efeito do Si, induz um aumento do número de nódulos de grafite e uma afinação da 

microestrutura [19]. 
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2.4.1. Silício 

O Si é um poderoso grafitizante, sendo responsável pela precipitação do 

carbono em excesso sob a forma de grafite, melhorando a vazabilidade do ferro 

fundido. O poder grafitizante do Si advém do seu efeito na redução da solubilidade 

do C na austenite, evitando assim a formação de carbonetos. Além disso, o Si 

promove o alargamento do intervalo entre os patamares relativos aos eutéticos 

estável e metastável (através da deslocação do ponto eutético), bem como a 

subida da temperatura a que ocorre a reação eutectóide [30, 31]. 

Adicionalmente, o Si favorece a formação de ferrite e, quando presente em 

solução sólida nessa fase, induz um aumento da dureza, da tensão de rotura à 

tração e do limite convencional de cedência do ferro fundido nodular; no entanto, 

promove um decréscimo do alongamento e da tenacidade. Assim, caso se pretenda 

manter a tenacidade do ferro fundido, o teor de Si deve ser inferior a 3%. Acima 

deste valor, a temperatura de transição dúctil-frágil aumenta de forma 

significativa [14, 30, 31]. 

De realçar ainda que a adição do inoculante (FeSi), imediatamente antes do 

vazamento, promove um aumento do número de locais de nucleação e, 

consequentemente, do número de nódulos de grafite, daí resultando um 

encurtamento do caminho de difusão do C durante a reação eutectóide e um 

aumento da fração de ferrite na microestrutura [31]. 

Quando se adiciona Si a um ferro fundido nodular de grau perlítico, observa-se 

uma diminuição da sua dureza devido ao aumento da fração de ferrite na 

microestrutura. Por sua vez, no ferro fundido nodular de grau ferrítico, a adição de 

Si promove um aumento da sua resistência mecânica devido ao endurecimento por 

solução sólida [13]. 

Para o mesmo grau de ferro fundido nodular, a resistência mecânica também 

pode ser aumentada através da adição de Cu e/ou Mn, elementos perlitizantes 

[13]. 

Com base em trabalhos desenvolvidos por Khalil-Allafi e Amin-Ahmadi, sobre 

ferros fundidos com um teor de Si na gama 2,1-3,3%, em que constataram que o 

número de nódulos de grafite aumenta com o teor de Si, Alhussein et al. [19] 

estudaram a influência daquele elemento sobre as propriedades mecânicas de um 

ferro fundido nodular de grau ferrítico (GJS 500-14), comparativamente às de um 
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ferro fundido de grau perlítico (GJS 600-10). Tal como se pode constatar da análise 

dos gráficos apresentados na Fig. 5, o aumento do teor de Si, para além do valor 

nominal, induz o aumento da tensão de rotura à tração, do limite convencional de 

proporcionalidade, bem como da dureza do material; em contrapartida, a 

ductilidade decresce [19]. 

 

 

 

Fig. 5 – Variação das propriedades mecânicas em função do incremento do teor de Si relativamente ao valor 

nominal para um ferro fundido nodular da classe GJS 500-14 e para um da classe GJS 600-10: a) tensão de 

rotura à tração; b) tensão convencional de cedência; c) alongamento. Adaptado de [19]. 

a) 

b) 

c) 



 

 

Setembro 

2017 

Otimização das Propriedades 
Mecânicas do Ferro Fundido Nodular 

15 Diogo Cunha                              
 

Os autores constataram que, a fim de obter propriedades mecânicas 

superiores às convencionais para o ferro fundido GJS 500-14, o intervalo ideal de 

incremento do teor de Si situava-se entre 0,125 e 0,25%. Quando o aumento do 

teor de Si ultrapassou o limite superior da gama atrás indicada, observaram uma 

degradação acentuada do alongamento do material. Efetivamente, embora tenham 

constatado um aumento significativo da tensão de rotura à tração a partir de um 

incremento de 0,3% de Si, a ductilidade do ferro fundido nodular decresce de 

forma significativa [19]. 

Relativamente ao tamanho de grão da ferrite, não registaram qualquer 

alteração relevante em consequência do aumento do teor de Si no intervalo 

anteriormente referido [19]. 

Constataram que o Si tem tendência a segregar ao longo da solidificação. Na 

Fig. 6 são representadas três zonas da microestrutura do ferro fundido nodular: a 

zona I, próxima dos nódulos de grafite, rica em Si; a zona III, referente às juntas 

das células eutéticas, em que o Si se apresenta em teores mais baixos; e uma zona 

intermédia (zona II) [19]. 

 

Fig. 6 – Zonas de segregação do Si na matriz do ferro fundido nodular. Adaptado de [19]. 

Este gradiente do teor de Si favorece a iniciação e propagação de fissuras, 

com a consequente diminuição da resistência mecânica do fundido e sua 

fragilização [19]. 

 

2.4.2. Estanho 

O Sn, embora seja considerado um elemento prejudicial, é, por vezes, 

utilizado como elemento de liga devido ao seu elevado efeito perlitizante (Fig. 7), 

sendo considerado que o seu efeito é cerca de 10 vezes superior ao do Cu [31]. 

Zona I: próxima dos nódulos de grafite 

Zona III: situada nas juntas das células eutéticas 

Zona II: zona intermédia às duas anteriores 
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Para além de proporcionar um aumento da resistência mecânica do ferro 

fundido nodular, o seu efeito estabilizador da perlite é também importante a fim 

de assegurar uma dureza uniforme em toda a peça, independentemente da 

espessura das suas secções e do tempo de desmoldação. Além disso, o Sn promove 

um aumento da resistência ao desgaste e da maquinabilidade e, contrariamente a 

outros elementos perlitizantes, como por exemplo o Cr, não tem tendência a 

formar carbonetos [31, 32]. 

 

Fig. 7 – Efeito da adição de elementos de liga perlitizantes na fração de perlite da matriz [31]. 

Este elemento de liga é segregado para a interface matriz/nódulos de grafite, 

atuando como uma barreira à difusão do C da matriz para os nódulos de grafite 

[31].  

De maneira a promover a formação de perlite em fundidos de secções de 

maior espessura, o Sn é, normalmente, adicionado em teores superiores a 0,08%. 

Um teor de Sn até, aproximadamente, 0,06% induz um aumento da tensão de 

rotura à tração e da tensão limite convencional de proporcionalidade do ferro 

fundido nodular. Porém, um teor de Sn superior a este valor origina uma redução 

significativa da ductilidade do ferro fundido nodular. Na produção de ferros 

fundidos nodulares de matriz ferrítica, o teor de Sn tem de ser mantido a um nível 

baixo (<0,03%) [31, 33]. 

O Sn tem um efeito adverso sobre a nodularidade da grafite, tendo alguns 

investigadores registado a degeneração da grafite em consequência da sua adição 
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ao ferro fundido nodular. Este efeito pernicioso pode ser reduzido ou neutralizado 

pela adição de Ce, cujo efeito sinergético com o Sn permite aumentar a fração de 

perlite na microestrutura e, consequentemente, a resistência mecânica do fundido 

no estado as-cast [33].  

 

2.4.3. Molibdénio 

O Mo é um elemento com elevada tendência para formar carbonetos pelo que, 

quando adicionado em excesso, reduz o poder grafitizante do Si [30].  

Embora o Mo possa ser assumido como um elemento fortemente carburígeno, 

alguns investigadores demonstraram ser possível produzir ferros fundidos nodulares 

com teores de Mo não superiores a 0,5% sem que ocorra a precipitação de 

carbonetos, mesmo em secções muito finas, desde que se promova um rigoroso 

controlo da inoculação e da temperatura de vazamento [13]. 

O Mo é normalmente utilizado quando se pretende aumentar a 

temperabilidade do ferro fundido nodular. Para além disso, permite melhorar a sua 

resistência mecânica e dureza. No caso dos ferros fundidos nodulares de grau 

ferrítico, o Mo promove o aumento da tensão de rotura à tração a temperaturas 

elevadas, da resistência à fluência (~400°C) bem como da resistência à fadiga 

térmica [30, 31].  

O Mo favorece a formação, a elevadas temperaturas, de carbonetos de 

pequena dimensão, não observáveis por microscopia ótica. O endurecimento daí 

resultante, que se regista em ambas as fases (perlite e ferrite), é o principal fator 

responsável pelo aumento significativo da resistência mecânica do ferro fundido 

nodular [13]. 

Relativamente ao número de nódulos e à nodularidade da grafite, a influência 

do Mo é diminuta. No entanto, o aumento do seu teor está associado a uma ligeira 

diminuição do número de nódulos e da nodularidade da grafite (Fig. 8) [13]. 
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Fig. 8 – Efeito do Mo sobre o número de nódulos e a nodularidade do ferro fundido nodular. Adaptado de [13]. 

Verifica-se ainda (Fig. 9) que o aumento do teor de Mo induz um decréscimo 

da fração de perlite e o aumento, embora menos acentuado, da fração de ferrite 

[13]. 

 

Fig. 9 – Variação das frações de ferrite e de perlite na matriz do ferro fundido nodular em função do teor de 

Mo. Adaptado de [13]. 

Conforme se pode observar nos gráficos apresentados na Fig. 10, tanto a 

tensão de rotura à tração como da tensão limite convencional de proporcionalidade 

aumentam com o teor de Mo, registando-se essa mesma tendência relativamente à 

dureza da perlite e da ferrite [13]. 

a) b) 
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Fig. 10 – Variação da tensão de rotura à tração e da tensão limite convencional de proporcionalidade (a) e da 

dureza (b) de um ferro fundido nodular em função do teor de Mo. Adaptado de [13]. 

Para além disso, o Mo promove a afinação do tamanho de grão dos 

microconstituintes [13]. 

Em contrapartida, a adição deste elemento provoca um decréscimo do 

alongamento (Fig. 11) [13]. 

 

 
Fig. 11 – Variação do alongamento de um ferro fundido nodular em função do teor de Mo. Adaptado de [13]. 

 

2.4.4. Cério 

O Ce atua como agente de nucleação, tendo um papel importante na 

formação de partículas de grafite de forma esférica, tal como o Mg. Além disso, o 

Ce reduz ou neutraliza o efeito de elementos perniciosos como o Bi, As, Sb e Al que 

promovem a degeneração da grafite. Normalmente, o Ce, em teores na gama 

a) b) 
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0,002-0,005%, é suficiente para neutralizar o efeito desses elementos. Porém, é 

preciso ter em atenção que o Ce, quando presente em teores elevados (>0,01%), 

promove um aumento do risco de precipitação de carbonetos, registando-se uma 

diminuição do número de nódulos e da nodularidade. Segundo Onsoin et al., o Ce é 

o elemento do grupo TR que mais potencia a formação de nódulos de grafite [31, 

34]. 

O aumento do teor de Ce promove um maior grau de sobrearrefecimento para 

a nucleação da grafite, resultando numa diminuição da temperatura a que ocorre a 

solidificação (Fig. 12) e, consequentemente, um aumento do risco de formação de 

carbonetos [35]. 

 

 
Fig. 12 – Efeito do Ce sobre a solidificação do ferro fundido nodular. Adaptado de [35]. 

 

Relativamente ao número de nódulos de grafite da microestrutura, verifica-se 

que o seu valor aumenta com o teor de Ce, atingindo-se o máximo para 0,035% Ce; 

acima desse valor, o número de nódulos decresce rapidamente (Fig. 13) [35]. 

 

 
Fig. 13 – Efeito do Ce no número de nódulos de grafite da matriz. Adaptado de [35]. 
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2.4.5. Níquel 

O Ni é classificado como um elemento grafitizante pois reduz a solubilidade 

do C no banho metálico (promove o alargamento do intervalo entre os patamares 

relativos aos eutéticos estável e metastável). Este elemento atua como 

estabilizador da austenite, alargando o domínio desta fase no diagrama de 

equilíbrio Fe-C (o Ni promove o abaixamento da linha A1, correspondente à reação 

eutectóide). Para além disso, pode ser utilizado como elemento endurecedor da 

matriz por precipitação [31, 36]. 

O Ni é igualmente um elemento gamagéneo, acelerando a formação de perlite 

no ferro fundido nodular, para teores superiores a 0,75%, originando uma 

quantidade significativa de perlite na microestrutura após a reação eutectóide  

[31, 36]. 

Este elemento promove o aumento da resistência mecânica do material, 

devido ao aumento da fração de perlite na matriz, bem como o endurecimento 

desta, por solução sólida. Assim, uma adição de Ni até 2,5% induz um aumento da 

tensão de rotura à tração, da tensão limite convencional de proporcionalidade e 

um decréscimo do alongamento do ferro fundido nodular no estado as-cast. A 

adição de Ni também promove o aumento da temperatura de transição dúctil-

frágil; esse aumento é inferior relativamente ao proporcionado pela adição de Cu 

ou Mn [31, 36]. 

Segundo os estudos de Hsu et al. [36], um teor de 4% Ni origina um 

decréscimo do número de nódulos e um aumento da fração de perlite na matriz, 

bem como a obtenção de elevados valores de dureza (248 HB), de tensão de rotura 

à tração (1025 MPa), e da tensão limite convencional de proporcionalidade (724 

MPa). Por sua vez, a ductilidade e a resistência ao impacto apresentam valores 

baixos: 2,4% e 10 J, respetivamente [36]. 

Este elemento de liga é frequentemente utilizado nos ferros fundidos 

nodulares devido ao facto de reduzir a estabilidade dos carbonetos primários, 

permitindo ao mesmo tempo obter perlite mais fina e, assim, aumentar a 

resistência mecânica do ferro fundido. Normalmente é utilizado em conjunto com 

outros elementos de liga, como o Cu, Mo e Mn, visando a produção de um ferro 

fundido nodular com uma matriz ferrítico-perlítica, bainítico-acicular e 



 

 

Setembro 

2017 

Otimização das Propriedades 
Mecânicas do Ferro Fundido Nodular 

22 Diogo Cunha                              
 

martensítica. Importa também salientar que o Ni promove uma maquinabilidade 

superior (relativamente ao Cu) do ferro fundido nodular [19, 30, 36]. 

 

2.4.6. Cobalto 

O Co permite aumentar o número de nódulos de grafite, a fração de ferrite na 

microestrutura e melhorar as propriedades mecânicas, relativamente às do ferro 

fundido nodular não ligado (Fig. 14), nomeadamente: a tensão limite convencional 

de proporcionalidade (540 MPa), a tensão de rotura à tração (772 MPa), a 

tenacidade à fratura e a resistência ao impacto (102 J). O aumento da resistência 

mecânica é devido, principalmente, ao efeito de endurecimento por solução sólida 

promovido pelo Co. Além disso, como se trata de um elemento ferritizante, 

possibilita a obtenção de uma ductilidade relativamente elevada (17%), quando 

comparada com a do ferro fundido nodular não ligado. Porém, a dureza que se 

obtém é inferior (155 HB) atendendo à sua matriz, constituída maioritariamente 

por ferrite [36]. 

 

Fig. 14 – Análise comparativa das propriedades mecânicas de três ferros fundidos nodulares (não ligado – 

DI, 4% de Co – 4%Co-DI, e 4% de Ni – 4%Ni-DI: a) tensão limite convencional de proporcionalidade; b) tensão de 

rotura à tração; c) alongamento; e d) dureza [36]. 
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3. Materiais e procedimento experimental 

3.1. Materiais utilizados 

O desenvolvimento do presente trabalho teve por base um ferro fundido 

nodular, de grau ferrítico, utilizado pela SAKTHI Portugal, S.A. na produção do 

componente selecionado como referência para a avaliação dos resultados. 

Tomando por base a composição desse ferro fundido, procedeu-se à sua 

otimização com o intuito de melhorar as propriedades mecânicas do material; mais 

concretamente, estreitou-se a gama de valores do teor de Cu na sua composição. É 

bem conhecido o efeito perlitizante deste elemento, sendo utilizado, 

maioritariamente, na produção das classes de ferro fundido de grau perlítico. 

Após afinação da gama dos teores de Cu, os resultados obtidos aproximaram-

se dos objetivos pretendidos. Porém, não foram suficientes para garantir uma taxa 

de sucesso de 100% em termos dos valores visados para as propriedades mecânicas. 

Relativamente aos elementos de liga utilizados nos diversos ensaios, são 

apresentadas na Tabela 3 as suas temperaturas de fusão, no estado puro. 

Tabela 3 - Temperatura de fusão dos elementos de liga testados [37]. 

Elemento de liga Sn Si Mo Ce Co 

Temperatura de fusão (ºC) 232 1414 2623 798 1495 

 

3.2. Placa molde 

Os ensaios foram efetuados em dois locais distintos: no CINFU – Centro de 

Formação Profissional da Indústria de Fundição, e na SAKTHI Portugal, S.A., o que 

implicou o fabrico da placa molde a utilizar no primeiro local acima mencionado. 

A placa molde utilizada nos ensaios realizados no CINFU, apresentada na  

Fig. 1 (anexo I), compreende um sistema de alimentação e gitagem apropriado para 

o enchimento e produção de quatro provetes paralelepipédicos e um provete em 

escada. Este último foi dimensionado com o objetivo de, numa fase posterior do 

projeto, ser realizado um estudo sobre a influência da velocidade de arrefecimento 

na microestrutura e, consequentemente, nas propriedades mecânicas dos fundidos. 

Relativamente aos provetes paralelepipédicos, com dimensões de 150χ55χ25 mm, 

foram dimensionados por forma a permitir a obtenção de provetes para a 

realização de ensaios de tração, a determinação do módulo de Young dinâmico 
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bem como da capacidade de amortecimento do material, e de amostras para a 

caracterização microestrutural. De realçar que a espessura do provete (25 mm) foi 

escolhida de modo a ultrapassar o limite inferior necessário (15 mm) para os 

resultados não serem afetados pela velocidade de arrefecimento. Este valor resulta 

da experiência adquirida pela SAKTHI em conjunto com o Centro de Investigação 

Metalúrgica IK4 – Azterlan ao longo destes anos. 

Quanto aos ensaios desenvolvidos na SAKTHI, por questões de 

confidencialidade, não é possível colocar imagens da placa molde e do componente 

utilizado como referência. 

 

3.3. Procedimento experimental 

3.3.1. Fusão e vazamento 

Os ensaios relativos à adição de Sn e de Si (sob a forma de uma liga FeSi, com 

cerca de 75% Si) foram realizados na SAKTHI enquanto os que envolveram a adição 

dos restantes elementos de liga decorreram no CINFU. Isto deveu-se principalmente 

a normas de segurança e procedimentos internos no sentido de preservar as 

condições já existentes na empresa, que estão devidamente controladas e 

certificadas. 

Seguidamente será detalhada a metodologia experimental utilizada em cada 

um dos locais de ensaio. 

 

3.3.1.1. Ensaios no CINFU 

Inicialmente era preparada a carga a colocar no forno, cujo peso total variou 

em função do elemento de liga ensaiado. A preparação da carga assentava numa 

relação retornos (e/ou lingotes)/sucata de aço de 70/30, um pouco à semelhança 

das condições de produção da SAKTHI. 

A carga compreendia retornos (e/ou lingotes) relativos ao componente 

produzido na SAKTHI (grau ferrítico), sucata de aço e grafite para acerto do teor de 

C do banho metálico. 

De seguida, a carga era colocada num forno de indução de baixa frequência, 

com uma capacidade de 100 Kg (no caso de ligas ferrosas), onde se promovia a sua 
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fusão e posterior sobreaquecimento, a uma temperatura situada entre 1300 e 

1500°C, em função do elemento de liga adicionado. 

A adição do elemento de liga a estudar foi realizada no forno uma vez que a 

sua temperatura de fusão e as quantidades a adicionar fizeram antever problemas 

na sua dissolução no banho da colher (caso do Mo, Co e Ce). 

Seguia-se o vazamento do banho metálico para a colher onde se realizava o 

tratamento de nodularização (processo sandwich), recorrendo ao nodularizante 

ELMAG 6310 (3-25 mm), constituído maioritariamente por Si, Mg e TR. Após o 

tratamento, era recolhida uma amostra para controlo da composição química do 

banho por espetrometria de emissão. Acresce ainda que, para uma avaliação mais 

precisa do teor de C, procedia-se à sua determinação num sistema de análise LECO. 

Por fim, realizava-se o vazamento do banho metálico para as moldações, onde 

se processava a sua inoculação, através da técnica de inoculação in-mould e 

utilizando o inoculante NODCAST 20 (constituído maioritariamente por Si, Al e Ca). 

Após o vazamento, as moldações eram deixadas arrefecer até à temperatura 

ambiente, seguindo-se a sua desmoldação. 

 

3.3.1.2. Ensaios na SAKTHI 

Na Fig. 2 (anexo II) estão representadas esquematicamente as etapas 

fundamentais do processo de produção do ferro fundido nodular na SAKTHI: fusão 

da carga metálica, controlo do processo e vazamento para as moldações.  

Primeiramente, na fusão, a matéria-prima é rececionada e controlada. 

Posteriormente, é preparada a carga a fundir. Se necessário, é efetuado o acerto 

dos teores de C e Si do banho metálico. No final da fusão, o banho é transvasado 

para outro forno, designado por holding, que, para além de promover uma maior 

homogeneização da composição do banho, permite manter a sua temperatura até o 

vazamento para a colher, onde são realizados os tratamentos necessários. 

A etapa seguinte é o controlo do processo, uma etapa essencial na produção 

do ferro fundido nodular com a qualidade metalúrgica pretendida, cumprindo os 

requisitos necessários para assegurar o bom desempenho em serviço dos 

componentes. No controlo do processo são realizados os acertos da composição 

química necessários, como por exemplo, as adições de Cu, e pesagem do 



 

 

Setembro 

2017 

Otimização das Propriedades 
Mecânicas do Ferro Fundido Nodular 

26 Diogo Cunha                              
 

nodularizante (ELMAG 6310) utilizado no tratamento de nodularização na colher, 

através do processo sandwich. Tal como já referido, os elementos de liga ensaiados 

na empresa (Si e Sn) foram também adicionados nesta fase na colher de 

tratamento. 

O controlo da composição química do banho foi igualmente efetuado por 

espetrometria de emissão e pelo analisador LECO. Por último, procedeu-se ao 

vazamento das moldações. Durante o vazamento, ocorre o tratamento de 

inoculação designado por jet-stream, utilizando-se o inoculante Elkem AS, 

constituído principalmente por Si, Ca e Ba. Posteriormente, procedeu-se à análise 

metalográfica e determinação das propriedades mecânicas (ensaios de tração e de 

dureza). 

Importa salientar que a utilização de dois inoculantes distintos se deveu ao 

facto de, inicialmente, na fase de afinação do método de ensaio no CINFU, não se 

ter conseguido reproduzir as condições usadas na SAKTHI, o que implicou a 

necessidade de alterar o processo de inoculação de forma assegurar a produção de 

um ferro fundido nodular com a qualidade metalúrgica pretendida. Desta forma, 

decidiu-se alterar o tipo de inoculação, tendo-se utilizado o processo de inoculação 

in-mould nos ensaios no CINFU. Entretanto, a utilização do inoculante empregue 

normalmente na SAKTHI, apropriado para o método jet-stream, revelou-se 

desadequado para o processo in-mould. O uso de uma granulometria inferior no 

método de inoculação in-mould, além de não assegurar uma dissolução homogénea 

do inoculante no banho metálico, originou zonas com défice de inoculação e outras 

zonas significativamente inoculadas, levando à ocorrência de flutuação de grafite. 

Assim, embora nos tenhamos afastado das condições de ensaio da SAKTHI, cuja 

inoculação se processa por jet-stream, foi possível obter uma inoculação 

adequada, semelhante à obtida na SAKTHI. Acresce ainda o facto de a inoculação e 

tipo de inoculante aplicados já terem sido anteriormente utilizados na SAKTHI, na 

sua linha de moldação horizontal. 

 

3.4. Análise metalográfica 

Na análise metalográfica procedeu-se à determinação da fração de perlite, da 

nodularidade e do número de nódulos presentes na microestrutura do ferro fundido 
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nodular. Esta avaliação qualitativa assentou na comparação entre as 

microestruturas registadas com imagens padrão (ampliação 100x). 

 

3.5. Determinação das propriedades mecânicas 

As propriedades mecânicas avaliadas no presente trabalho foram a tensão de 

rotura à tração (Rm), a tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% 

(RP0,2), o alongamento (A) e a dureza. 

No que concerne às três primeiras propriedades indicadas, estas foram 

determinadas numa máquina de tração Instron 5584 disponível na empresa, cuja 

carga máxima é de 150 kN. Os provetes a ensaiar foram previamente maquinados 

para um diâmetro de 6 mm e um L0 igual a 40 mm, em consonância com os 

requisitos da norma DIN 50125. 

Quanto aos ensaios de dureza, procedeu-se à determinação da dureza Brinell 

(HB) sobre amostras previamente retificadas, tendo-se utilizado o equipamento 

DuraVision 20, do Departamento de Engª Metalúrgica e de Materiais da FEUP. A 

realização destes ensaios foi feita segundo a norma ISO 6506-1, recorrendo a um 

indentador esférico de 2,5 mm e a uma carga de 187,5 kg, tendo-se realizado 10 

indentações por amostra. 
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4. Apresentação e discussão de resultados 

Após uma descrição, essencialmente em termos qualitativos, da composição 

química, é desenvolvida uma análise da sua influência sobre a microestrutura e, 

consequentemente, sobre as propriedades mecânicas dos ferros fundidos ensaiados 

no âmbito desta dissertação. 

 

4.1. Composição química 

A composição química do ferro fundido nodular é, tal como já foi referido, um 

dos fatores mais determinantes das propriedades mecânicas do material.  

O ponto de partida deste estudo foi um ferro fundido nodular utilizado, pela 

SAKTHI Portugal S.A., no fabrico de uma referência (componente), cuja composição 

química base está devidamente estabelecida. Tal como anteriormente mencionado 

(capítulo 3.1.), seguiu-se a otimização dessa composição base com o intuito de 

melhorar as propriedades mecânicas do material, tendo-se estreitado a gama de 

teores de Cu. 

De seguida, promoveu-se um estudo relativamente ao efeito da adição de 

vários elementos de liga, numa gama de teores pré-estabelecida, com influência 

significativa sobre as propriedades mecânicas, mais concretamente, do Si, Sn, Mo, 

Ce e Co. Inicialmente, estava também previsto desenvolver um estudo sobre a 

influência do Ni; no entanto, não se realizou qualquer ensaio devido à 

impossibilidade de validar atempadamente, em termos de segurança interna da 

empresa, a sua utilização. 

Por questões de confidencialidade, esses teores não serão apresentados. 

 

4.1.1. Silício 

Foram ensaiados quatro teores de Si, resultantes da adição de Fe-Si (75% Si), 

designados por Si1, Si2, Si3 e Si4, com Si1<Si4<Si2=Si3. De acordo com a literatura 

consultada [19], acima de um determinado teor, ocorrerá o endurecimento por 

solução sólida. 
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Entretanto, importa referir que, como o Si neutraliza o efeito perlitizante do 

Cu, procedeu-se à devida retificação do seu teor, obviamente em função do teor 

de Si do banho. 

 

4.1.2. Estanho 

Relativamente ao Sn, este elemento foi adicionado no estado de elevada 

pureza (99,9%), tendo sido avaliado o efeito de dois teores: Sn1 e Sn2 (Sn1<Sn2). 

Atendendo ao elevado poder perlitizante deste elemento, o teor de Cu foi mantido 

ao nível mais baixo possível por forma a estudar unicamente a influência da adição 

de Sn. 

 

4.1.3. Molibdénio 

Quanto ao Mo, adicionado sob a forma de uma ferro-liga com 67% Mo, foram 

estudados dois teores: Mo1 e Mo2, com Mo1<Mo2. 

 

4.1.4. Cério 

O Ce foi adicionado sob a forma de mischmetal. Apesar de ser 

maioritariamente constituído por Ce (65%), o mischmetal contém outros 

elementos, mormente o La (35%). Foram testados dois teores: Ce1 e Ce2 

(Ce1<Ce2). 

 

4.1.5. Cobalto 

No caso do Co, adicionado no estado de elevada pureza (99,9%), testaram-se 

igualmente dois teores: Co1 e Co2, com Co1<Co2. 

 

4.2. Microestrutura 

Neste capítulo são apresentados os resultados da análise metalográfica 

realizada, após ataque químico com Nital 2%, sobre as séries de amostras 

recolhidas em cada ensaio. As microestruturas obtidas em microscopia ótica são 

apresentadas nas figuras que se seguem. 



 

 

Setembro 

2017 

Otimização das Propriedades 
Mecânicas do Ferro Fundido Nodular 

30 Diogo Cunha                              
 

As microestruturas relativas ao ferro fundido nodular de controlo e após 

otimização do teor de Cu são apresentadas nas Figs. 15 e 16, respetivamente. Tal 

como esperado, observou-se um aumento da fração de perlite pois a otimização do 

teor de Cu implicou a sua subida para uma gama ligeiramente superior à do ferro 

fundido nodular de controlo. 

 
Fig. 15 – Microestrutura do ferro fundido nodular de controlo (100x): a) sem ataque; b) após ataque com Nital 

2%. 

 
Fig. 16 – Microestrutura do ferro fundido nodular após otimização do %Cu (100x): a) sem ataque; b) após ataque 

com Nital 2%. 

As Figs. 17, 18, 19 e 20 são relativas à microestrutura das amostras Si1-Si4, 

sendo de registar um aumento da fração de perlite, do número de nódulos e da 

nodularidade da grafite com o aumento do teor de Si (ver Tabela 4 e Figs. 29 e 30). 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Fig. 17 – Microestrutura da amostra Si1 (100x): a) sem ataque; b) após ataque com Nital 2%. 

 

Fig. 18 – Microestrutura da amostra Si2 (100x): a) sem ataque; b) após ataque com Nital 2%. 

 

Fig. 19 – Microestrutura da amostra Si3 (ampliação 100x): a) sem ataque; b) após ataque com Nital 2%. 

a) 

 
b) 

 

a) 

 
b) 

 

a) 

 

b) 

 



 

 

Setembro 

2017 

Otimização das Propriedades 
Mecânicas do Ferro Fundido Nodular 

32 Diogo Cunha                              
 

 

Fig. 20 – Microestrutura da amostra Si4 (ampliação 100x): a) sem ataque; b) após ataque com Nital 2%. 

Por seu turno, as Figs. 21 e 22 referem-se à microestrutura das amostras Sn1 e 

Sn2, sendo de realçar o facto de ter ocorrido uma deterioração da nodularidade da 

grafite (ver Tabela 4). 

 
Fig. 21 – Microestrutura da amostra Sn1 (ampliação 100x): a) sem ataque; b) após ataque com Nital 2%. 

 
Fig. 22 – Microestrutura da amostra Sn2 (ampliação 100x): a) sem ataque; b) após ataque com Nital 2%. 

De destacar o facto de, nas amostras referentes ao teor Sn2, se terem obtido 

microestruturas com fração de perlite variável (Fig. 3 presente no anexo III). 

a) 

 
b) 

 

a) 

 

b) 

 

a) 

 
b) 
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Infelizmente, não foi possível tirar qualquer conclusão face à elevada dispersão dos 

resultados ( ). 

Por sua vez, nas Figs. 23 e 24 são apresentadas as microestruturas relativas às 

amostras Mo1 e Mo2; de destacar a baixa nodularidade e o reduzido número de 

nódulos (ver Tabela 4 e Fig. 29). 

 
Fig. 23 – Microestrutura da amostra Mo1 (ampliação 100x): a) sem ataque; b) após ataque com Nital 2%. 

 

Fig. 24 – Microestrutura da amostra Mo2 (ampliação 100x): a) sem ataque; b) após ataque com Nital 2%. 

Nos ensaios relativos à adição de Ce, registaram-se as microestruturas 

apresentadas nas Figs. 25 e 26. Importa salientar a boa nodularidade (>90%) e o 

elevado número de nódulos, tendo-se obtido valores mais altos para o teor Ce2 (ver 

Tabela 4 e Fig. 29). 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Fig. 25 – Microestrutura da amostra Ce1 (ampliação 100x): a) sem ataque; b) após ataque com Nital 2%. 

 

Fig. 26 – Microestrutura da amostra Ce2 (ampliação 100x): a) sem ataque; b) após ataque com Nital 2%. 

Relativamente às microestruturas correspondentes às amostras dos ensaios 

com Co (Figs. 27 e 28), merece destaque o facto da fração de perlite ter diminuído 

de forma acentuada nas amostras relativas ao teor Co2 (ver Fig. 30). 

 

Fig. 27 – Microestrutura da amostra Co1 (ampliação 100x): a) sem ataque; b) após ataque com Nital 2%. 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 
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Fig. 28 – Microestrutura da amostra Co2 (ampliação 100x): a) sem ataque; b) após ataque com Nital 2%. 

Estes parâmetros microestruturais têm inquestionavelmente uma forte 

influência sobre as propriedades mecânicas do ferro fundido nodular, pelo que 

serão analisados de uma forma um pouco mais aprofundada nos capítulos que se 

seguem. 

 

4.2.1. Nodularidade 

Apesar de se ter utilizado o mesmo tratamento de nodularização, tanto nos 

ensaios desenvolvidos na SAKTHI como no CINFU, a nodularidade obtida em alguns 

ensaios não foi a ideal, i.e., superior a 90% (característica de um ferro fundido 

nodular com qualidade metalúrgica). Na Tabela 4 são apresentados os valores de 

nodularidade obtidos nas várias amostras (10 amostras por composição). 

Tabela 4 - Nodularidade das amostras analisadas. 

Ensaio Nodularidade (%) 

Controlo >90 

C/otimização do %Cu >90 

Si1 80 

Si2 >90 

Si3 >90 

Si4 >90 

Sn1 80 

Sn2 85 

Mo1 70 

Mo2 70 

Ce1 >90 

Ce2 >90 

Co1 >90 

Co2 >90 

a) 

 
b) 
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A nodularidade anormal obtida em algumas amostras está essencialmente 

associada ao baixo rendimento de adição do Mg no tratamento de nodularização, 

particularmente nos ensaios realizados no CINFU. Efetivamente, nos primeiros 

ensaios ali efetuados, não se conseguiu afinar o tratamento de nodularização 

devido à necessidade da sua adaptação às condições de ensaio existentes, 

nomeadamente devido à diminuta altura da colher onde se realizou o tratamento. 

Para além disso, e apesar da reação violenta do Mg com o metal, a 

homogeneização do seu teor no banho metálico nem sempre se processou nas 

melhores condições. 

Em contrapartida, na SAKTHI, o tratamento de nodularização encontra-se 

devidamente controlado e otimizado, não tendo surgido qualquer problema. Assim, 

a obtenção de valores de nodularidade inferiores a 90% nas amostras relativas à 

adição de Sn não resultou do baixo rendimento de adição do Mg, mas sim da 

degeneração da forma da grafite promovida pelo Sn. 

Tal como anteriormente referido (capítulo 2.4.2.), a adição deste elemento 

de liga deve ser feita em simultâneo com a de um elemento promotor da 

esferoidização da grafite como, por exemplo, o Ce. 

 

4.2.2. Densidade de nódulos 

A densidade de nódulos de grafite das microestruturas dos fundidos 

produzidos é apresentada, sob a forma de gráfico de barras, na Fig. 29. Esta 

avaliação foi realizada em 10 amostras por composição. Os resultados obtidos 

permitem corroborar o que era expectável, tomando por base a densidade de 

nódulos do ferro fundido de referência (controlo): 

 o aumento do seu valor, promovido pela adição de Si, Ce, e Co, pelo 

menos para teores superiores a um determinado valor; 

 o aumento desse número, resultante da adição de Sn; no entanto, 

registou-se um ligeiro decréscimo com o aumento do seu teor; 

 um decréscimo da densidade de nódulos em consequência da adição de 

Mo. 
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Fig. 29 – Variação da densidade de nódulos de grafite em função do elemento de liga adicionado e respetivo 

teor. 

 

4.2.3. Fração de perlite 

A fração de perlite da microestrutura de um ferro fundido nodular tem, como 

anteriormente mencionado, uma influência preponderante sobre as suas 

propriedades mecânicas. Neste estudo, constatou-se (Fig. 30) que a fração de 

perlite da microestrutura de cada amostra variou em função do elemento de liga 

adicionado e respetivo teor. Também este estudo assentou na avaliação de 10 

amostras por composição. 

 

Fig. 30 – Variação da fração de perlite na matriz das amostras em função do teor do elemento de liga 

adicionado e respetivo teor. 

É possível constatar que, comparativamente à do controlo, a fração de perlite 

é superior para as amostras cuja gama de teores de Cu foi otimizada, assim como 
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para as amostras relativas à adição Si2, Si3 e Sn. No que concerne à otimização do 

teor de Cu, este resultado era expectável devido à afinação do intervalo em 

questão, cujos teores de Cu são ligeiramente superiores aos da amostra de 

controlo. Por sua vez, o aumento da fração de perlite nas adições Si2 e Si3 deveu-

se, principalmente, ao teor de Cu utilizado nestes ensaios para contrapor o efeito 

neutralizador do Si sobre o efeito perlitizante do Cu. Por fim, o elevado poder 

perlitizante do Sn é a principal razão para a fração de perlite superior obtida para 

estes ensaios. 

 

4.3. Propriedades mecânicas 

Tal como já referido anteriormente, este estudo visava a produção de uma 

nova classe de ferro fundido nodular com os seguintes valores mínimos para as 

propriedades mecânicas, no estado as-cast: tensão de rotura à tração (Rm) - 700 

MPa, tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% (RP0,2) - 440 MPa, e 

alongamento (A) – 5%. Para além destes mínimos, era imperativo que a dureza se 

situasse na gama 170-250 HB. 

Para satisfazer tal desiderato, partiu-se de uma composição química base 

utilizada na produção do componente de referência, tendo-se procedido, numa 

primeira fase, à afinação da gama dos teores de Cu. Atendendo a que as 

propriedades mecânicas apresentavam valores aquém dos objetivos estabelecidos, 

desenvolveu-se um estudo relativamente ao efeito da adição de vários elementos 

de liga (Si, Sn, Mo, Ce e Co) sobre as propriedades mecânicas do ferro fundido 

nodular. Mais especificamente, com a adição de Si, Sn e Mo pretendeu-se, 

principalmente, aumentar a resistência mecânica (Rm e RP0,2), enquanto a adição 

de Ce e Co visava o aumento do alongamento, sem descurar o seu impacto sobre a 

resistência mecânica do material. 

Finalmente, há que referir a realização, no Centro de Investigação 

Metalúrgica IK4 Azterlan (Espanha), de ensaios para determinação do módulo de 

Young (E) dos ferros fundidos testados. Os ensaios começaram tardiamente devido 

a dificuldades na preparação dos provetes e a questões logísticas. Tendo em conta 

a data de entrega da Dissertação, não é possível apresentar os resultados destes 

ensaios. 
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4.3.1. Propriedades mecânicas do ferro fundido nodular com a composição de 

base 

Os valores das propriedades mecânicas, obtidos sobre uma série de 78 peças 

produzidas a partir do ferro fundido com a composição de base, são apresentados 

nos gráficos das Figs. 31, 32 e 33, onde são igualmente indicados os valores limite 

almejados. 

 

Fig. 31 – Valores da tensão de rotura à tração e da tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% para 

o ferro fundido nodular com a composição química de base. 

 

Fig. 32 – Valores do alongamento para o ferro fundido nodular com a composição química de base. 
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Fig. 33 – Valores médios (10 indentações/amostra) da dureza para o ferro fundido nodular com a composição 

química de base. 

No que diz respeito ao alongamento e à dureza, os valores obtidos satisfazem, 

na sua totalidade, o objetivo estipulado; no entanto, o mesmo não poderá afirmar-

se relativamente à tensão de rotura à tração e à tensão limite convencional de 

proporcionalidade a 0,2%, em que os valores almejados só foram obtidos em 27% e 

35% das amostras ensaiadas, respetivamente. 

Assim, numa tentativa de contornar o insucesso registado nos ensaios 

anteriores, decidiu-se avançar, numa primeira abordagem, para a otimização da 

composição química base do ferro fundido nodular utilizado pela SAKTHI na 

produção do componente utilizado como referência neste estudo, mais 

especificamente, estreitando a gama dos teores de Cu do banho metálico. 

 

4.3.2. Propriedades mecânicas do ferro fundido nodular após otimização da sua 

composição 

Os resultados referentes a uma série de 44 peças, produzidas a partir do ferro 

fundido com composição otimizada, são apresentados nos gráficos das Figs. 34, 35 

e 36; nos ensaios de dureza o número de amostras diminuiu para 37. A exemplo das 

figuras anteriores, são igualmente indicados os valores limite que se pretendia 

atingir para cada uma das propriedades mecânicas. 
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Fig. 34 – Valores da tensão de rotura à tração vs. alongamento para o ferro fundido nodular, após otimização da 

sua composição. 

 

Fig. 35 – Valores da tensão de rotura à tração vs. tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% para 

o ferro fundido nodular, após otimização da sua composição. 

 

Fig. 36 – Valores da tensão de rotura à tração vs. dureza para o ferro fundido nodular, após otimização da sua 

composição. 

;  

;  

;  

;  

;  

;  



 

 

Setembro 

2017 

Otimização das Propriedades 
Mecânicas do Ferro Fundido Nodular 

42 Diogo Cunha                              
 

Os resultados obtidos aproximaram-se dos objetivos pretendidos, sendo de 

destacar o facto dos valores visados para Rm e RP0,2 terem sido atingidos, 

respetivamente, em 89% e 98% das amostras. No que concerne o alongamento, não 

se registou qualquer não-conformidade. Finalmente, em relação à dureza, verifica-

se que apenas uma amostra apresenta um valor fora da gama estipulada devido ao 

aumento da fração de perlite na matriz (>70%). 

Apesar dos resultados serem superiores aos obtidos sobre as amostras com a 

composição química base, não se atingiram em toda a plenitude os objetivos 

traçados. Por outro lado, devido ao aumento dos custos de produção resultante da 

adição de Cu, acima dos teores normalmente utilizados, levou-nos a enveredar pelo 

estudo da influência da incorporação de elementos de liga que potenciassem o 

aumento das propriedades mecânicas do material. 

 

4.3.3. Propriedades mecânicas do ferro fundido nodular após incorporação de 

elementos de liga 

Estes ensaios foram realizados com o intuito de, mediante a adição de alguns 

elementos de liga (Si, Sn, Mo, Ce e Co), tentar produzir um ferro fundido nodular 

com propriedades mecânicas que satisfizessem os objetivos delineados. 

Antes de se passar a analisar o efeito da adição de cada um desses elementos 

sobre as propriedades mecânicas que, como referido anteriormente, são 

determinadas essencialmente pela microestrutura do ferro fundido nodular, em 

particular pela sua matriz, apresentam-se nas Figs. 37, 38, 39 e 40 a sua variação 

em função da fração de perlite da matriz de cada uma das amostras ensaiadas.  

De realçar ainda que a dimensão da amostra relativa a cada um dos itens 

analisados variou de acordo com o elemento de liga e com o teor testado. Tal 

deveu-se, essencialmente, ao facto de terem ocorrido diversos problemas com os 

provetes de tração utilizados para os ensaios, condicionando o número de 

resultados suscetíveis de serem apresentados. A dimensão da amostra referente a 

cada item analisado é a seguinte: 78 provetes para o ferro fundido nodular de 

controlo; 44 provetes para o ferro fundido nodular após otimização do teor de Cu; 

17, 12, 18 e 18 provetes para os teores Si1, Si2, Si3 e Si4, respetivamente; 14 e 16 

provetes para os teores Sn1 e Sn2, respetivamente; 4 e 3 provetes para os teores 
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Mo1 e Mo2, respetivamente; 4 e 3 provetes para os teores Ce1 e Ce2, 

respetivamente; e 4 provetes para os teores Co1 e Co2. O valor médio e respetivo 

desvio padrão são apresentados na Tabela 1 (anexo IV). 

 

Fig. 37 – Variação da dureza Brinell (HB) em função da fração de perlite da matriz. 

 

Fig. 38 – Variação da tensão de rotura à tração em função da fração de perlite da matriz; é igualmente 

apresentado, para cada uma das amostras, o valor médio da respetiva dureza. 
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Fig. 39 – Variação da tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% em função da fração de perlite da 

matriz. 

 

Fig. 40 – Variação do alongamento em função da fração de perlite da matriz. 

Apesar de se ter observado uma tendência para o aumento de Rm, de RP0,2 e 

da dureza, e um decréscimo do alongamento, com a fração de perlite, há a registar 

algumas exceções: 

 a dureza máxima, atingida nesta série de ensaios, foi obtida nas amostras 

referentes aos teores Si2 e Si3, em que as matrizes apresentavam as frações de 

perlite mais elevadas, o que corrobora o efeito perlitizante do Cu, cujo teor teve 

de ser ajustado em cada ensaio, tal como descrito em 4.3.3.1. No entanto, a 

dureza das amostras relativas ao teor Si4, em que o teor de Cu é semelhante ao das 

amostras Si2 e Si3, é significativamente inferior à destas últimas amostras, o que 
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pode ser facilmente justificado pela menor fração de perlite ( 40%) da matriz. 

Assim, e atendendo a que o teor de Si das amostras Si4 é inferior ao das amostras 

Si2 e Si3, somos impelidos a admitir que o efeito ferritizante do Si se sobrepõe, até 

ao seu limite de saturação na matriz, ao poder perlitizante do Cu; 

 o valor médio de dureza obtido (196 HB) nas amostras relativas ao teor Sn1, que 

apresentam uma fração de perlite de aproximadamente 70%, é idêntico ao das 

amostras em que essa fração se situa entre os 20 e 40% (Fig. 37). Este facto revela 

a possibilidade de o Sn ter um impacto menos marcante sobre a dureza do ferro 

fundido nodular, muito provavelmente devido ao tipo de perlite obtida. No 

entanto, a fim de se poder tirar qualquer conclusão, impõe-se a realização dum 

maior número de ensaios, para diferentes teores deste elemento de liga. 

 

4.3.3.1. Silício 

Os resultados das propriedades mecânicas do ferro fundido nodular, para os 

diferentes teores de Si testados, são apresentados nos gráficos das Figs. 41, 42 e 

43. Constata-se, para os teores Si2=Si3, um aumento de Rm e de RP0,2 relativamente 

aos valores para o ferro fundido nodular com composição otimizada, o que pode ser 

explicado, em parte, pelo endurecimento por solução sólida da matriz promovido 

pelo Si. O mesmo não foi registado para os teores Si1 e Si4 (Si1<Si4<Si2=Si3), o que 

leva a admitir a existência de um teor mínimo abaixo do qual esse endurecimento 

não é suficiente para se atingirem os valores almejados. 

 

Fig. 41 – Valores da tensão de rotura à tração vs. alongamento para o ferro fundido nodular, para diferentes 

teores de Si (Si1<Si4<Si2=Si3). 
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Fig. 42 – Valores da tensão de rotura à tração vs. tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% para 

o ferro fundido nodular, para diferentes teores de Si (Si1<Si4<Si2=Si3). 

  

Fig. 43 – Valores da tensão de rotura à tração vs. dureza para o ferro fundido nodular, para diferentes teores 

de Si (Si1<Si4<Si2=Si3). 

Em toda esta análise, há que atender igualmente ao efeito perlitizante do Cu. 

Efetivamente, há que referir que o teor de Cu nas amostras referentes ao teor Si1 

era exatamente o mesmo do ferro fundido base (Cu1), tendo-se aumentado o seu 

valor (Cu3) nos ensaios para o teor Si2, com a consequente evolução das 

propriedades mecânicas do material para os valores almejados, excetuando a 

dureza em 25% das amostras, em que foi ultrapassado o limiar de 250 HB. Assim, 

foi desenvolvida uma nova série de ensaios, tendo-se mantido o teor de Si e 

diminuído o teor de Cu para um valor intermédio (Cu2) entre Cu1 e Cu3. Registou-

se uma ligeira subida do alongamento de 7,4% para 8,5%, e um decréscimo para 

11% do número de amostras com dureza superior a 250 HB. 



 

 

Setembro 

2017 

Otimização das Propriedades 
Mecânicas do Ferro Fundido Nodular 

47 Diogo Cunha                              
 

Por último, decidiu-se proceder a uma nova série de ensaios, mantendo o teor 

de Cu (Cu2) e diminuindo o teor de Si para um valor intermédio (Si4) entre Si1 e 

Si2=Si3. Os resultados obtidos satisfazem os requisitos estipulados em termos de 

alongamento e de dureza; contudo, os valores de Rm situam-se todos abaixo de  

700 MPa e, em 6% das amostras, os valores de RP0,2 são inferiores ao limiar 

estipulado de 440 MPa. Assim, sai reforçada a necessidade de se desenvolver um 

estudo aprofundado visando a determinação do teor mínimo de Si a partir do qual 

ocorre o endurecimento da matriz por solução sólida. 

Entretanto, há que ter em atenção a ligeira subida do CE (Carbono 

Equivalente) do banho metálico devido ao aumento do teor de Si. Muito embora 

não se tenha observado qualquer alteração da estrutura de solidificação, 

relativamente à do ferro fundido nodular atualmente utilizado pela SAKTHI, há que 

realçar que o aumento do CE potencia a formação de rechupes, comprometendo a 

sanidade dos fundidos, o que poderá vir a implicar uma potencial reformulação do 

sistema de gitagem tradicionalmente usado pela empresa. 

Por último, e de forma a cumprir com o objetivo traçado relativamente à 

dureza do material, haverá que proceder a uma otimização dos teores de Cu, Mn e 

Sn, elementos perlitizantes que integram a composição química do banho metálico.  

 

4.3.3.2. Estanho 

Os resultados obtidos, um pouco mais dispersos que os relativos à adição de 

Si, permitem corroborar o elevado poder perlitizante do Sn [30] uma vez que, 

mesmo para baixos teores, se obtêm frações de perlite razoavelmente elevadas 

(Fig. 30) e superiores à do ferro fundido nodular utilizado como controlo, em que o 

teor de Cu é mais elevado. Contudo, esse aumento da fração de perlite não se 

consubstanciou na obtenção de valores de Rm (Fig. 44) e de RP0,2 (Fig. 45) 

superiores aos do ferro fundido com a composição de base, o que poderá ser 

explicado, pelo menos em parte, pelo menor valor de nodularidade (Tabela 4). 

Será necessário estudar de forma mais aprofundada o poder perlitizante do Sn 

pois, embora mais elevado que o Cu, pode não ser efetivamente dez vezes 

superior, tal como referido por C. Labrecque e M. Gagne [30].  
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Em termos de alongamento e de dureza, os valores obtidos (Figs. 44 e 46) 

satisfazem plenamente os objetivos traçados para a nova classe de ferro fundido 

nodular (700-5). 

 

Fig. 44 – Valores da tensão de rotura à tração vs. alongamento para o ferro fundido nodular, para diferentes 

teores de Sn (Sn1<Sn2). 

 

Fig. 45 – Valores da tensão de rotura à tração vs. tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% para 

o ferro fundido nodular, para diferentes teores de Sn (Sn1<Sn2). 
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Fig. 46 – Valores da tensão de rotura à tração vs. dureza para o ferro fundido nodular, para diferentes teores 

de Sn (Sn1<Sn2). 

Apesar de os resultados obtidos para os teores Sn1 e Sn2 não terem atingido 

os objetivos pretendidos, em termos de Rm e de RP0,2, o Sn permite perlitizar o 

ferro fundido nodular a um custo inferior, comparativamente ao Cu. Efetivamente, 

tomando por base o teor médio de Cu no ferro fundido nodular produzido pela 

SAKTHI e o preço da matéria-prima, estima-se que seja possível reduzir os custos 

do agente perlitizante em 33%, pelo que deverá ser encarada a substituição do Cu 

pelo Sn como agente perlitizante. 

 

4.3.3.3. Molibdénio 

O Mo, tal como referido anteriormente (capítulo 2.4.3.), é um elemento que 

favorece a formação de ferrite. Por outro lado, origina carbonetos de dimensões 

muito reduzidas, que promovem o aumento da resistência mecânica do ferro 

fundido nodular. 

Todavia, os resultados obtidos (Figs. 47, 48 e 49) para as propriedades 

mecânicas das amostras representativas dos teores Mo1 e Mo2, para além de 

escassos e algo dispersos, não permitem consubstanciar o que seria expectável. 

Ora, de acordo com os resultados apresentados no capítulo 4.2., verificou-se a 

obtenção de uma baixa nodularidade nestas amostras, o que poderá explicar em 

parte este comportamento anómalo observado em termos de Rm e de RP0,2. 

No que diz respeito ao alongamento e dureza, os seus valores satisfazem o 

pretendido, muito embora se apresentem um tanto ou quanto dispersos.  
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Fig. 47 – Valores da tensão de rotura à tração vs. alongamento para o ferro fundido nodular, para diferentes 

teores de Mo (Mo1<Mo2). 

 

Fig. 48 – Valores da tensão de rotura à tração vs. tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% para 

o ferro fundido nodular, para diferentes teores de Mo (Mo1<Mo2). 

 

Fig. 49 – Valores da tensão de rotura à tração vs. dureza para o ferro fundido nodular, para diferentes teores 

de Mo (Mo1<Mo2). 
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4.3.3.4. Cério 

Os resultados dos ensaios realizados para avaliar o impacto da adição de Ce 

sobre as propriedades mecânicas do ferro fundido nodular são apresentados nos 

gráficos das Figs. 50, 51 e 52. Importa voltar a referir que este elemento foi 

adicionado sob a forma de mischmetal, não tendo sido possível avaliar o seu efeito 

de forma individualizada sobre as propriedades mecânicas. 

Nas figuras anteriormente mencionadas, regista-se uma diminuição da tensão 

de rotura à tração e da tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2%, 

relativamente ao ferro fundido nodular de controlo utilizado. No entanto, observa-

se uma ligeira tendência para o aumento da tensão limite convencional de 

proporcionalidade a 0,2% com o aumento do teor de Ce (Fig. 51). O alongamento, 

por sua vez, parece não ser afetado, muito embora seja possível constatar um 

ténue incremento do seu valor nas amostras correspondentes ao teor Ce2. 

Relativamente à dureza, observa-se uma ligeira redução nas amostras relativas ao 

teor Ce1, comparativamente à do ferro fundido de controlo (Fig. 52). 

 

Fig. 50 – Valores da tensão de rotura à tração vs. alongamento para o ferro fundido nodular, para diferentes 

teores de Ce (Ce1<Ce2). 
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Fig. 51 – Valores da tensão de rotura à tração vs. tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% para 

o ferro fundido nodular, para diferentes teores de Ce (Ce1<Ce2). 

 

Fig. 52 – Valores da tensão de rotura à tração vs. dureza para o ferro fundido nodular, para diferentes teores 

de Ce (Ce1<Ce2). 

 

4.3.3.5. Cobalto 

Os gráficos patentes nas Figs. 53, 54 e 55 refletem o impacto da adição de Co 

sobre as propriedades mecânicas do ferro fundido nodular. Como seria expectável, 

devido ao seu efeito amaciador da matriz, observa-se o aumento do alongamento e 

uma diminuição da dureza do material relativamente ao ferro fundido de controlo. 

Em contrapartida, obtiveram-se valores de Rm e de RP0,2 inferiores aos do ferro 

fundido com composição química de base. Atendendo a que, tal como mencionado 

anteriormente (Capítulo 2.4.6.), este elemento de liga promove o endurecimento 

da matriz por solução sólida, admite-se que os teores de Co testados não tenham 

sido suficientes para promover esse efeito endurecedor. Assim, seria importante 
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realizar ensaios complementares para determinar o teor acima do qual o Co 

promove o endurecimento da matriz. 

 

Fig. 53 –Valores da tensão de rotura à tração vs. alongamento para o ferro fundido nodular, para diferentes 

teores de Co (Co1<Co2). 

 

Fig. 54 – Valores da tensão de rotura à tração vs. tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% para 

o ferro fundido nodular, para diferentes teores de Co (Co1<Co2). 
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Fig. 55 – Valores da tensão de rotura à tração vs. dureza para o ferro fundido nodular, para diferentes teores 

de Co (Co1<Co2). 
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5. Conclusões 

O desenvolvimento desta dissertação permitiu constatar, primeiramente, a 

possibilidade de produzir ferro fundido nodular com propriedades mecânicas 

otimizadas, semelhantes às obtidas por tratamento térmico. Mais especificamente, 

cumpriu-se o objetivo deste trabalho, i.e., a produção de uma nova classe de ferro 

fundido nodular (700-5) que apresenta, no estado as-cast, os seguintes mínimos 

para as propriedades mecânicas: tensão de rotura à tração - 700 MPa, tensão limite 

convencional de proporcionalidade a 0,2% - 440 MPa, e alongamento – 5%. 

Para tal, verificou-se a necessidade imperativa de ter o processo produtivo 

devidamente controlado e otimizado, sobretudo ao nível da composição química do 

banho metálico, bem como dos tratamentos de nodularização e de inoculação. 

Para além disso, e com base nos ensaios realizados, conclui-se que a melhor 

solução encontrada resulta da adição conjunta de Si e Cu ao banho metálico, com 

composição química de base, utilizado atualmente pela SAKTHI na produção do 

componente usado como referência para a avaliação dos resultados. Concluiu-se 

ainda que a melhoria das propriedades mecânicas assenta no aumento da fração de 

perlite e no endurecimento da matriz por solução sólida. 

Entretanto, há que ter em atenção que o Si potencia o aparecimento de 

rechupes, comprometendo assim a sanidade interna das peças, e, por sua vez, o Cu 

promove o aumento da dureza dos fundidos a valores acima do desejável, tendo em 

atenção a posterior maquinagem dos componentes. 

Assim, a produção em série de componentes a partir desta nova classe de 

ferro fundido nodular implicará ainda o desenvolvimento de um estudo mais 

aprofundado e abrangente visando a otimização da sua composição. 

Uma vez ultrapassadas as dificuldades inerentes à alteração e posterior 

otimização do processo visando a utilização desta nova classe de ferro fundido 

nodular na produção de componentes de segurança crítica para a indústria 

automóvel, e tendo em atenção o objetivo mais ambicioso do projeto em que o 

trabalho desenvolvido se insere, impõe-se a realização de simulações dos esforços 

mecânicos e a reformulação do design dos componentes. Só assim será possível 

avaliar a redução de peso que será efetivamente possível promover em cada 

componente. 
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Relativamente aos restantes elementos de adição testados, há que referir que 

se revelaram ineficazes no que concerne a otimização das propriedades mecânicas 

almejadas para a nova classe de ferro fundido nodular. Porém, constatou-se que o 

Sn, devido ao seu efeito perlitizante, poderá constituir uma alternativa ao Cu, 

atualmente utilizado pela empresa, o que proporcionaria uma redução de custos do 

agente perlitizante da ordem dos 33%. Além disso, regista-se um menor impacto do 

Sn sobre a dureza do fundido, apesar do aumento da fração de perlite da matriz 

que a sua adição promove. 
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6. Trabalhos futuros 

Por forma a complementar o trabalho realizado, no âmbito desta Dissertação, 

são apresentados alguns tópicos cujo desenvolvimento merece particular atenção. 

Em primeiro lugar, propõe-se uma avaliação completa da sanidade dos 

componentes produzidos a partir da nova classe (700-5) de ferro fundido nodular. 

Tal análise serviria para qualificar e quantificar o tipo, dimensão e gravidade dos 

rechupes potencialmente presentes nesses componentes, o que permitiria perceber 

até que ponto estarão em conformidade com os termos de aceitação das peças pelo 

cliente. Além disso, permitiria avaliar a viabilidade e aplicabilidade da produção 

desta classe na SAKTHI Portugal. 

Seria igualmente importante estender os trabalhos de investigação sobre o 

endurecimento por solução sólida da matriz devido ao seu enriquecimento em Si, 

através da realização de um maior número de ensaios por forma a determinar o seu 

teor de saturação na matriz. 

Ainda no âmbito das adições de Si, sugere-se o estudo alusivo à variação da 

tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% vs. %Si. Embora não tenha 

sido possível validar o comportamento da curva de variação deste gráfico, foi 

possível notar um incremento no valor de RP0,2 com a adição de Si. Porém, os dados 

recolhidos são insuficientes para confirmar essa melhoria.  

Além disto, importará investigar também possíveis correlações entre as 

diferentes propriedades mecânicas estudadas, i.e., será relevante compreender se 

a variação de uma determinada propriedade fará variar uma outra, como acontece 

no caso da Rm vs. Alongamento. 

Um outro tópico a considerar futuramente será o estudo extensivo sobre a 

resistência à fadiga e o módulo de Young do ferro fundido nodular, propriedades de 

elevada importância para os componentes produzidos pela SAKTHI. Mais 

concretamente, seria importante identificar os parâmetros que influenciam estas 

propriedades bem como o seu impacto sobre o desempenho em serviço do 

componente. 

O aprofundamento do estudo da natureza da perlite, i.e., do tipo de perlite e 

da distância interlamelar, e a sua influência nas propriedades mecânicas seria 

igualmente um importante tópico a desenvolver. 
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Por fim, numa fase posterior, seria interessante desenvolver um estudo 

semelhante ao realizado visando a otimização das propriedades mecânicas do ferro 

fundido nodular com base na cinética de arrefecimento, sem recurso a qualquer 

tipo de tratamento térmico. 
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Anexos 

 

I. Placa molde utilizada nos ensaios realizados no CINFU 

 

Fig. 1 – Placa molde desenvolvida para os ensaios no CINFU: a) para a meia-moldação inferior; b) para a meia-

moldação superior. 

a) 
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II. Esquema do processo produtivo de ferro fundido nodular na SAKTHI Portugal, 

S.A. 

 

Fig. 2  – Representação esquemática das etapas de fusão, controlo do processo e de vazamento para as 

moldações na SAKTHI Portugal, S.A. 
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III. Microestruturas das amostras correspondentes ao teor Sn2 

 

 

 

Fig. 3  – Variação da fração de perlite registada em diferentes microestruturas de ferro fundido nodular, para o 

mesmo teor de Sn (Sn2). 
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IV. Valor médio e respetivo desvio padrão referente às propriedades mecânicas 

obtidas no decorrer dos ensaios 

Tabela 1 - Valor médio e respetivo desvio padrão dos itens analisados. 

 Rm RP0,2 A HB 

         

Controlo 668 45,77 425 26,81 9 1,76 224 11,29 

Afinação do %Cu 737 31,05 477 18,85 8 0,97 224 13,73 

Si1 538 27,63 386 12,79 9 1,13 187 3,43 

Si2 789 16,90 562 11,75 7 0,64 249 2,75 

Si3 802 23,12 554 20,16 8 0,76 251 1,14 

Si4 637 23,62 463 15,16 9 1,08 213 3,92 

Sn1 624 36,54 399 20,96 8 1,12 196 3,03 

Sn2 624 36,56 420 20,27 7 1,03 213 4,41 

Mo1 614 18,15 394 10,90 12 1,05 189 2,65 

Mo2 607 33,76 419 16,88 9 1,81 200 1,78 

Ce1 588 35,63 385 22,29 10 1,11 189 3,79 

Ce2 607 8,87 401 9,27 12 0,91 200 2,57 

Co1 550 17,71 366 9,11 13 2,34 179 3,72 

Co2 517 14,44 356 11,42 16 1,14 170 2,50 

 


