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Resumo 
 

A necessidade do tratamento de normalização em fundidos de aço é amplamente 

conhecida, no entanto não se encontraram métodos ou justificativas técnicas que 

expliquem a adoção do referido valor utilizado atualmente. O tempo de permanência 

no patamar de tratamento térmico tradicionalmente é em função da espessura da 

peça, usualmente considerado 1 hora por polegada. O objetivo deste trabalho foi 

desenvolver um método de forma inovadora para redução do ciclo de Normalização 

em peças fundidas em aço carbono. Pesquisar em normas internacionais as práticas 

adotadas para tempos de normalização, aplicar na prática os tempos e métodos 

pesquisados adequando-os à realidade do negócio em questão e analisar se os 

resultados obtidos atendem os níveis de qualidade exigidos pelos clientes e normas 

vigentes. A metodologia utilizada para a execução deste trabalho constitui-se de 

uma investigação bibliográfica, exploratória e por meio de um estudo de caso em 

uma empresa do setor ferroviário da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte, cujo processo constituiu de uma avaliação do ciclo de normalização 

adotado, realizada por meio da montagem de termopares nas regiões mais 

espessas das peças, de modo a fornecer informações precisas a respeito das 

transformações de fases, bem como o momento em que as temperaturas críticas 

para controle do processo são atingidas, revelando as possíveis oportunidades e 

restrições. Como resultado obteve-se reduções de 42% no tempo de ciclo dos 

fundidos acompanhados, sem perda de quaisquer parâmetros de qualidade, 

comprovados através de ensaios, análises gráficas, análises das micrografias. 

Portanto, estabeleceu-se um método de avaliação para acompanhamento de modo 

que este projeto pode ser replicado a outros produtos. 

 
 
 
 
 
 

Palavras chave: Projeto de Produto, Layout, Normalização, Aço Carbono, 
Fundição, Industria Ferroviária.  
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Abstract 
 

The need for normalization treatment in steel castings is widely known, however no 

technical methods or justifications have been found to explain the adoption of the 

current value used. The residence time at the heat treatment plateau traditionally 

depends on the thickness of the part, usually considered 1 hour per inch. The 

objective of this work was to develop an innovative method to reduce the 

standardization cycle in carbon steel castings. To search in international norms the 

practices adopted for standardization times, to apply in practice the times and 

methods researched, adapting them to the reality of the business in question and to 

analyze if the obtained results meet the levels of quality demanded by the clients and 

norms in force. The methodology used for the execution of this work is a 

bibliographical research and a case study in a railway company in the Metropolitan 

Region of Vale do Paraíba and Litoral Norte, whose process consisted of an 

evaluation of the standardization cycle adopted by the assembly of thermocouples in 

the thicker regions of the parts, in order to provide accurate information about the 

phase transformations, as well as the moment when the critical temperatures for 

process control are reached, revealing the possible opportunities and constraints . As 

a result, 42% reductions in the cycle time of the cast were monitored, without loss of 

any quality parameters, verified through tests, graphical analyzes, micrographies 

analysis and an evaluation method was established for follow-up so that this project 

can be replicated to other products 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words:  Product Design. Layout. Carbon Steel. Foundry.Railway Industry. 
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1 Introdução 
 
 

Responsável pela produção do aço, a Siderurgia por meio do processamento 

de minério ou sucata, associados a outros componentes, produzem o aço em altos-

fornos que podem ser movidos por energia elétrica ou carvão mineral. Na atualidade 

o aço desenvolve importante papel, estando presente em muitos produtos, 

desenvolvendo importante papel na vida de todas as pessoas. Trata-se do segmento 

responsável por produzir produtos intermediários, ou seja, fornecer a outras 

indústrias produtos que farão parte de novos produtos (BIOLO, 2005). 

A fundição do aço no Brasil se destaca desde os primórdios da colonização 

quando movida pelo interesse de povoar as terras conquistadas fez com que a 

colônia portuguesa, expandisse o interesse na extração do ouro e dos metais 

preciosos. A primeira siderúrgica data de 1951, na jazida de ferro encontrada pelos 

bandeirantes no atual Morro de Ipanema, localizado no estado de São Paulo. 

Após esse período muito se expandiu neste mercado, seja em termos de 

tecnologia e mesmo de capacidade produtiva. A necessidade de produtos 

resistentes e dotados de certas propriedades fizeram com que importantes 

siderúrgicas fossem fundadas assim como Cosipa em Cubatão no ano de 1953 e a 

Usiminas na região do Vale do Rio Doce em 1956. 

Um dos exemplos de crescimento da demanda por este tipo de produto foi a 

inauguração da FNV–Fábrica Nacional de Vagões, pioneira na construção e 

montagem de vagões, hoje situada na cidade de Cruzeiro, estado de São Paulo, 

tendo sido originalmente sob o governo de Getúilio Vargas, pois, se tratava de uma 

estatal, implantada no Rio de Janeiro. Só em 1945, dois anos após sua inauguração 

é que foi transferida para a atual cidade e desde 1990, quando foi adquirida pelo 

Grupo brasileiro Iochpe, passou a se chamar AmstedMaxion, produzindo até hoje 

fundidos e rodas ferroviárias para atender o mercado nacional e internacional desse 

segmento. 

No início de suas operações grande parte dos vagões eram produzidos com 

madeira devido à escassez do aço pois, não havia a disponibilidade em larga escala 

de chapas de aço e para utilização tinham de ser importadas dos Estados Unidos,  
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em 1948 com tecnologia já desenvolvida passou a produzir vagões de aço, 

impulsionada por um mercado em expansão.  

Outros fatores colaboraram para o desenvolvimento do mercado siderúrgico 

como o crescimento da agricultura, com a necessidade de desenvolvimento de 

novos maquinários para trabalho no campo, por conta da indústria de minério que 

precisava de grandes equipamentos para operar nas minas e na movimentação do 

minério extraído, na movimentação e escoamento dos grãos produzidos e 

exportados e na indústria naval que com a crescente globalização cresceu 

consideravelmente levando nossos produtos fabricados para outros produtos, bem 

como na construção dos navios para transbordo destas cargas. 

Mesmo no que tange a vida cotidiana, com o desenvolvimento das novas 

aplicações para o aço, novos produtos passaram a ser fabricados e desenvolvidos 

visando o bem-estar da população. O setor de construção civil passou a se valer de 

bens que tornaram seus processos mais simples e viáveis garantindo um avanço 

rápido das cidades e nos grandes centros. 

Na indústria brasileira atual, as siderúrgicas têm se esforçado e enfrentado 

grandes desafios de forma a se manter competitivas frente aos concorrentes, sejam 

eles nacionais ou internacionais, a globalização que outrora colaborou para a 

expansão deste mercado, também passou a exigir um esforço maior no sentido de 

propor estratégias que assegurem processos mais robustos, com nível de qualidade 

superior a custos baixos. Tal visão exige que rotineiramente projetos sejam 

implantados buscando melhorias que garantam a produção, manutenção no 

mercado e mesmo o crescimento do negócio. 

Neste contexto, utilizando como base a linha de pesquisa: Projeto de Produto 

do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Design Tecnologia e Inovação, 

Mestrado Profissional do Centro Universitário Teresa D’Ávila, o presente projeto visa 

reduzir o ciclo de Normalização das travessas ferroviárias fundidas, com o intuito de 

reduzir custos com gás natural e ainda aumentar a capacidade produtiva dos fornos 

e aumentar a rentabilidade do produto em questão. 
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1.1 Justificativa 
 
 

O projeto realizado em parceria com uma das maiores siderúrgicas do Brasil, 

tem como finalidade e contribuição a melhoria do seu processo de Normalização na 

fabricação de travessas ferroviárias fundidas em aço carbono. 

Por meio de observações realizadas no processo produtivo , percebeu-se que 

o tempo de ciclo utilizado anteriormente reduzia a capacidade dos fornos, bem como 

gerava ao negócio o despesamento de recursos financeiros que poderiam ser 

utilizados em outros processos ou mesmo colaborar com a redução dos custos 

operacionais. O novo design do produto dará ao negócio uma maior capacidade 

produtiva e um produto com a mesma qualidade sendo produzido em menos tempo 

e com uma maior rentabilidade. 

 
 
1.2 Objetivo Geral 

 
 

Desenvolver um método que reduzisse o tempo de ciclo do processo de 

normalização das travessas fundidas em aço carbono, por meio de uma inovação na 

Engenharia de Processo, de modo a garantir reduções no consumo do gás e 

aumentar a capacidade e disponibilidade do forno de normalização de modo que 

num mesmo período de tempo, utilizado anteriormente, outras peças pudessem 

também ser normalizadas. 

 
 
1.2.1 Objetivos Específicos 
 
 

 Pesquisar em normas internacionais as práticas adotadas para tempos de 

normalização, aplicar na prática os tempos e métodos pesquisados, adequando-os à 

realidade do negócio em questão; 

 Analisar se os resultados obtidos atendem os níveis de qualidade exigidos 

pelos clientes e as normas vigentes. 
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1.3 Contribuição do Trabalho 

 
 

O projeto realizado em parceria com a primeira Fábrica Nacional de Vagões 

teve como objetivo primeiro o aumento da capacidade produtiva do forno de 

Normalização visando um melhor aproveitamento dos tempos, disponibilidade do 

equipamento para tratamento de outros produtos e melhoria do processo.  

Os processos anteriores eram baseados nas exigências de alguns clientes, 

seguindo normas internacionais disponíveis, visto que nacionalmente não eram 

encontradas normas que estabelecessem os padrões mínimos a serem seguidos.  

Por meio de análises diretas do processo produtivo de alguns produtos, 

notou-se que havia um excesso dos tempos dos ciclos, excedendo o tempo 

estipulado pelas normas vigentes relativas ao assunto, optando por manter nos 

fornos por um tempo maior os produtos, objetivando uma melhor qualidade no 

produto final.  

Dentre as lacunas observadas no processo produtivo adotado, os custos 

relacionados ao gás natural utilizado para manutenção dos fornos em operação 

representava 80% dos gastos da área, fazendo com que a organização dispensasse 

sem necessidade um recurso valioso que poderia ser utilizado em novos processos 

ou mesmo na melhoria dos já existentes.  

Baseando-se no conceito de Design e sua proposta de inovação, optou-se 

por redesenhar o processo de forma que as exigências de qualidade de seus 

clientes fossem atendidas, a capacidade do forno aumentada e obtendo-se desta 

forma uma economia de recursos seja pelo aumento da robustez ou mesmo pela 

aceleração dos processos, tomou-se como base o design de projeto de produto. 

A inovação do processo trouxe à organização uma visão maior de seus 

processos, alterando padrões enxergados como robustos, oferecendo e agregando 

valores, conferindo à organização a manutenção num mercado competitivo e 

exigente que preza pela qualidade e acima de tudo pelo preço ofertado. 
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2 Referencial Teórico 

 
 
2.1 Projeto de Produto 
 
 

Na atualidade muito se tem discutido acerca do Desenvolvimento de 

produtos, de forma estruturada e funcional. Dentro de uma empresa o setor de 

projetos desenvolve importante função que é a de oferecer ao cliente o produto 

desejado e de forma planejada. O foco desta área se divide em desenvolvimento de 

novos produtos e na inovação dos já existentes, segundo Baxter: 

 

A inovação é um ingrediente vital para o sucesso dos negócios. A economia 
de livre mercado depende de empresas competindo entre si, para superar 
marcas estabelecidas por outras empresas. As empresas precisam 
introduzir continuamente novos produtos, para impedir que empresas mais 
agressivas acabem abocanhando parte de seu mercado (BAXTER, 2008, p. 
1). 

 

O processo de inovação muitas vezes está também ligado a uma 

necessidade do próprio negócio em otimizar seus processos e recursos de modo a 

reduzir custos ou tornar seus produtos mais atrativos do ponto de vista econômico.  

 

Figura 1: Visão do Modelo Unificado de Referência-MUR 

 

  Fonte: Rozenfeld, 2006.  
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O Processo de Desenvolvimento do Produto–PDP, é estruturado com base na 

realidade do negócio onde será desenvolvido. Um dos modelos mais utilizados é o 

de Rozenfeld, conhecido como MUR–Modelo Unificado de Referência, composto  

por três macrofases: Pré-desenvolvimento, Desenvolvimento e Pós 

Desenvolvimento, conforme Figura 1. 

Na primeira fase de Pré Desenvolvimento, é onde acontece o PEP – 

Planejamento Estratégico de Produtos. Neste ponto são alinhados o portfólio de 

produtos com o planejamento estratégico do negócio.  

Na macrofase de Desenvolvimento são realizadas de fato as fases 

efetivamente relacionadas às atividades de projeto. As fases são determinadas pela 

Engenharia de Produto em conformidade com a Engenharia de Processos seguindo 

uma série de etapas que podem ser sobrepostas ou seguidas individualmente. 

A última macrofase, a de Pós-Desenvolvimento é a que ocorre após o 

Desenvolvimento, sendo responsável pelo acompanhamento do Produto, sua 

manutenção e mesmo sua descontinuação no mercado. Segundo Romeiro Filho e 

colaboradores (2010), há uma série de fatores que asseguram o sucesso de uma 

empresa no processo de desenvolvimento de produto: 

 

Figura 2: Fatores importantes para o sucesso em desenvolvimento de 

Produtos 

 

Fonte: Romeiro Filho e Colaboradores, 2010. 
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Esses fatores interferem de forma significativa no desenvolvimento do produto 

e corroboram para o bom andamento do projeto em todas as suas etapas, quanto 

maior a participação desses, maiores chances o desenvolvimento terá em obter 

êxito. 

 
 
2.2 Baxter 
 
 

Em sua obra, Baxter descreve o caminho a ser percorrido no Projeto de um 

Produto, passando por sua estratégia, análise, desenvolvimento, chegando ao 

produto em si, bem como as ferramentas disponíveis para darem suporte à tomada 

de decisão.  

Nesta busca pela criação ou inovação do produto há que se analisar as 

oportunidades que estão disponiveis, “A seleção da melhor oportunidade de 

produtos exige análise de todas as informações disponíveis, o agrupamento em 

propostas específicas e a escolha daquela que melhor se adapte à missão da 

empresa” (BAXTER, 2008, p. 142). 

Destaca a inovação como um dos caminhos primordiais no desenvolvimento  

de novos produtos e este ligada ao design que segundo Ferroli e Librelotto (2016, p. 

198): “Projeto ou design pode ser entendido como o caminho percorrido desde o 

momento da concepção de uma ideia (dimensão abstrata) até o instante da 

materialização desta ideia sob a forma de um produto (dimensão concreta)”. 

 
Figura 3: Comparativo de Design e Projeto 

 

Fonte: Romeiro Filho e Colaboradores, 2010. 
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O Design, em português, possui significado semelhante a projeto, conforme 

Figura 3. É importante sob esta ótica interpretar o papel do Design no 

desenvolvimento e inovação de produtos, que através de uma série de ferramentas 

e estratégias viabiliza a idealização e a prototipagem de produtos e processos. 

Vê-se que não só em português mas em outros idiomas que esta congruência 

no significado também ocorre. O mesmo pode-se dizer da ligação que há entre o 

design e a inovação, de acordo com Pinheiro e Colaboradores (2005, p. 12): 

“Alternativa intermediária adotada pelas empresas para enfrentar os problemas 

presentes e os riscos futuros, através do desenvolvimento de novos produtos 

direcionados para as necessidades do mercado”, é através da inovação que o 

mercado oferece produtos com diferenciais ímpares e aspectos e métodos 

inovadores. 

 

FIGURA 4: Quadro de referência geral com base na inovação em design 

 

Fonte: Pinheiro e Colaboradores, 2015. 

 

Conforme exposto na figura 4, do ponto de vista do Design as empresas são 

a fonte de propulsão social, e o mercado se encarrega da difusão, o que diferencia o 

design da inovação é que as inovações propostas se encarregam de olhar para os 

problemas futuros e presentes, sendo assim:  
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A definição de inovação em design sugere, portanto, que a novidade, 
advinda da criatividade, não é necessariamente uma forma de mover-se 
antecipadamente para o melhor cenário futuro, mas sim um atalho que 
conecta as diferentes capacidades empresariais às necessidades 
comerciais em ambas as direções temporais. Desse modo, é inovador 
empregar os recursos empresariais para lançar o presente ao futuro, 
elaborando novos produtos ou funcionalidades para conquistar ou revelar 
desconhecidos interesses individuais, mas também é inovador aproximar o 
futuro do presente, agilizando a disponibilização de novos produtos para 
suprir as atuais demandas culturais (PINHEIRO et al 2005, p. 368). 

 

Neste contexto, destaca-se que os designers são responsáveis por ligarem os 

interesses individuais aos interesses coletivos. São considerados projetos, produtos 

ou ideias inovadoras aquelas capazes de serem vistas como importantes e de valor, 

mesmo por grupos de interesses divergentes dentro de uma empresa. 

 
 
2.3 Metaprojeto 
 
 

O termo Metaprojeto é definido como: 

 

A literatura apresenta diferentes interpretações para a abordagem desse 
tema, decorrentes dos sentidos atribuídos ao termo design. A agregação do 
prefixo meta, traduzido pelas preposições além, entre, com, depois, entre 
outras, justapõe a esse termo o sentido de mudança, transformação, 
sucessão, transcendência ou reflexão, o que traz uma ordem complementar 
de polissemia, ainda maior aos termos em questão (BENTZ E FRANZATO, 
2016, p. 2). 

 

O termo foi desenvolvido e ampliado por Van Onck (1965), que em sua visão 

descrevia o metaprojeto como um processo de natureza projetual, considerando 

com isso o próprio design como matéria de projeto. Desta forma, ele fundamentou o 

conceito de metaprojeto como: “Do design para o metaprojeto, não muda a natureza 

projetual do processo, mas muda o nível e matéria da ação projetual, logo muda seu 

resultado” (VAN ONCK, 1965, p. 29). O metaprojeto foca-se no movimento, não no 

que o produto é, mas no que ele se movimenta e se projeta no sentido de vir a ser. 

Com isso o metaprojeto é situado no contexto do design estratégico, visto 

como forma de o design colaborar para o desenvolvimento das estratégias 

organizacionais. Vassão (2010, p. 94), concorda com Van Onck no sentido de ser 

um método que estrutura um ambiente, no qual é possível desenvolver processos de  



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

20  

 

projeto, bem como o metaprojeto é visto como uma possibilidade interpretativa e 

metodológica para a abertura do processo de design.  

 
 
2.4 Processo de Fundição 
 
 

Considera-se como fundidos de aço os produtos oriundos do vazamento de 

metal na forma líquida, seguindo composição e padrões especificados. Advinda de 

Arquimedes, tal tecnologia de fundição deriva do princípio clássico, onde: “O líquido 

toma forma o vaso que o contém” (CARNIN, 2008).  

Neste caso, os vasos são conhecidos como moldes, podendo ser fabricados 

em grafite, considerados como permanente, e os em areia, não permanentes, pelo 

fato de serem destruídos após o vazamento. Esta definição do molde se dá de 

acordo com as necessidades do produto ou especificações do cliente. Dentro destes 

moldes são posicionados os machos de forma que furos ou reentrâncias da peça 

não são preenchidas pelo aço. 

O processo de fundição se dá conforme apresentado na Figura 6, iniciando-se 

na modelação em que os ferramentais ou modelos são adequados de acordo com 

as especificações e design do produto, podendo ser confeccionados em madeira, 

isopor, plástico ou metal. 

Segundo Moro e Auras (2007, p. 7) este processo consiste em: “Construir um 

modelo de madeira, metal, plástico, gesso com o formato da peça a ser fundida”, de 

acordo com projeto do produto definido e elaborado pela Engenharia de Produto. 

Após o posicionamento do modelo na linha inicia-se a preparação do molde. 

Um molde de areia precisa de algumas características tecnológicas de modo a 

assegurar a qualidade do produto após o vazamento do aço, como refratariedade, 

permeabilidade, estabilidade térmica, desmoldabilidade, etc.  

No processo de moldagem são incorporados à areia de sílica ou cromita, 

catalisadores, resinas e óxido de ferro de modo a garantir estas características. 

Após a confecção dos moldes eles são pintados com tinta de zirconita de modo a 

garantir e facilitar o processo de desmoldagem.  
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Os machos seguem um processo de fabricação similar ao dos moldes, 

confeccionados em material resistente que permite que suportem ao processo de 

vazamento. Entretanto devem ser quebráveis permitindo que sejam separados da 

peça fundida, o macho é considerado o negativo da peça.  

 
Figura 5: Forno elétrico a arco utilizado para o processo de fusão do aço em 

grandes siderúrgicas. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Fonte: Hassman, 2016. 

 

O processo de fusão “É o aquecimento do metal sólido (matéria-prima) até o 

estado líquido” (MORO; AURAS, 2007, p. 7), este metal é fabricado a partir da fusão 

de sucatas metálicas ou minério de ferro, com o coque e o calcário (carbonato de 

cálcio).  

Os fornos elétricos a arco são bastante utilizados para fabricação de aço em 

larga escala. Segundo Silva (2011, p.75): “O arco nada mais é que uma coluna de 

potência radiante, com flexibilidade física, cujos diâmetros e comprimentos são 

fixados pelos parâmetros elétricos de alimentação”. Na Figura 5 o parâmetro elétrico 

de alimentação são os eletrodos, que em contato com o banho ou sucata produzem 

tensão.  

Após a fusão ocorre o vazamento que pode se dar de várias formas, por 

pressão, a vácuo, centrifugação ou gravidade, sendo este último considerado o mais 

barato entre os apresentados. No vazamento o metal em estado líquido é inserido  
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no molde a uma vazão controlada e com temperatura adequada (SCHEUNEMANN, 

2005). 

 

Figura 6: Processo produtivo de uma siderúrgica, desde o estoque de sucata 
até a expedição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rollo, 2015. 

 

Após o resfriamento e solidificação da peça vazada acontece a 

desmoldagem, que pode se dar de forma manual ou mecânica, consituída 

basicamente por uma mesa vibratória, onde os moldes são colocados e agitados de 

forma a separar a peça da areia que retornará ao processo por meio de um sistema 

centrífugo. Desta forma a peça estará pronta para os demais processos, que serão 

apresentados neste estudo em separado. 

Os processos seguintes como corte e quebra de canais, retirada dos 

massalotes, rebarbação e o próprio acabamento em si, dependerão da qualidade do 

produto vazado, sendo este um ponto de grandes estudos de modo a assegurar a 
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 qualidade e o resultado do produto acabado. 

 

2.4.1 Características dos Aços Carbono e Baixa Liga 

 
 

Em sua obra Chiaverini (2005, p. 22) define aço como “Uma liga ferro-carbono 

que contém 0,008 % a 2,11 % de teor carbono”, onde 0,008 %, limite inferior, 

corresponde à máxima solubilidade do carbono à temperatura ambiente e 2,11 %, 

limite superior, corresponde à máxima quantidade de carbono que se dissolve a 

1140 °C: 

 

O ferro é o elemento mais importante na constituição do aço, seguido do 
carbono. Sendo assim quanto mais elevada a porcentagem de carbono no 
aço tanto maior será o limite de ruptura, o limite de escoamento e a dureza. 
Um elevado teor de carbono propicia a têmpera, ao passo que proporciona 
baixa soldabilidade e conformabilidade (MILAN e Colaboradores, 2014, p. 
19). 

 

Conforme a concentração de carbono o aço pode ser dividido em três 

grandes grupos: baixo teor de carbono nível inferior a 0,2%, médio teor de carbono 

de 0,2% a 0,5% e alto teor de carbono, superior a 0,5%. Já os aços liga, 

provenientes da composição entre um aço carbono e determinados elementos de 

liga, se dividem em baixo teor de liga inferior a 8% e alto teor de liga superior a 8%.  

Segundo Milan e Colaboradores (2014, p. 73) “O limite inferior consiste na 

maior solubilidade de carbono no ferro e consequentemente o limite superior é a 

máxima quantidade de carbono que se dissolve no ferro”, ao carbono juntam-se 

alguns elementos residuais provenientes de alguns processos de fabricação 

industrial. 

Os materiais fabricados em ligas Ferro-Carbono são bastante utilizados 

comercialmente, devido à grande variação de materiais que pode-se obter alterando 

apenas a quantidade de carbono presente na composição. Isto garante uma 

variedade de propriedades obtidas levando-se em conta os tratamentos térmicos 

disponíveis. Estas transformações são possíveis através do teor de carbono 

presente e da temperatura praticada. 
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No diagrama Ferro-Carbono a presença destas duas variáveis, teor de 

carbono e temperatura, ganham destaque, visto que em função delas ocorrem todas 

as transformações, seja em função da modificação dos níveis de carbono, seja no 

aumento ou diminuição da temperatura. Na Figura 7 vê-se um esquema da 

classificação e do arranjo das ligas metálicas. 

 
Figura 7: Classificação das Ligas Metálicas Ferrosas de acordo com o teor de 

carbono 

 

Fonte: Hassman, 2016. 
 

No aço-carbono os níveis de especificação do enxofre, manganês, silicio e 

fósforo são necessários, emboram sejam considerados residuais, oriundos das 

matérias-primas utilizadas. Comumente o manganês é introduzido no aço líquido 

como medida de contenção aos efeitos deletérios do enxofre. 

Em geral, os aços baixa liga contém, de acordo com Belchior (2015, p. 38): 

“Além do carbono outros elementos adicionados deliberadamente de forma a 

aprimorar propriedades físicas e/ou resistência à corrosão (geralmente até um 

conteúdo total na liga de 8%)”. Desta junção dos elementos de liga é possível obter 

através do processo de tratamento térmico uma gama de propriedades mecânicas e 

microestruturas.  
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É válido salientar que um elemento de liga pode ser modificado sob influência 

de outros elementos, de forma que estas inter-relações devem ser severamente 

analisadas, bem como as potenciais alterações na composição do aço (ASM 1995).  

 
Figura 8: Influência dos elementos nas propriedades do aço 

 

Fonte: CIMM, 2019. 
 

 

Na Figura 8, vê-se a ação das principais ligas no processo de incremento das 

propriedades do aço-carbono. Além das principais listadas na figura anterior, há 

ainda a ação de ligas como o Cobalto e o Boro. O Cobalto é importante, pois 

mantém a dureza durante o revenimento, mas reduz a temperabilidade, enquanto o  
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Boro aumenta a temperabilidade e pode ser utilizado em consonância com o 

molibdênio para aumentar à resistência à tração.  

Há uma divisão dos aços baixa liga: 

 

Em duas classes de acordo com o uso: aqueles utilizados em peças 
estruturais de resistência, temperabilidade e tenacidade aumentadas, e os 
resistentes ao desgaste, abrasão ou ataque corrosivo sob condições de 
trabalho em baixa ou alta temperatura. Pode não haver uma nítida distinção 
entre as duas classes, porque muitos aços servem a ambas (BELCHIOR, 
2015, p. 45) 

 

Com a crescente necessidade da diminuição do peso dos produtos, 

atualmente muito se tem investido na procura dos aços baixa liga fundidos, 

desenvolvidos para fornecer características semelhantes ou melhores do que as 

disponíveis hoje, possuindo propriedades mecânicas com limite de escoamento 50% 

acima e um limite de resistência 40% superior do que os aços carbono, com uma 

resistência ao impacto e uma ductilidade pelo menos semelhante a aços sem liga 

(MOURÃO, 2011). 

 
 
2.5 Tratamentos Térmicos 
 
 

A maior parte dos aços carbonos fundidos, alta e baixa liga, produzidos 

atualmente são tratados termicamente antes de serem colocados em serviço, 

buscando-se uma melhora das propriedades mecânicas particulares (BELCHIOR, 

2015). O tipo de tratamento é escolhido em função do tipo da liga, bem como das 

condições de serviço a que o produto será submetido. 

 

Os procedimentos convencionais de tratamento térmico para produção de 
aços martensíticos envolvem normalmente o resfriamento rápido e contínuo 
de uma amostra austenitizada em algum tipo de meio de resfriamento 
rápido (têmpera), tal como a água, o óleo ou o ar (CALLISTER, 2013, p. 
285) 

 

É valido ressaltar que 3 fatores são decisivos no processo de tratamento 

térmico dos aços: Composição da liga, tipo e meio do resfriamento e tamanho e 

forma da amostra. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

27  

 

Sobre a composição da liga, ao comportamento que possui de se transformar 

em martensita, por meio de um tratamento de têmpera específico, está ligada a um 

parâmetro conhecido como enrijecimento. Segundo Callister (2013, p. 286): “Se trata 

da habilidade de uma liga em ser endurecida pela formação de martensita como 

resultado de um dado tratamento térmico”, não podendo ser confundida com dureza, 

que se trata de resistência à endentação. 

A escolha de um tratamento específico dependerá das condições finais 

desejadas ao material e a posterior aplicação, sob o compromisso do menor custo 

de processamento. Para aços, as principais temperaturas de tratamento são 

baseadas nas temperaturas críticas de transformação durante aquecimento e 

resfriamento. 

Para tratamento das ligas ferrosas são utilizados dois tipos de tratamentos, os 

isotérmicos, de austêmpera e têmpera, e os de resfriamento contínuo. De acordo 

com Milan e Colaboradores (2014, p. 67) são: “Têmpera; revenimento ou alívio de 

tensões; homogeneização; recozimento; recozimento subcrítico; esferoidização e 

normalização”. Estas duas classes de tratamentos térmicos são diferenciadas pelo 

modo de resfriamento, onde nos tratamentos isotérmicos são percebidos um ou 

mais patamares de temperatura, enquanto no contínuo o resfrimento se dá de forma 

ininterrupta, sem mudanças marcantes na taxa de resfriamento.  

 

Figura 9: Tratamento Isotérmico e Resfriamento Contínuo, comparando os 
tratamentos em virtude da queda da temperatura e do tempo de resfriamento 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Milan e Colaboradores, 2014, p. 56 
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Na Figura 9 o diagrama demonstra a diferenciação entre as duas classes de 

tratamento térmico. Observa-se que no resfriamento contínuo há uma queda brusca 

da temperatura em um curto espaço de tempo. Já no tratamento isotérmico há 

depois de um certo tempo uma estagnação no processo de resfriamento, mantendo-

se assim por um período e voltando a decair até o resfriamento total. 

O teor de carbono e o tipo de tratamento térmico a ser adotado, definirão qual 

será a temperatura inicial de aquecimento, para isso podem-se utilizar vários tipos 

de fornos, por indução, a arco elétrico, por resistência elétrica, etc. 

 
 
2.5.1 Normalização 
 
 

O processo de Normalização, de acordo com a norma AAR–Associação 

Americana de ferrovias–M201-Manual of Standards and Recommended Practices,  

que inclui todas as normas, especificações e práticas em seu item 5.2, descreve que 

o tratamento térmico, chamado de normalização, consiste em aquecer 

uniformemente o fundido a uma temperatura acima da faixa de transformação e 

manter durante o tempo adequado para a completa austenitização e refino dos 

grãos, seguido de resfriamento ao ar até a temperatura abaixo de 371 ºC. 

Segundo Milan e Colaboradores: 

 

A normalização produz uma estrutura quimicamente mais homogênea e de 
grãos austeníticos mais refinados do que o recozimento, resultando em uma 
estrutura de perlita fina e, no caso dos aços hipereutetóides, também em 
uma distribuição mais uniforme de carbonetos esferoidizados. O aço 
normalizado apresenta maior resistência mecânica e menor ductilidade do 
que o recozido e menores níveis de tensão interna do que o aço temperado 
e revenido (MILAN e COLABORADORES, 2014, p. 62). 

 

No caso dos aços hipoeutetóides, considera-se que a temperatura de 

aquecimento ultrapasse a linha A3, este processo objetiva refinar a granulometria 

das peças fundidas, sendo também adotada com procedimento anterior à têmpera e 

o revenido, para obtenção de uma estrutura mais uniforme e homogênea.  

Após o processo de normalização, o aço apresenta uma maior resistência 

mecânica e, se comparado a outros processos como o recozimento, se torna menos 
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dúctil e se comparado ao aço temperado e revenido se mostra com menores níveis 

de tensão interna.  

 

Figura 10: Faixa típica de normalização para aços carbono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Milan e Colaboradores, 2014. 
 

Após o aquecimento, no processo de normalização, a peça deverá ser 

resfriada de forma lenta, ao ar livre (CHIAVERINI, 2005), de modo a eliminar a 

estrutura dendrítica e possíveis tensões resultantes das diferentes velocidades de 

resfriamento de cada seção do fundido (SILVA, 2011). 

No processo de pós-normalização os fundidos devem ser colocados em 

bandejas permitindo a livre circulação do ar ao redor de cada peça, enquanto ocorre 

o resfriamento (BELCHIOR, 2015). Como resultado da normalização obtém-se uma 

mistura de ferrita e perlita, com baixa incidência de tensões residuais, nenhuma 

distorção, sendo utilizado em atendimento às várias especificações determinadas 

para fundidos. 
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Os fornos para normalização de aços em geral obtém sua fonte de 

aquecimento da energia elétrica, óleo ou gás, em grandes indústrias em geral, são 

alimentados a gás, com grandes dimensões, contruído com chapas de aço-carbono, 

com diferentes espessuras, cujo isolamento pode ser feito com material refratário 

cerâmico ou lã de rocha, evitando a perda e assegurando que o forno mantenha o 

calor em seu interior.  

Na parte externa possuem um carro de transferência que carrega e 

descarrega o forno, os materiais a serem normalizados são colocados em grandes 

grades permitindo que seu carregamento seja realizado por pontes rolantes 

facilitando a manipulação e disposição da melhor forma de modo a garantir a 

otimização do espaço interno do forno. 

 
 
2.5.2 Encharque 

 
 

O encharque se refere ao tempo em que o material é mantido em um patamar 

de temperatura, após o aquecimento do aço até o campo austenítico, e na 

sequência resfriado ao ar de forma calma ou levemente agitada. 

Na Figura 11 demonstra-se no ponto B o período de encharque a qual o 

material em normalização é submetido e mantido por um determinado tempo. 

 
Figura 11: Faixa típica de normalização para aço carbono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
       Fonte: Milan et al, 2014. 
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Este período varia de acordo com o processo adotado pela indústria ou em 

função do tipo de material a que esteja submetido. É no período de encharque que 

ocorre a “homogeneização da temperatura e a dissolução do carbono em ferro-

gama” (SCHEID, 2019, p. 38). O encharque está presente em todos os tipos de 

tratamentos térmicos. 

 
 
2.5.3 Têmpera dos aços carbono 
 
 

No tratamento de têmpera objetiva-se a obtenção de maiores resistências e 

durezas. Para isso a peça fundida é austenitizada acima da temperatura crítica 

superior e em seguida resfriada rapidamente evitando a formação da perlita e ferrita 

(BELCHIOR, 2015). 

O processo de resfriamento varia de acordo com a composição química e a 

espessura da peça. Segundo Cunha, a temperabilidade da peça se refere (2012, p. 

11): “A capacidade de um aço para ser transformado parcialmente ou 

completamente a partir da austenita para martensita a uma dada profundidade 

quando resfriado sob condições prescritas”, são utilizados como meio de têmpera: 

óleo, soluções de salmoura, soluções de água e polímero. 

Comumente o resfriamento à base de óleo é utilizado nos aços alto carbono 

enquanto se quer evitar a formação de trincas, devido à velocidade de resfriamento 

do óleo ser inferior à da água. No caso do resfriamento a óleo obtém-se uma perlita 

fina com dureza elevada, maior do que a resfriada em água. 

 

A maior parte das ligas ferrosas usadas em aplicações de engenharia 
apresentam teores reduzidos de elementos de liga. Isto obriga a utilização 
de meios de têmpera mais severos, tais como a água, e que resultam em 
altas taxas de resfriamento. Por esta razão, o termo têmpera também pode 
ser associado a qualquer operação que envolva o resfriamento rápido de 
um material, ferroso ou não (SPINELLI e COLABORADORES, 2014, p. 57). 

 

O processo de resfriamento ocorre de forma controlada, permitindo o controle 

da transformação da austenita, para a martensita. A dureza máxima obtida em um 

aço temperado, é controlada pela concentração de carbono com um resfriamento a
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uma taxa maior ou igual do que a taxa de resfriamento crítica para a liga 

(BELCHIOR, 2015).  

No que tange os processos de tratamento térmico, há ainda o revenido, que 

se trata do processo de um aço já endurecido “Até uma temperatura crítica inferior, 

de modo a conseguir algum amolecimento, e em seguida resfriá-lo ate à temperatura 

ambiente” (BELCHIOR, 2015, p. 53), o objetivo deste processo é a redução da 

dureza e alívio de algumas tensões, é possível a obtenção de uma maior ductilidade, 

diferente das peças somente normalizadas. 

Este tratamento ocorre na faixa de 175 °C a 700 °C e foi verificado que em 

alguns aços há a redução da tenacidade comprovada por meio de ensaios de 

impacto, isto em processos de revenimento ocorridos em temperaturas entre 200 °C 

e 400 °C. Tal fragilização é conhecida como “fragilidade da martensita revenida”. 

Esta fragilização pode ser evitada aplicando o revenimento acima de 575 °C e/ou 

controle da composição química. 

 
 
2.6 Microconstituintes presentes no aço 
 
 

Segundo Callister (2013, 267): “ Uma fase pode ser definida como uma 

porção homogênea de um sistema que possui características físicas e químicas 

uniformes”. Essencialmente cada material possui características físicas diferentes e 

sua análise micrográfica revela constituintes e fases.  

Na Figura 12, onde são apresentadas as estruturas de aço de acodo com o 

tipo de resfriamento utilizado pode-se perceber: 

a) Austenita (ϒ) – Existe entre as temperaturas de 912 a 1495 °C, constituída 

por cristais cúbicos de face centrada (CFC), possui resistência de tração de 100 

kgf/mm2,um alongamento de 30% e uma dureza de 300HB. No processo de 

tratamento térmico a temperatura do aço é elevada até que o aço esteja 

austenitizado, conferindo à austenita o ponto de partida para as transformações que 

acontecerão durante a etapa de resfriamento. 

b) Ferrita (α) – Possui pequenas quantidades de carbono em solução, sua
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estrutura é cúbica de corpo centrado (CCC), resistência à tração de 30kgf/mm2, 

alongamento de 35% e uma dureza baixa de 80 a 90HB, sua micrografia se 

apresenta como grãos brancos e marcados por finos contornos pretos. 

c) Cementita – Segundo Chiaverini (2005), é o nome dado ao carboneto de 

ferro, Fe3C, com 6,67% de C e 93,33% de Fe. Caracteriza-se por ser muito 

quebradiça e dura, devido aos altos teores de carbono, possui uma dureza que vai 

até 700HB. 

d) Perlita – Composta por ferrita (88,5%) e de cementita (11,5%), por conta 

desta constituição sua dureza é intermediária entre estas, aproximadamente 250HB, 

sendo marcada por uma resistência à tração em torno de 75kgf/mm2 e um 

alongamento de 15%. 

e) Bainita – acontece como resultado da transformação isotérmica da austenita 

no ponto de temperatura de resfriamento do banho entre 250 e 500 °C. Sua dureza 

vai de 40 a 60 HRC. 

f) Martensita – Caracteriza-se por uma solução sólida, supersaturada de 

carbono em ferro alfa, estruturalmente é o constituinte da têmpera dos aços, essa 

supersaturação causa uma distorção de rede, conferindo ao aço alta dureza. Sua 

resistência à tração é de 170 a 250kgf/mm2, alongamento de 0,5% e uma dureza 

HRC entre 50 e 60.  

 
Figura 12: Estrutura do aço após completa austenitização em diferentes 

resfriamentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Cunha, 2012. 
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Na Figura 12 vê-se um esquema demonstrando de que forma estas fases 

acontecem no processo de tratamento térmico e de que forma o resfriamento 

interfere na existência de cada uma delas: 

Neste diagrama é possível visualizar de que forma a interferência da 

temperatura e o resfriamento agem na microestrutura e propriedades dos aços. Por 

exemplo, se o resfriamento for realizado em água de forma muito rápida toda a 

austenita se transforma em martensita, dando origem a uma estrutura extremamente 

dura, desta forma os aços bruscamente resfriados possuem maior dureza. 

A transformação de fases pode acontecer por três formas: 

a) Recristalização e crescimento de grãos; 

b) Solidificação de um metal duro; 

c) Transformações alotrópicas. 

Acerca da importância do diagrama de fases, Callister afirma: 

 

A compreensão dos diagramas de fases para sistemas de ligas é 
extremamente importante, pois existe uma forte correlação entre 
microestrutura e as propriedades mecânicas, e o desenvolvimento da 
microestrutura de uma liga está relacionada às características do seu 
diagrama de fases. Adicionalmente, os diagramas de fases fornecem 
informações valiosas sobre fusão, fundição e cristalização, entre outros 
fenômenos (CALLISTER, 2013, p. 185). 

 

Por meio da análise da microestrutura de uma liga é possível verificar quantas 

fases estão presentes, bem como a análise de seus contornos de grãos, permitindo 

analisar de forma completa sua estrutura. Na Figura 13 vê-se um exemplo de 

Diagrama FeC , cuja composição química se apresenta definida. 

Este diagrama de fases, também conhecido como diagrama de equilíbrio, 

relaciona composição química, quantidade de fases em equilíbrio e temperatura. 

Pode ser comparado com um mapa que mostra quais são as fases mais estáveis 

nas diferentes composições, pressões e temperaturas. 

Existe uma relação direta entre as microestruturas dos materiais, suas 

propriedades e estes dois se relacionam diretamente com o diagrama de fases. 
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Figura 13: Diagrama FeC demonstrando os vários teores de carbono 

 
Fonte: Cunha, 2012. 

 

No Diagrama de Fe-C verifica-se em sua extremidade direita a composição de 

carbeto de ferro ou cementita. O ponto A refere-se ao ponto de fusão do ferro puro, 

o ponto C a 1148 °C, com 4,3% de C, corresponde a uma liga eutética que é a que 

possui mais baixo ponto de solidificação ou de fusão.  

Nas ordenadas pode-se perceber as temperaturas de aquecimento, as 

temperaturas máximas vão até à região da austenita que, em geral é conhecida 

como ponto de partida dos tratamentos térmicos. Nas abscissas observa-se o tempo 

decorrido entre a transformação da austenita e outras estruturas presentes na 

escala logarítmica. 

O Diagrama Ferro-Carbono é muito utilizado e estudado, devido à facilidade 

na compreensão da forma com que as variações no teor do carbono influenciam na 

obtenção de diferentes propriedades, favorecendo a fabricação dos mais variados 

aços, de acordo com as propriedades que se pretende alcançar. 
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2.6.1 Curvas TTT–Tempo Temperatura Transformação 
 
 

A sigla TTT–“Time-Temperature-Transformation”, ou Tempo-Temperatura-

Transformação é conhecida também como “IT–Isothermal Transformation”, 

Transformação Isotérmica. Trata-se do tratamento de solubilização a partir de 

pequenas amostras de aço, às temperaturas adequadas, seguidas de resfriamento 

rápido a partir da temperatura de austenitização em uma temperatura entre A3 e a 

de início da Martensita (Ms), totalizando a têmpera e com análise da microestrutura 

resultante.  

 

Os tratamentos isotérmicos são aqueles cujo processo de resfriamento 
apresenta pelo menos um patamar de temperatura, ao qual normalmente 
está associada a transformação isotérmica da austenita. Este tipo de 
tratamento é mais bem visualizado com o uso de diagramas que envolvem 
o tempo e a temperatura de transformação (SPINELLI E 
COLABORADORES, 2014, p. 272) 

 

Sobre este diagrama na Figura 14, é possível a análise de uma representação 

esquemática de um diagrama TTT, sendo representado o início, meio e fim do 

processo de transformação austenítica, bem como as temperaturas Ms, M50 e M90. 

 
Figura 14: Diagrama TTT demonstrando o processo de transformação das 

constituintes do aço. 

 

Fonte: Pantano, 2010. 
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Analisando o diagrama percebe-se que na curva 1 o aço após atingir 

temperatura superior à de austenitização, é resfriado até 600 °C, mantendo-se nesta 

faixa por um longo período de tempo, transformando a austenita em perlita.  

Na curva 2 há a representação de austêmpera, com o interrompimento do 

patamar quando 50% da austenita havia se transformado em bainita, observa-se 

que após atravessar as linhas Ms e M90, a austenita remanescente é transformada 

em martensita, permitindo a conclusão que à temperatura ambiente, tem-se como 

microestrutura final a bainita e martensita. 

Por fim na curva 3 há a ocorrência de um tratamento isotérmico de 

martêmpera, marcado pelo resfriamento brusco até o nível de uma temperatura 

acima de Ms, seguido de um tratamento isotérmico. O objetivo é o alívio parcial das 

tensões térmicas, oriundas de resfriamentos bruscos, bem como homogeneização 

da temperatura.  

 
 
2.6.2 Curvas CCT – Transformação em Resfriamento Contínuo 
 
 

Os diagramas de Transformação em Resfriamento Contínuo (CCT, 

“Continuous Cooling Transformation”), são utilizados para medirem e analisarem as 

transformações dos aços nos processos industriais por resfriamento contínuo. 

Utiliza-se um aparelho chamado de dilatômetro, onde o aço é austenitizado e 

resfriado a uma taxa de resfriamento constante, analisando-se as inclinações na 

curva do comprimento da amostra analisada. 

 
 
2.7 Propriedades Mecânicas dos Aços 
 
 

Os elementos de liga também influenciam nas propriedades mecânicas do 

aço, ou mesmo com a alteração do teor do carbono é possível obter essa mesma 

alteração, neste caso não apenas o carbono outros elementos também resultam em 

alterações, em especial os elementos intersticiais como o próprio carbono e o 

nitrogênio que é muito utilizado em aços austeníticos. 
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Por fim existem outras formas de modificar a resistência mecânica de um 

material, tais como o refino de grão e o encruamento, sendo que o primeiro ocorre 

basicamente por alterações na composição química e ciclos de trabalho 

termomecânicos, enquanto que o segundo ocorre por fatores como o trabalho 

mecânico e usinagem, onde a peça se deforma superficialmente.  

Percebe-se que materiais como o Nióbio quando adicionado ao aço numa 

ordem de 0,05% no aço promove o refino do grão, através do controle que acontece 

no crescimento do grão austenítico (SCHADE e COLABORADORES, 2012). 

 
 
2.7.1 Dureza 
 
 

Segundo Callister (2013, p. 114) dureza “Consiste em uma medida da 

resistência de um material a uma deformação plástica localizada (p. ex., a uma 

pequena impressão ou a um risco)”, ou seja, a capacidade que um material mais 

duro tem em riscar outro mais mole.  

A escala de dureza vai desde o talco com medida 1 até o diamante em 

escada 10.  

 

Ao longo dos anos foram desenvolvidas técnicas quantitativas de durezas, 
nas quais um pequeno penetrador é forçado contra a superfície de um 
material a ser testado, sob condições controladas de carga e de taxa de 
aplicação. A profundidade ou o tamanho da impressão resultante é medida 
a qual, por sua vez, é relacionada a um número de dureza; quanto mais 
macio for o material,maior e mais profunda será o número de índice de 
dureza (CALLISTER, 2013, p. 115). 

 

Os ensaios de dureza são os mais realizados por alguns motivos: são mais 

acessíveis pois, dispensam a necessidade de preparação de corpo de prova, não há 

a necessidade de destruição do material pois, a única deformação que a peça sofre 

é uma impressão e pode-se estimar outras propriedades mecânicas através da 

dureza.  
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Testes de dureza foram encontrados para ser muito útil para avaliação de 
materiais, controle de qualidade de processos de fabricação e esforços de 
pesquisa e desenvolvimento. A dureza, embora empírica na natureza, pode 
ser correlacionada à resistência à tração de muitos metais e ligas, e 
também é um indicador de usinabilidade, resistência ao desgaste, 
tenacidade e ductilidade (ASTM E384-16, 2016, p. 508). 

 

O ensaio de Dureza mais comum é o Rockwell (HR), em que se obtém um 

número de dureza da diferença entre uma carga inicial menor seguida por uma 

carga principal, como resultante tem-se a profundidade resultante desta penetração. 

Em geral, a carga inferior é de 10kg e as principais variam entre 60, 100 e 150. 

Nos ensaios de Dureza Brinell (HB) há também a aplicação de força por meio 

de um penetrador esférico duro, que pode ser de aço endurecido ou de carbeto de 

tungstênio, a diferença está nas cargas com padrões que variam de 500 a 3000g, 

em incrementos de 500g. A resistência de um material à deformação plástica em 

muitos materiais, está proporcionalmente relacionada à dureza e ao limite de 

resistência à tração. 

 
Figura 15: Ensaio de Dureza Vickers 

 
Fonte: DEMEC (UFPR), 2017). 

 
O ensaio de Dureza Vickers também utilizado como técnica de ensaio de 

Dureza, é conhecido como pirâmide de diamante. Neste ensaio as cargas aplicadas 

são muito menores do que nos ensaios Rockwell e Brinell pois, variam entre 1 e 

1000g, sendo designada como microdureza pois, após a impressão é necessária a 
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utilização de um microscópio para observação da medida. O número de dureza é 

designado por HV. 

Sobre a dureza Vickers: “O tempo normal de aplicação da carga varia de 10 a 

15 segundos. Quando a duração da aplicação da carga é diferente, indica-se o 

tempo de aplicação após a carga” (DEMEC, 2017, p. 35), como exemplo vê–se a 

representação: 350HV/15, o último número indica que a carga foi aplicada por 15 

segundos. 

 
 
2.7.2 Microestrutura 

 
 

Ao analisar a microestrutura de um material é possível entender o 

comportamento mecânico deste, através da análise do número de fases presentes, 

pelas suas dimensões e pela forma como estão arranjadas e distruibuídas. 

 

Figura 16: Diagrama da composição de uma liga Ferro-Carbono 

 
Fonte: Callister, 2013. 
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Na Figura 16 vê-se representação das microestruturas para uma determinada 

liga ferro-carbono com composição hipereutetóide, com faixas de Carbono de 0,76 e 

2,14%, percebe-se o resfriamento desde a região da austenita até abaixo da 

temperatura eutetóide. 

Tanto a microestrutura quanto as propriedades mecânicas dos aços podem 

ser afetadas por algumas variáveis como: velocidade do resfriamento após 

revenimento, temperatura do revenimento, composição do aço, impurezas e 

elementos de liga, estas variações podem ser percebidas por meio de ensaios e da 

análise da microestrutura em microscópios ópticos ou eletrônicos.  

De acordo com Colpaert (2008, p. 121), “Metalografia microscópica estuda os 

produtos metalúrgicos, com o auxílio do microscópio, visando a determinação de seus 

constituintes e de sua textura”. Para análise da amostra são realizados alguns 

procedimentos de preparo, como polimento e ataque químico adequados, com isso 

as diferentes fases podem ser visualizadas de acordo com as suas aparências.  

 

A microestrutura tem uma forte influência nas propriedades e na aplicação 
bem-sucedida de metais e ligas. A determinação e controle da 
microestrutura requerem o uso do exame metalográfico. A escolha 
adequada da localização e orientação da amostra minimizará o número de 
amostras requeridas e simplificará sua interpretação (ASTM E3-11, 2016, p. 
2). 

 

Por meio da análise da microestrutura pode-se visualizar os contornos de 

grãos formados após tratamento térmico, bem como as propriedades presentes no 

material que podem indicar sua melhor utilização ou mesmo futuras correções caso 

o tratamento térmico utilizado não tenha atingido as especificações necessárias. 

 
 

2.7.3 Tenacidade e Resiliência 
 
 

A Tenacidade se trata da habilidade que um material possui em absorver 

energia até sua ruptura, para a determinação correta da tenacidade tanto a 

geometria do corpo de prova como a maneira como a carga é aplicada devem ser 

cuidadosamente verificadas. Observa-se que grãos grosseiros não só diminuem a 
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resistência mecânica como também diminuem a tenacidade, diminuem a resistência 

à fadiga e diminuem a resistência à fratura.  

De acordo com Hassmann (2016) um dos pontos mais importantes para 

aumento da tenacidade, resistência e ductilidade é o refino do grão. Em  

consonância com esta afirmação, Narayana (2008), reforça que aços com grãos 

ultrafinos, apresentam considerável aumento da resistência mecânica. 

De acordo com Calister (2008, p. 111): “As unidades para a tenacidade são 

as mesmas que para a resiliência (i.e., energia por unidade de volume de material)”. 

É possível obter o refino de grãos por meio do refino da ferrita e também com a 

interação entre os processos de tratamentos térmicos e termomecânicos. A adição 

de ligas é um outro fator que possibilita que a microestrutura de um material tenha 

grãos mais finos e menos grosseiros. 

 

Figura 17: Influência da Tenacidade e Resistência Mecânica por meio do refino 
dos grãos nos aços 

 
Fonte: Hassmann, 2016. 

 

A Figura 17 demonstra que quanto mais se aumenta a tenacidade e a 

resistência menor ficam os grãos. 

A resiliência se trata da capacidade que um material tem em absorver energia 

após a deformação elástica e depois da carga removida, permitir a recuperação 

dessa energia. Na Figura 18 é possível observar o módulo de resiliência: 
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Figura 18: Tensão-deformação em tração de um material mostrando o modo de 
resiliência 

 

 
Fonte: Callister, 2013. 

 

A análise do modo de resiliência é baseada no comportamento tensão-

deformação em função de um material em tração, referindo-se à área sombreada 

abaixo da curva tensão-deformação, que representa a absorção de energia por 

unidade de volume do material.  

Segundo Callister (2013, p. 110): “Módulo de Resiliência-Ur, é a energia de 

deformação por unidade de volume necessária para submeter um material à tensão, 

desde um estado com ausência de carga até o ponto de escoamento”, cuja unidade 

de medida é o joule por metro cúbico. 

Comumente observa-se este tipo de comportamento em molas, conhecidas 

como materiais resilientes pela capacidade de possuírem módulos de elasticidade 

pequenos e limites de escoamento elevados. 

 
 

2.7.4 Ductilidade 
 
 

Entende-se como tenacidade a medida do grau de deformação plástica que 

um material suporta antes de acontecer a ruptura. Materiais que sofrem uma 

deformação plástica mínima ou mesmo nenhuma, antes da ruptura são conhecidos  
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como frágeis, já os que apresentam uma deformação considerável antes da 

ruptura, apresentando um alongamento anterior são chamados de dúcteis. 

 
Figura 19: Comportamento Tensão-Deformação para materiais frágeis-dúcteis 

 
 

Fonte: Callister, 2013. 
 

Pode-se observar na Figura 19 um gráfico com o comportamento de dois 

materiais um dúctil e um frágil através da curva tensão-deformação, no gráfico 

tensão-deformação em tração, tal análise é importante quando se pretende utilizar 

um material para determinada finalidade, concluindo se é possível a utilização e a 

correta mensuração do grau de deformação que o material poderá sofrer quando 

submetido à tração. É neste ensaio que importantes propriedades mecânicas podem 

ser determinadas a partir de ensaios tensão-deformação em tração. 

 
 
2.8 Ensaios 
 
 
2.8.1 Ensaio Metalográfico 
 
 

O ensaio metalográfico é utilizado para verificação das propriedades de 

materiais, é também utilizado para análise da constituição dos elementos do aço e 

suas ligas e para análise das características das microestruturas do material, sendo
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dividido em micrografia ou macrografia. De acordo com Colpaert: 

 

A macrografia baseia-se na análise de uma peça ou amostra 
metálica, segundo uma seção plana devidamente polida e 
atacada por um reativo próprio, por meio da observação do 
mesmo em tamanho original ou com ampliação máxima de 
10 vezes, sendo o meio mais utilizado de observação a lupa 
(COLPAERT, 2008, 37). 

 

A Metalografia, segundo Silva e Avanzi (2011, p. 105), pode ser definida 

como: “O estudo das características estruturais ou da constituição dos metais e suas 

ligas, para relacioná-los com suas propriedades físicas, químicas e mecânicas”, para 

que seja possível a visualização da estrutura e as propriedades mecânicas deve-se 

seguir uma linha de processos chamados de ensaios metalográficos, podendo estes 

serem macrográficos ou micrográficos.  

De acordo com Rohde (2010, p. 6): “O ensaio metalográfico procura 

relacionar a estrutura íntima do material com as suas propriedades físicas, com o 

processo de fabricação, com o desempenho de suas funções e outros”. Se a 

metalografia for realizada utilizando-se um microscópio, neste caso a análise é 

chamada de micrografia, tendo como objetivo a análise de textura do material, 

formato dos grãos, tratamentos térmicos específicos e proporção das fases. 

Em caso de fraturas, desgastes excessivos e prematuros ou outros tipos de 

falhas é possível a obtenção de respostas através de análises macrográficas e 

micrográficas (COLPAERT, 2008). No caso do ensaio macrográfico o analista 

emprega apena sua visão para avaliar as condições do produto, ou com a ajuda de 

lupas com ampliações que dificilmente ultrapassam a 10x. 

Segundo Braguetto, os seguintes aspectos podem ser avaliados neste tipo de 

ensaio: 

 

 Avaliação de juntas soldadas; 

 Avaliação de segregações (forma e distribuição); 

 Avaliação de camadas tratadas por indução; 

 Aspectos superficiais relativos a acabamento de componentes 
obtidos por fundição, forjamento, etc; 

 Defeitos como rechupes, bolhas, junta fria, porosidade; 

 Sentido de fibramento em materiais forjados, entre outros 
(BRAGUETO, 2013, p. 39). 
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Para a realização deste ensaio faz-se necessária a preparação do ambiente, 

com luminosidade adequada, boa visão do operador, bem como vasto conhecimento 

dos problemas mais comuns e os principais defeitos metalúrgicos. 

Para o ensaio micrográfico, com a utilização de microscópios é possível 

verificar as características da microestrutura dos materiais analisados, acontece que 

para cada composição química há uma formação estrutural específica que pode ser 

alterada de acordo com o tipo de processo aplicado sobre ele.  

O profissional responsável por esta análise deverá possuir vasto 

conhecimento metalúrgico, relacionado aos tipos de processos e suas influências 

sobre a estrutura e suas propriedades. Para estas análises são necessárias a 

preparação dos corpos de prova de modo a garantir uma correta análise. 

Segundo Luz (2017, p. 1) corpo de prova é: “Amostra representativa de 

material. Em outras palavras o corpo de prova é um pedaço ou amostra do material 

que desejamos investigar”, ou seja, material que contém todas as características 

que se pretende analisar. Na Figura 20 são apresentados os passos necessários 

para preparação do corpo de prova que será submetido à análise micrográfica: 

 

Figura 20: Etapas da preparação dos corpos de prova 

 
Fonte: Adaptado pela autora, extraído de Milan e Colaboradores, 2014.
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Serão descritos a seguir os passos seguidos para preparação das amostras a 

serem analisadas, de forma detalhada ao exposto na figura 20. 

a) Escolha da amostra, a amostra é retirada do ponto que se pretende 

analisar, representando um plano existente no material antes do corte (MILAN e 

COLABORADORES, 2014). Segundo a Norma ASTM E11(2016, p. 2): “Tendo 

estabelecido a localização das amostras metalográficas a serem estudadas, o tipo 

de seção a ser examinada deve ser decidido”, que se refere à etapa seguinte do 

fluxo de preparo da amostra, que se refere ao seccionamento ou corte do corpo de 

prova. De acordo com esta mesma norma, o tamanho da amostra não deve ser 

maior do que cerca de 12 a 25 mm de comprimento ou diâmetro. 

b) O Seccionamento, deve ser realizado em função do tipo de observação 

que se pretende realizar, a Norma ASTM E3-11 preconiza: “Ao cortar o corpo 

metalográfico do corpo principal do material, deve-se ter cuidado para minimizar a 

alteração da estrutura do metal”. Para materiais anisotrópicos o corte é realizado 

paralelo à direção de laminação, já para materiais isotrópicos a direção do corte já 

não é tão importante, sendo mais flexÍvel. 

c) O Embutimento, para uso em micrografia é de suma importância, pois tal 

procedimento permite que peças muito pequenas sejam manuseadas, além de que 

protegidas evita-se o abaulamento dos corpos de prova durante o processo de 

polimento: 

 

Existem muitos casos em que será vantajoso montar a amostra antes do 
polimento. A montagem da amostra é geralmente realizada em amostras 
pequenas, frágeis ou com formatos estranhos, fraturas ou em casos em que 
as bordas do espécime devem ser examinadas (ASTM E3-11, 2016, p. 2). 

 

Há pontos que devem ser cuidados no processo de embutimento, como 

cuidado com a amostra no embutimento, utilização de resinas aos reativos que 

serão utilizados posteriormente e resinas adequadas para observação de 

superfícies. 
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Figura 21: Corpo de prova embutido, medindo 30 mm 

 

Fonte: A autora, 2019. 
 

Há 2 formas de embutimento: Embutimento com resinas a frio, que se utiliza 

de um tipo de resina sintética para amostras muito pequenas, de cor transparente e 

que após o processo de secagem somem permitindo a análise do material e o 

embutimento a quente, onde se utiliza uma prensa metalográfica, embutidora, 

composto por um sistema hidráulico e com um fluxo de água com a finalidade de 

refrigerar e diminuir o período pós cura.  

São características comuns deste tipo de resina utilizada no processo de 

embutimento a quente: boa adesão à amostra, resistentes à ação de agentes 

químicos, contração e baixa viscosidade (SILVA E AVANZI, 2011). 

d) Lixamento, se trata de uma das partes do processo que mais exige do 

operador, é demasiada trabalhosa e interfere diretamente no resultado da análise. 

 

O processo de lixamento pode ser manual ou realizado em lixadeiras 
rotativas, usando-se lixas abrasivas de SiC com granulações 
sucessivamente mais finas. Ao passar de uma lixa para outra mais fina, a 
amostra deve ser rotacionada de 90º e lixada até que todos os riscos 
causados pela lixa anterior tenham sido removidos (MILAN e 
COLABORADORES, 2014, p. 103). 

 

A granulação das lixas utilizadas, comumente iniciam-se em 100, e em alguns 

casos podem chegar até a 2.000, de acordo com o tipo de aço. O processo manual
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 pode ser úmido ou seco. De acordo com a norma ASTM E3: 

 

O lixamento pode ser feito de várias maneiras, desde esfregar a amostra 
em uma peça estacionária de papel abrasivo até o uso de dispositivos 
automáticos. A escolha do método depende do número e tipo de amostras a 
ser feito (ASTM E3-11, 2016, p. 5). 

 

Após a finalização do lixamento é necessária uma limpeza superficial para 

retirar da amostra, solventes, poeira ou traços de abrasivos. Esta limpeza pode ser 

feita com água corrente ou com produtos como álcool etílico ou fréon líquido, 

materiais que evaporam facilmente permitindo que a secagem aconteça de forma 

rápida. 

e) Polimento, o polimento acontece após o lixamento com o intuito de deixar 

a superificie espelhada para análise, antes do polimento, pode ser realizado de 

forma manual ou com a utilização de métodos automatizados. 

 

Figura 22: Politriz Mecânica para lixamento e polimento de amostras 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Na politriz da figura 22 vê-se o exemplo de uma máquina capaz de lixar e polir 

a amostra. Um procedimento é realizado na sequência do outro, com a utilização de
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 um mesmo equipamento alternando apenas o lado a ser utilizado. Sobre o 

polimento manual descreve a norma ASTM E3: 

 

Os métodos de polimento manual consistem em segurar a amostra à mão 
contra uma roda giratória com carga abrasiva e mover a amostra em um 
caminho circular ao redor da roda contra a direção de rotação da mesma. a 
amostra deve ser mantida firmemente nesta posição (ASTM E3-11, 2016, p. 
6). 

 

Sobre o polimento automatizado é válido salientar que as principais 

vantagens deste polimento são a qualidade consistente da preparação da amostra e 

a visível redução no tempo de polimento, portanto, se sobrepõe às técnicas 

manuais. 

f) Ataque químico, após o polimento já é possível a visualização de alguns 

componentes da microsestrutura, mas para uma visualização mais apurada em 

alguns materiais é necessário que a amostra seja revelada com um ataque químico 

controlado (MILAN e COLABORADORES, 2014).  

De acordo com Vander Voort (1999) os ataques químicos geralmente 

possuem três componentes principais: um agente corrosivo (podendo ser ácido 

hidroclorídrico, sulfúrico, fosfórico ou acético), um modificador (como álcool ou 

glicerina) e um oxidante (como peróxido de hidrogênio). 

Despeja-se o reagente em um recipiente de vidro e mergulha-se a amostra 

nesta solução, a duração do ataque varia de acordo com o material que será 

atacado. Após ataque a amostra deve ser lavada em água corrente, impedindo a 

manutenção da reação e em seguida a amostra deve ser colocada no secador. Os 

agentes de ataque mais comuns são: 

- Nital - Solução de ácido nítrico a 1% em álcool etílico; 

- Picral - Solução de ácido pícrico a 4% em álcool etílico; 

- Solução de picrato de sódio -  água destilada, soda a 36 graus Baumé, ácido 

pícrico. 

A preparação das amostras segundo Petzow (2001) deve seguir rigorosos 

critérios de modo a assegurar que as análises e etapas posteriores não sejam
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afetadas por uma falta de preparo ou preparo realizado de forma inadequada, 

afetando todo o resultado final. 

g) Microscopia, se trata da análise da Microestrutura e o registro das 

imagens (MILAN e COLABORADORES, 2014, p. 105), através da utilização de um 

microscópio ótico que permite aumentar a qualidade da imagem em até 1.000 vezes.  

Para aumentos maiores utiliza-se o MEV–Microscópio eletrônico de varredura 

que permite aumentos da ordem de dezenas de milhares de vezes (MILAN e 

COLABORADORES, 2014), com o objetivo de analisar a topografia e morfologia de 

elétrons secundários retroespalhados.  

Na Figura 16 vê-se como acontece o processo de análise com a utilização de 

um microscópio ótico: 

 

Figura 23: Análise Microscópio Óptico 

 

Fonte: Callister, 2013. 

 

Na Figura 23 observa-se a seção de um contorno de grão após ataque 

químico. Com a aquisição das imagens e sua análise é possível o entendimento 

acerca dos materiais presentes no material analisado, bem como seu 

comportamento e aplicabilidade nos mais variados processos.
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Nesta análise é verificado o tamanho dos grãos, que interfere diretamente nas 

propriedades mecânicas dos materiais metálicos, segundo a Norma ASTM E112 o 

tamanho do grão é definido pelo número de grãos por pol2 (polegada quadrada) 

medido com 100x de aumento.  

Segundo esta Norma a medição pode ser conseguida por meio de três 

métodos: Avaliação comparativa por quadros, Método dos Interceptos e Métodos de 

contagem de grãos. Após a análise em muitos casos há a necessidade se de 

reservar e manter as amostras para análises posteriores bem como disponibilização 

da amostra para outros examinadores.  

Sobre a preservação de amostras consta na Norma ASTM E3: 

 

Para preservação a longo prazo, existem várias opções. Primeiro, pode-se 
revestir a superfície com uma laca clara e depois colocar a amostra dentro 
de um recipiente polimérico fechado ou envolvê-la cuidadosamente com o 
tecido e colocá-lo em uma caixa protetora ou gaveta. A microestrutura pode 
ser vista através da laca, ou a laca pode ser removida com o solvente 
apropriado. Outra solução é colocar um vedante polimérico de tampa de 
proteção firmemente sobre a superfície polida ou gravada, ou ambos, e 
então armazenar a amostra em uma caixa ou gaveta marcada 
apropriadamente. Uma solução de longo prazo um pouco menos satisfatória 
é gravar um pedaço grande de algodão sobre a face polida e/ou gravada e 
depois colocar essa amostra em uma caixa ou gaveta apropriada (ASTM 
E3-11, 2016, p. 10). 

 

Seguindo estes procedimentos assegura-se a longevidade e a integridade da 

amostra, permitindo análises e reanálises futuras, sempre que necessário. 

 
 
2.8.2 Ensaios Mecânicos: Tração 

 
 

Trata-se da aplicação de carga de tração axial de forma crescente em um 

determinado corpo de prova até sua ruptura (GARCIA, 2015), é utilizado pelas 

indústrias metal mecânica para aplicações industriais. Os ensaios fornecem 

informações importantes do material como: resistência, ductilidade e capacidade de 

endurecimento. 

Sobre o ensaio de tração, afirma Souza: 
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A aplicação de uma força num corpo sólido promove uma deformação do 
material na direção do esforço e o ensaio de tração consiste em submeter 
um material a um esforço que tende a estica-lo ou alonga-lo. Geralmente, o 
ensaio é realizado num corpo de prova de formas e dimensões 
padronizadas, para que os resultados obtidos possam ser comparados ou, 
se necessário, reproduzidos (SOUZA, 2008 p. 67). 

 

A deformação elástica é recuperável, quando o ensaio é interrompido e o 

corpo de prova analisado ainda mantém sua medida inicial, após o ponto M ocorre a 

deformação plástica, sendo permanente e não pode ser recuperada quando a carga 

é aliviada. De acordo com Milan e Colaboradores (2014, p. 113): “A deformação total 

em um determinado ponto da curva é dada pela soma de dois componentes em 

elástico e outro plástico”. 

Durante o ensaio, após o escoamento conforme Figura 24, nos metais, a 

deformação plástica aumenta até um valor máximo (CALLISTER, 2013), ponto M na 

Figura abaixo chamado de limite de resistência à tração (LRT), ou seja, é a tensão 

no ponto máximo da curva tensão-deformação.  

 
Figura 24 : Curva Tensão-deformação 

 
Fonte: Callister, 2013. 

 

O processo de acordo com Callister (2013, p. 172) se dá da seguinte forma: 
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“Nessa tensão máxima, uma pequena contrição ou estrangulamento começa 

a se formar em algum ponto, e toda deformação subsequente fica confinada no 

estrangulamento”. Na Figura 24 pode-se perceber o momento exato do 

estrangulamento: 

Esse estrangulamento é conhecido como empescoçamento e é no máximo do 

empescoçamento que ocorre a fratura. O ensaio é realizado em equipamentos cujo 

funcionamento pode ser eletromecânico ou hidráulico, na Figura 25 observa-se o 

esquema de funcionamento de uma máquina eletromecânica (a) e em uma 

hidráulica (b): 

 
 

Figura 25: a) Equipamento eletromecânico / b) Equipamento hidráulico 
 

 
Fonte: Millan e Colaboradores, 2014. 

 

No equipamento eletromecânico, com a utilização de um motor elétrico 

acontece o acionamento de uma rosca sem fim, que movimenta o travessão e cuja 

localização pode ser na parte inferior ou superior, de acordo com o modelo do 

equipamento, conforme esquema a.  

Já no esquema b há o exemplo de um equipamento hidráulico, composto de 

um travessão fixo e um atuador hidráulico, que o diferencia do equipamento 

eletromecânico apenas nestes dois pontos. 
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2.8.3 Ensaio Mecânico: Impacto tipo Charpy 
 
 

De acordo com Milan e Colaboradores (2014), pode-se definir a realização do 

ensaio de impacto como: “Aplicação lenta de carga que pode durar vários minutos, 

de acordo com o estabelecido por normas, de modo a garantir que o ensaio 

aconteça em situação de carregamento quase estática”. 

O ensaio de impacto mais conhecido é o Charpy. Na Figura 26, há uma 

mostra de como se dá o ensaio, um corpo de prova com entalhe é posicionado na 

face oposta, em que será submetido a um impacto por um pêndulo contendo um 

martelo em forma de “U”.  

 

Figura 26: Equipamento de ensaio Charpy 

 
Fonte: Garcia, 2015. 

 

Este ensaio serve para medir a tenacidade de um material, onde o entalhe 

serve para exemplificar uma situação severa de tensão no material. Na Figura 27 é 

exemplificado o modo como o corpo de prova é posicionado para o ensaio. 
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Figura 27: Esquema da visão superior de um ensaio Charpy 
 

 
Fonte: Milan et al, 2014. 

 

O Ensaio Charpy por ser rápido, com baixos custos e de simples execução é 

de comum utilização pela indústria para análise e controle das propriedades de 

tenacidade e verificador de sensibilidade ao entalhe dos materiais.  

Segundo Milan e Colaboradores (2014, p. 118): “Este ensaio é utilizado para 

a determinação da temperatura de transição dúctil-frágil que ocorre em muitos 

metais pertencentes ao sistema CCC”. Toma-se como base vários corpos provas 

ensaiados em diferentes temperaturas e obtém-se como resultado uma curva 

demonstrando a transição de um comportamento dúctil para frágil. 
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3 O Contexto e a Realidade Investigada 
 
 

A busca por soluções que envolvam redução de custos tem sido uma 

preocupação frequente nas grandes empresas, destacam-se processos enxutos e 

otimizados que se tornaram alvo de projetos que garantam a utilização de recursos 

em processos que de fato agreguem valor ao produto final, evitando etapas e custos 

desnecessários na cadeia produtiva. 

O presente trabalho faz parte do Programa de Pós-graduação–Stricto Sensu -

Mestrado Profissional em Design, Tecnologia e Inovação UNIFATEA-Centro 

Universitário Teresa D’Ávila, a linha de pesquisa utilizada para a realização do 

trabalho é Projeto de Produto, aliada à inovação em Processo de Redução do Ciclo 

de Normalização, em que, por meio de pesquisas metodológicas e análises das 

relações e intervenções em consonante com abordagens e estudos teóricos práticos 

pode-se estudar os elementos que fazem parte da relação entre o Design de produto 

e as interfaces dos processos criativos dos produtos, além de mensurar os ganhos 

que podem ser obtidos com a adequação em melhoria dos processos. 

Por meio de um projeto de parceria entre a universidade e a indústria, tornou-

se possível desenvolver e aplicar a teoria à prática, desenvolvido em uma empresa 

multinacional, instalada na região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

A empresa emprega atualmente cerca de 1.100 funcionários, sendo 

fornecedora de fundidos e rodas para as principais montadoras de veículos de carga 

instaladas no Brasil e no Mundo, desenvolve equipamentos ferroviários e industriais, 

estando presente no mercado de fundidos há mais de 70 anos, produz desde fundidos 

ferroviários, rodas ferroviárias até fundidos para o mercado industrial, com peças 

pesando de 17 a 3.000 kg.  

O estudo aplicado neste trabalho contribui para a redução do ciclo de 

Normalização da travessa ferroviária, baseado em um novo design que confere ao 

processo uma nova forma de se normalizar peças fundidas em aço ferroviário. 

O desenvolvimento do projeto consiste em: reconhecimento do problema, 

detalhamento da peça em desenhos técnicos e garantia da qualidade do produto, por 

meio da realização de testes, ensaios mecânicos e análises microscópicas. 
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4 Aplicação do Produto 
 
 

A travessa ferroviária faz parte do conjunto de rodagem do vagão, formado 

pelo conjunto conhecido como aranha, travessa, laterais e suspensão, que junto 

com os eixos e rodas compõe o rodeiro. A responsabilidade dos truques é a 

transferência de carga imposta pelo vagão aos trilhos e pela movimentação dos 

vagões ao longo da linha. O veículo ferroviário, também conhecido como trem é 

formado pela caixa (corpo do veículo) e dois truques, um dianteiro e outro traseiro. 

O conjunto conhecido como “H” é formado por uma travessa central e duas 

laterais e servem de base para os demais componentes do subsistema que junto 

com o prato pião responsável por ligar o truque à caixa do vagão, unem-se aos 

ampara balanços responsáveis por manter o equilíbrio do vagão sobre o truque. 

Pesando 749 kg e com as seguintes dimensões: largura: 514 mm, altura: 464 

mm e comprimento: 2519 mm, nas Figuras 28 a 32 em 3D a seguir feitas no Solid 

Works,  oberva-se a travessa central sob vários ângulos. 

 
Figura 28: Desenho 3D, vista lateral da travessa ferroviária 

 

Fonte: A autora, 2019 
 

Figura 29: Desenho 3D, vista superior da travessa ferroviária 

 

Fonte: A autora, 2019 
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Figura 30: Desenho 3D, vista lateral/superior da travessa ferroviária 

 

Fonte: A autora, 2019 

 

Figura 31: Desenho 3D, vista inferior da travessa ferroviária 

 

Fonte: A autora, 2019 

 

Figura 32: Desenho 3D, vista lateral da travessa ferroviária 

 

Fonte: A autora, 2019 

 

Na Figura 33 observa-se a travessa, bem como as partes que a compõe: 
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Figura 33: Mapeamento das partes de uma travessa ferroviária. 
 

 

Fonte: Da autora, 2019 

 

Onde: 
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Na figura 34 vê-se a travessa já montada no truque ferroviário para posterior 

fixação na caixa do vagão, bem como os demais componentes que fazem parte 

deste subsistema que dão sustentação ao vagão. 

 
Figura 34: Composição de um truque ferroviário 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Na Figura 35 vê-se uma montagem real do rodeiro, as rodas paralelas e 

presas ao truque, juntamente com as travessas laterais. 

Fazem parte também deste conjunto: os ampara balanço que fazem contato 

com a caixa, os eixos que unem as rodas, o conjunto de molas que garantem a 

estabilidade, as cunhas de fricção responsáveis por ajustar o conjunto à travessa 

central e os adaptadores que ajustam os eixos às rodas. 

Este conjunto integra a superestrutura do vagão, conhecido como parte 

rodante e as caixas podem ser feitas em Aço, aluminio, inox, etc. 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

62  

 

Figura 35: Truque ferroviário explodido mostrando as partes que o compõe 

 

Fonte: A autora, 2019 
 

Os modelos de vagão de cargas mais comuns são: 

1) Gôndola: utilizado para movimentação de transporte de minério, com 

capacidade de 37,5 tonelada por eixo e 150 toneladas de peso bruto máximo, 

fabricado em capas de aço: 

 

Figura 36 : Vagão Gôndola, modelo GDT. 

 

Fonte: A autora, 2019 
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2) Hopper: São utilizados para o transporte de milho, soja, farelo, açúcar e 

grãos, utilizando-se de carga e descarga automatizadas, sendo acionadas por um 

sistema pneumático. Fabricados em chapa de aço: 

 
Figura 37 : Vagão Hopper. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: A autora, 2019 
 

3) Plataforma: Tratam-se de vagões diferenciados para transporte de 

contêineres em ferrovias, os contêineres podem ser transportados alinhados ou 

empilhados, sendo possível o transporte de 02 contêineres de 20” ou 1 de 40”. 

 

Figura 38 : Vagão Plataforma, modelo PCT. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A autora, 2019. 
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4) Tanque: Utilizado para o transporte de combustível e óleo vegetal, com 

capacidade de armazenagem de 86.000 litros por vagão, fabricado em inox e 

descarregamento da carga bilateral. 

 
Figura 39 : Vagão Tanque. 

 

Fonte: A autora, 2019. 
 

Estes vagões são produzidos pela Greenbrier Maxion, empresa do setor de 

vagões, localizada em Hortolândia. É pioneira em produzir vagões com maior 

capacidade de carga, aumentando desta forma a capacidade por vagão, com 

fornecimento de peças de reposição, manutenção e serviços em geral. 
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5 Desenvolvimento do Projeto 
 
 

A travessa central do projeto é fabricada em aço fundido, do tipo B+ grau 4, 

aço carbono de baixa liga comparado com o aço SAE 1030 com diferencial de 

possuir adição de Cromo durante a fusão para aumentar a formação de carboneto 

para aumento da dureza. 

Este grau B+, segundo a AAR M-201 deve passar pelo processo de 

normalização e a composição deste aço consta na Figura 40: 

Conforme Norma AAR / M-201 para o aço B+, a cada redução de 0,01% de 

carbono abaixo do máximo especificado, é permitido um aumento de 0,04% de 

manganês acima do máximo especificado, conforme figura 40. Sendo limitado a um 

máximo de 1,2% de manganês. 

 

Figura 40: Composição química do aço B+ 

 

 
Fonte: A autora, 2019 

 

No caso do B+ a presença do Manganês é importante a fim de conferir ao aço 

um aumento do limite de escoamento e resistência à deformação plástica sob 

choques repetidos.  

Nos aços-manganês o enxofre também está presente, mas seu teor não é 

crítico devido à presença do manganês, o fósforo é acrescido com um teor máximo 

de 0,035% para manutenção da soldabilidade do aço, outros elementos como 

molibdênio, níquel, cobre, etc.  

Estes elementos estão presentes garantindo características como 

usinabilidade e aumento do limite de escoamento. Costuma-se adicionar também o 

cromo até 2%, pois este elemento aumenta o limite de escoamento, mas reduz a 

ductilidade. 
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5.1 Processo de fabricação da Travessa 
 
 

O processo de fabricação da travessa inicia-se na moldagem, feita em areia 

com luvas exotérmicas, canais refratários e areia preparada com óxido de ferro, 

resinas e catalisador.  

Após a moldagem o aço é vazado, e as peças são fabricadas individualmente, 

uma peça por caixa. Após algumas horas depois do vazamento o molde é 

desmoldado, os canais e massalotes são cortados e enviados ao grafite para 

grafitagem e decapagem. 

Após esse processo de preparação as peças são dispostas na grade com o 

auxílio da ponte rolante e são formadas cargas com 27 travessas de forma a 

otimizar 

o processo de normalização. 

 

Figura 41: Processo de fabricação da travessa ferroviária  

 

Fonte: Da autora, 2019 
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5.2 Processo de normalização anterior 
 
 

A carga de travessas é puxada para dentro do forno com o auxílio de um 

carro de cargas, a temperatura de entrada das peças é a ambiente, mas o forno é 

mantido ligado à uma temperatura de 400 ºC. Inicia-se o processo de normalização 

e a cada hora eleva-se a temperatura e assim sucessivamente e ao final da rampa 

de 7 horas atinge-se a temperatura de 910 ºC e neste patamar é mantida por mais 

110 minutos de modo a garantir a homogeneização do aço, esta rampa corresponde 

a 200 °C por hora. 

Após este período as peças são puxadas para fora e do outro lado do forno 

em uma outra grade uma nova carga é abastecida. As peças são mantidas ao ar 

livre onde permanecem até o resfriamento total para ser submetida ao processo de 

decapagem de modo que a peça possa seguir para o acabamento e por fim à 

usinagem.  

Neste processo de diferenciação de temperatura a estrutura da peça passa 

de austenita para perlita e ferrita, e com isso a normalização colabora e facilita o 

processo de usinagem da peça.  

Este procedimento é executado e obedece a Norma AAR M201-Manual of 

Standards and Recommended Practices Casting Details, sobre o processo de 

Normalização para aços fundidos: 

 

Aqueça à temperatura uniforme adequada acima da faixa de transformação 
e mantenha pelo tempo adequado para alcançar a austenitização completa 
e refinar a estrutura de grãos. Retire do forno e deixe esfriar a temperatura 
ambiente ou no processo de resfriamento forçado até que a temperatura 
fique abaixo de 700 °. O ar forçado controlado deve ser claramente definido 
usando um processo descrito, incluindo os controles de tempo e taxa de 
resfriamento conforme necessário para produzir propriedades no material 
de acordo com esta especificação. O critério do fabricante, as partes B e B 
+ especificadas como padrão podem receber um revenimento subseqüente 
(AAR, 2007, part. II).  

 

Neste processo o único tratamento térmico que as travessas sofrem é a 

Normalização por se tratar de um aço ferrítico-perlítico e tal característica é obtida 

no processo de Normalização. 
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Figura 42: Travessas aguardando abertura do forno na prancha 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

Na Figura 42 há a exemplificação de uma carga de travessas no carro de 

cargas. As travessas são empilhadas de três em três, somando-se 27 por carga. 

Através deste processo de Tratamento Térmico, é necessário o alcance de algumas 

propriedades mecânicas mínimas para este tipo de aço. 

 
 
5.3 Execução do Projeto 
 
 

Após várias pesquisas constatou-se que é possível reduzir o tempo de 

encharque de três formas distintas: acelerando a rampa, diminuindo a temperatura 

de patamar e reduzindo o tempo de encharque.  

Neste projeto optou-se pela redução do tempo de encharque do ciclo de 

normalização.  

 
 
5.4 Mapeamento Térmico e Realização das cargas 
 
 

Para mapeamento do ciclo térmico foi utilizado o forno F5001, utilizado para a 

normalização das peças.  
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Figura 43: Demonstração do esquema de instalação dos termopares e 
posicionamento das travessas no carro de carga 

  
Fonte: A autora, 2018 

 

Na análise do comportamento da temperatura durante o tratamento térmico, 

foram instalados termopares em 8 peças do total da carga, de modo a verificar em 

que ponto a temperatura de austenitização era atingida durante o processo de 

normalização.  

Para efeito deste mapeamento térmico, o volume interno foi dividido em 10 

zonas no sentido horizontal e três zonas no sentido vertical.  

Considerou-se que as temperaturas são homogêneas no sentido transversal 

da prancha. 

A Figura 43 demonstra o posicionamento das travessas na prancha para 

entrada no forno de normalização.  

O forno utilizado de trata de um forno de carro de transferência, com 

capacidade para tratamento de 20 tons por corrida. 

Na Figura 44 há o esquema que foi utilizado para furação das travessas que 

receberiam os termopares: 
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Figura 44: Local de instalação dos termopares 

 

Fonte: Da autora, 2018. 

 

Conforme Figura 44 as peças foram perfuradas no ponto de um dos 

massalotes de alimentação localizados nas extremidades da peça. Este ponto é o de 

maior espessura da peça, com 44 mm (1,73”). Os massalotes são os alimentadores 

constituídos de tubos e canais refratários que servem para conduzir o aço por toda a 

extensão da peça.  

A maioria dos metais sofre contração durante o processo de solidificação, por 

este motivo os massalotes, última parte do molde a se solidificar é o responsável por 

concentrar a contração de solidificação e são posteriormente arrancados da peça. 

Segundo Nascimento: 

 

Etapa mais crítica de todo o processo, já que um resfriamento 
excessivamente rápido pode provocar tensões mecânicas na peça, inclusive 
com aparecimento de trincas, e a formação de bolhas. Se houver um 
resfriamento muito lento ocorrerá à diminuição da produtividade. Estes 
eventos influenciam bastante o tamanho, uniformidade e composição 
química dos grãos formando na peça fundida, que por sua vez influenciam 
as suas propriedades globais (NASCIMENTO, 2009, p.12). 

 

Para o processo de resfriamento da peça após o vazamento os massalotes 

desenvolvem papel essencial pois é neles também que se concentram os possíveis 

rechupes, defeitos internos do tipo cavidades e é também onde ficam retidas muitas  
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impurezas do metal. A travessa estudada possui 4 massalotes e um canal de 

alimentação. 

 
Figura 45: Local de instalação dos termopares, travessa com os massalotes e 

canal de alimentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Da autora, 2018. 

 

Para instalação dos termopares foi feita uma furação em um dos lados da 

peça, medindo 157 x 75 x Ø 5 mm e após a inserção do termopar foi utilizada massa 

refratária para fixação do termopar. 

 

Figura 46: Local de instalação dos termopares 

 
Fonte: A autora, 2018. 

Local de furação para 
instalação do termopar 
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Após furação o termopar foi colocado e o acabamento foi finalizado com 

massa refratária, conforme Figura 46. Para realização do levantamento do ciclo 

térmico foram utilizados um registrador de dados e 8 termopares minerais tipo “K” 

medindo 15 metros de comprimento cada. 

Os termopares foram colocados na entrada do registrador, nos canais de 1a 

6, conforme figura 47 para leitura da real temperatura que as peças se encontravam 

dentro do forno.  

Os termopares foram colocados junto às peças, sendo um termopar em cada 

extremidade e um termopar no centro da prancha, este levantamento foi realizado 

no dia 22/02/2018 das 14:39hs até às 01:12hs do dia 23/02/2018, perfazendo um 

total de mais ou menos 11 horas. 

 

Figura 47 – Posicionamento dos termopares – (a) Lado esquerdo e (b) Lado 
direito 

 
Fonte: Da autora, 2018. 

 

A Figura 47 representa: (a) Lado esquerda da prancha e (b) Lado direito da 

prancha, vê-se as travessas montadas com os termopares para o início da medição 

já sobre a rampa de abastecimento do forno. Nesta mesma Figura é possível 

observar que foram utilizadas peças em várias fases do processo, de modo a 

assegurar que o processo poderia ser validado em qualquer uma delas, mantendo-

se desta forma a qualidade e a exatidão. 

Para cada carga montada foi feito um esquema com a posição de cada  
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termopar (conforme Figura 49) para facilitar a análise e verificar se em todas as 

posições as temperaturas necessárias eram obtidas, bem como avaliar se a posição 

das peças interferiria na qualidade das propriedades das travessas.  

 
Figura 48: Posicionamento de diferentes cargas no forno de normalização 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

Antes da instalação, os termopares foram calibrados conforme procedimentos 

internos da empresa e disponibilizados em um relatório juntamente com as 

informações coletadas pelos mesmos, conforme ANEXO A. Neste levantamento 

térmico, foram consumidos 1086 metros cúbicos de gás natural e após a finalização 

do levantamento térmico foram obtidos os seguintes dados: 

 Temperatura Especificada: 910 °C ± 45 °C (855 °C – 945 °C) 

 Máxima temperatura atingida no início do Patamar 949 ºC (na saída Nº2, 

Azul) 

 Menor temperatura atingida no início do Patamar 883 ºC (na saída Nº6, 

Marrom) 

 Delta de homogeneização entre pontos, 66 ºC. 

 Delta de homogeneização entre registrador e a temperatura do forno de 

instrumentação, 62 ºC. 

 Máxima temperatura atingida no final do Patamar 940 ºC (na saída Nº2, Azul) 

 Menor temperatura atingida no final do Patamar 858 ºC (na saída Nº 6, 

Marrom). 

 Delta de homogeneização entre pontos, 82 ºC. 

 Delta de homogeneização entre registrador e a temperatura do forno de 

instrumentação, 31 ºC, conforme apresentado no gráfico abaixo: 
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Figura 49: Relatório do tratamento térmico das travessas 

 

Fonte: Da autora, 2018 

 

Este gráfico demonstra a curva completa do Tratamento Térmico de 

Normalização onde pode ser constatado o início abaixo dos 50 °C, observa-se uma 

rampa controlada e após 9 horas atingiu-se o início do patamar e pode-se observar 

que a temperatura de austenitização ocorreu em torno de 724 graus (início da 

transformação austenítica) e o final da transformação ocorreu após 52 minutos de 

patamar. 

O levantamento térmico seguiu as normas internas de execução e em função 

dos valores de temperatura encontrados e em relação aos limites estabelecidos (o 

tempo de patamar foi obtido) e o levantamento térmico foi aprovado. No Apêndice B, 

encontra-se o relatório emitido pelo forno com relação à normalização da carga e 

referente ao levantamento térmico das peças do projeto em questão. 

Após análise das temperaturas dos termopares foi extraído relatório do forno, 

para verificação do volume de gás consumido durante todo o processo de 

normalização, com isso verificou-se que as temperaturas mínimas e máximas foram 

atingidas, bem como a temperatura média das zonas não demonstrou consideráveis 

oscilações. 

Após realização do mapeamento o projeto foi dividido em 3 fases, para 

implementação gradual da “Redução do ciclo de normalização”: 

Etapa 1 – Na primeira carga 1 peça bruta de fundição na “pior posição” 

avaliada, que seria perto da porta conforme Figura 49, seria a avaliada tendo seus 
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CDP’s retirados da região crítica. Após aprovação desta carga, durante 15 dias de 

produção, uma carga por dia seria normalizada sob essa mesma condição de 

tempo, utilizando-se de uma peça bruta, antes do acabamento, podendo ser 

utilizada peças sucatadas no decorrer do processo. 

Etapa 2 – Mais 15 dias de produção e neste período duas cargas por dia 

seriam submetidas ao mesmo procedimento. 

Etapa 3 – Após aprovação da etapa 2, passaríamos na etapa 3 a produzir 

todas as cargas de travessas neste mesmo procedimento de tempo de encharque 

reduzidos. Na Figura 51 observa-se o local de onde os CDP’s foram retirados: 

 

Figura 50: Local de retirada dos corpos de prova 

 

Fonte: A autora, 2018 
 

Figura 51: Vista frontal (a) e diagonal (b) do corpo de prova no interior da travessa 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

Figura 52: Posicionamento do CP – (a) frontal e (b) diagonal. 

 
Fonte: A autora, 2018 

a b 

a b 
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As figuras 50, 51 e 52 demonstram o local exato de onde os CDP’s foram 

extraídos para os Ensaios Mecânicos: de Tração, Charpy e Análise de 

Microestrutura. 

A cada carga produzida os CDP’s eram analisados e realizados os testes 

para verificação se algo havia mudado as propriedades mecânicas e as 

características do aço. Na Figura 53 observa-se a curva TTT de uma das cargas de 

teste: 

 
Figura 53: Curva CCT da carga de teste 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

No ponto 1 observa-se que o início e o final do processo de 

austenitização foram detectados dentro da faixa prevista, por intermédio das 

inflexões nas temperaturas decorrentes da transformação de fase  →    

No ponto 2 percebe-se que a temperatura de austenitização foi alcançada na 

região de maior espessura já no final da rampa de aquecimento.  

Após o processo de normalização a carga foi retirada e iniciou-se o processo 

de resfriamento ao ar livre, que também foi acompanhado pelos termopares, 

1 

2 
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conforme Figura 54: 

 

Figura 54: Resfriamento da carga de mapeamento 

 

Fonte: A autora, 2018 
 

Neste gráfico, onde o eixo Y corresponde à temperatura em °C e o eixo X ao 

tempo, indo de 0 segundos até 24 horas, está plotada a curva de resfriamento que 

ocorreu para essas peças no Diagrama TTT da referida liga, observa-se que ocorre 

a formação de perlita a partir de 5 minutos e ocorre a transformação final de perlita 

em 30 minutos. A partir daí não ocorre mais nenhuma transformação. 

Acima de A3 inicia-se a nucleação de novos grãos e a homogeneização dos 

grãos de solidificação, o aço da travessa analisada e estudada neste processo 

equivale a um aço 1035, perlita-ferrita. 

Durante o experimento uma das cargas além de ser submetida a uma 

redução do tempo de ciclo, sofreu também acidentalmente uma redução da 

temperatura e mesmo com esse incidente após realização das análises as peças 

mantiveram suas propriedades especificadas e foram aprovadas nos testes de 
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validação, ou seja, apresentou a mesma estrutura perlítica proveniente do 

tratamento ideal. 

 

Figura 55: Micrografia demonstrando estrutura perlítica/ferrítica de uma das 
peças da carga submetidas à condição extrema 

 

 
 

Fonte: A autora, 2018 
 

A micrografia demonstra a presença de perlita e ferrita, sendo a perlita 

responsável pelo aumento da resistência mecânica/dureza mantendo a 

microestrutura e propriedades essenciais e requeridas pelo cliente. 

Mesmo nesta condição chamada de extrema observou-se que o início do 

processo de austenitização foi detectado dentro da faixa prevista e a temperatura de 

austenitização no ponto de maior espessura da peça foi alcançada ainda no final da 

rampa de aquecimento. 

O ciclo completo teve sua configuração ajustada em 830 °C quando os limites 

estabelecidos estavam entre: 785 °C e 875 °C, representando 45% a menos do 

tempo de patamar utilizado anteriormente. 

 
 
5.5 Ensaios e Testes das travessas produzidas no novo Design 
 
 

Perlita 

Ferrita 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 

 

79  

5.5.1 Ensaio de tração 
 
 

Para o ensaio de tração foi retirada da travessa no ponto de maior espessura 

próximo ao massalote a parte que seria utilizada para confecção do corpo de prova, 

tendo como referência as normas ASTM A 370 e ASTM E8, tendo sido realizado no 

Laboratório Metalúrgico da referida empresa. 

 Após a usinagem do corpo de prova, o mesmo foi colocado em uma estufa 

por um período de 1 hora a uma temperatura de 180 ºC para alívio da tensão da 

usinagem. O corpo de prova utilizado é igual ao exposto na Figura 56 abaixo: 

 
Figura 56: Corpo de prova para teste de tração 

 

 
Fonte: ASTM A370 

 

Assim que o alívio da tensão foi finalizado foi traçado no corpo de prova o 

comprimento útil (Lo)=50 + 0,10 mm utilizando-se do dispositivo de punção. Mediu-

se o diâmetro do CP no centro da área útil de ensaio e posteriormente este valor foi 

inserido no programa da máquina de ensaio.  

Tal diâmetro (Do) deve ser de 12,50 + 0,25 mm.  

Na sequência foi medida a dureza do corpo de prova, e este foi então 

colocado na garra da máquina de tração, modelo Kratos (NS 3.109) conforme Figura 

58 com assistência digital e devidamente aferida, seguindo a norma ASTM A370. 

Selecionou-se o tipo de aço B+, preencheu-se então os seguintes campos: 

identificação do CDP, corrida, dureza do corpo de prova medido anteriormente e a 

medida do diâmetro externo atual. 
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Figura 57: Teste de tração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A autora, 2018. 
 

Figura 58: Máquina do Teste de Tração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A autora, 2018. 
 

Após a ruptura do corpo de prova o mesmo foi retirado da garra e as duas 

partes foram unidas para medição do comprimento final (Lf) conforme figura 59 e 
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este valor encontrado foi preenchido no software. 

 

 

 

Figura 59: Posicionamento do corpo de prova para medição 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

Após finalização do ensaio automaticamente é impresso o gráfico com os 

valores de limite de escoamento, limite de resistência, alongamento e redução de 

área, todos calculados pelo software, conforme Figura 60 abaixo: 

 
Figura 60: Visualização do Teste de tração no computador 
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Fonte: A autora, 2019. 
 

O gráfico acima se refere ao teste de tração realizado no número de série 

#6959 que apresentou os seguintes resultados: 

 

Figura 61: Resultados do teste de tração da travessa série #6959 

Fonte: A autora, 2019. 
 

Por meio das medidas da carga observadas em relação à deformação, 

constatou-se o limite elástico apontado nos dois corpos de prova, atenderam aos 

exigidos pela norma, bem como o limite de Resistência à tração. O material 

apresentou comportamento dúctil, com valores elevados de escoamento, bem como 

atingiu os níveis que garantiram sua tenacidade. 

De acordo com a norma AAR-M201 para os aços de Grau B, são aceitos os 

seguintes valores mínimos: 

 

Figura 62: AAR M-201 Grau B+ - Especificações das propriedades Mecânicas 

 

Fonte: AAR M-201 
 

Se o CP apresentasse falhas como inclusão, trinca ou descontinuidade depois 

do ensaio, deveria ser rejeitado e um novo corpo de prova deveria ser usinado e 

testado, o que não aconteceu com o CP #6959. 
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5.5.2 Composição Química 
 
 

Para este mesmo número de série foi também realizada a análise da 

composição química do CP: 

 
Figura 63: Teste de composição química da travessa #6959 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Tais valores encontrados atendem os parâmetros estabelecidos para 

composição de um aço B+ após processo de normalização. 

 
 
5.5.3 Microestrutura 

 
 

Para análise da microestrutura utilizou-se como referência normativa a norma 

ASTM E381 01, o teste foi realizado no laboratório metalúrgico. Para análise da 

microestrutura um corpo de prova foi preparado e embutido por compactação a 

quente, por 20 minutos, com baquelite. 

 

Figura 64: Embutidora utilizada para embutimento da amostra #6959 
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Fonte: A autora, 2018. 

 

As arestas foram retiradas com uma lixa para facilitar o polimento posterior e 

no lixamento foram utilizadas as seguintes lixas na ordem que segue: 220, 320, 400 

e 600. Após o lixamento a amostra foi limpa em água corrente. 

Para o polimento utilizou-se a Alumina (Al2O3) em suspensão sobre o feltro. 

Iniciou-se utilizando um feltro mais grosso e em seguida um mais fino evitando desta 

forma riscos no corpo de prova. Após o polimento foi lavado em água e em seguida 

com álcool etílico para retirar o excesso de alumina, enxugando rapidamente com 

papel de filtro. 

Após polimento a amostra foi atacada com Nital 3% (solução de ácido nítrico 

e álcool), por 8 segundos, em seguida foi lavada novamente para retirada do 

excesso do reagente e após todo o processo de preparação foi submetido à análise 

microscópica. 

 
Figura 65: 

Microscópio 
Óptico com 
visualização 
da estrutura 

no 
computador 
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Fonte: A autora, 2018. 
 

Foi utilizado um microscópio ótico Olympus (GX 51), digitalmente assistido, 

ampliadas em 500x, além do microscópio, na bancada metalográfica é possivel 

identificar o computador utilizado para análise das imagens: 

 
 

 

Figura 66: Micrografia da Travessa – Série #6959 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Da autora, 2018. 
 

A micrografia da série #6959 demonstrou os seguintes resultados: Verificou-

se na amostra a presença de perlita + ferrita de acordo com o percentual de carbono 

do material, já que o percentual de carbono para este tipo de aço não ultrapassa 
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0,32%, conforme pode ser evidenciado na figura 66 da micrografia.  

O Tamanho de grãos está entre de 4 e 5 sendo considerado satisfatório e 

compátivel com a necessidade do material e sua aplicação. A estrutura homogênea, 

evidenciou o tratamento de normalização. 

 
 
5.5.4 Ensaio de Impacto Charpy 

 
 

O teste de Impacto foi realizado no laboratório metalúrgico da AmstedMaxion 

onde utilizou-se um equipamento Heckert (SN 33304), aferido, de acordo com a 

norma ASTM E-23, onde a temperatura da amostra estava em torno de -40ºC.  

O corpo de prova, conforme Figura 67 possuía entalhe em V. 

 

 

 

Figura 67: Corpo de Prova para Ensaio Charpy 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

O valor apresentado foi de 24J portanto acima dos 20 especificados pelo 

AAR, o que pode ser considerado um resultado adequado em função dos limites de 

resistência e limite de escoamento obtidos. 

Com base nos resultados obtidos outras análises foram realizadas, como 

comparação dos limites de escoamento utilizando-se da carta de controle para esta 
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análise. Com este teste e os diferentes resultados do limite de escoamento 

observou-se que não houve alteração significativa nas propriedades mecânicas 

atendendo as especificações do cliente, percebendo-se uma melhora com o 

estreitamento dos limites de controle, como consequencia um menor desvio padrão. 

Observou-se que não houve diferença no comportamento mesmo 20 corridas 

após a implementação, em relação à dispersão, notou-se que o mínimo nos dois 

grupos (antes e depois) manteve-se o intervalo de confiança, tendendo a um 

aumento de limite de escoamento. 

 
 
5.5.5 Consumo de Gás e Temperatura 
 
 

O objetivo inicial deste projeto era a redução do consumo de gás, observou-

se que este fator foi atingido e com isso outros ganhos não mensuráveis 

aconteceram em paralelo, contribuindo para o aumento da produtividade e do 

 

 aumento da capacidade do forno de normalização. Com o desenvolvimento deste 

projeto obteve-se um ganho financeiro na ordem de 10% à quantidade de gás 

utilizada anteriormente, algo relativamente significante levando-se em conta que o 

M3 do Gás Natural hoje gira em torno de R$ 1,10. 

Há outros ganhos que foram obtidos como: aumento da disponibilidade dos 

fornos, melhor aproveitamento, etc, que não foram mensurados nem incluídos neste 

projeto que visavam um novo design de normalização visto que as travessas 

correspondem hoje à 30% do volume total produzido na siderúrgica pesquisada. 
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9 Resultados 
 
 

As temperaturas de austenitização, medidas na região mais espessa dos 

fundidos, foram atingidas ainda ao final da rampa de aquecimento; 

Os processos de transformação de fases foram detectados em todas as 

peças na região de maior espessura, conforme as respectivas inflexões e 

patamares, dentro das temperaturas previstas na simulação computacional; 

Os ensaios mecânicos até agora realizados tiveram resultados aprovados, 

tanto no tratamento convencional quanto no tratamento com tempo e temperatura 

reduzidos (para corpos de prova retirados de fundidos). 

Num processo que anteriormente operava com set-point de 910°C +/- 45°C 

(especificação atual), o valor mínimo de temperatura permitido seria de 865°C, 

correspondendo pelo padrão ASF a um encharque de 52 min, 38 min. a menos (-

42% / 26 min. por polegada) do que o anteriormente adotado pela AmstedMaxion 

(90 min. / 45 min. por polegada). Tal alteração foi realizada sem alterar a 

composição e as propriedades do aço. 

Adicionalmente pode ser diminuída a temperatura de setup (e 

conseqüentemente a mínima), diminuindo o tempo de rampa onde o consumo de 

gás é maior. 

A redução de custos rendeu ao negócio uma economia além do esperado, 

observou-se que o aumento da produtividade foi com isso o mais importante para a 

organização, pois foi hoje é possível normalizar mais peças num mesmo intervalo de 

tempo. 

Fora estes dois principais ganhos foram observado também a diminuição da 

movimentação das peças e com o aumento da capacidade a manutenção do forno é 

feita com um intervalo maior de tempo entre as peças tratadas. 

Este projeto abriu as portas para novos projetos visando a redução do ciclo de 

normalização de outras peças com dimensões e pesos maiores do que a travessa 

ferroviária. 
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Considerações Finais 

 

No mercado atual marcado por uma forte concorrência e por uma forte 

imposição de redução de custos nas empresas, é importante que as empresas 

busquem a todo momento um novo design em seus processos e produtos. 

De acordo com os resultados apresentados no capítulo anterior, percebe-se 

que esse projeto, colaborou de forma quantitativa nos índices de melhoria do 

processo de produção da travessa estudada. Conforme apontado nos resultados o 

projeto trouxe ao negócio tanto ganhos na melhoria do processo como ganhos 

financeiros. 

Com isso percebe-se que o objetivo do trabalho foi atingido, já que o modelo 

apresentado, garantiu ao produto uma redução significativa tanto nos custos quanto 

no tempo de ciclo. Em termos financeiros representou 10% de redução ao valor 

despendido com consumo de gás no processo de normalização. 

Com relação às propriedades mecânicas e de micoestrutura, foram 

comprovadas após análise dos materiais que se mantiveram e não perderam 

nenhuma das características determinadas pelas normas ou procedimentos 

vigentes, sejam eles nacionais ou internacionais. 
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ANEXO A – RELATÓRIO DE TRATAMENTO TÉRMICO 
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ANEXO B – RELATÓRIO DO FORNO DURANTE O MAPEAMENTO TÉRMICO 
 
 
 

 

 


	1 Introdução
	1.1 Justificativa
	O projeto realizado em parceria com uma das maiores siderúrgicas do Brasil, tem como finalidade e contribuição a melhoria do seu processo de Normalização na fabricação de travessas ferroviárias fundidas em aço carbono.
	Por meio de observações realizadas no processo produtivo , percebeu-se que o tempo de ciclo utilizado anteriormente reduzia a capacidade dos fornos, bem como gerava ao negócio o despesamento de recursos financeiros que poderiam ser utilizados em outro...
	1.2 Objetivo Geral
	1.2.1 Objetivos Específicos
	1.3 Contribuição do Trabalho
	2 Referencial Teórico
	2.1 Projeto de Produto
	Na atualidade muito se tem discutido acerca do Desenvolvimento de produtos, de forma estruturada e funcional. Dentro de uma empresa o setor de projetos desenvolve importante função que é a de oferecer ao cliente o produto desejado e de forma planejada...
	A inovação é um ingrediente vital para o sucesso dos negócios. A economia de livre mercado depende de empresas competindo entre si, para superar marcas estabelecidas por outras empresas. As empresas precisam introduzir continuamente novos produtos, pa...
	O processo de inovação muitas vezes está também ligado a uma necessidade do próprio negócio em otimizar seus processos e recursos de modo a reduzir custos ou tornar seus produtos mais atrativos do ponto de vista econômico.
	Figura 1: Visão do Modelo Unificado de Referência-MUR
	Fonte: Rozenfeld, 2006.
	O Processo de Desenvolvimento do Produto–PDP, é estruturado com base na realidade do negócio onde será desenvolvido. Um dos modelos mais utilizados é o de Rozenfeld, conhecido como MUR–Modelo Unificado de Referência, composto
	por três macrofases: Pré-desenvolvimento, Desenvolvimento e Pós Desenvolvimento, conforme Figura 1.
	Na primeira fase de Pré Desenvolvimento, é onde acontece o PEP – Planejamento Estratégico de Produtos. Neste ponto são alinhados o portfólio de produtos com o planejamento estratégico do negócio.
	Na macrofase de Desenvolvimento são realizadas de fato as fases efetivamente relacionadas às atividades de projeto. As fases são determinadas pela Engenharia de Produto em conformidade com a Engenharia de Processos seguindo uma série de etapas que pod...
	A última macrofase, a de Pós-Desenvolvimento é a que ocorre após o Desenvolvimento, sendo responsável pelo acompanhamento do Produto, sua manutenção e mesmo sua descontinuação no mercado. Segundo Romeiro Filho e colaboradores (2010), há uma série de f...
	Figura 2: Fatores importantes para o sucesso em desenvolvimento de Produtos
	Fonte: Romeiro Filho e Colaboradores, 2010.
	Esses fatores interferem de forma significativa no desenvolvimento do produto e corroboram para o bom andamento do projeto em todas as suas etapas, quanto maior a participação desses, maiores chances o desenvolvimento terá em obter êxito.
	2.2 Baxter
	Em sua obra, Baxter descreve o caminho a ser percorrido no Projeto de um Produto, passando por sua estratégia, análise, desenvolvimento, chegando ao produto em si, bem como as ferramentas disponíveis para darem suporte à tomada de decisão.
	Nesta busca pela criação ou inovação do produto há que se analisar as oportunidades que estão disponiveis, “A seleção da melhor oportunidade de produtos exige análise de todas as informações disponíveis, o agrupamento em propostas específicas e a esco...
	Destaca a inovação como um dos caminhos primordiais no desenvolvimento
	de novos produtos e este ligada ao design que segundo Ferroli e Librelotto (2016, p. 198): “Projeto ou design pode ser entendido como o caminho percorrido desde o momento da concepção de uma ideia (dimensão abstrata) até o instante da materialização d...
	Figura 3: Comparativo de Design e Projeto
	Fonte: Romeiro Filho e Colaboradores, 2010. (1)
	O Design, em português, possui significado semelhante a projeto, conforme Figura 3. É importante sob esta ótica interpretar o papel do Design no desenvolvimento e inovação de produtos, que através de uma série de ferramentas e estratégias viabiliza a ...
	Vê-se que não só em português mas em outros idiomas que esta congruência no significado também ocorre. O mesmo pode-se dizer da ligação que há entre o design e a inovação, de acordo com Pinheiro e Colaboradores (2005, p. 12): “Alternativa intermediári...
	FIGURA 4: Quadro de referência geral com base na inovação em design
	Fonte: Pinheiro e Colaboradores, 2015.
	Conforme exposto na figura 4, do ponto de vista do Design as empresas são a fonte de propulsão social, e o mercado se encarrega da difusão, o que diferencia o design da inovação é que as inovações propostas se encarregam de olhar para os problemas fut...
	A definição de inovação em design sugere, portanto, que a novidade, advinda da criatividade, não é necessariamente uma forma de mover-se antecipadamente para o melhor cenário futuro, mas sim um atalho que conecta as diferentes capacidades empresariais...
	Neste contexto, destaca-se que os designers são responsáveis por ligarem os interesses individuais aos interesses coletivos. São considerados projetos, produtos ou ideias inovadoras aquelas capazes de serem vistas como importantes e de valor, mesmo po...
	2.3 Metaprojeto
	O termo Metaprojeto é definido como:
	A literatura apresenta diferentes interpretações para a abordagem desse tema, decorrentes dos sentidos atribuídos ao termo design. A agregação do prefixo meta, traduzido pelas preposições além, entre, com, depois, entre outras, justapõe a esse termo o...
	O termo foi desenvolvido e ampliado por Van Onck (1965), que em sua visão descrevia o metaprojeto como um processo de natureza projetual, considerando com isso o próprio design como matéria de projeto. Desta forma, ele fundamentou o conceito de metapr...
	Com isso o metaprojeto é situado no contexto do design estratégico, visto como forma de o design colaborar para o desenvolvimento das estratégias organizacionais. Vassão (2010, p. 94), concorda com Van Onck no sentido de ser um método que estrutura um...
	projeto, bem como o metaprojeto é visto como uma possibilidade interpretativa e metodológica para a abertura do processo de design.
	2.4 Processo de Fundição
	2.4.1 Características dos Aços Carbono e Baixa Liga
	2.5 Tratamentos Térmicos
	2.5.1 Normalização
	A normalização produz uma estrutura quimicamente mais homogênea e de grãos austeníticos mais refinados do que o recozimento, resultando em uma estrutura de perlita fina e, no caso dos aços hipereutetóides, também em uma distribuição mais uniforme de c...
	2.5.2 Encharque
	O encharque se refere ao tempo em que o material é mantido em um patamar de temperatura, após o aquecimento do aço até o campo austenítico, e na sequência resfriado ao ar de forma calma ou levemente agitada.
	Na Figura 11 demonstra-se no ponto B o período de encharque a qual o material em normalização é submetido e mantido por um determinado tempo.
	Este período varia de acordo com o processo adotado pela indústria ou em função do tipo de material a que esteja submetido. É no período de encharque que ocorre a “homogeneização da temperatura e a dissolução do carbono em ferro-gama” (SCHEID, 2019, p...
	2.5.3 Têmpera dos aços carbono
	No tratamento de têmpera objetiva-se a obtenção de maiores resistências e durezas. Para isso a peça fundida é austenitizada acima da temperatura crítica superior e em seguida resfriada rapidamente evitando a formação da perlita e ferrita (BELCHIOR, 20...
	O processo de resfriamento varia de acordo com a composição química e a espessura da peça. Segundo Cunha, a temperabilidade da peça se refere (2012, p. 11): “A capacidade de um aço para ser transformado parcialmente ou completamente a partir da austen...
	Comumente o resfriamento à base de óleo é utilizado nos aços alto carbono enquanto se quer evitar a formação de trincas, devido à velocidade de resfriamento do óleo ser inferior à da água. No caso do resfriamento a óleo obtém-se uma perlita fina com d...
	A maior parte das ligas ferrosas usadas em aplicações de engenharia apresentam teores reduzidos de elementos de liga. Isto obriga a utilização de meios de têmpera mais severos, tais como a água, e que resultam em altas taxas de resfriamento. Por esta ...
	O processo de resfriamento ocorre de forma controlada, permitindo o controle da transformação da austenita, para a martensita. A dureza máxima obtida em um aço temperado, é controlada pela concentração de carbono com um resfriamento a
	uma taxa maior ou igual do que a taxa de resfriamento crítica para a liga (BELCHIOR, 2015).
	No que tange os processos de tratamento térmico, há ainda o revenido, que se trata do processo de um aço já endurecido “Até uma temperatura crítica inferior, de modo a conseguir algum amolecimento, e em seguida resfriá-lo ate à temperatura ambiente” (...
	Este tratamento ocorre na faixa de 175  C a 700  C e foi verificado que em alguns aços há a redução da tenacidade comprovada por meio de ensaios de impacto, isto em processos de revenimento ocorridos em temperaturas entre 200  C e 400  C. Tal fragiliz...
	2.6 Microconstituintes presentes no aço
	Por meio da análise da microestrutura de uma liga é possível verificar quantas fases estão presentes, bem como a análise de seus contornos de grãos, permitindo analisar de forma completa sua estrutura. Na Figura 13 vê-se um exemplo de Diagrama FeC , c...
	Este diagrama de fases, também conhecido como diagrama de equilíbrio, relaciona composição química, quantidade de fases em equilíbrio e temperatura. Pode ser comparado com um mapa que mostra quais são as fases mais estáveis nas diferentes composições,...
	Existe uma relação direta entre as microestruturas dos materiais, suas propriedades e estes dois se relacionam diretamente com o diagrama de fases.
	No Diagrama de Fe-C verifica-se em sua extremidade direita a composição de carbeto de ferro ou cementita. O ponto A refere-se ao ponto de fusão do ferro puro, o ponto C a 1148  C, com 4,3% de C, corresponde a uma liga eutética que é a que possui mais ...
	Nas ordenadas pode-se perceber as temperaturas de aquecimento, as temperaturas máximas vão até à região da austenita que, em geral é conhecida como ponto de partida dos tratamentos térmicos. Nas abscissas observa-se o tempo decorrido entre a transform...
	O Diagrama Ferro-Carbono é muito utilizado e estudado, devido à facilidade na compreensão da forma com que as variações no teor do carbono influenciam na obtenção de diferentes propriedades, favorecendo a fabricação dos mais variados aços, de acordo c...
	2.6.1 Curvas TTT–Tempo Temperatura Transformação
	A sigla TTT–“Time-Temperature-Transformation”, ou Tempo-Temperatura-Transformação é conhecida também como “IT–Isothermal Transformation”, Transformação Isotérmica. Trata-se do tratamento de solubilização a partir de pequenas amostras de aço, às temper...
	Sobre este diagrama na Figura 14, é possível a análise de uma representação esquemática de um diagrama TTT, sendo representado o início, meio e fim do processo de transformação austenítica, bem como as temperaturas Ms, M50 e M90.
	2.6.2 Curvas CCT – Transformação em Resfriamento Contínuo
	Os diagramas de Transformação em Resfriamento Contínuo (CCT, “Continuous Cooling Transformation”), são utilizados para medirem e analisarem as transformações dos aços nos processos industriais por resfriamento contínuo.
	Utiliza-se um aparelho chamado de dilatômetro, onde o aço é austenitizado e resfriado a uma taxa de resfriamento constante, analisando-se as inclinações na curva do comprimento da amostra analisada.
	2.7 Propriedades Mecânicas dos Aços
	Os elementos de liga também influenciam nas propriedades mecânicas do aço, ou mesmo com a alteração do teor do carbono é possível obter essa mesma alteração, neste caso não apenas o carbono outros elementos também resultam em alterações, em especial o...
	Por fim existem outras formas de modificar a resistência mecânica de um material, tais como o refino de grão e o encruamento, sendo que o primeiro ocorre basicamente por alterações na composição química e ciclos de trabalho termomecânicos, enquanto qu...
	Percebe-se que materiais como o Nióbio quando adicionado ao aço numa ordem de 0,05% no aço promove o refino do grão, através do controle que acontece no crescimento do grão austenítico (SCHADE e COLABORADORES, 2012).
	2.7.1 Dureza
	Segundo Callister (2013, p. 114) dureza “Consiste em uma medida da resistência de um material a uma deformação plástica localizada (p. ex., a uma pequena impressão ou a um risco)”, ou seja, a capacidade que um material mais duro tem em riscar outro ma...
	A escala de dureza vai desde o talco com medida 1 até o diamante em escada 10.
	Ao longo dos anos foram desenvolvidas técnicas quantitativas de durezas, nas quais um pequeno penetrador é forçado contra a superfície de um material a ser testado, sob condições controladas de carga e de taxa de aplicação. A profundidade ou o tamanho...
	Os ensaios de dureza são os mais realizados por alguns motivos: são mais acessíveis pois, dispensam a necessidade de preparação de corpo de prova, não há a necessidade de destruição do material pois, a única deformação que a peça sofre é uma impressão...
	O ensaio de Dureza mais comum é o Rockwell (HR), em que se obtém um número de dureza da diferença entre uma carga inicial menor seguida por uma carga principal, como resultante tem-se a profundidade resultante desta penetração. Em geral, a carga infer...
	Nos ensaios de Dureza Brinell (HB) há também a aplicação de força por meio de um penetrador esférico duro, que pode ser de aço endurecido ou de carbeto de tungstênio, a diferença está nas cargas com padrões que variam de 500 a 3000g, em incrementos de...
	Figura 15: Ensaio de Dureza Vickers
	Fonte: DEMEC (UFPR), 2017).
	O ensaio de Dureza Vickers também utilizado como técnica de ensaio de Dureza, é conhecido como pirâmide de diamante. Neste ensaio as cargas aplicadas são muito menores do que nos ensaios Rockwell e Brinell pois, variam entre 1 e 1000g, sendo designada...
	utilização de um microscópio para observação da medida. O número de dureza é designado por HV.
	Sobre a dureza Vickers: “O tempo normal de aplicação da carga varia de 10 a 15 segundos. Quando a duração da aplicação da carga é diferente, indica-se o tempo de aplicação após a carga” (DEMEC, 2017, p. 35), como exemplo vê–se a representação: 350HV/1...
	2.7.2 Microestrutura
	Fonte: Callister, 2013.
	Tanto a microestrutura quanto as propriedades mecânicas dos aços podem ser afetadas por algumas variáveis como: velocidade do resfriamento após revenimento, temperatura do revenimento, composição do aço, impurezas e elementos de liga, estas variações ...
	De acordo com Colpaert (2008, p. 121), “Metalografia microscópica estuda os produtos metalúrgicos, com o auxílio do microscópio, visando a determinação de seus constituintes e de sua textura”. Para análise da amostra são realizados alguns procedimento...
	Por meio da análise da microestrutura pode-se visualizar os contornos de grãos formados após tratamento térmico, bem como as propriedades presentes no material que podem indicar sua melhor utilização ou mesmo futuras correções caso o tratamento térmic...
	2.7.3 Tenacidade e Resiliência
	A Tenacidade se trata da habilidade que um material possui em absorver energia até sua ruptura, para a determinação correta da tenacidade tanto a geometria do corpo de prova como a maneira como a carga é aplicada devem ser cuidadosamente verificadas. ...
	resistência mecânica como também diminuem a tenacidade, diminuem a resistência à fadiga e diminuem a resistência à fratura.
	De acordo com Hassmann (2016) um dos pontos mais importantes para aumento da tenacidade, resistência e ductilidade é o refino do grão. Em  consonância com esta afirmação, Narayana (2008), reforça que aços com grãos ultrafinos, apresentam considerável ...
	De acordo com Calister (2008, p. 111): “As unidades para a tenacidade são as mesmas que para a resiliência (i.e., energia por unidade de volume de material)”. É possível obter o refino de grãos por meio do refino da ferrita e também com a interação en...
	Figura 17: Influência da Tenacidade e Resistência Mecânica por meio do refino dos grãos nos aços
	Fonte: Hassmann, 2016.
	A Figura 17 demonstra que quanto mais se aumenta a tenacidade e a resistência menor ficam os grãos.
	A resiliência se trata da capacidade que um material tem em absorver energia após a deformação elástica e depois da carga removida, permitir a recuperação dessa energia. Na Figura 18 é possível observar o módulo de resiliência:
	Figura 18: Tensão-deformação em tração de um material mostrando o modo de resiliência
	Fonte: Callister, 2013. (1)
	A análise do modo de resiliência é baseada no comportamento tensão-deformação em função de um material em tração, referindo-se à área sombreada abaixo da curva tensão-deformação, que representa a absorção de energia por unidade de volume do material.
	Segundo Callister (2013, p. 110): “Módulo de Resiliência-Ur, é a energia de deformação por unidade de volume necessária para submeter um material à tensão, desde um estado com ausência de carga até o ponto de escoamento”, cuja unidade de medida é o jo...
	Comumente observa-se este tipo de comportamento em molas, conhecidas como materiais resilientes pela capacidade de possuírem módulos de elasticidade pequenos e limites de escoamento elevados.
	2.7.4 Ductilidade
	Entende-se como tenacidade a medida do grau de deformação plástica que um material suporta antes de acontecer a ruptura. Materiais que sofrem uma deformação plástica mínima ou mesmo nenhuma, antes da ruptura são conhecidos
	como frágeis, já os que apresentam uma deformação considerável antes da ruptura, apresentando um alongamento anterior são chamados de dúcteis.
	Figura 19: Comportamento Tensão-Deformação para materiais frágeis-dúcteis
	Fonte: Callister, 2013. (2)
	Pode-se observar na Figura 19 um gráfico com o comportamento de dois materiais um dúctil e um frágil através da curva tensão-deformação, no gráfico tensão-deformação em tração, tal análise é importante quando se pretende utilizar um material para dete...
	2.8 Ensaios
	2.8.1 Ensaio Metalográfico
	O ensaio metalográfico é utilizado para verificação das propriedades de materiais, é também utilizado para análise da constituição dos elementos do aço e suas ligas e para análise das características das microestruturas do material, sendo
	dividido em micrografia ou macrografia. De acordo com Colpaert:
	A Metalografia, segundo Silva e Avanzi (2011, p. 105), pode ser definida como: “O estudo das características estruturais ou da constituição dos metais e suas ligas, para relacioná-los com suas propriedades físicas, químicas e mecânicas”, para que seja...
	De acordo com Rohde (2010, p. 6): “O ensaio metalográfico procura relacionar a estrutura íntima do material com as suas propriedades físicas, com o processo de fabricação, com o desempenho de suas funções e outros”. Se a metalografia for realizada uti...
	Em caso de fraturas, desgastes excessivos e prematuros ou outros tipos de falhas é possível a obtenção de respostas através de análises macrográficas e micrográficas (COLPAERT, 2008). No caso do ensaio macrográfico o analista emprega apena sua visão p...
	Segundo Braguetto, os seguintes aspectos podem ser avaliados neste tipo de ensaio:
	Serão descritos a seguir os passos seguidos para preparação das amostras a serem analisadas, de forma detalhada ao exposto na figura 20.
	b) O Seccionamento, deve ser realizado em função do tipo de observação que se pretende realizar, a Norma ASTM E3-11 preconiza: “Ao cortar o corpo metalográfico do corpo principal do material, deve-se ter cuidado para minimizar a alteração da estrutura...
	c) O Embutimento, para uso em micrografia é de suma importância, pois tal procedimento permite que peças muito pequenas sejam manuseadas, além de que protegidas evita-se o abaulamento dos corpos de prova durante o processo de polimento:
	Há pontos que devem ser cuidados no processo de embutimento, como cuidado com a amostra no embutimento, utilização de resinas aos reativos que serão utilizados posteriormente e resinas adequadas para observação de superfícies.
	d) Lixamento, se trata de uma das partes do processo que mais exige do operador, é demasiada trabalhosa e interfere diretamente no resultado da análise.
	Após a finalização do lixamento é necessária uma limpeza superficial para retirar da amostra, solventes, poeira ou traços de abrasivos. Esta limpeza pode ser feita com água corrente ou com produtos como álcool etílico ou fréon líquido, materiais que e...
	e) Polimento, o polimento acontece após o lixamento com o intuito de deixar a superificie espelhada para análise, antes do polimento, pode ser realizado de forma manual ou com a utilização de métodos automatizados.
	Figura 22: Politriz Mecânica para lixamento e polimento de amostras
	Fonte: A autora, 2019.
	Na politriz da figura 22 vê-se o exemplo de uma máquina capaz de lixar e polir a amostra. Um procedimento é realizado na sequência do outro, com a utilização de
	um mesmo equipamento alternando apenas o lado a ser utilizado. Sobre o polimento manual descreve a norma ASTM E3:
	Sobre o polimento automatizado é válido salientar que as principais vantagens deste polimento são a qualidade consistente da preparação da amostra e a visível redução no tempo de polimento, portanto, se sobrepõe às técnicas manuais.
	f) Ataque químico, após o polimento já é possível a visualização de alguns componentes da microsestrutura, mas para uma visualização mais apurada em alguns materiais é necessário que a amostra seja revelada com um ataque químico controlado (MILAN e CO...
	De acordo com Vander Voort (1999) os ataques químicos geralmente possuem três componentes principais: um agente corrosivo (podendo ser ácido hidroclorídrico, sulfúrico, fosfórico ou acético), um modificador (como álcool ou glicerina) e um oxidante (co...
	Despeja-se o reagente em um recipiente de vidro e mergulha-se a amostra nesta solução, a duração do ataque varia de acordo com o material que será atacado. Após ataque a amostra deve ser lavada em água corrente, impedindo a manutenção da reação e em s...
	- Solução de picrato de sódio -  água destilada, soda a 36 graus Baumé, ácido pícrico.
	A preparação das amostras segundo Petzow (2001) deve seguir rigorosos critérios de modo a assegurar que as análises e etapas posteriores não sejam
	afetadas por uma falta de preparo ou preparo realizado de forma inadequada, afetando todo o resultado final.
	g) Microscopia, se trata da análise da Microestrutura e o registro das imagens (MILAN e COLABORADORES, 2014, p. 105), através da utilização de um microscópio ótico que permite aumentar a qualidade da imagem em até 1.000 vezes.
	Para aumentos maiores utiliza-se o MEV–Microscópio eletrônico de varredura que permite aumentos da ordem de dezenas de milhares de vezes (MILAN e COLABORADORES, 2014), com o objetivo de analisar a topografia e morfologia de elétrons secundários retroe...
	Na Figura 16 vê-se como acontece o processo de análise com a utilização de um microscópio ótico:
	Figura 23: Análise Microscópio Óptico
	Fonte: Callister, 2013. (3)
	Na Figura 23 observa-se a seção de um contorno de grão após ataque químico. Com a aquisição das imagens e sua análise é possível o entendimento acerca dos materiais presentes no material analisado, bem como seu comportamento e aplicabilidade nos mais ...
	Nesta análise é verificado o tamanho dos grãos, que interfere diretamente nas propriedades mecânicas dos materiais metálicos, segundo a Norma ASTM E112 o tamanho do grão é definido pelo número de grãos por pol2 (polegada quadrada) medido com 100x de a...
	Segundo esta Norma a medição pode ser conseguida por meio de três métodos: Avaliação comparativa por quadros, Método dos Interceptos e Métodos de contagem de grãos. Após a análise em muitos casos há a necessidade se de reservar e manter as amostras pa...
	Sobre a preservação de amostras consta na Norma ASTM E3:
	Seguindo estes procedimentos assegura-se a longevidade e a integridade da amostra, permitindo análises e reanálises futuras, sempre que necessário.
	2.8.2 Ensaios Mecânicos: Tração
	Trata-se da aplicação de carga de tração axial de forma crescente em um determinado corpo de prova até sua ruptura (GARCIA, 2015), é utilizado pelas indústrias metal mecânica para aplicações industriais. Os ensaios fornecem informações importantes do ...
	Sobre o ensaio de tração, afirma Souza:
	A aplicação de uma força num corpo sólido promove uma deformação do material na direção do esforço e o ensaio de tração consiste em submeter um material a um esforço que tende a estica-lo ou alonga-lo. Geralmente, o ensaio é realizado num corpo de pro...
	A deformação elástica é recuperável, quando o ensaio é interrompido e o corpo de prova analisado ainda mantém sua medida inicial, após o ponto M ocorre a deformação plástica, sendo permanente e não pode ser recuperada quando a carga é aliviada. De aco...
	Durante o ensaio, após o escoamento conforme Figura 24, nos metais, a deformação plástica aumenta até um valor máximo (CALLISTER, 2013), ponto M na Figura abaixo chamado de limite de resistência à tração (LRT), ou seja, é a tensão no ponto máximo da c...
	Figura 24 : Curva Tensão-deformação
	Fonte: Callister, 2013. (4)
	O processo de acordo com Callister (2013, p. 172) se dá da seguinte forma:
	“Nessa tensão máxima, uma pequena contrição ou estrangulamento começa a se formar em algum ponto, e toda deformação subsequente fica confinada no estrangulamento”. Na Figura 24 pode-se perceber o momento exato do estrangulamento:
	Esse estrangulamento é conhecido como empescoçamento e é no máximo do empescoçamento que ocorre a fratura. O ensaio é realizado em equipamentos cujo funcionamento pode ser eletromecânico ou hidráulico, na Figura 25 observa-se o esquema de funcionament...
	Figura 25: a) Equipamento eletromecânico / b) Equipamento hidráulico
	Fonte: Millan e Colaboradores, 2014.
	No equipamento eletromecânico, com a utilização de um motor elétrico acontece o acionamento de uma rosca sem fim, que movimenta o travessão e cuja localização pode ser na parte inferior ou superior, de acordo com o modelo do equipamento, conforme esqu...
	Já no esquema b há o exemplo de um equipamento hidráulico, composto de um travessão fixo e um atuador hidráulico, que o diferencia do equipamento eletromecânico apenas nestes dois pontos.
	2.8.3 Ensaio Mecânico: Impacto tipo Charpy
	De acordo com Milan e Colaboradores (2014), pode-se definir a realização do ensaio de impacto como: “Aplicação lenta de carga que pode durar vários minutos, de acordo com o estabelecido por normas, de modo a garantir que o ensaio aconteça em situação ...
	O ensaio de impacto mais conhecido é o Charpy. Na Figura 26, há uma mostra de como se dá o ensaio, um corpo de prova com entalhe é posicionado na face oposta, em que será submetido a um impacto por um pêndulo contendo um martelo em forma de “U”.
	Figura 26: Equipamento de ensaio Charpy
	Fonte: Garcia, 2015.
	Este ensaio serve para medir a tenacidade de um material, onde o entalhe serve para exemplificar uma situação severa de tensão no material. Na Figura 27 é exemplificado o modo como o corpo de prova é posicionado para o ensaio.
	Figura 27: Esquema da visão superior de um ensaio Charpy
	Fonte: Milan et al, 2014.
	O Ensaio Charpy por ser rápido, com baixos custos e de simples execução é de comum utilização pela indústria para análise e controle das propriedades de tenacidade e verificador de sensibilidade ao entalhe dos materiais.
	Segundo Milan e Colaboradores (2014, p. 118): “Este ensaio é utilizado para a determinação da temperatura de transição dúctil-frágil que ocorre em muitos metais pertencentes ao sistema CCC”. Toma-se como base vários corpos provas ensaiados em diferent...
	3 O Contexto e a Realidade Investigada
	4 Aplicação do Produto
	A travessa ferroviária faz parte do conjunto de rodagem do vagão, formado pelo conjunto conhecido como aranha, travessa, laterais e suspensão, que junto com os eixos e rodas compõe o rodeiro. A responsabilidade dos truques é a transferência de carga i...
	O conjunto conhecido como “H” é formado por uma travessa central e duas laterais e servem de base para os demais componentes do subsistema que junto com o prato pião responsável por ligar o truque à caixa do vagão, unem-se aos ampara balanços responsá...
	Pesando 749 kg e com as seguintes dimensões: largura: 514 mm, altura: 464 mm e comprimento: 2519 mm, nas Figuras 28 a 32 em 3D a seguir feitas no Solid Works,  oberva-se a travessa central sob vários ângulos.
	Onde:
	Na figura 34 vê-se a travessa já montada no truque ferroviário para posterior fixação na caixa do vagão, bem como os demais componentes que fazem parte deste subsistema que dão sustentação ao vagão.
	Na Figura 35 vê-se uma montagem real do rodeiro, as rodas paralelas e presas ao truque, juntamente com as travessas laterais.
	Fazem parte também deste conjunto: os ampara balanço que fazem contato com a caixa, os eixos que unem as rodas, o conjunto de molas que garantem a estabilidade, as cunhas de fricção responsáveis por ajustar o conjunto à travessa central e os adaptador...
	Este conjunto integra a superestrutura do vagão, conhecido como parte rodante e as caixas podem ser feitas em Aço, aluminio, inox, etc.
	Os modelos de vagão de cargas mais comuns são:
	1) Gôndola: utilizado para movimentação de transporte de minério, com capacidade de 37,5 tonelada por eixo e 150 toneladas de peso bruto máximo, fabricado em capas de aço:
	2) Hopper: São utilizados para o transporte de milho, soja, farelo, açúcar e grãos, utilizando-se de carga e descarga automatizadas, sendo acionadas por um sistema pneumático. Fabricados em chapa de aço:
	3) Plataforma: Tratam-se de vagões diferenciados para transporte de contêineres em ferrovias, os contêineres podem ser transportados alinhados ou empilhados, sendo possível o transporte de 02 contêineres de 20” ou 1 de 40”.
	4) Tanque: Utilizado para o transporte de combustível e óleo vegetal, com capacidade de armazenagem de 86.000 litros por vagão, fabricado em inox e descarregamento da carga bilateral.
	Estes vagões são produzidos pela Greenbrier Maxion, empresa do setor de vagões, localizada em Hortolândia. É pioneira em produzir vagões com maior capacidade de carga, aumentando desta forma a capacidade por vagão, com fornecimento de peças de reposiç...
	5 Desenvolvimento do Projeto
	A travessa central do projeto é fabricada em aço fundido, do tipo B+ grau 4, aço carbono de baixa liga comparado com o aço SAE 1030 com diferencial de possuir adição de Cromo durante a fusão para aumentar a formação de carboneto para aumento da dureza.
	Este grau B+, segundo a AAR M-201 deve passar pelo processo de normalização e a composição deste aço consta na Figura 40:
	Conforme Norma AAR / M-201 para o aço B+, a cada redução de 0,01% de carbono abaixo do máximo especificado, é permitido um aumento de 0,04% de manganês acima do máximo especificado, conforme figura 40. Sendo limitado a um máximo de 1,2% de manganês.
	No caso do B+ a presença do Manganês é importante a fim de conferir ao aço um aumento do limite de escoamento e resistência à deformação plástica sob choques repetidos.
	Nos aços-manganês o enxofre também está presente, mas seu teor não é crítico devido à presença do manganês, o fósforo é acrescido com um teor máximo de 0,035% para manutenção da soldabilidade do aço, outros elementos como molibdênio, níquel, cobre, etc.
	Estes elementos estão presentes garantindo características como usinabilidade e aumento do limite de escoamento. Costuma-se adicionar também o cromo até 2%, pois este elemento aumenta o limite de escoamento, mas reduz a ductilidade.
	5.1 Processo de fabricação da Travessa
	O processo de fabricação da travessa inicia-se na moldagem, feita em areia com luvas exotérmicas, canais refratários e areia preparada com óxido de ferro, resinas e catalisador.
	Após a moldagem o aço é vazado, e as peças são fabricadas individualmente, uma peça por caixa. Após algumas horas depois do vazamento o molde é desmoldado, os canais e massalotes são cortados e enviados ao grafite para grafitagem e decapagem.
	Após esse processo de preparação as peças são dispostas na grade com o auxílio da ponte rolante e são formadas cargas com 27 travessas de forma a otimizar
	o processo de normalização.
	5.2 Processo de normalização anterior
	A carga de travessas é puxada para dentro do forno com o auxílio de um carro de cargas, a temperatura de entrada das peças é a ambiente, mas o forno é mantido ligado à uma temperatura de 400 ºC. Inicia-se o processo de normalização e a cada hora eleva...
	Após este período as peças são puxadas para fora e do outro lado do forno em uma outra grade uma nova carga é abastecida. As peças são mantidas ao ar livre onde permanecem até o resfriamento total para ser submetida ao processo de decapagem de modo qu...
	Neste processo de diferenciação de temperatura a estrutura da peça passa de austenita para perlita e ferrita, e com isso a normalização colabora e facilita o processo de usinagem da peça.
	Este procedimento é executado e obedece a Norma AAR M201-Manual of Standards and Recommended Practices Casting Details, sobre o processo de Normalização para aços fundidos:
	Aqueça à temperatura uniforme adequada acima da faixa de transformação e mantenha pelo tempo adequado para alcançar a austenitização completa e refinar a estrutura de grãos. Retire do forno e deixe esfriar a temperatura ambiente ou no processo de resf...
	Neste processo o único tratamento térmico que as travessas sofrem é a Normalização por se tratar de um aço ferrítico-perlítico e tal característica é obtida no processo de Normalização.
	Na Figura 42 há a exemplificação de uma carga de travessas no carro de cargas. As travessas são empilhadas de três em três, somando-se 27 por carga. Através deste processo de Tratamento Térmico, é necessário o alcance de algumas propriedades mecânicas...
	5.3 Execução do Projeto
	Após várias pesquisas constatou-se que é possível reduzir o tempo de encharque de três formas distintas: acelerando a rampa, diminuindo a temperatura de patamar e reduzindo o tempo de encharque.
	Neste projeto optou-se pela redução do tempo de encharque do ciclo de normalização.
	5.4 Mapeamento Térmico e Realização das cargas
	Para mapeamento do ciclo térmico foi utilizado o forno F5001, utilizado para a normalização das peças.
	Figura 43: Demonstração do esquema de instalação dos termopares e posicionamento das travessas no carro de carga
	Na análise do comportamento da temperatura durante o tratamento térmico, foram instalados termopares em 8 peças do total da carga, de modo a verificar em que ponto a temperatura de austenitização era atingida durante o processo de normalização.
	Para efeito deste mapeamento térmico, o volume interno foi dividido em 10 zonas no sentido horizontal e três zonas no sentido vertical.
	Considerou-se que as temperaturas são homogêneas no sentido transversal da prancha.
	A Figura 43 demonstra o posicionamento das travessas na prancha para entrada no forno de normalização.
	O forno utilizado de trata de um forno de carro de transferência, com capacidade para tratamento de 20 tons por corrida.
	Na Figura 44 há o esquema que foi utilizado para furação das travessas que receberiam os termopares:
	Conforme Figura 44 as peças foram perfuradas no ponto de um dos massalotes de alimentação localizados nas extremidades da peça. Este ponto é o de maior espessura da peça, com 44 mm (1,73”). Os massalotes são os alimentadores constituídos de tubos e ca...
	A maioria dos metais sofre contração durante o processo de solidificação, por este motivo os massalotes, última parte do molde a se solidificar é o responsável por concentrar a contração de solidificação e são posteriormente arrancados da peça.
	Segundo Nascimento:
	Etapa mais crítica de todo o processo, já que um resfriamento excessivamente rápido pode provocar tensões mecânicas na peça, inclusive com aparecimento de trincas, e a formação de bolhas. Se houver um resfriamento muito lento ocorrerá à diminuição da ...
	Para o processo de resfriamento da peça após o vazamento os massalotes desenvolvem papel essencial pois é neles também que se concentram os possíveis rechupes, defeitos internos do tipo cavidades e é também onde ficam retidas muitas
	impurezas do metal. A travessa estudada possui 4 massalotes e um canal de alimentação.
	Figura 45: Local de instalação dos termopares, travessa com os massalotes e canal de alimentação
	Para instalação dos termopares foi feita uma furação em um dos lados da peça, medindo 157 x 75 x Ø 5 mm e após a inserção do termopar foi utilizada massa refratária para fixação do termopar.
	Após furação o termopar foi colocado e o acabamento foi finalizado com massa refratária, conforme Figura 46. Para realização do levantamento do ciclo térmico foram utilizados um registrador de dados e 8 termopares minerais tipo “K” medindo 15 metros d...
	Os termopares foram colocados na entrada do registrador, nos canais de 1a 6, conforme figura 47 para leitura da real temperatura que as peças se encontravam dentro do forno.
	Os termopares foram colocados junto às peças, sendo um termopar em cada extremidade e um termopar no centro da prancha, este levantamento foi realizado no dia 22/02/2018 das 14:39hs até às 01:12hs do dia 23/02/2018, perfazendo um total de mais ou meno...
	Figura 47 – Posicionamento dos termopares – (a) Lado esquerdo e (b) Lado direito
	Fonte: Da autora, 2018.
	A Figura 47 representa: (a) Lado esquerda da prancha e (b) Lado direito da prancha, vê-se as travessas montadas com os termopares para o início da medição já sobre a rampa de abastecimento do forno. Nesta mesma Figura é possível observar que foram uti...
	Para cada carga montada foi feito um esquema com a posição de cada
	termopar (conforme Figura 49) para facilitar a análise e verificar se em todas as posições as temperaturas necessárias eram obtidas, bem como avaliar se a posição das peças interferiria na qualidade das propriedades das travessas.
	Figura 48: Posicionamento de diferentes cargas no forno de normalização
	Fonte: A autora, 2018
	Antes da instalação, os termopares foram calibrados conforme procedimentos internos da empresa e disponibilizados em um relatório juntamente com as informações coletadas pelos mesmos, conforme ANEXO A. Neste levantamento térmico, foram consumidos 1086...
	Figura 49: Relatório do tratamento térmico das travessas
	Fonte: Da autora, 2018
	Este gráfico demonstra a curva completa do Tratamento Térmico de Normalização onde pode ser constatado o início abaixo dos 50  C, observa-se uma rampa controlada e após 9 horas atingiu-se o início do patamar e pode-se observar que a temperatura de aus...
	O levantamento térmico seguiu as normas internas de execução e em função dos valores de temperatura encontrados e em relação aos limites estabelecidos (o tempo de patamar foi obtido) e o levantamento térmico foi aprovado. No Apêndice B, encontra-se o ...
	Após análise das temperaturas dos termopares foi extraído relatório do forno, para verificação do volume de gás consumido durante todo o processo de normalização, com isso verificou-se que as temperaturas mínimas e máximas foram atingidas, bem como a ...
	Após realização do mapeamento o projeto foi dividido em 3 fases, para implementação gradual da “Redução do ciclo de normalização”:
	Etapa 1 – Na primeira carga 1 peça bruta de fundição na “pior posição” avaliada, que seria perto da porta conforme Figura 49, seria a avaliada tendo seus CDP’s retirados da região crítica. Após aprovação desta carga, durante 15 dias de produção, uma c...
	Etapa 2 – Mais 15 dias de produção e neste período duas cargas por dia seriam submetidas ao mesmo procedimento.
	Etapa 3 – Após aprovação da etapa 2, passaríamos na etapa 3 a produzir todas as cargas de travessas neste mesmo procedimento de tempo de encharque reduzidos. Na Figura 51 observa-se o local de onde os CDP’s foram retirados:
	Figura 50: Local de retirada dos corpos de prova
	Fonte: A autora, 2018 (1)
	Figura 51: Vista frontal (a) e diagonal (b) do corpo de prova no interior da travessa
	Fonte: A autora, 2018 (2)
	Figura 52: Posicionamento do CP – (a) frontal e (b) diagonal.
	Fonte: A autora, 2018 (3)
	As figuras 50, 51 e 52 demonstram o local exato de onde os CDP’s foram extraídos para os Ensaios Mecânicos: de Tração, Charpy e Análise de Microestrutura.
	A cada carga produzida os CDP’s eram analisados e realizados os testes para verificação se algo havia mudado as propriedades mecânicas e as características do aço. Na Figura 53 observa-se a curva TTT de uma das cargas de teste:
	Figura 53: Curva CCT da carga de teste
	Fonte: A autora, 2018 (4)
	No ponto 1 observa-se que o início e o final do processo de austenitização foram detectados dentro da faixa prevista, por intermédio das inflexões nas temperaturas decorrentes da transformação de fase  →    
	No ponto 2 percebe-se que a temperatura de austenitização foi alcançada na região de maior espessura já no final da rampa de aquecimento.
	Após o processo de normalização a carga foi retirada e iniciou-se o processo de resfriamento ao ar livre, que também foi acompanhado pelos termopares, conforme Figura 54:
	Figura 54: Resfriamento da carga de mapeamento
	Fonte: A autora, 2018 (5)
	Neste gráfico, onde o eixo Y corresponde à temperatura em  C e o eixo X ao tempo, indo de 0 segundos até 24 horas, está plotada a curva de resfriamento que ocorreu para essas peças no Diagrama TTT da referida liga, observa-se que ocorre a formação de ...
	Acima de A3 inicia-se a nucleação de novos grãos e a homogeneização dos grãos de solidificação, o aço da travessa analisada e estudada neste processo equivale a um aço 1035, perlita-ferrita.
	Durante o experimento uma das cargas além de ser submetida a uma redução do tempo de ciclo, sofreu também acidentalmente uma redução da temperatura e mesmo com esse incidente após realização das análises as peças mantiveram suas propriedades especific...
	Figura 55: Micrografia demonstrando estrutura perlítica/ferrítica de uma das peças da carga submetidas à condição extrema
	Fonte: A autora, 2018 (6)
	A micrografia demonstra a presença de perlita e ferrita, sendo a perlita responsável pelo aumento da resistência mecânica/dureza mantendo a microestrutura e propriedades essenciais e requeridas pelo cliente.
	Mesmo nesta condição chamada de extrema observou-se que o início do processo de austenitização foi detectado dentro da faixa prevista e a temperatura de austenitização no ponto de maior espessura da peça foi alcançada ainda no final da rampa de aqueci...
	O ciclo completo teve sua configuração ajustada em 830  C quando os limites estabelecidos estavam entre: 785  C e 875  C, representando 45% a menos do tempo de patamar utilizado anteriormente.
	5.5 Ensaios e Testes das travessas produzidas no novo Design
	5.5.1 Ensaio de tração
	Para o ensaio de tração foi retirada da travessa no ponto de maior espessura próximo ao massalote a parte que seria utilizada para confecção do corpo de prova, tendo como referência as normas ASTM A 370 e ASTM E8, tendo sido realizado no Laboratório M...
	Após a usinagem do corpo de prova, o mesmo foi colocado em uma estufa por um período de 1 hora a uma temperatura de 180 ºC para alívio da tensão da usinagem. O corpo de prova utilizado é igual ao exposto na Figura 56 abaixo:
	Figura 56: Corpo de prova para teste de tração
	Fonte: ASTM A370
	Assim que o alívio da tensão foi finalizado foi traçado no corpo de prova o comprimento útil (Lo)=50 + 0,10 mm utilizando-se do dispositivo de punção. Mediu-se o diâmetro do CP no centro da área útil de ensaio e posteriormente este valor foi inserido ...
	Tal diâmetro (Do) deve ser de 12,50 + 0,25 mm.
	Na sequência foi medida a dureza do corpo de prova, e este foi então colocado na garra da máquina de tração, modelo Kratos (NS 3.109) conforme Figura 58 com assistência digital e devidamente aferida, seguindo a norma ASTM A370.
	Selecionou-se o tipo de aço B+, preencheu-se então os seguintes campos: identificação do CDP, corrida, dureza do corpo de prova medido anteriormente e a medida do diâmetro externo atual.
	Figura 57: Teste de tração
	Fonte: A autora, 2018.
	Figura 58: Máquina do Teste de Tração
	Fonte: A autora, 2018. (1)
	Após a ruptura do corpo de prova o mesmo foi retirado da garra e as duas partes foram unidas para medição do comprimento final (Lf) conforme figura 59 e este valor encontrado foi preenchido no software.
	Figura 59: Posicionamento do corpo de prova para medição
	Fonte: A autora, 2018 (7)
	Após finalização do ensaio automaticamente é impresso o gráfico com os valores de limite de escoamento, limite de resistência, alongamento e redução de área, todos calculados pelo software, conforme Figura 60 abaixo:
	Figura 60: Visualização do Teste de tração no computador
	Fonte: A autora, 2019. (1)
	O gráfico acima se refere ao teste de tração realizado no número de série #6959 que apresentou os seguintes resultados:
	Figura 61: Resultados do teste de tração da travessa série #6959
	Fonte: A autora, 2019. (2)
	Por meio das medidas da carga observadas em relação à deformação, constatou-se o limite elástico apontado nos dois corpos de prova, atenderam aos exigidos pela norma, bem como o limite de Resistência à tração. O material apresentou comportamento dúcti...
	De acordo com a norma AAR-M201 para os aços de Grau B, são aceitos os seguintes valores mínimos:
	Se o CP apresentasse falhas como inclusão, trinca ou descontinuidade depois do ensaio, deveria ser rejeitado e um novo corpo de prova deveria ser usinado e testado, o que não aconteceu com o CP #6959.
	5.5.2 Composição Química
	Para este mesmo número de série foi também realizada a análise da composição química do CP:
	Figura 63: Teste de composição química da travessa #6959
	Fonte: A autora, 2018. (2)
	Tais valores encontrados atendem os parâmetros estabelecidos para composição de um aço B+ após processo de normalização.
	5.5.3 Microestrutura
	Para análise da microestrutura utilizou-se como referência normativa a norma ASTM E381 01, o teste foi realizado no laboratório metalúrgico. Para análise da microestrutura um corpo de prova foi preparado e embutido por compactação a quente, por 20 min...
	Figura 64: Embutidora utilizada para embutimento da amostra #6959
	Fonte: A autora, 2018. (3)
	As arestas foram retiradas com uma lixa para facilitar o polimento posterior e no lixamento foram utilizadas as seguintes lixas na ordem que segue: 220, 320, 400 e 600. Após o lixamento a amostra foi limpa em água corrente.
	Para o polimento utilizou-se a Alumina (Al2O3) em suspensão sobre o feltro. Iniciou-se utilizando um feltro mais grosso e em seguida um mais fino evitando desta forma riscos no corpo de prova. Após o polimento foi lavado em água e em seguida com álcoo...
	Após polimento a amostra foi atacada com Nital 3% (solução de ácido nítrico e álcool), por 8 segundos, em seguida foi lavada novamente para retirada do excesso do reagente e após todo o processo de preparação foi submetido à análise microscópica.
	Figura 65: Microscópio Óptico com visualização da estrutura no computador
	Fonte: A autora, 2018. (4)
	Foi utilizado um microscópio ótico Olympus (GX 51), digitalmente assistido, ampliadas em 500x, além do microscópio, na bancada metalográfica é possivel identificar o computador utilizado para análise das imagens:
	Figura 66: Micrografia da Travessa – Série #6959
	Fonte: Da autora, 2018. (1)
	A micrografia da série #6959 demonstrou os seguintes resultados: Verificou-se na amostra a presença de perlita + ferrita de acordo com o percentual de carbono do material, já que o percentual de carbono para este tipo de aço não ultrapassa 0,32%, conf...
	O Tamanho de grãos está entre de 4 e 5 sendo considerado satisfatório e compátivel com a necessidade do material e sua aplicação. A estrutura homogênea, evidenciou o tratamento de normalização.
	5.5.4 Ensaio de Impacto Charpy
	O teste de Impacto foi realizado no laboratório metalúrgico da AmstedMaxion onde utilizou-se um equipamento Heckert (SN 33304), aferido, de acordo com a norma ASTM E-23, onde a temperatura da amostra estava em torno de -40ºC.
	O corpo de prova, conforme Figura 67 possuía entalhe em V.
	Figura 67: Corpo de Prova para Ensaio Charpy
	Fonte: A autora, 2019. (3)
	O valor apresentado foi de 24J portanto acima dos 20 especificados pelo AAR, o que pode ser considerado um resultado adequado em função dos limites de resistência e limite de escoamento obtidos.
	Com base nos resultados obtidos outras análises foram realizadas, como comparação dos limites de escoamento utilizando-se da carta de controle para esta análise. Com este teste e os diferentes resultados do limite de escoamento observou-se que não hou...
	Observou-se que não houve diferença no comportamento mesmo 20 corridas após a implementação, em relação à dispersão, notou-se que o mínimo nos dois grupos (antes e depois) manteve-se o intervalo de confiança, tendendo a um aumento de limite de escoame...
	5.5.5 Consumo de Gás e Temperatura
	O objetivo inicial deste projeto era a redução do consumo de gás, observou-se que este fator foi atingido e com isso outros ganhos não mensuráveis aconteceram em paralelo, contribuindo para o aumento da produtividade e do
	aumento da capacidade do forno de normalização. Com o desenvolvimento deste projeto obteve-se um ganho financeiro na ordem de 10% à quantidade de gás utilizada anteriormente, algo relativamente significante levando-se em conta que o M3 do Gás Natural...
	Há outros ganhos que foram obtidos como: aumento da disponibilidade dos fornos, melhor aproveitamento, etc, que não foram mensurados nem incluídos neste projeto que visavam um novo design de normalização visto que as travessas correspondem hoje à 30% ...
	9 Resultados
	As temperaturas de austenitização, medidas na região mais espessa dos fundidos, foram atingidas ainda ao final da rampa de aquecimento;
	Os processos de transformação de fases foram detectados em todas as peças na região de maior espessura, conforme as respectivas inflexões e patamares, dentro das temperaturas previstas na simulação computacional;
	Os ensaios mecânicos até agora realizados tiveram resultados aprovados, tanto no tratamento convencional quanto no tratamento com tempo e temperatura reduzidos (para corpos de prova retirados de fundidos).
	Num processo que anteriormente operava com set-point de 910 C +/- 45 C (especificação atual), o valor mínimo de temperatura permitido seria de 865 C, correspondendo pelo padrão ASF a um encharque de 52 min, 38 min. a menos (-42% / 26 min. por polegada...
	Adicionalmente pode ser diminuída a temperatura de setup (e conseqüentemente a mínima), diminuindo o tempo de rampa onde o consumo de gás é maior.
	A redução de custos rendeu ao negócio uma economia além do esperado, observou-se que o aumento da produtividade foi com isso o mais importante para a organização, pois foi hoje é possível normalizar mais peças num mesmo intervalo de tempo.
	Fora estes dois principais ganhos foram observado também a diminuição da movimentação das peças e com o aumento da capacidade a manutenção do forno é feita com um intervalo maior de tempo entre as peças tratadas.
	Este projeto abriu as portas para novos projetos visando a redução do ciclo de normalização de outras peças com dimensões e pesos maiores do que a travessa ferroviária.

