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Resumo: Nos últimos anos o ferro fundido vermicular tem conquistado um crescente espaço na indústria
automobilística, destinando-se principalmente para cabeçotes e blocos para motores. Sua maior resistência mecânica,
em relação ao ferro fundido cinzento, possibilita a fabricação de motores com maiores pressões na câmara de
combustão, portanto, mais eficientes e menos poluentes. Motores mais leves podem ser fabricados, em função das
menores espessuras de parede necessárias. Por outro lado, o ferro fundido vermicular traz consigo desafios
tecnológicos tanto para a obtenção da peça fundida quanto para a usinagem, uma vez que, normalmente, provoca
redução da vida das ferramentas de usinagem. O presente trabalho objetiva pesquisar a usinabilidade de diferentes
composições a fim de obter uma liga que possa ser utilizada como uma alternativa viável para a fabricação de
cabeçotes de motor. A pesquisa consiste, fundamentalmente, na avaliação da usinabilidade de três ligas de ferro
fundido, sendo o vermicular da classe 450, da classe 350 e o cinzento da classe 300, e para tanto foram utilizados
ensaios de furação de longa duração. Como critério de usinabilidade considerado foi utilizado o desgaste da
ferramenta. Verificou-se o desempenho superior do vermicular classe 350 com relação à usinabilidade, o que qualifica
esta classe como uma importante opção para a fabricação de cabeçotes em motores diesel de alto desempenho.
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1. INTRODUÇÃO
O ferro fundido vermicular, também conhecido como Compacted Graphite Iron – CGI- foi obtido por acaso durante
a fabricação do ferro fundido nodular, devido a erros de composição química. Produziu-se uma microestrutura onde a
grafita apresentava-se na forma de vermes, ao invés da forma esférica esperada. As propriedades mecânicas
diferenciadas do ferro fundido vermicular foram reconhecidas em 1965, quando o CGI foi patenteado. No entanto, este
fato não ampliou consideravelmente sua aplicação industrial. Pesquisas e desenvolvimentos se concentraram mais em
materiais como o alumínio, cerâmicos e plásticos, enquanto o ferro fundido vermicular, com boas propriedades de
resistência, não teve a mesma consideração.
Na década de 90, foram desenvolvidos alguns processos de controle de metal líquido (Sintercast, Oxicast,
Novacast) que permitiram o rompimento da principal barreira à difusão do vermicular na indústria: a falta de um
processo confiável de controle aplicável a uma produção em larga escala.
Vencida a etapa de fabricação em escala industrial e com qualidade, o vermicular passou a receber um crescente
espaço na indústria automobilística, abrindo-se as possibilidades de seu emprego em diversas peças, atualmente
fabricadas em cinzento, tais como coletores de escapamento, cabeçotes e, principalmente, blocos de motores diesel.
Atualmente, os materiais disponíveis para a fabricação de blocos de motor são o ferro fundido cinzento, ferro
fundido vermicular e ligas de alumínio, além de ligas de magnésio e alumínio-compósito, que são menos comuns. Para
a escolha do material, são observadas características tais como: peso, resistência mecânica, custo do material, custo de
usinagem, considerações ambientais. Nestes critérios, o ferro fundido vermicular é o material que preenche os requisitos
de forma mais satisfatória. Entretanto, mostra-se um dos piores candidatos no quesito custo de usinagem, o que pode
limitar sua aplicação.
Diante disto, a usinabilidade do ferro fundido vermicular passou a ser investigada intensamente desde 1995.
As pesquisas estão divididas em três campos: desenvolvimento dos materiais das ferramentas de usinagem;
aprimoramento da tecnologia de usinagem; e melhoria da usinabilidade do próprio material.
O trabalho experimental tem como objetivo pesquisar a usinabilidade de três materiais para utilização em cabeçotes
de motor, o ferro fundido vermicular classe 350, o ferro fundido vermicular classe 450 e o ferro fundido cinzento classe
300.
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2. FERRO FUNDIDO VERMICULAR
O ferro fundo vermicular apresenta a grafita em forma de vermes disposta em uma matriz perlítica ou ainda
ferrítico/perlítica. A perlita é constituída por lamelas alternadas de ferrita e cementita (Fe3C). Estas lamelas de Fe3C
reforçam a matriz, tornando-a mais dura e resistente. A Figura 1 apresenta uma matriz perlítica com 500 (a) e 1000 (b)
vezes de aumento.

(a)

(b)

Figura1 – Matriz perlítica do ferro fundido vermicular a) 500 vezes de aumento; b) 1000 vezes de aumento.
Os ferros fundidos cinzento, vermicular e nodular são diferenciados principalmente pela forma da grafita. No ferro
fundido cinzento, as grafitas apresentam-se sob forma lamelar, aparecendo numa seção plana de forma aleatória. A
Figura abaixo mostra que, numa célula eutética, as placas de grafita são contínuas; no nodular sob a forma esférica e
individual; e no vermicular em forma alongada e extremidades redondas, respectivamente, ilustradas na Figura 2.2
(itens a, b e c). A grafita do ferro fundido vermicular aparece sob forma de verme, individualmente, quando observada
em microscópio eletrônico. Elas são alongadas e aleatoriamente orientadas, como no ferro fundido cinzento.

Figura 2 – a) Grafita lamelar (fofo cinzento); b) Grafita nodular (fofo nodular); c) Grafita vermicular (fofo
vermicular) [Andrade, 2005].
Quando, porém, observado por microscopia eletrônica de varredura, verifica-se que as grafitas vermiculares estão
conectadas entre si, formando uma morfologia complexa. Além disto, observa-se que a superfície da grafita vermicular
apresenta imperfeições, as quais aliadas à morfologia complexa (também conhecida como “coral”) resultam em forte
adesão com a matriz de ferro.
Na Tabela 1 são apresentados exemplos de valores de propriedades mecânicas dos ferros fundidos cinzento,
vermicular e nodular. Verifica-se que, de um modo geral, os valores das propriedades do vermicular situam-se entre os
do cinzento e do nodular. Isto também ocorre com as usinabilidade, como será visto a seguir.
Tabela 1 – Exemplos de Valores de Propriedades Mecânicas de Ferros Fundidos com Matriz Perlítica [Kress,
2002].
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3. USINABILIDADE DE FERROS FUNDIDOS VERMICULARES
Nos primeiros trabalhos de usinagem de blocos de motor em ferro fundido vermicular, tentou-se usinar estes blocos
de motor nas mesmas linhas de usinagem utilizadas para o cinzento, porém, verificou-se uma distância muito grande de
rendimento quanto ao número de peças usinadas. A maior diferença estava nas operações de mandrilamento dos
cilindros (Figura 3). Esta diferença foi atribuída à maior resistência dos ferros fundidos vermiculares e à ausência de
sulfeto de manganês, responsável pela função lubrificante da ferramenta. Outra diferença está na operação de furação,
onde a vida da ferramenta na usinagem do ferro fundido vermicular atingiu apenas 40% do valor alcançado para usinar
o ferro fundido cinzento. Para as operações de usinagem dos cilindros, uma solução encontrada foi trabalhar com
ferramentas com insertos múltiplos de metal-duro, compensando-se a menor velocidade de corte com o aumento de
avanço.

Figura 3 – Resultados de usinagem de blocos de motores em linhas contínuas [Reuter e Schulz, 1999 apud
Guesser, 2009].
Procurando gerar alternativas para os problemas observados, muitos trabalhos foram desenvolvidos, destacando-se
os efetuados pela UFSC em convênio com a Tupy, o que conduziu a várias inovações. Alguns resultados de um destes
trabalhos podem ser vistos na Figura 4, em ensaios de furação, comparando-se ferros fundidos cinzento e vermicular,
ambos de matriz perlítica. A vida da ferramenta para a usinagem do ferro fundido vermicular é muito inferior à do ferro
fundido cinzento, em grande parte, por causa do tipo da grafita.
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Figura 4 – Desgaste da ferramenta na usinagem de ferros fundidos perlíticos empregados para a produção de
blocos de motores. Ensaios de furação [Mocellin et al, 2003].
4. FATORES INFLUENTES NA USINABILIDADE
4.1 Influência da forma da grafita
Enquanto as grafitas lamelares, cujas superfícies apresentam poucas irregularidades quando comparadas às grafitas
vermiculares, promovem o início de fratura e sua propagação, fazendo com que o ferro fundido cinzento seja frágil, a
morfologia das grafitas do ferro fundido vermicular não favorece a clivagem e nem a propagação de trincas.
Além disto, verificou-se ser o ferro fundido vermicular de 30 a 50% mais resistente ao desgaste do que o ferro
fundido cinzento. Isto mostra que a dificuldade de usinagem do ferro vermicular é maior do que a do ferro cinzento.
A grafita, por ser um componente de dureza relativamente baixa, se comparada com os constituintes da matriz,
produz descontinuidades no material, facilitando a quebra do cavaco na usinagem. Por outro lado, a grafita atua como
agente lubrificante, reduzindo o atrito entre a peça e a ferramenta, além de reduzir o risco de micro-solda.
Conforme mostrado na Figura 5, utilizando o processo de torneamento com insertos de PCBN, Dawson et al
verificaram a redução da vida da ferramenta com o aumento da quantidade de grafita vermicular em substituição à
grafita lamelar. Com 50% de ferro fundido vermicular, a vida da ferramenta estava em torno de três minutos, enquanto
que, no material sem ferro vermicular, a vida da ferramenta ultrapassa vinte minutos de usinagem. Também verificaram
redução da vida com o aumento da grafita nodular, quando comparada com material essencialmente constituído de
grafitas lamelares.

Figura 5 – A influência da forma da grafita na vida da ferramenta no torneamento com ferramenta de PCBN
(Vc =800 m/min) [Dawson et al, 2001].
4.2 Influência da matriz (percentual de perlita e dureza)
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Na Tabela 2 são mostradas as respectivas influências da quantidade de perlita nas propriedades do ferro fundido
vermicular, cuja microestrutura continha 10% de nodularização. Verifica-se o aumento de resistência e de dureza com
quantidades crescentes de perlita, o que deve resultar em decréscimo da usinabilidade.
Tabela 2 – Propriedades Físicas e Mecânicas do Ferro Vermicular com 10% de nodularidade à temperatura de
25ºC contendo em sua estrutura 70 e 100% de perlita [Guesser, Schroeder e Dawson, 2001].

Dawson et al mostraram que quanto maior o conteúdo de perlita na estrutura da matriz, maiores a dureza e a
resistência à tração do material. Um aumento de 20% do conteúdo de perlita representará aumento de 10 a15% na
resistência à tração. Com igual percentagem de perlita, o ferro fundido vermicular apresenta maior dureza que o ferro
fundido cinzento em torno de 10 a 15%.
Deste modo, a exemplo do que ocorre com os diversos ferros fundidos, também para os ferros fundidos
vermiculares a usinabilidade decresce à medida que se caminha para as classes de maior resistência. Na Figura 6 são
apresentados resultados de usinabilidade em função da dureza do ferro fundido vermicular, indicando-se as classes
sobre os pontos experimentais À usinabilidade do ferro fundido cinzento (FC 250) foi atribuído o valor 100, sendo
então a usinabilidade dos ferros fundidos vermiculares referenciada a este valor. Os números sobre o gráfico
representam a percentagem de perlita na matriz.

Figura 6 – Resultados de ensaio de furação em ferros fundidos vermiculares. Velocidade de corte = 80 m/min,
brocas de metal-duro revestidas de TiAlN [Guesser, 2009].
5. MÉTODOS EXPERIMENTAIS
5.1 Corpos de prova
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Foram utilizadas placas de diferentes classes de ferro fundido vermicular e cinzento, cuja geometria foi definida em
função dos seguintes requisitos:
• semelhança microestrutural e de propriedades mecânicas com o material utilizado para fabricação de blocos e
cabeçotes de motores em ferro fundido vermicular e cinzento;
• facilidade de fundição;
• tornar o experimento mais rápido e reduzido;
• facilidade e robustez da fixação das peças;
• redução de vibrações durante a usinagem.
Os furos foram distribuídos na placa, de forma a ter um maior aproveitamento da sua área útil. O diâmetro dos furos
é de 10 mm e a distância entre eles é de 1,5 vezes o diâmetro da broca, medida de centro a centro dos furos. Esta
distância utilizada não afeta os furos vizinhos com relação à microestrutura. A figura abaixo mostra um corpo de prova
utilizado para testes de desgaste de ferramenta.

Figura 7 – Corpo de prova para testes de vida de ferramenta.
5.2 Materiais utilizados
Os materiais utilizados nesta pesquisa são de três classes diferentes de ferro fundido: ferro fundido vermicular
classe 450 (FV450), ferro fundido vermicular classe 350 (FV350) e ferro fundido cinzento classe 300 (FC300).
5.3 Análise microestrutural
A Tabela 3 apresenta os valores de análise microestrutural dos materiais estudados.
Tabela 3 – Análise microestrutural dos materiais estudados.

FV350
FV450
FC300

% vermicular

% nodular

89
88
0

11
12
0

Forma da
grafita
III e VI
III e VI
I

% perlita

% ferrita

50
100
100

50
0
0

As fotos abaixo mostram as micrografias dos materiais em estudo com aumento de 100x.
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(a)

(b)

(c)

Figura 8 – Micrografia do FV350 (a), FV450 (b) e FC300 (c). Ataque com nital 3% e 100x de aumento.
As imagens de microscopia óptica permitiram a determinação da proporção de perlita nas amostras. As
micrografias mostram as grafitas em forma lamelar para o FC300 e também a diferença das estruturas perlítica para o
FV450 e perlítica/ferrítica para o FV350. A região esbranquiçada da Figura 8 indica a matriz ferrítica para este último.
O FC300 apresenta sulfeto de manganês em sua estrutura, como podemos observar na figura 9.

Sulfeto de manganês

(a)

(b)

Figura 9 – Micrografia da presença de sulfeto de manganês no FC300. 200x (a) e 500x (b). Sem ataque.
As Tabelas 4 a 6 registram as propriedades mecânicas dos ferros fundidos estudados. Observa-se que a microdureza
da perlita é similar nos 3 materiais. A presença de ferrita, no FV 350, reduz consideravelmente a dureza; já no FC 300, a
presença de grafita lamelar é a responsável pela redução de dureza.
Tabela 4 – Valores de dureza para os materiais estudados.

FV350
205

Dureza [HB]

FV450
239

FC300
207

Tabela 5 – Valores de microdureza para os materiais estudados.

Microdureza [HV0.1]

FV350
Ferrita
Perlita
230
340

FV450
Perlita
364

FC300
Perlita
346

Tabela 6 – Valores de resistência mecânica dos materiais estudados.

LE [MPa]
LR [MPa]

FV350
311
410

FV450
396
500

FC300
300
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Alongamento [%]

2,24

1,63

-

A profundidade utilizada para os testes foi de 35 mm, ou seja, os furos gerados foram cegos, de forma que eles não
atingissem a superfície inferior das placas. A Tabela 7 apresenta as condições de corte utilizadas.
Tabela 7 – Parâmetros de corte para os ensaios de usinagem.

Material
FV350

Vc [m/min]

f [ mm/rot]

FV450

60

0,2

FC300
6. RESULTADOS E DISCUSSÕES
6.1 Vida da ferramenta (VBmax)
Na Figura 10 estão apresentadas as curvas de desgaste de ferramentas. Estas curvas foram obtidas através da média
de três testes para cada um dos três materiais avaliados. Nota-se que, para um comprimento usinado de
aproximadamente 7 metros, o desgaste da ferramenta utilizada para o FV350 atingiu 0,07 mm, aproximadamente
metade do valor do desgaste para o FV450, que foi de 0,13 mm. Após este intervalo, as ferramentas apresentaram
maiores intensidades de desgaste. Depois de 18 metros usinados, a ferramenta utilizada no material FV450 sofreu
desgaste acentuado, atingindo o critério de final de vida com 23 metros de usinagem. As outras ferramentas não
atingiram o final de vida, pois os ensaios foram interrompidos com 32 metros de furação.
Pode-se observar nas curvas a influência da matriz da peça sobre o desgaste das ferramentas. A vida da ferramenta
utilizada para usinar o FV350 é maior que os outros dois materiais. Isso se deve ao fato que tanto o FV450 como o
FC300 possuem matriz 100% perlítica, enquanto que o FV350 apresenta de 50% de ferrita em sua matriz.

Figura 10 – Curvas de desgaste de ferramenta para Vc 60 m/min.
Embora a matriz do FV450 e do FC300 seja 100% perlítica, existe diferença na vida das ferramentas utilizadas para
usinar estes materiais. Esta diferença está no tipo da grafita destes materiais: o FV450 possui grafitas vermiculares,
resultando em um material mais resistente e com dureza mais elevada que o FC300, que apresenta grafitas lamelares.
Além disso, a presença de partículas de sulfeto de manganês também auxilia na usinabilidade do FC 300. Esta
diferença, porém, se torna mais evidente após 18 metros de comprimento usinado aproximadamente.
Para um desgaste máximo de flanco de 0,2 mm percebe-se que o comprimento usinado do FV350 atingiu
aproximadamente 27 metros enquanto que o FV450 alcançou apenas 13 metros. Isso demonstra que, para usinar um
determinado número de furos do ferro fundido vermicular 350 com apenas uma ferramenta, seriam necessárias duas
ferramentas para usinar a mesma quantidade de furos no FV450 para esse mesmo nível de desgaste. Para o FC300 a
quantidade de furos usinados atingiu 70% do valor para o FV350.
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7. DISCUSSÃO GERAL
Pode-se perceber, pelos resultados acima, que a vida da ferramenta depende fortemente do material que está sendo
usinado. Isso se deve ao tipo de estrutura que o material apresenta. Neste trabalho foram testados ferros fundidos com
dois tipos de matrizes: 100% perlítica e perlítica/ferrítica e, no caso de matriz completamente perlítica, foram avaliados
materiais com dois tipos de grafita, vermicular e lamelar. O material de melhor usinabilidade foi o que apresentou uma
matriz de ferrita/perlita e o de pior usinabilidade foi o material perlítico com grafitas vermiculares. Entre eles está o
ferro fundido cinzento, que possui matriz perlítica, mas com grafitas lamelares que facilitam a formação do cavaco.
Estes resultados já eram esperados devido às propriedades mecânicas dos materiais (LE, LR, dureza, microdureza).
Para todos os resultados encontrados percebe-se que o FV350 é o material que apresenta melhor usinabilidade e
menor desgaste de ferramenta entre os ferros fundidos testados, que o torna uma alternativa viável para ser utilizado
como material alternativo para cabeçotes de motor.
8. CONCLUSÃO
•
A usinabilidade dos materiais depende fortemente da matriz dos mesmos. A usinabilidade do FV350 é
melhor que a do FC300 pelo fato de o primeiro possuir uma matriz ferrítico/perlítica;
•
A usinabilidade do FC300 é pior que a do FV350 embora o ferro fundido cinzento apresente grafitas em
forma lamelar e presença de partículas de sulfeto de manganês;
•
O material FV450 apresentou a pior usinabilidade entre os materiais estudados devido à sua matriz
perlítica e grafita vermicular.
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Abstract: During the last years the Compacted Graphite Iron – CGI – has acquired a growing place in the
automobilist industry, mainly for cylinder blocks and heads. Its higher strength, compared to grey cast iron, makes
possible the manufacturing of cylinder blocks with higher pressure in the combustion chamber, therefore, more
efficient and less pollutant. Lighter engines can be manufactured because of the thinner walls required. On the other
hand, the Compacted Graphite Iron brings technological challenges for obtaining cast parts and also to machine them,
because they normally reduce the tool lives during machining. This work’s objective is to research the machinability of
different compositions in order to obtain and alloy that can be used as a feasible alternative for manufacturing
cylinder heads. The work consists, fundamentally, in the machinability evaluation of three cast iron alloys, Compacted
Graphite Iron classes 450 and 350, and Grey Cast Iron class 300, through drilling tests. The machinability criterion
used is the tool wear. It was verified a higher performance of CGI 350 related to the machinability of the materials,
what qualifies this class as an important option for the manufacturing of high performance diesel engines cylinder
heads.
Keywords: compacted graphite iron, drilling, machinability, tool wear

