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Resumo 
 
Pesquisa com fundidores de aço brasileiros aponta que cálcio-silício e alumínio são 
os desoxidantes mais empregados e que a maioria das fundições não emprega 
técnica de refino de grão com adição de modificadores químicos ou inoculantes. A 
variação de agentes modificadores ou refinadores de grão tais como FeV; FeTi; 
FeNb; FeNbC e FeSiZr, no âmbito deste trabalho, não evidenciou tendência de 
influência na estrutura e em propriedades mecânicas de um aço baixa liga 
temperado e revenido. 
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EVALUATION OF PARAMETERS IN THE INOCULATION OF 
LOW ALLOY CAST STEEL 
 
Abstract 
 
The result of a survey with Brazilian steel smelters shows that calcium-silicon and 
aluminum are the most commonly used deoxidants and a great part of the foundries 
do not use grain refining techniques. The variation of grain modifiers or refiners such 
as FeV; FeTi; FeNb; FeNbC and FeSiZr did not have a tendency to influence the 
structure and mechanical properties of a low alloyed hardened and tempered steel. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O grão em uma liga metálica é uma região cristalina com orientação cristalográfica 
própria. O contorno de grão é o limite físico entre os grãos. Quanto menor o 
tamanho de grão, maior a quantidade de contornos, o que dificulta a movimentação 
de discordâncias pelo material devido à maior desorientação cristalina encontrada 
nas regiões de contorno. Esta dificuldade de movimentação de discordâncias implica 
em aumento da resistência mecânica do material. (DIETER, 1981). 
 
Segundo Gordon et al. (1967) os aditivos no aço líquido para atuarem como 
inoculantes, ou refinadores de grãos, são selecionados para possibilitar a nucleação 
heterogênea e também pelo potencial de provocar superresfriamento constitucional. 
Este visa interromper o crescimento dos primeiros cristais formados. Então, a 
seleção de inoculante, geralmente, está vinculada a essas características, ter 
elevado poder de nucleação e ser inibidor do crescimento dos grãos. O inoculante 
precisa ter a cristalografia favorável. Por exemplo, Ti, Zr e Ca devido a terem 
estrutura cristalina do tipo CCC podem ser adicionados com o objetivo de inocular a 
ferrita delta. Os carbonetos desses elementos podem ser CFC e promoverem 
núcleos heterogêneos para a fase austenítica. Outro ponto é que se devem excluir 
aditivos que tem ponto de fusão substancialmente menor que o do aço ou que 
dissolvam facilmente no aço líquido. O intervalo de tempo entre a adição do 
inoculante e o vazamento no molde deve ser o menor possível para se evitar a 
dissolução do mesmo. Algumas restrições a um dado inoculante podem ser 
impostas pela diferença de densidade entre o mesmo e o aço podendo haver 
segregação por gravidade, particularmente quando o tamanho das partículas do 
inoculante são maiores.  
 
O refinamento do tamanho de grão pode ser obtido por meio da adição de pequenas 
porções de elementos, tais como, alumínio, vanádio, titânio e o nióbio, utilizados em 
concentrações que geralmente não ultrapassam 0,1 %. O alumínio forma uma 
dispersão estável de partículas de nitretos de alumínio, algumas das quais 
permanecem a altas temperaturas nos limites de grão da austenita e impedem, por 
ancoragem desses limites, o crescimento excessivo do grão. O vanádio, o titânio e o 
nióbio formam carbonetos muito estáveis que também bloqueiam os limites de grão 
da austenita, permitindo a obtenção de tamanhos de grão de ferrita muito menores 
após a transformação da austenita (HONEYCOMBE, 1981). 
 
Objetiva-se no presente trabalho buscar conhecer a forma que as fundições 
brasileiras adotam para o refino de grão de aços fundidos, e assim, selecionar 
algumas formas de refino do grão e avaliar experimentalmente os resultados. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Realizou-se uma pesquisa com sessenta fundições que produzem aços fundidos 
baixa liga no Brasil para levantar informações sobre as formas de desoxidação e 
refino de grãos de aços fundidos. O contato foi feito através da ABIFA e 
posteriormente pelos próprios autores com envio dos quadros 1 e 2 para serem 
preenchidos. As respostas auxiliaram na definição dos procedimentos nos testes 
experimentais. 
 



Quadro 1 - Quanto ao tipo e quantidade do produto para tratamento do aço líquido. 

Tipo de produto utilizado no tratamento do aço líquido para a desoxidação ou para 

refinar grão: 

Produto 
Tipo (composição química ou 

referência comercial) 

Quantidade (proporção do 

produto por tonelada de aço) 

Desoxidante     

Refinador de 

grão 
    

Fonte: Próprio autor. 

 

Quadro 2 - Quanto ao momento e temperaturas das adições dos produtos. 

Momento e temperaturas das adições dos produtos 

Produto para Adição no forno Adição na panela Temperaturas 

Desoxidar       

Refinar grãos       

Fonte: Próprio autor. 

 

Foi selecionada uma peça comercial, uma FPS (Ferramenta de Penetração em 

Solos) original de uma conceituada marca de trator, sendo uma ponta de 

escavadeira com massa aproximada de 12 kg. A composição química da peça foi 

analisada por espectrometria óptica servindo de referência para os testes 

experimentais, estes conforme o fluxograma da figura 1. Foram realizadas quatro 

elaborações de aço em forno a indução com cadinho na capacidade de 25 kg. 

Foram obtidos quatro blocos do tipo Keel, por corrida, com dimensões conforme a 

norma ASTM A 781 para a retirada de corpos de prova. Os blocos foram vazados 

conjuntamente para que se tenha maior homogeneidade do aço obtido. O cacho 

para a obtenção dos blocos é ilustrado na figura 2. O tratamento térmico de 

homogeneização dos blocos consistiu de aquecimento a 150°C/h até 1100°C, 

manutenção nesta temperatura por 24 h e resfriamento lento dentro do forno. Na 

sequência os corpos de prova para testes de tração foram pré-usinados e tratados 

termicamente por têmpera. O ciclo térmico foi de aquecimento a 200°C/h até 930°C, 

com manutenção por 1,5 h e resfriamento em água agitada. Imediatamente após a 

têmpera seguiu-se o revenido com aquecimento até 300°C, manutenção por 3 horas 

e resfriamento dento do forno. 
  



Figura 1. Fluxograma de atividades experimentais. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
Figura 2. Cacho para a obtenção de blocos Keel. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
3. RESULTADOS 
 
Foram obtidas doze respostas dos fundidores sobre o tema de desoxidação e 
dezesseis respostas sobre o tema de refino de grão do total de sessenta empresas 
pesquisadas. Oito fundidores responderam que mantém sigilo sobre os temas 
enquanto as demais não responderam. Apresentam-se no quadro 3 as respostas 
referentes aos desoxidantes enquanto no quadro 4 as referentes aos refinadores de 
grão utilizados nas fundições brasileiras. 
 
Quadro 3 – Resultados da pesquisa com fundidores sobre a utilização de 
desoxidantes. 

Tipo de desoxidantes Al CaSi CaSi + Al CaSi+ Al + FeSiZr CaSi + FeSiZr 

Quantidade de fundições  03 01 05 02 01 
Fonte: Próprio autor. 



Quadro 4 – Resultados da pesquisa com fundidores sobre a utilização de 
refinadores de grão. 

Tipo de 
refinador 

Nenhum B ou 
Ti ou 
V 

FeSiZr Ni + 
FeTiSi  

FeSiMg FeSiZr FeTi 

Desoxidante 
associado 

Não se 
aplica 

Al CaSi 
+Al 

CaSi + 
Al 

CaSi + 
FeSiZr 

Não 
usa 

Al 

Quantidade de 
fundições 

08 01 01 01 01 03 01 

Fonte: Próprio autor. 

 
Observa-se no quadro 3 que a associação de CaSi + Al é a mais utilizada para a 
desoxidação dos aços. Verificou-se que a maioria dos fundidores fixa as 
quantidades de 0,3% de CaSi e 0,1% de Al, sendo metade destas quantidades 
adicionadas no forno, logo antes de se verter para a panela e, a outra metade 
adicionada na panela, começando-se a adicionar quando se tem aproximadamente 
1/3 de aço na panela. 
 
Os resultados da pesquisa sobre o uso de refinadores de grão são apresentados no 
quadro 5. A maior parte das fundições respondeu que não aplica a inoculação ou a 
adição de refinadores de grão. Nota-se que há diversificação dos refinadores 
utilizados nas fundições, destaca-se o FeSiZr que é utilizado em três fundições. 
Definiu-se então, conforme mostrado no quadro 5, pela elaboração de quatro 
diferentes condições de adição. Procurou-se manter as temperaturas no instante das 
adições no forno, como também na panela de vazamento, em valores próximos. As 
adições dos desoxidantes foram fixadas em 0,1% Al + 0,1% CaSi no forno e 0,12% 
de FeSiMg na panela. No quadro 5 são apresentadas as composições químicas dos 
desoxidantes e refinadores utilizados. A granulometria dos produtos é de até 3 mm. 
 
Os desoxidantes alumínio e CaSi foram adicionados sobre o aço líquido no forno, 
pouco antes do basculamento para a panela. Os modificadores foram adicionados 
na panela após aproximadamente 1/3 do volume de aço líquido ter sido vertido para a 
mesma. Empregou-se agitação mecânica com auxílio de uma barra de aço para 
mistura dos refinadores no aço líquido. As composições químicas dos aços obtidos 
são apresentadas no quadro 7. 
 
Quadro 5 – Refinadores de grão utilizados e as temperaturas no processo. 

Denominação dos 
aços pesquisados 

Temperatura no 
forno, °C 

Temperatura na 
panela, °C 

Refinadores de 
grão 

Aço 01 1622 1518 Sem adição 

Aço 02 1618 1516 0,05% FeV + 
0,12% FeTi 

Aço 03 1621 1507 0,05% FeNb + 
0,05% FeNbC 

Aço 04 1630 1524 0,15% FeSiZr 
Fonte: Próprio autor. 

  



Quadro 6 – Composições químicas dos desoxidantes e refinadores utilizados. 

 Ca Si Mg V Ti Nb C Zr Mn Al Ce La 

CaSi 31 69           

FeSi Mg 1,1 45,2 6,8  0,03    0,2 0,7 0,3 0,2 

FeV  3,5  52,9     2,2    

FeTi 0,5 4,3 0,1 0,4 30,1 0,1   0,9 15,4   

FeNb  1,3    66,1       

FeNbC      46,7 7,8   3,8   

FeSiZr  61,0      19,2     
Fonte: Próprio autor. 

 
Quadro 7 – Composições químicas dos aços obtidos 

Elementos Aço 1 Aço 2 Aço 3 Aço 4 

Carbono 0,3450 0,3414 0,3539 0,3506 

Silício 1,7133 1,7455 1,7969 1,8900 

Manganês 1,3199 1,3925 1,3990 1,4605 

Fósforo 0,0266 0,0276 0,0276 0,0275 

Enxofre 0,0189 0,0208 0,0239 0,0256 

Cromo 0,6592 0,6461 0,6558 0,6902 

Molibdênio 0,2021 0,2095 0,2261 0,2301 

Níquel 0,0095 0,0108 0,0099 0,0115 

Alumínio 0,0421 0,0625 0,0569 0,0718 

Cobre 0,0122 0,0204 0,0129 0,0154 

Nióbio 0,0019 0,0015 0,0600 0,0048 

Titânio 0,0017 0,0132 0,0021 0,0020 

Vanádio 0,0038 0,0256 0,0067 0,0056 

Zircônio ND ND ND 0,0111 

Cálcio 0,0016 0,0018 0,0017 0,0015 

Lantânio 0,0005 0,0004  0,0006 

ND = não detectado, composição abaixo do limite de detecção do espectrômetro de 
emissão óptica marca SPECTRO modelo SPECTROMAX. 
Fonte: Próprio autor. 

 
Os resultados seguintes, apresentados nas figuras 3 a 7, foram obtidos de doze 
amostras de corpos de prova. As amostras para determinação do tamanho de grão, 
análises da estrutura e ensaios de dureza foram obtidas de corpos de provas dos 
testes de tração. A figura 6 ilustra os grãos e a 7 a matriz de martensita revenida, as 
estruturas dos aços são bastante similares. 
 
  



Figura 3. Tamanho médio dos interceptos nos grãos. 

Fonte: Próprio autor. 

 
Figura 4. Limites de resistência à tração e ao escoamento. 

 
Fonte: Próprio autor. 
  



Figura 5. Variações da dureza e do alongamento. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
Figura 6. Micrografias de tamanho de grão. (A) Aço 1. (B) Aço 2. (C) Aço 3 e (D) Aço 
4. Reativo de ácido pícrico saturado, microscopia óptica. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
 



Figura 7. Micrografias. (A) Aço 1. (B) Aço 2. (C) Aço 3 e (D) Aço 4. Reativo Nital 2%, 
microscopia eletrônica de varredura. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
4. DISCUSSÃO 
 
A maioria dos fundidores adota a adição de desoxidantes de forma parcial no forno 
logo antes de se verter o aço para a panela de vazamento e a outra parte é 
adicionada na panela enquanto o aço é vertido para a mesma. Segundo a literatura 
a desoxidação na panela tem papel importante para se evitar a oxidação do 
refinador de grão adicionado (GORDON et al. 1967). 
 
Carmo et al. (2009) avaliaram duas ligas de aço fundido com composição química 
base para obtenção de matriz bainítica livre de carbonetos, aço baixa liga com 
carbono em torno de 0,8%. Em uma das ligas foram adicionados como refinadores 
de grão os elementos vanádio, titânio e terras raras do tipo mischmetal. Na outra 
não foram adicionados refinadores. Os autores observaram na liga com os 
refinadores uma redução do tamanho de grão austenítico de 43 para 30 μm, o que 
promoveu aumento na resistência à tração de 1500 para 1744 MPa e aumento no 
alongamento de 1,75 para 9,13 %. Todavia, uma observação do mercado atual 
mostra que mischmetal não está economicamente disponível para os fundidores. No 
presente trabalho mesmo sem a adição de produtos com o intuito de refino de grão, 
o tamanho de grão está abaixo de 30 μm. As composições químicas dos aços de 
Carmo et al. (2009) e a do presente trabalho são diferentes, notadamente quanto ao 
carbono, no trabalho atual o teor baixo do elemento deve propiciar o início da 
solidificação com formação de ferrita delta. O aço do presente trabalho apresenta 



elementos residuais com poder de refino de grão como titânio, vanádio e nióbio além 
de desoxidantes como alumínio que pode atuar na formação de nitretos e propiciar o 
refino de grão. Nota-se que os limites de resistências à tração e ao escoamento, 
também os valores de alongamento e a dureza não denotam variação que possa ser 
relacionada aos diferentes refinadores de grão empregados. 
 
5. CONCLUSÃO 
 
A maioria das fundições de aço do Brasil não se dispôs a responder o questionário 
sobre suas tecnologias que utilizam para desoxidar e refinar o grão de aços 
fundidos, por considerarem como “segredo industrial”. A associação de CaSi e Al é a 
mais utilizada para a desoxidação segundo os fundidores pesquisados. A maioria 
dos fundidores que responderam à pesquisa não usa adições com intuito de refino 
de grão e não há consenso dos tipos de refinadores utilizados. 
 
Os testes nos quatro aços adotando variações dos inoculantes tais como FeV e 
FeTi; FeNb e FeNbC e FeSiZr não mostraram tendência de variação do tamanho de 
grão austenítico original e também não nas propriedades mecânicas e estrutura dos 
aços avaliados. 
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