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RESUMO 

A motivação para a realização deste trabalho se deu após a investigação de uma falha precoce 

em uma junta soldada que conecta a pista de rolamento à tampa de alimentação de um moinho 

de bolas usado em uma planta de beneficiamento de minério de ferro. Na análise de falhas, 

conduzida pelo GEsFraM, foi identificado que o aço empregado neste local apresentou teor de 

carbono abaixo do limite inferior, não atendendo à sua especificação ASTM-A516-G60, a qual 

é aplicada em vasos de pressão e estruturas. A microestrutura apresentada por este aço consistiu 

em uma distribuição heterogênea de grãos de ferrita e colônias de perlita, com variações no 

tamanho e na fração volumétrica. Além disso, a união entre o anel deslizante e a tampa de 

alimentação do moinho criou um significativo concentrador de tensão geométrico e o processo 

de soldagem utilizado, apesar de atender às especificações, contribuiu para a heterogeneidade 

microestrutural, devido à exposição ao aporte térmico necessário para esta operação. Essas 

mudanças microestruturais e geométricas levaram a nucleação e crescimento de trincas por 

fadiga na junta soldada, que atravessaram a espessura da pista de rolamento. Como 

consequência, a polpa de minério de ferro foi contaminada com o óleo lubrificante, diminuindo 

o nível adequado de óleo e gerando desgaste excessivo nos rolamentos e perda de pressão do 

sistema de lubrificação. Todos esses fatos inviabilizaram a operação do equipamento. Visando 

propor substituição, comparação ou melhorias, três aços diferentes que atendem à especificação 

para aplicação em vasos de pressão foram analisados e comparados com o aço do moinho que 

falhou por meio de ensaios de tração, dureza Víckers, impacto Charpy, tenacidade à fratura 

(curvas J-R) e ensaios de fadiga (curvas σa-Nf e curvas da / dN x ΔK). Concluiu-se que a seleção 

do material para o componente do moinho deve levar em consideração uma composição 

química e microestrutura adequadas para essa aplicação, bem como seu comportamento a altas 

temperaturas de um processo de soldagem, a fim de garantir uma microestrutura e um mínimo 

de resistência mecânica compatível com o seu uso. Concluiu-se também que, dentre os quatro 

aços estudados neste trabalho, os aços ASTM A516 G60 e ASTM A516 G70 são os mais 

adequados e recomendados para aplicação na fabricação de moinhos de bolas tubulares. 

 

  

 

Palavras-chave: Análises de falhas; Trincas por fadiga; Moinho de bolas; Aços para vasos de 

pressão. 
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ABSTRACT 

The motivation for carrying out this work came after the investigation of an early failure in a 

welded joint that connects the slip ring to the feed cover of a ball mill used in an iron ore mining 

plant. In the failure analysis, conducted by GEsFraM, it was identified that the steel used in this 

location had a carbon content below the lower limit, not meting its ASTM-A516-G60 

specification, which is applied in pressure vessels and similar structures. The microstructure 

presented by this steel consisted of a totally heterogeneous distribution of ferrite grains and 

pearlite colonies, with variations in grain size and volume fraction. Moreover, the union 

between the slide ring and the mill head created a significant geometric stress concentration and 

the welding process used, although meeting the specification, contributed to the microstructural 

heterogeneity, due to the thermal input required for this operation. These microstructural and 

geometrical changes led to the development and growth of fatigue cracks near the welded joints, 

that crossed the thickness of the slide ring. As a consequence, the iron ore pulp was 

contaminated with the lubricating oil, decreasing the adequate oil level and generating 

excessive wear on bearings and loss of pressure from the lubrication system. All these facts 

made impracticable the operation of the mill. Three different steels that meet the specification 

for application in pressure vessels were analyzed and compared with the steel of the failed mill 

by means of tension, Víckers hardness, Charpy impact test, fracture toughness (J-R curves) and 

fatigue tests (σa x Nf curves and da/dN x ΔK curves). It was concluded that the material selection 

for the mill component must take into account a suitable chemical composition and 

microstructure for that application, as well as its sensitivity to high temperatures from a welding 

process, in order to guarantee a microstructure and a minimum of mechanical resistance 

compatible with its use. It was also concluded that, among the four steels studied in this work, 

the ASTM A516 G60 and ASTM A516 G70 steels are the most suitable and recommended for 

application in the manufacture of tubular ball mills. 

 

 

 

 

Key words: Failure analysis; Fatigue cracks; Ball mill; Steels for pressure vessels 
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1. INTRODUÇÃO 

A mineração é a base para uma sociedade que necessita de recursos minerais essenciais para   

construir suas estruturas e para o bem-estar social. Desta forma, pode-se dizer que a mineração 

promove novas fronteiras econômicas e geográficas, proporcionando o desenvolvimento e 

gerando oportunidades. Além disso, é reconhecida internacionalmente como atividade 

alavancadora, tendo grande participação no desenvolvimento econômico de muitas nações do 

mundo, como Austrália, Brasil, Canadá e Estados Unidos. Para que seja possível a extração e 

beneficiamento dos minerais de interesse, faz-se o uso de uma série de equipamentos que 

precisam ser resistentes, eficientes e duradouros. Estes equipamentos, que geralmente são de 

grande porte, são compostos em sua grande maioria por aços e ligas metálicas e precisam 

possuir resistência mecânica adequada à cada tipo de aplicação.  

As indústrias de mineração vêm se adequando para suprir o aumento das demandas por 

matérias-primas e, para tal, utilizando equipamentos de grande porte. Quanto maiores estes 

equipamentos, mais elevados serão os custos de seus componentes e maior a dificuldade de se 

encontrar peças de reposição disponíveis no mercado com pronta entrega. É comum peças de 

grande porte demorarem no mínimo de seis meses a um ano para serem fabricadas e, em casos 

de defeitos, falhas precoces e/ou mal avaliadas, levar a grandes perdas de produção e prejuízos 

financeiros, além de riscos humanos. 

Sob certas condições de serviço, um defeito, mesmo de dimensões muito pequenas e que é 

inevitável na estrutura, pode levar a rupturas bruscas. Por mais controlada que seja a fabricação 

dos componentes, defeitos podem aparecer de formas variadas: decorrente de um processo de 

soldagem, calandragem, por fadiga, entre outros. 

Os moinhos de bolas de moagem são equipamentos rotativos comumente presentes em usinas 

de mineração de minério de ferro, que usam corpos moedores para reduzir o tamanho de 

partículas minerais e preparar a polpa para o processo de concentração subsequente. Existem 

dois tipos de moinhos de bolas, sendo o Shell Supported e o tipo Trunnion Supported. O moinho 

de bolas Shell Supported, como o avaliado neste trabalho, é basicamente um grande cilindro de 

aço, com dois anéis deslizantes que são apoiados em sapatas ou mancais de rolamento para 

promover o seu giro. Geralmente, as partes de aço estrutural do cilindro são unidas de 

preferência por soldas de penetração total. A Figura 1.1 apresenta esquematicamente um 

moinho de bolas e apresenta fotografias de suas partes principais.  
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Figura 1.1 - Esquema de um moinho de bolas e fotografias ilustrativas de suas principais partes. Adaptado de 

Silva (2014).  

Neste contexto, a motivação para a realização desta dissertação, foi uma falha precoce ocorrida 

em uma das pistas de rolamento de um moinho de bolas usado em uma planta de mineração de 

minério de ferro. O anel deslizante ou pista de rolamento deste moinho consiste em uma placa 

de aço ASTM A516 G60 de 80 mm de espessura, soldada por três partes em seu perímetro. Este 

componente está localizado na extremidade da carcaça que recebe a polpa de minério para a 

moagem e onde o flange ou tampa é soldada a 900 com o eixo longitudinal da carcaça. Todas 

as juntas foram fabricadas por um processo de soldagem, sendo utilizado o arco submerso para 

união entre pista e tampa de alimentação e processo de soldagem MAG entre as seçoes da pista. 

Neste caso, três trincas se iniciaram a aproximadamente em 1200 e cruzaram toda a espessura 

do anel deslizante após um tempo de trabalho relativamente curto, de apenas quatro anos. Após 

a ocorrência da falha e necessidade de substituição parcial da carcaça, foi realizada uma 

investigação técnica, de modo a entender o motivo da falha precoce. Esta análise de falhas foi 

conduzida pelo GEsFraM (Grupo de Estudos sobre Fratura de Materiais da Escola de Minas - 

UFOP).  

Na análise mencionada, foi identificada como causa raiz, que o aço de especificação ASTM 

A516 G60 continha uma microestrutura com uma distribuição heterogênea de grãos de ferrita 

e colônias de perlita, com significativa dispersão nos tamanhos de grãos e frações volumétricas 

das fases e dos constituintes, além de um teor de carbono abaixo do limite inferior da 

especificação. Esta microestrutura levou a nucleação e desenvolvimento de trincas por fadiga, 

que cruzaram toda a espessura da pista. Como consequência, a polpa de minério de ferro foi 
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contaminada com o óleo lubrificante, diminuindo o nível de óleo adequado e gerando desgaste 

excessivo nos mancais e perda de pressão do sistema de lubrificação. Mesmo com a ação de 

colocação de reforços estruturais e que permitiram que o moinho continuasse em operação por 

mais cerca de nove meses após o surgimento das trincas, o moinho teve que ser parado para a 

substituição parcial de uma nova seção do mesmo, evitando assim o risco de um colapso 

catastrófico.  

Este presente trabalho, consistiu no estudo da tenacidade à fratura e resistência à iniciação e ao 

crescimento de trinca por fadiga de três tipos de aços da classe de vasos de pressão, que podem 

ser aplicados na fabricação das carcaças de moinhos: ASTM A516 G60, ASTM A516 G70 e 

ASTM A285C. Também foram avaliadas amostras do aço do moinho que falhou (fabricado 

segundo a especificação ASTM A516 G60 e que a princípio deveria atender à mesma). A ideia 

geral do estudo foi verificar e comparar o desempenho destas três classes de aços e analisar 

qual classe atenderia às especificações requeridas para uma aplicação segura, considerando a 

significativa complexidade e solicitação em fadiga na operação de um moinho de bolas. 

A ausência de dados e estudos de caracterização mecânica com ênfase em tenacidade à fratura 

e fadiga na literatura em carcaças de moinho, e sendo este amplamente utilizados nas empresas 

de extração mineral, motivaram e catalisaram o presente trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Caracterizar microestrutural e mecanicamente, por meio dos ensaios de tenacidade à fratura via 

integral J, resistência à iniciação e ao crescimento de trinca por fadiga, aços da classe de vasos 

pressão, candidatos a aplicação na fabricação de carcaça de moinhos tubulares. 

2.2. Objetivos Específicos 

Desenvolver estudo comparativo e a caracterização microestrutural e mecânica de um aço 

aplicado em moinho de bolas que sofreu falha em serviço, bem como três aços ASTM A516 

G60, ASTM A516 G70 e ASTM A285C, por meio das seguintes análises e ensaios: 

- Análise química; 

- Análise microestrutural (via MO e MEV): identificação de fases e constituintes presentes, 

tamanho de grão, fração volumétrica; 

- Ensaios de tração, de dureza e de impacto Charpy; 

- Ensaios de tenacidade à fratura (utilizando o método da Integral J – curva R); 

- Ensaios de iniciação de trinca por fadiga; 

- Ensaios de crescimento de trinca por fadiga; 

- Caracterização fratográfica, via MEV, dos corpos de prova ensaiados. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Está apresentada neste capítulo uma revisão bibliográfica do assunto em estudo, de modo a 

abordar os principais tópicos que se fazem necessário para a fundamentação teórica da temática 

em estudo. Esta literatura envolve temas como: aplicação de aços para vasos de pressão, 

fundamentos da Mecânica de Fratura, tenacidade à fratura e fadiga de materiais metálicos. 

3.1. Aços para Vasos de Pressão e Moinhos de Bolas 

As carcaças dos moinhos de bolas de aplicação na Mineração podem ser fabricadas utilizando 

vários tipos de aços, tais como:  

- Aços estruturais: esta classe de aço apresenta propriedades importantes exigidas numa carcaça 

como a resistência mecânica (por exemplo o ASTM A36); 

- Aços para aplicação em vasos de pressão: tais aços apresentam uma soldabilidade superior à 

do aço estrutural comum, sendo este um ponto crítico, por se tratar de um processo muito 

agressivo durante a fabricação (por exemplo os aços ASTM A516 G60, ASTM A516 G70 e 

ASTM A285); 

- Aços fundidos, adequados para soldagem por fusão, serviços em altas temperaturas e que 

muitas vezes eliminam a necessidade de soldagem (por exemplo o aço ASTM A216 WCA). 

Este trabalho estudou aços da classe de aplicação em vasos de pressão, pois a falha precoce que 

motivou tal estudo ocorreu em uma carcaça fabricada com um aço desta especificação. 

Na literatura, infelizmente não existem muitos dados de estudos referentes às falhas em carcaças 

de moinhos, devido a maioria das mineradoras ainda não darem tal relevância a este assunto e 

por ser um tema polêmico entre as empresas mineradoras e fabricantes de moinhos e, com isto, 

não são divulgadas as reais causas que podem levar a tais, como: fadiga, corrosão sob tensão, 

sobrecargas, vibração, desprendimento de revestimentos, entre outros.  

O Brasil é um país com expressiva e diversificada reserva mineral, ocupando desta forma uma 

posição de destaque no ramo da extração mineral, principalmente pelos minérios de ferro, 

conforme se visualiza nas Tabelas 3.1 e 3.2. Como consequência disto, detém um parque minero 

industrial expressivo e uma grande quantidade de moinhos de bolas em operação. 
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Tabela 3.1: Reserva e produção mundial de Min. Ferro. DNPM – Mineral Commodity Summaries, 2014. (1) 

reserva lavrável; (2) Estimativa de produção da China (DNPM, 2014).

 

Tabela 3.2: Produção de Minerais: Posição mundial do Brasil (IBRAM,2012).

 

O termo vasos de pressão designa qualquer recipiente estanque, independente de dimensões, 

tipo, finalidade ou formato, que seja capaz de conter fluidos pressurizados (TELLES, 1991). O 

código ASME – Boiler and Pressure Vessel Code (2010), define os vasos de pressão como 

sendo todos os reservatórios de qualquer tipo, dimensões ou finalidade, não sujeito à chama, 

que contenham qualquer fluido em pressão manométrica igual ou superior a 0,10MPa ou 

submetidos a pressões externas. Os aços desta classe são amplamente aplicados para vários 

outros seguimentos em virtude de suas propriedades mecânicas e, desta forma, também 

aplicados para a fabricação de carcaças de moinhos tubulares.  

Os aços destinados à fabricação de caldeiras e vasos de pressão se enquadram conforme a faixa 

de resistência mecânica, por tração e as condições de temperatura e pressão de trabalho, sendo 

especificados pela Norma ASTM e as respectivas correspondentes ASME e EN 10028. Todos 

os projetos em vasos de pressão devem seguir algum código internacionalmente reconhecido, 

como a Norma inglesa BS-5500, o código alemão A.D. Merkbattler e o código americano 

ASME, mais conhecido e utilizado (HUPPES, 2009).  A principal característica desses aços é 

a sua versatilidade de desempenho quanto à temperatura de uso, desde -60°C até 500°C. O grau 
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de qualidade escolhido deve levar em conta a redução dos valores de tensão de limite de 

escoamento em função da temperatura de operação (CRUZ, 2006).  

Os materiais que constituem os vasos de pressão, além de atenderem aos requisitos básicos de 

projeto do Código ASME (2019) necessários para o seu adequado desempenho estrutural (por 

exemplo: resistência mecânica por tração e tenacidade à fratura), devem possuir outros, tais 

como: resistência à iniciação e à propagação de trincas por fadiga e por corrosão sob tensão, 

principalmente para equipamentos que operam com serviços críticos (SCANDIAN et al., 

1993). 

A preocupação com vasos de pressão iniciou a partir de um dos acidentes mais catastróficos 

ocorridos durante a revolução industrial, em 1905, na cidade de Massachusetts/EUA, onde 

morreram 58 pessoas, e onde se observou a necessidade de criação de normas e procedimentos 

para a construção, manutenção e operação das caldeiras (JUNIOR, 2007). Assim, foram criados 

os códigos da American Society of Mechanical Engineers - ASME, os quais se constituem na 

principal fonte de referência normativa sobre caldeiras e vasos de pressão do mundo. Na Figura 

3.1 são ilustrados exemplos de vaso de pressão. 

  
(a) (b) 

Figura 3.1 – (a) Vaso de pressão esférico (CONFAB – TENARIS, 2018); (b) Vasos de pressão esféricos. Fonte: 

Capa da Norma ASME - Section XI, 2010. 

O moinho de bolas não se enquadra como um vaso de pressão, mas faz-se o uso destes aços por 

conterem propriedades estruturais importantes que também são requeridas para o mesmo.  
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Os moinhos são projetados para serem duráveis e com uma vida útil infinita (acima de 107 

ciclos). No entanto, dependendo de inúmeros fatores, tais como design inadequado 

(dimensionamento, seleção de material), fabricação (produção do aço, solda), manutenção 

precária e procedimentos operacionais incorretos (sobrecargas, alta temperatura), 

descontinuidades ou falhas podem ser desenvolvidas nos componentes estruturais destes 

equipamentos (NEVES et al., 2016). 

Segundo Boughey & Svalbonas (2000), moinhos têm sido fabricados e estão operando há mais 

de 100 anos. Moinhos de grande porte têm operado por mais de três décadas, mas ainda existe 

certa crença quanto aos riscos significantes relativos ao equipamento, incluindo o projeto 

mecânico, estrutural e os processos de mineração no qual os moinhos estão inseridos (SILVA, 

2014). 

O projeto de um moinho de bolas é baseado em metodologias adotadas por códigos 

internacionais, como por exemplo, ASME (2010), levando em consideração a degradação por 

fadiga devido ao princípio da operação dos mesmos (DONG & HONG, 2004; HOBBACHER, 

2009), detalhes específicos da construção do moinho (FENTON, 1976; SVALBONAS et al, 

1992) e uma análise precisa por elementos finitos (MEIMARIS & LAI, 2012; ISQ, 2013).  

3.1.1. Especificações técnicas dos aços ASTM A516 G60, A516 G70 e ASTM A285. 

Aços da classe de vasos de pressão possuem uma microestrutura típica composta basicamente 

pela fase ferrita e o constituinte perlita, típica de um aço hipoeutetóide (C < 0,76%). O aço do 

tipo ASTM A516 é um aço carbono estrutural, classificado por norma segundo suas 

propriedades mecânicas e que contém como principais elementos de liga, o carbono, manganês 

e silício. Esses elementos de liga dissolvidos na ferrita aumentam sua dureza e resistência 

mecânica por tração, antes mesmo de qualquer tratamento térmico, sem decréscimo sensível da 

ductilidade (RIBEIRO, 2001; CHIAVERINI, 2008).  

Os diferentes graus de chapas para vasos de pressão e caldeiras variam em função da pressão e 

tensão limite de escoamento que estas serão submetidas em determinada temperatura de 

operação. Dois graus interessam no presente trabalho: 

 Chapas de aços A516 G60: destinadas a caldeiras e vasos de média pressão; 

 Chapas de aços A516 G70: destinadas a caldeiras e vasos de média e alta pressão. 
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 Segundo a Norma ASTM A516/A516M (2017), as chapas estão disponíveis em quatro graus, 

conforme apresentado na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3: Graus da Norma ASTM A516/A519M (2017). 

 

A Norma ASTM A285 especifica e normatiza chapas de aço carbono de baixa e média 

resistência mecânica e também são utilizadas na fabricação de vasos de pressão. As 

características e propriedades mecânicas destes são subdivididas em três categorias sendo, grau 

A, B e C, as quais variam em função de parâmetros como tensão limite de escoamento, tensão 

limite de resistência à tração e percentual de alongamento (USIMINAS, 2019).  

Neste trabalho, o grau definido para ser avaliado foi o ASTM A285 Grau C, sendo que este 

grau possui um teor de carbono máximo de 0,28%, maior do que os demais desta classe, assim 

como também maiores resultados de tensão limite de escoamento e tensão limite de resistência.  

A tabela 3.4 apresenta a especificação ASTM A285, disponíveis em três graus. 

Tabela 3.4: Graus da Norma ASTM A285/A285M (2017). 

 

Os aços ASTM A516 e ASTM A285, são produtos destinados às mais diversas aplicações, 

destacando-se o uso em caldeiras e vasos de pressão. Eles são produtos laminados nas 

espessuras de 6,0 até 205mm, com larguras que podem variar de 900 até 3900mm e 

comprimentos de 2400 até 18000 mm. Estas dimensões podem ser restringidas ou ampliadas 

em razão das características técnicas ou especificação de norma (CHIAVERINI, 2008; 

USIMINAS, 2019).  
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Estes aços apresentam alta resistência mecânica, resistência ao impacto e à fadiga, o que aliada 

a uma boa maleabilidade e soldabilidade torna a sua aplicação, em termos de custo/benefício, 

atrativa na construção de vasos de pressão, no setor petrolífero, transporte, construção civil, 

estrutural e entre outros (CHIAVERINI, 2008; TELLES, 1991). 

A Tabela 3.5 resume os principais aços aplicados para fabricação de caldeiras e vasos de 

pressão. 

Tabela 3.5: Principais aplicações em caldeiras e vasos de pressão (USIMINAS, 2019). 

 

Os aços do tipo ASTM A516 possuem estrutura ferrita - perlita, porém durante a soldagem 

convencional pode ocorrer a formação de estrutura martensítica na zona termicamente afetada 

e aparecimento de tensões residuais na junta, sendo necessário um posterior tratamento térmico 

para alívio de tensões e redução de efeitos danosos originados na região de solda (CRUZ, 2006). 

No estudo de Júnior (2007), foi verificado que a morfologia da ferrita na estrutura destes aços 

é de forma equiaxial, onde os grãos de ferrita são bem definidos e os contornos bem delineados, 

sendo que esta microestrutura é típica de aços que passam por relativamente baixa taxa de 

resfriamento a partir da temperatura de austenitização. 

Os resultados de resistência mecânica e outras propriedades físicas e químicas são alcançados 

devido a adição de elementos químicos em proporções bem definidas. As respostas às adições 

de elementos químicos nos aços estão associadas às transformações microestruturais devido à 

inclusão dos átomos desses elementos na rede cristalina e sua forma de acomodação durante a 

evolução microestrutural, ou seja, se ele se encontra puro, dissolvido ou combinado, ou ainda 
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dissolvido e puro e dissolvido e combinado nos sistemas parcialmente solúveis (CRUZ, 2006). 

A Tabela 3.6 apresenta alguns exemplos.  

Tabela 3.6: Tendência da distribuição dos elementos de liga nos aços resfriados lentamente (TSCHIPTSCHIN et 
al., 1988). 

 

A microestrutura e propriedades desta classe de aços são muito dependentes da composição 

química e dos parâmetros do processo de fabricação. Geralmente estes aços, que têm função 

também estrutural, devem ter alta soldabilidade, altos valores de limites de escoamento e 

resistência por tração. Estes aços são produzidos por meio de processos de laminação 

convencional ou processo termomecânico de laminação controlada. Sua microestrutura possui 

característica típica de um aço com baixo teor de carbono e com ocorrência de bandeamento 

estrutural (OLIVEIRA, 2009), conforme pode ser visualizado nas Figuras 3.2a-b, onde a parte 

clara é composta pela ferrita e a região escura pelo constituinte perlita (ferrita-carboneto). 

   
(a)          (b) 

Figura 3.2 – (a) Microestrutura de um aço ASTM A516 G70. 500x. Ataque Nital 2% (OLIVEIRA, 2009); (b) 

Microestrutura do aço ASTM A285 C. Ataque Picral a 4% e Nital 2% (MOTOYAMA, 2007). 

As chapas para aplicação em vasos de pressão são produzidas com tratamento térmico de 

normalização, porém, este tratamento é ineficiente para garantir certas propriedades mecânicas 

do material após um longo ciclo de tratamento térmico de alívio de tensões pós-soldagem 
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(JÚNIOR, 2007). Ainda, neste contexto, segundo Silva & Mei (1998), o aumento da 

temperatura em um tratamento térmico pós-soldagem pode ser suficiente para reduzir o limite 

de escoamento do material ou permitir sua deformação por fluência, de modo que as tensões 

residuais sejam aliviadas por meio de deformação plástica, e reduzidas a valores próximos ao 

limite de escoamento do material na temperatura do tratamento térmico. 

3.2. Aplicações na Fabricação da Carcaça Metálica de Moinhos Tubulares 

Os moinhos de bolas se enquadram no grupo dos moinhos cilíndricos de carga. Isso significa 

que a moagem é desenvolvida em um vaso cilíndrico rotativo, revestido internamente com 

placas de aço e/ou borracha, contendo uma carga de corpos moedores, livre para se movimentar 

em seu interior. O movimento rotativo da carcaça é transmitido à carga, proporcionando a 

cominuição das partículas minerais (WILLS & FINCH, 2016). 

Os moinhos de bolas são essencialmente unidades de moagem fina, capazes de fornecer 

produtos desde 80% passante na malha de 35mesh até extremamente finos, passantes em malhas 

de poucos mícrons. Os moinhos de bolas se diferenciam dos demais moinhos rotativos, 

especificamente, por possuírem uma só câmara de moagem (LUZ et al., 2010). 

O conjunto rotativo do moinho gira ou se movimenta por meio de duas pistas de rolamento, nas 

extremidades da carcaça e que são sustentadas por mancais. Uma camada de óleo hidráulico 

pressurizado inibe o contato metálico entre mancal e pista de rolamento durante o giro (SILVA, 

2014). 

Todo o peso de um moinho é sustentado e transmitido pelas pistas de rolamento e neste caso 

estudado o peso do conjunto é superior a 700 toneladas (peso dos corpos moedores, polpa de 

minério, revestimentos e do moinho). 

Como o moinho opera com elevado carregamento cíclico, o aparecimento de descontinuidades 

em alguma parte de sua estrutura é muito crítico, pois pode levar a um agravamento do mesmo 

de forma rápida e até mesmo a um colapso. 

As características construtivas da carcaça dos moinhos de bolas, construída a partir de placas 

de aço carbono estrutural, é projetada para suportar o impacto e o peso da carga, possuindo 

diversos furos para fixação do revestimento interno (WILLS & FINCH, 2016). Os impactos da 

carga e corpos moedores nas paredes internas da carcaça do moinho são fatores relevantes para 
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causar fadiga da mesma ao longo do tempo. Uma figura ilustrativa e bipartida de um moinho 

de bolas utilizado em usinas de beneficiamento de minérios está apresentada na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - Imagem ilustrativa de uma carcaça de moinho de bolas. Adaptado de FLSmidth (2019). 

A fadiga em uma carcaça de moinho de bolas é um item crítico quando se avalia o quanto a sua 

carcaça é demandada. A Figura 3.4 ilustra as principais forças atuantes na carcaça de um 

moinho (em verde) durante a operação, onde se destaca os esforços de tração e compressão na 

mesma durante os giros. Observa-se também a elevada carga de corpos moedores que ficam em 

constantes quedas e impactos na sua parte interior, bem como as forças consequentes na mesma. 

O elevado peso do conjunto (carcaça, corpos moedores, revestimentos internos e polpa de 

minério) gera uma flecha na parte inferior central do moinho, a qual é detalhada em vermelho. 

Tudo isto gera na operação de qualquer moinho de bolas uma solicitação cíclica por fadiga 

significativa e o projeto de construção do mesmo deve considerar isto. Pode-se enfatizar que 

cada giro completo de um moinho equivale a um ciclo solicitado por fadiga (tração e 

compressão). 
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Figura 3.4 - Desenho esquemático das forças aplicadas em uma carcaça de moinho e flecha gerada pelo peso do 

conjunto. Adaptação feita pelo autor deste trabalho.  

Existem basicamente dois tipos principais de mancais utilizados em projetos de moinhos, sendo 

mancais de deslizamento ou escorregamento e mancais de rolamentos (SILVA, 2014). 

 Ainda, segundo Niemann (1973), não é possível afirmar que o mancal de rolamento seja 

melhor que o de deslizamento, pois cada um possui as suas particularidades. A maioria dos 

moinhos aplicados em plantas de mineração utilizam mancais de deslizamento devido a sua 

praticidade e aplicação em equipamentos de grande porte (SILVA, 2014).  

Em ambos se faz o uso de óleo de lubrificação que tem como objetivo reduzir o atrito, desgaste 

e aquecimento dos componentes que possuem um movimento relativo entre eles. Um 

lubrificante é qualquer substância que, quando inserido entre as duas superfícies móveis, 

permite reduzir o atrito, desgaste e aquecimento (BUDYNAS & NISBETT, 2011). 

Falhas em mancais e anéis de deslizamentos podem ocorrer por vários motivos, tais como: 

escoamento, corrosão, desgaste abrasão, desgaste corrosivo, fadiga, desgaste por contato e 

aderência. Como por exemplo, caso as cargas radiais no mancal de deslizamento forem 

elevadas, escoamentos significativos podem ocorrer na área de contato, principalmente quando 

em repouso (COLLINS, 2006). 
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Silva (2014) em seu estudo verificou que entre os dois mancais de um moinho, o que é mais 

propício a danos ou falhas de lubrificação é o mancal fixo, devido ao fato do mesmo quase não 

possuir folga axial entre pista de rolamento e bucha.  

3.3. A Soldagem em Vasos de Pressão e Carcaças de Moinhos 

A união dos materiais pode ser dividida em duas categorias. O primeiro baseado na ação de 

forças macroscópicas, como as uniões rebitadas, parafusadas e coladas, onde a resistência da 

junta é afetada pelas tensões cisalhantes e forças de atrito entre as superfícies que se encontram 

em contato (SCHWANKE, 2017). O segundo método de união baseia-se em forças 

microscópicas obtidas pela ligação entre átomos e moléculas ou pela inserção de um material. 

Destaca-se neste tipo de união a brasagem e soldagem, sendo este último o grupo mais relevante 

devido ao largo emprego dentro da indústria (MODENESI et al., 2012).  

O termo soldagem é o processo de união entre duas partes metálicas fundamentada na 

combinação de ligações atômicas de natureza similar às encontradas no interior dos próprios 

materiais (WAINER et al., 2004; MODENESI et al., 2012).  

A soldagem é uma etapa importante e crítica do processo de construção de uma carcaça de 

moinho. Geralmente estas peças são de grande porte e qualquer processo de soldagem pode 

levar a alterações estruturais nas mesmas.  

Os métodos de soldagem devem assegurar condições de proteções específicas capazes de evitar 

que a solda seja contaminada pelo ar atmosférico. Assim, a solda pode ser realizada sob vácuo, 

com gás ativo ou inerte, por fluxo que gere escória protetora e também sem nenhuma proteção 

(TELLES, 1991; CARDOZO, 2003). 

Processos de soldagem por arco elétrico são os mais usuais na “soldagem por fusão”. Existem 

vários processos de soldagem com diferentes variantes e na maioria dos casos utiliza-se calor 

para promover a fusão de modo a criar a ligação entre as partes a serem unidas, as quais 

solidificam-se ao retirar a fonte de calor (SANTOS & QUINTINO, 1998). 

Os processos de soldagem mais usuais para a aplicação em vasos de pressão são os de soldagem 

a arco elétrico com eletrodo revestido (SMAW) e o a arco submerso (LINCOLN, 1973; 

WAINER et al., 2004), sendo estes também aplicados na fabricação das carcaças dos moinhos. 

O processo de fabricação da carcaça de um moinho de bolas é feito a partir da laminação 

convencional ou processo termomecânico de laminação controlada, seguida de soldagem. No 
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caso do moinho estudado neste trabalho, empregou-se o processo de soldagem MAG (Metal 

Active Gas) para união das seções da pista de rolamento, e o processo de soldagem arco 

submerso entre a pista de rolamento e o “espelho” (GODEFROID & CÂNDIDO, 2014, 

LAPAS, 2014). A Figura 3.5 ilustra a etapa de soldagem de componentes de um moinho 

tubular, similar ao avaliado neste trabalho. 

     
(a)                                                                   (b) 

     
(c)            (d) 

Figura 3.5 - Etapas de soldagem: (a) da pista de rolamento (processo MAG); (b) da pista com o “espelho” (arco 

submerso); (c) soldagem pista de rolamento com o costado do moinho (processo a arco submerso) e (d) 

tratamento térmico pós solda da pista de rolamento e antes da solda do flange interno (LAPAS, 2014). 

A Figura 3.6 apresenta uma tampa de alimentação de um moinho, conhecida como “espelho” 

em linha de produção, antes de receber a união com a pista de rolamento do moinho e também 

a etapa de calandragem da carcaça do moinho, conhecida como virola ou costado. Como são 

peças de grande porte, geralmente não são de fácil e rápida reposição e em caso de falhas 

precoces, podem levar a paradas prolongadas do equipamento, levando a perdas de produção e 

prejuízos.  
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(a)                                                                     (b) 

Figura 3.6 - (a) Fabricação de uma tampa de alimentação ou “espelho” de um moinho e (b) calandragem da 

carcaça do moinho (LAPAS, 2014). 

Um breve exemplo, da significativa quantidade de solda que uma carcaça similar ao moinho 

que falhou recebe, é apresentado na Tabela 3.7, bem como pode ser visualizado na Figura 3.7, 

sendo delineadas pelas linhas em negrito. 

Tabela 3.7 - Cálculo do comprimento linear de todas as soldas em uma carcaça de moinho de bolas. Adaptação 

feita pelo autor deste trabalho 

Cálculo do comprimento linear da soldagem na Carcaça 
  Valor Tamanho da solda (m) 

Diâmetro moinho (m) 5,48   
Comprimento moinho (m) 12,2   
Soldas radiais no cilindro 9 154,9 

Soldas nas duas pistas (tampa e casco) 4 68,8 
Soldas longitudinais 2 24,4 

Perímetro do cilindro (2πr) 17,2   

Tamanho da solda (m)   248,1 

 

 
Figura 3.7 – Representação esquemática da quantidade de solda necessária para fabricação de uma carcaça de 

moinho, representada pelas linhas em negrito. Adaptação feita pelo autor deste trabalho. 
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O método de soldagem GMAW (Gas Metal Arc Welding) ou MIG/MAG, é um processo de 

soldagem ao arco elétrico com atmosfera de proteção gasosa. Consiste de um processo de fonte 

de tensão constante onde a máquina é que define a velocidade do arame em função do 

comprimento do arco ou o “Stick-out” (distância entre o bico de contato e a peça). Este arame 

sólido consumível é direcionado à peça metálica, sob uma atmosfera de proteção gasosa e com 

diferença de polaridades. O processo ficou caracterizado no mercado como MIG/MAG, ou seja, 

MIG (Metal Inert Gas), quando o gás de proteção utilizado para proteção da poça de fusão é 

inerte, ou MAG (Metal Active Gas), quando o gás de proteção da poça de fusão é ativo 

(FORTES, 2004).  

O consumível utilizado é quase sempre um arame sólido ou na forma de fitas, mas recentemente 

arames tubulares foram introduzidos. A soldagem por arco submerso é geralmente realizada 

com equipamentos automáticos, embora existam pistolas de soldagem manuais para o processo. 

Para aumentar a produtividade, um arranjo com vários consumíveis pode ser introduzido. 

Devido à sua elevada taxa de deposição de metal, é um processo particularmente adequado para 

longas articulações (HOEKSTRA et al., 1986). Abaixo, tem-se descrito algumas aplicações: 

• Fabricação de vasos de pressão, navios, barcos, plataformas e tubos; 

•    Revestimento e recuperação de peças como cilindros de laminação, rolos de lingotamento 

contínuo, cones de alto-forno, material rodante, dentre outras. 

No processo de soldagem são geradas tensões em função de escoamentos parciais localizados, 

devido à dilatação térmica e transformações de fases. Após o resfriamento, a junta soldada fica 

submetida a tensões residuais. Estas tensões podem propagar trincas (MODENESI et al., 2012). 

Além disso, pode ocorrer uma queda na tenacidade do material, por eventual mudança na sua 

microestrutura. Para compensar estes efeitos negativos, é usual a realização de um tratamento 

térmico pós-soldagem, denominado tratamento térmico de alívio de tensões. 

Geralmente, após um procedimento de soldagem, torna-se necessário um posterior tratamento 

térmico pós soldagem (TTPS), seja para alívio de tensões, seja para readequação da 

microestrutura na ZTA. Os tratamentos térmicos de alívio de tensões de uma estrutura soldada 

possuem dois objetivos, sendo a redução do nível de tensões residuais e diminuição da dureza 

e/ou alteração da microestrutura (CARDOZO, 2003). 

A zona termicamente afetada (ZTA) é uma região adjacente ao metal de solda, sendo que esta 

não se funde durante a soldagem do metal de base (MB), mas a sua estrutura é alterada devido 

ao calor fornecido pelo processo de soldagem. A largura da ZTA pode ser estimada devido ao 
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processo de interação do tempo e da difusividade do metal em questão. A Figura 3.8 apresenta 

a largura da ZTA, em relação a intensidade do calor (W/cm2) (EAGAR, 1993). 

 
Figura 3.8 - Largura da ZTA em relação a intensidade do calor (W/cm2). Adaptação de Eagar (1993). 

Para a microestrutura dos metais de solda, existem curvas de transformação ao longo de um 

resfriamento contínuo para aços de baixo carbono e aços de baixa liga. A Figura 3.9 apresenta 

um diagrama de transformação proposto por Alfonsson & Olsson (1999), onde os hexágonos 

representam seções transversais de grãos de austenita no metal de solda. Durante o resfriamento 

da austenita, a ferrita nucleia nos contornos de grão e cresce interiormente. Esta é a ferrita de 

contorno de grão ou ferrita alotriomórfica, significando que é uma ferrita sem forma regular 

(KOU, 2003; D’AVILA, 2016).  

 
Figura 3.9 - Curva de resfriamento contínuo esquemática para metal de solda de aços baixo carbono. Adaptação 

de Kou (2003). 

A mobilidade da frente de crescimento planar da ferrita de contorno de grão diminui à medida 

em que a temperatura diminui e, a ferrita de placas laterais, também conhecida como ferrita de 
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Widmanstätten, se forma. Estas podem crescer mais rápido, porque o carbono ao invés de 

acumular na frente de crescimento, desloca-se para as laterais. Em temperaturas mais baixas, 

novos grãos de ferrita nucleiam nas partículas de inclusão, com orientação randômica, sendo 

conhecida como ferrita acicular. Ainda, dependendo da taxa de resfriamento, pode ocorrer 

formação de bainita e martensita. A Figura 3.10 ilustra a microestrutura do metal de solda de 

um aço de baixo carbono (KOU, 2003). 

 
(a)                    (b) 

Figura 3.10 - (a) regiões de ferrita de contorno de grão (A), ferrita poligonal intragranular (B), ferrita 

Widmanstätten (C) e ferrita acicular (D); (b) bainita superior (E) e bainita inferior (F) (KOU, 2003). 

Sobre os efeitos da microestrutura na tenacidade do metal de solda (zona fundida), a quantidade 

de constituintes mais finos e que apresentam contornos de grão de alto ângulo irão favorecer ao 

aumento da tenacidade. Neste aspecto, a microestrutura, constituída principalmente por ferrita 

acicular (FA), é a que propicia melhores resultados para a tenacidade. Tal fato se deve ao seu 

pequeno tamanho de grão, aliada a presença de contornos de grão de elevado ângulo entre grãos 

adjacentes, o que dificulta a propagação de trincas (HOEKSTRA et al., 1986). Por outro lado, 

a formação de grandes proporções de ferrita primária (FP) e de ferrita de segunda fase (FS) é 

prejudicial à tenacidade, pois estas microestruturas constituem caminhos de fácil propagação 

de trincas, especialmente quando filmes de carbonetos estão presentes entre as placas de ferrita 

(HOEKSTRA et al., 1986; KEEHAN, 2004; CAROLINO, 2013). 

O processo de soldagem altera as propriedades dos aços na região conhecida como ZTA (zona 

termicamente afetada). A soldagem multipasse resulta em ciclos térmicos adicionais, onde o 

metal de solda depositado é formado por sucessivas regiões reaquecidas pelo passe 

subsequente, acarretando variações microestruturais relevantes, como por exemplo a formação 

de grãos mais ou menos equiaxiais, que se tornam grosseiros quando aquecidos. 
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Os problemas na soldagem iniciam quando o calor gerado na soldagem a arco é fornecido ao 

metal. Microestruturas compostas basicamente de bainita e martensita, rodeadas de ferrita de 

contorno de grão, podem ser geradas, as quais são caracterizadas por reduzida ductilidade e 

elevada dureza, indesejáveis quando uma alta qualidade da solda é desejada (OKUMURA & 

TANIGUCHI, 1982). 

As propriedades da ZTA em função da composição química e das condições de soldagem são 

de interesse tanto do fabricante dos aços como da engenharia de projeto de construções 

soldadas, pois serve de referência para a seleção de materiais e métodos de processos de 

soldagem (BOHORQUEZ, 1989). 

No Brasil, foram desenvolvidos vários estudos com novos aços visando a busca de 

aproximações empíricas e novas teorias foram obtidas para melhor entendimento do 

comportamento das juntas soldadas como por exemplo as análises sobre fenômenos da 

iniciação de trincas com objetivo na melhoria da soldabilidade. Estudos sobre efeitos das 

tensões residuais na propagação de trincas e presença de micro trincas na ZTA, também 

provaram ser de grande relevância na ocorrência de falhas por fratura frágil em estruturas 

soldadas (OKUMURA & TANIGUCHI, 1982). 

Os fatores que definem a soldabilidade de um aço são a facilidade com que pode ser soldado e 

o seu comportamento em serviço (NATAL, 1986; BOHORQUEZ, 1989). Para Suzuki & 

Yurioka (1987), o mais importante para os aços estruturais é a susceptibilidade às trincas a frio 

(TF) e depois é a tenacidade da junta soldada. 

A região mais vulnerável ao surgimento de uma trinca a frio é na ZTA grosseira onde esta 

microestrutura é alterada. A microestrutura do metal de solda possui um importante papel no 

controle destas trincas. Os microconstituintes de alta dureza como a martensita ou de baixa 

resistência mecânica como a ferrita primária de contorno de grão FP(G) e a ferrita de segunda 

fase (FS) são indesejáveis neste sentido (MACIEL, 1994).  

No entanto, a ferrita acicular (FA), que é composta por grãos muito reduzidos e com contornos 

de alto ângulo, dificulta a nucleação e propagação das trincas, além de manter alta resistência 

do metal de solda, o que é muito interessante no controle de trincas a frio em metais de solda 

de aços de alta resistência mecânica (MACIEL, 1994).  

Segundo Ribeiro (2001), o TTPS em aços C e aços C-Mn também tem outros pontos como a 

redução do limite de escoamento, proveniente do coalescimento da perlita promovendo a 

esferoidização das lamelas de cementita na ZTA e redução da tenacidade do metal de base 
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devido ao crescimento do tamanho de grão. Isto pode ser reduzido ainda mais se nesta região 

existir predominância de ferrita proeutetóide, ferrita de placas laterais e pouca ferrita acicular. 

3.3.1. Tensões residuais e alívio de tensões em juntas soldadas de vasos de pressão. 

As estruturas soldadas como vasos de pressão, podem apresentar problemas de trincamento 

após sua fabricação, reparo ou operação. Isto surge devido aos gradientes de temperatura desde 

a ambiente até a temperatura da fusão do metal de solda e porque a distribuição do calor ao 

longo da região soldada não é homogênea. Regiões aquecidas em maior intensidade podem ter 

aumento em suas dimensões e, como nem toda a região soldada conterá a mesma temperatura, 

partes com menor dilatação térmica, restringem as dilatações maiores, ocasionando em 

deformações elásticas e plásticas, as quais geram estado de tensão durante o processo de 

soldagem. Estas tensões geradas, sejam trativas ou compressivas, uma vez presentes no 

material, podem reduzir a vida em trabalho da junta soldada (CARDOZO, 2003). A Figura 3.11 

exemplifica uma tensão térmica ao longo de uma junta soldada. 

 
Figura 3.11 – Representação esquemática da evolução das tensões térmicas ao longo de uma junta durante um 

ciclo térmico de soldagem: A) placa soldada, B) Perfil de temperaturas, C) Perfil de tensões. Adaptado de 

American Welding Society (1987). 

Distorções são observadas de forma relativamente fácil e, por motivos óbvios, devem ser 

controladas na fabricação com soldagem. Por outro lado, tensões residuais não são visíveis 

diretamente, mas afetam o comportamento da junta soldada em diferentes aspectos como, por 

exemplo, levando à formação de trincas e mudanças na resposta à fadiga, à tendência à fratura 
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frágil e à corrosão. Desta forma, é fundamental o conhecimento das características e das 

medidas para a sua prevenção e controle tanto das tensões residuais como da distorção 

(MODENESI et al., 2012). 

A Figura 3.12 apresenta as distribuições medidas e calculadas das tensões residuais em uma 

junta soldada de topo de duas placas retangulares de alumínio do tipo 5083 (60 cm de 

comprimento, 27,5cm de largura e 1cm de espessura) soldados por GMAW e calculada com 

base na análise de elementos finitos (SATOH & TERASAKI, 1976). 

 
Figura 3.12 - Distribuições medidas e calculadas de tensão residual na junta de topo do alumínio 5083. Adaptado 

de Satoh & Terasaki (1976). 

As tensões residuais trativas podem levar a níveis de tensões pontuais elevadas em regiões de 

baixa tenacidade, iniciando a nucleação de uma trinca que pode ser propagada por baixas 

tensões aplicadas ao componente soldado durante trabalho. Ainda, tensões residuais contribuem 

para a falha por fadiga e por corrosão, inclusive a sob tensão baixando significativamente a vida 

útil de estruturas soldadas quando solicitadas em serviço (OLIVEIRA, 2009).  

Para se evitar tensões residuais e defeitos em moinhos, as chapas de aços utilizadas para a 

fabricação de carcaças passam anteriormente por um tratamento térmico de normalização, de 

modo a se obter uma estrutura homogênea, refinada e com propriedades mecânicas adequadas, 

conforme é apresentado na Figura 3.13, referente a chapas de aços da classe ASTM A516 G60 

para fabricação de um moinho de bolas similar ao que falhou. Após este tratamento térmico, é 

iniciado o processo de fabricação e soldagens.  

O tratamento térmico de normalização é feito a partir de um aquecimento com uma taxa pré 

determinada até um patamar de temperatura objetivado, permanência nesta por um determinado 
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período e seguido de um resfriamento ao ar. É normalmente utilizado previamente a outros 

tratamentos térmicos com objetivo de obter uma resposta mais uniforme dos mesmos (FARIA, 

2018). 

 
Figura 3.13: Tratamento térmico de normalização em uma chapa de aço ASTM A516 G60 para posterior 

aplicação na fabricação de moinhos tubulares (LAPAS, 2014). 

Mesmo com o uso de chapas devidamente tratadas por tratamentos térmicos de normalização, 

posteriormente durante a fabricação e soldagem da carcaça são geradas tensões residuais e faz-

se necessário posteriormente um devido tratamento térmico com o objetivo de alívio destas. 

No projeto de fabricação de um moinho de bolas similar ao que falhou e estudado neste 

trabalho, o procedimento de soldagem e de tratamentos térmicos (TTPS) são de acordo com 

normas internacionalmente reconhecidas (AWS, 2006; ASME, 2019). Para a confecção de uma 

carcaça como esta, o fabricante realiza um tratamento térmico de alívio de tensões 

posteriormente a cada uma das três etapas de soldagem, a saber:  

- Um Alívio de tensões quando do término das três soldagens do anel que forma a pista de 

rolamento;  
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- Um tratamento térmico de alívio de tensões após a soldagem da pista de rolamento e tampa 

(de alimentação e/ou descarga); 

- Um tratamento térmico de alívio de tensões após a soldagem do conjunto pista de rolamento 

e tampa, com a virola (seção) do moinho. 

Em resumo é realizado um alívio de tensões após a soldagem na fabricação da tampa de 

descarga e na de alimentação, um alívio de tensão na virola da pista de rolamento (pista do 

mancal do segmento da alimentação e da descarga), e realizado um alívio de tensões final no 

conjunto segmento de descarga, de alimentação e intermediário (LAPAS, 2014). 

Cada um deste TTPS descrito acima foi realizado da seguinte forma: aquecimento e 

manutenção a 595oC por 2h30min, seguida de resfriamento lento até a temperatura ambiente 

(LAPAS, 2014), sempre de acordo com as especificações da AWS (2006) e ASME (2019) as 

quais regem a taxa de aquecimento e resfriamento em função das espessuras. Uma análise de 

tensão deve ser posteriormente conduzida pelo tradicional método dos elementos finitos com o 

objetivo de constatar a eficácia de tal tratamento (LAPAS, 2014). 

3.3.2. Tipos de trincas em juntas soldadas 

Aços da classe de vasos de pressão e caldeiras, como os avaliados neste trabalho, possuem, 

como uma de suas características, a boa soldabilidade, pelo fato de tal necessidade ser 

primordial para a confecção destes. Porém, o processo de soldagem em si, leva a um aporte 

térmico significativo nas juntas a serem soldadas e com isto, o risco de surgir alguma 

descontinuidade. Desta forma, tratamentos térmicos posteriores são de fundamental 

importância para tal mitigação e / ou eliminação. 

Pequenas trincas, são um dos principais e mais críticos defeitos ou descontinuidades que podem 

ocorrer em uma junta soldada. Elas ocorrem quando tensões trativas se desenvolvem na região 

da solda provenientes das expansões e contrações térmicas, variações de volume devido 

transformações de fase e como consequência das ligações metálicas entre as peças sendo 

soldadas e o restante da estrutura (MODENESI et al., 1992; RIBEIRO, 2001).  

Como dito, as tensões residuais podem ocorrer, além das resultantes de diferenças de 

temperatura, por transformação de fases. Um exemplo disto é quando microestruturas de menor 

volume se transformam em outras de maior volume, como a transformação da austenita (menor 
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volume) em ferrita, bainita e martensita (maior volume), e pelo rápido resfriamento superficial 

(MODENESI et al., 1992). 

Alguns exemplos de trincas que podem ocorrer por consequência do processo de soldagem ou 

pós-operação de uma peça que contenha uma junta soldada estão de forma resumidas descritas 

a seguir. 

3.3.2.1. Trincas a Quente ou de Solidificação 

São defeitos que ocorrem a altas temperaturas, próximo à temperatura de fusão do metal e 

facilmente identificadas por serem uma trinca longitudinal ao cordão de solda, geralmente no 

centro do cordão. As trincas de solidificação aparecem entre os contornos de grão ou contornos 

interdendríticos, isto é, a sua morfologia é intergranular em relação à estrutura primária de 

solidificação, e quando observada com o microscópio eletrônico de varredura (MEV), apresenta 

uma aparência “dendrítica” típica, associada frequentemente com filmes de segregação 

(LANCASTER, 2007). 

 Este tipo de trincamento é facilmente reconhecido pelo fato da trinca formada geralmente 

seguir a linha central do cordão de solda, a não ser em alguns casos de soldagem com arco 

submerso, onde um tipo especial de trinca a quente, chamado “dove-wing” pode aparecer 

(SVENSSON, 1993; OLIVEIRA, 2009). A Figura 3.14 exemplifica este tipo de trincamento.  

 
Figura 3.14 – Exemplos de trincas de solidificação: (a) Trinca típica alinhada ao centro de um cordão de solda de 

uma solda com arco submerso.(b) “Dove-wing” em uma solda com arco submerso (SVENSSON, 1993). 
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Este tipo de trinca está relacionado com a presença de segregações que levam à formação de 

filmes líquidos intergranulares, nas etapas finais de solidificação e apresenta algumas 

características específicas como: ocorrem próximo das temperaturas sólidus do material, 

aparecem próximos dos contornos de grãos interdendríticos, incapacidade do material se 

deformar durante a soldagem e presença de esforços de tração (MODENESI et al., 2012). 

O tipo de poça de fusão e forma de solidificação que tende a gerar grãos colunares também 

pode levar a estas trincas e em cordões de elevada relação penetração / largura com formato de 

sino ou de acabamento côncavo (BORLAND, 1979; OLIVEIRA, 2009; MODENESI et al., 

2012). A Figura 3.15 apresenta estas formas e está relacionado a menor facilidade de partes da 

poça de fusão serem alimentadas com metal líquido nas etapas finais de solidificação.  

 
Figura 3.15 – Representação esquemática de trincas formadas durante a solidificação. (a) cordões côncavos, (b) 

cordões côncavos em passes de raiz, (c) solda de topo de alta relação penetração/largura e (d) cordão tipo sino. 
Adaptado de Modenesi et al. (2012). 

3.3.2.2. Trincas por Reaquecimento 

Ocorre geralmente na soldagem de aços de baixa liga, como os aços ferríticos (Cr-Mo-V). O 

surgimento deste tipo de falha é devido ao nível de tensões residuais da junta e da propagação 

da trinca ao redor dos contornos de grãos austeníticos quando o material está submetido a 

temperaturas de tratamentos térmicos. Desta forma, tais aços não são susceptíveis a este tipo de 

defeito quando da necessidade do TTPS (KOU, 2003; CRUZ, 2006). 

3.3.2.3.  Trincas por Decoesão Lamelar 

A decoesão lamelar é um tipo de falha que ocorre em chapas grossas como resultado de 

imperfeições no metal de base acentuadas pelas deformações de soldagem e projeto de junta 
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inadequado. As tensões do processo de soldagem forçam então o surgimento de trincas em 

forma de lamelas. O seu surgimento está ligado à separação de camadas sub superficiais onde 

existem as tensões residuais trativas. Presença de inclusões não metálicas também favorecem 

este tipo de defeito. A Figura 3.16 apresenta uma típica trinca desenvolvida por este fenômeno. 

Medidas de prevenção como a utilização de aços com menores teores de enxofre e utilização 

de juntas com geometrias menos susceptíveis são pontos importantes para evitar o 

desenvolvimento deste problema pós soldagem ou em operação (AWS, 1987; CRUZ, 2006).  

 
Figura 3.16 - Trinca gerada por decoesão lamelar na região de solda. Adaptado de AWS (1987). 

3.3.2.4. Trincas por Hidrogênio 

Este tipo de descontinuidade que pode se transformar em um defeito, ocorre pela ação 

combinada de tensões residuais e pelo Hidrogênio, e seus danos se dá na forma de trincas, 

formação de hidretos e aumento da fragilidade do metal. A decoesão atômica, pressão e 

adsorção superficial são algumas das teorias que são utilizadas para descrever tal fenômeno 

(METALS HANDBOOK, 1992). A presença do elemento hidrogênio no metal reduz a 

ductilidade e a tenacidade do metal a baixas temperaturas e compromete as demais propriedades 

mecânicas, oferecendo riscos à operação dos equipamentos que possam conter aços com este 

defeito. Ocorre geralmente na ZTA. 

3.3.2.5. Trincas por Fadiga 

Estas falhas são causadas por esforços mecânicos cíclicos. Geralmente, este fenômeno inicia-

se em regiões localizadas, onde existe, em geral, algum entalhe que possa concentrar tensões. 

Juntas soldadas, porosidades, mordeduras, trincas pré-existentes ou qualquer outro defeito 

podem acelerar o aparecimento de trinca por fadiga (MODENESI et al., 2012). A Figura 3.17 

apresenta a influência da porosidade no limite de resistência mecânica e à fadiga de soldas de 
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aços baixo carbono. A porosidade tem impacto mais relevante na fadiga do que na resistência 

mecânica. 

 
Figura 3.17 - (a) Redução do limite de resistência mecânica e (b) resistência à fadiga na presença de porosidade 

em soldas (MODENESI et al., 2012). 

3.4. Caracterização do Comportamento Mecânico de Estruturas de Engenharia por meio 

da Tenacidade à Fratura e Resistência à Fadiga. 

A caracterização dos materiais por meio de tenacidade à fratura e resistência à fadiga faz parte 

da Mecânica da Fratura, a qual tem se mostrado como muito importante para prevenção de 

danos materiais e humanos, assim como na previsão de futuras falhas e também análise das 

mesmas.  

A ferramenta matemática empregada na análise de tolerância de danos é chamada de Mecânica 

de Fratura. Ela fornece os conceitos e as equações utilizadas para se determinar o quanto a 

trinca cresce e como este crescimento afeta a resistência mecânica de uma estrutura 

(GODEFROID, 2017). Desta forma, o objetivo da Mecânica de Fratura é determinar se uma 

descontinuidade tipo trinca, como apresentado na Figura 3.18, irá ou não levar o componente à 

fratura catastrófica para tensões normais de serviço permitindo, ainda, determinar o grau de 

segurança de um componente trincado (STROHAECKER, 2003; SHIGLEY, 2006). 
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Figura 3.18 - Placa com falha carregada uniaxialmente. Adaptação de Shigley (2006) 

A tenacidade, que como dito, faz parte dos estudos da Mecânica de Fratura, é uma medida da 

energia que um material absorve antes e durante o processo de fratura. Trata-se de um parâmetro 

muito importante para a caracterização do material, uma vez que diz respeito à resistência à 

fratura do material (GODEFROID, 1995). 

Segundo Cândido et al. (2010), um ensaio de tenacidade à fratura tem por objetivo a medição 

da resistência de um material à propagação de trinca. Trata-se, portanto, da determinação de 

um parâmetro de tenacidade, que pode ser K1C, J1C ou δ1C. Essa medição é feita a partir de um 

corpo de prova com uma pré-trinca por fadiga que é submetido a uma carga para induzir uma 

das seguintes respostas: 1) Crescimento instável de trinca (um único ponto que representa a 

tenacidade à fratura do material); 2) Crescimento estável de trinca (curva contínua de variação 

da tenacidade com o avanço da trinca) (ASTM E1820, 2018). Para materiais com 

comportamento elasto-plástico, a tenacidade à fratura é descrita pelos seguintes parâmetros:  

 δC = Deslocamento crítico de abertura de trinca (CTOD);  

 JIC = Valor crítico da integral J;  

 JR ou δR = Resistência ao crescimento estável da trinca.  

A tenacidade à fratura é uma propriedade importante para descrever a capacidade de um 

material contendo uma trinca de resistir à fratura, sendo geralmente caracterizada, com base 

nos princípios da Mecânica de Fratura, pelos parâmetros: Integral-J, utilizada neste trabalho, 

ou pelo deslocamento de abertura de ponta de trinca (CTOD), ambas em situações onde haja 

ductilidade (GODEFROID, 1995; ANDERSON, 2017). Estes parâmetros descrevem os 

campos de tensões e deformações na ponta de uma trinca em situações de plasticidade restrita 
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na vizinhança da mesma. As Normas ASTM e BSI têm desenvolvido seus próprios métodos 

padronizados de ensaios para medição da tenacidade à fratura e curvas de resistência em termos 

de J e CTOD. A norma recente disponível é a ASTM E1820 (original: 2001; última edição: 

2018) e inclui os parâmetros K, J e CTOD (TOFFOLO, 2008). 

3.4.1. A Integral J e a curva de resistência 

Em 1968, James R. Rice publicou um trabalho no qual propôs e discutiu o potencial de uma 

integral de linha independente do caminho de integração, denominada por ele de integral J, 

primeira letra de seu nome, na caracterização da fratura em materiais elásticos não-lineares, 

tornando-se um dos parâmetros mais aceitos para quantificar a fratura em condições elasto-

plástica até os dias atuais (ANDERSON, 2017).  

Essa integral caracteriza as condições de tensão e deformação, existentes no vértice da trinca 

em um material com comportamento elasto-plástico e representa a diminuição da energia 

potencial associada a um acréscimo infinitesimal no comprimento de trinca. Assim, quando for 

atingido um valor crítico, denominado JIC, a fratura ocorrerá (CÂNDIDO et al., 2010). 

Considere um percurso anti-horário arbitrário (Γ) num contorno fechado ao redor da ponta da 

trinca, como ilustrado na Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 – Representação esquemática de contorno arbitrário ao redor da ponta da trinca. Adaptado de 

Anderson (2017). 

A Integral J de Rice é dada pela Equação 3.1:  

𝐽 =  ∫ 𝑤𝑑𝑦 − 𝑇𝑖
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥Ґ
𝑑𝑠)                                       (3.1) 

Em que:  

W é a densidade de energia de deformação elástica dada pela Equação 3.2:  
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𝑊 =  ∫ 𝜎𝑖𝑗
€𝑖𝑗

0
𝑑ɛ𝑖𝑗                                                      (3.2) 

Ti são os componentes do vetor de tração definidos pela Equação 3.3:  

Ti =  𝜎𝑖𝑗𝑛𝑖𝑗                                                                (3.3) 

Onde, ui é o vetor deslocamento, ds representa um comprimento incremental sobre o contorno 

Γ. Rice mostrou que o valor da Integral J é independente do caminho de integração ao redor da 

trinca, podendo ser chamada de uma Integral Independente do Caminho (RICE, 1968). A 

mesma é utilizada como método de caracterização do campo de tensão na ponta de uma trinca 

por meio de integração, a partir de uma trajetória tomada suficientemente longe da aresta da 

trinca a ser analisada, sendo então substituída para uma trajetória próxima à região na ponta da 

trinca (RICE & ROSENGREEN, 1968). 

Na prática, a integral J é dividida em duas componentes, uma elástica e outra plástica, conforme 

a Norma ASTM E1820 (2018) define (Equação 3.4):  

J = Jelástica  +  J plástica                                          (3.4) 

A componente elástica é calculada a partir da relação com o fator de intensidade de tensão J(t) 

(Equação 3.5) e com a definição para o fator de intensidade de tensão K, Equação 3.6 

(CÂNDIDO et al., 2010).  

J(t) =  
K2 (1− 𝑣2)

𝐸
+  𝐽𝑝𝑙(𝑡)                                (3.5) 

 

K = 𝑓(
𝑎

𝑊
)𝜎√𝜋𝑎                                                      (3.6) 

Onde:  

K é o fator de intensidade de tensão na ponta da trinca (função da geometria do material); 

σ é a tensão nominal aplicada no material;  

a é o tamanho da trinca presente no material;  

υ é o coeficiente de Poisson e E, o módulo de elasticidade.  

A componente plástica em cada ponto da curva de resistência pode ser estimada pela área 

plástica situada abaixo da curva carga x deslocamento (CÂNDIDO et al., 2010). Neste trabalho, 

o corpo de prova utilizado foi do tipo C(T), por isso a equação para a componente plástica foi 

a Equação 3.7, conforme definido por Norma (ASTM E1820, 2018):  

𝐽𝑝𝑙 =  
𝑛𝐴𝑝𝑙

𝐵𝑁(𝑊−𝑎0)
                                                      (3.7) 
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Onde 𝑛 = 2 + 0,522
(𝑊− 𝑎0)

𝑊
                                  (3.8) 

E, Apl é a área (plástica) abaixo da curva carga x deslocamento conforme representada na Figura 

3.20, b é o comprimento do ligamento remanescente do corpo de prova e BN é a espessura 

(presença de entalhe). 

 
Figura 3.20 – Representação esquemática de uma curva de carga versus deslocamento do ponto de apoio 

mostrando a energia plástica absorvida por um corpo de prova durante o ensaio de JIC. Adaptação de Anderson 

(2017). 

No ensaio de tenacidade à fratura baseado no parâmetro da integral J, o objetivo é traçar a curva 

de resistência J - Δa (Integral J em função da extensão da trinca), ilustrada na Figura 3.21. Essa 

curva inicia-se a partir da existência de uma trinca bem aguda (pré-trinca obtida por fadiga) e o 

material está descarregado. Ao iniciar o carregamento, a ponta da trinca embota e este 

embotamento aumenta com a elevação da carga. No instante em que ocorre o primeiro avanço 

da trinca, uma medida para a tenacidade a fratura é definida como JIC, para um estado plano de 

deformação (ANDERSON, 2017). 

 
Figura 3.21 – Curva esquemática de uma curva J-Δa para material com comportamento dúctil. Adaptação de 

Anderson (2017). 
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A curva da Figura 3.22 pode ser gerada de duas formas: com utilização de vários corpos de 

prova ou de apenas um. Na primeira forma, uma série de amostras idênticas são carregadas, 

cada uma em um nível de carga distinto e, posteriormente, descarregadas. Em boa parte dessas 

amostras ocorrerá crescimento estável de trinca e que é marcada posteriormente por oxidação 

em um forno ou trincamento por fadiga. Cada amostra então é fraturada, e a extensão da trinca 

é medida na superfície de fratura (CÂNDIDO et al., 2010).  

A segunda maneira de obter a curva J - Δa, consiste em utilizar um único corpo de prova (single 

specimen), por meio do método de flexibilidade no descarregamento, ou “compliance” que é o 

inverso da rigidez. Este, consiste em pequenos descarregamentos periódicos (cerca de 10% da 

carga real) do corpo de prova, enquanto se determina a curva de carga versus deslocamento. A 

inclinação 1/C das linhas geradas durante o descarregamento parcial representa as medidas da 

flexibilidade elástica do CP. Assim, o comprimento de trinca é calculado em intervalos 

regulares de ensaio, por meio da medição da flexibilidade da amostra após o carregamento 

parcial (ANDERSON, 2017). 

 
Figura 3.22 – Representação esquemática do método do descarregamento do corpo de prova para monitoramento 

do crescimento de trinca em ensaio de tenacidade à fratura, por Integral J. Adaptação de Anderson (2017). 

Dessa forma, a partir dos valores do tamanho de trinca inicial a0, crescimento de trinca Δa e 

carga aplicada σ, associados às Equações 3.5 a 3.8 cada descarregamento parcial ilustrado na 

Figura 3.22 gera um par J – Δa, dando origem à curva J - R ilustrada na Figura 3.23. Para que 

a curva J - R tenha crescimento de trinca controlado por J, os valores obtidos de J e 

correspondentes extensões de trinca devem estar contidos numa região delimitada pelos valores 
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de Jmáx (máxima integral J) e Δamáx (máxima extensão de a) definidas pelas Equações 3.9 e 3.10 

(ANDERSON, 2017), considerando-se nestas, qual das duas leva ao menor valor de Jmáx: 

𝐽máx =  
𝑏0.𝜎𝑦

10
     ou     𝐽máx =  

𝐵.𝜎𝑦

10
                                (3.9) 

 

Δamáx = 0.25𝑏0                                                        (3.10) 

  Onde b0 é o ligamento remanescente e σy é dado pela Equação 3.11: 

 

𝜎𝑦 =  
𝜎𝐿𝐸 + 𝜎𝐿𝑅

2
                                                               (3.11) 

 
Figura 3.23 – Representação para determinar o parâmetro JQ pela curva J-R. Adaptação de Anderson (2017). 

3.4.1.1. Configurações dos Corpos de Prova  

Para a realização do ensaio de tenacidade à fratura é necessário a confecção de corpos de prova 

de acordo com um dos cinco tipos aceitos pela Norma ASTM E1820 (2018), conforme listados 

e representados na Figura 3.24, onde a e c são os mais utilizados (ANDERSON, 2017).  



36 

 

 
Figura 3.24 – Representação esquemática de corpos de prova padronizados para ensaios de mecânica de fratura: 

(a) compact tension; (b) disk-shaped compact; (c) single-edge-notched bend SE(B); (d) middle tension (MT) 

specimen. (e) arc-shaped specimen. Adaptado de Anderson (2017). 

 

Da Figura 3.24, tem-se que P é a carga aplicada, W é a largura do CP, B é a espessura, S é a 

distância entre os apoios, a é o comprimento do entalhe mais a pré-trinca de fadiga e v é a 

abertura inicial da “boca” do entalhe. Na maioria dos casos tem-se W = 2B e 𝑎 𝑤⁄  = 0,5 

O corpo de prova do tipo C(T) é frequentemente utilizado para ensaios de tenacidade à fratura 

e fadiga.  O mesmo pode ser carregado em uma ou mais combinação dos modos de 

carregamentos descritos na Figura 3.25, porém as normas geralmente utilizam o Modo I, modo 

trativo (GODEFROID, 1995; RUCHERT, 2015, ANDERSON 2017).  

 
Figura 3.25 - Modos de carregamento em um material. Adaptação de GODEFROID (1995). 
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Modo I:  de abertura ou de tração: a frente da trinca é perpendicular ao esforço aplicado, e a 

trinca caminha perpendicularmente ao esforço. 

Modo II: de deslizamento ou de cisalhamento dianteiro: a frente da trinca é perpendicular ao 

esforço aplicado e a trinca caminha paralelamente ao esforço.  

Modo III: de rasgamento, ou de cisalhamento transversal: a frente da trinca é paralela e a trinca 

caminha perpendicular ao esforço. 

Muitos problemas de trincas em componentes de engenharia envolvem principalmente o modo 

I de carregamento, tensões trativas. Este trabalho usou este modo de carregamento, que é o mais 

importante e mais comumente aplicado. 

3.4.2. Curvas S x N de Wöhler 

Segundo Schütz (1996), August Wöhler (1819-1914) desenvolveu no fim da década de 1850 

estudos de fadiga por meio da medição das cargas em serviço que atuavam nos eixos de trilhos. 

Com esse estudo, era possível medir o número de ciclos por viagem destes trilhos e, 

comparando ao número de ciclos total desses eixos, ele notou que o número de ciclos por 

viagem era muito baixo se comparado em toda a sua vida. Com isso, surgiu sua motivação em 

construir, no início da década seguinte, uma máquina que retratasse de maneira mais fiel como 

o eixo era solicitado em serviço, com tensões atuando durante todo o tempo, como se o eixo 

estivesse sendo solicitado em várias viagens seguidas (FILHO, 2015). 

Além desta constatação citada, outros procedimentos foram realizados e percebidos por ele, 

como: utilização de corpos de prova de flexão rotativa para fazer os primeiros estudos com o 

método S - N, consideração da vida em fadiga ser medida por números de ciclos e controlada 

por Δσ; projeção da vida infinita de componentes mecânicos e materiais testados previamente 

antes de serem utilizados em estruturas (CASTRO & MEGGIOLARO, 2009) 

Existe uma variedade de procedimentos de ensaios para a determinação do limite de fadiga de 

um material. Cada ensaio tem um objetivo específico, como por exemplo a obtenção da vida 

em fadiga para um determinado nível de tensão constante. Ainda no século XIX, Wöhler 

estudou o comportamento de um material em fadiga pela curva S, a qual ficou conhecida 

como Curva de Wöhler, sendo esta uma grande contribuição para o entendimento da fadiga. 

Este gráfico de tensão aplicada em função do número de ciclos de fadiga é construído com base 

numa série de ensaios de fadiga em diferentes níveis de tensão (SCHIIJVE, 2009). Esta curva 
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apresenta os resultados em um gráfico com o logaritmo do número de ciclos (N f) até a fratura 

na abscissa versus a amplitude da tensão aplicada (tensão média ou faixa de tensões) na 

ordenada (SCHÖN, 2013). A Figura 3.26 apresenta uma curva de fadiga S-N típica com 

destaque para as regiões de baixo ciclo, alto ciclo e vida infinita da curva. Este ensaio de fadiga 

é padronizado pela Norma ASTM E466 (2015). 

  
(a)                                                                           (b) 

Figura 3.26 - Curva S-N típica. (a) Adaptação de Schön (2013) e (b) ASTM E466 (2015). 

Da Figura 3.26, tem-se que a região de baixo ciclo da curva S-N é relativa a amplitudes de 

tensões próximas ao valor da resistência elástica do material (próxima ao limite de resistência). 

Esta região normalmente apresenta um patamar. Nesta ainda, predomina a deformação plástica 

até cerca de 10.000 ciclos de vida em fadiga e é controlada pela deformação (SCHIJVE, 2009). 

A região de alto ciclo se refere a amplitudes de tensões intermediárias. Nesta região a resistência 

à fadiga aumenta com a diminuição da amplitude de tensão e é relacionada ao comportamento 

elástico do material. 

Por último, há a região denominada de vida “infinita”. Nesta predomina amplitudes de tensão 

menores que a de um dado valor mínimo conhecido como limite de fadiga (F). Esta região 

recebe esta denominação de vida “infinita” porque nela a fratura só ocorre para valores 

praticamente infinitos de ciclos, considerados a partir de 107 ciclos (LEE & POLYCARPOU, 

2005). Geralmente, para os aços, os limites de resistência à fadiga variam entre 35% a 60% do 

limite de resistência à tração do material (CALLISTER, 2016). Uma observação interessante é 

que o moinho estudado neste trabalho e que falhou, trabalhava com uma tensão média aplicada 

no local da falha de apenas 17% do limite de resistência à tração do material. 

Meimaris & Lai (2012), estudou as cargas em moinhos comparando com tensões medidas por 

meio de extensômetros inseridos em um moinho e empregando-se elementos finitos. Foram 
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consideradas as cargas de minério, de bolas, carga radial imposta pelo giro do moinho, peso 

estrutural e dos revestimentos no modelo. Ele observou que com a carga a aproximadamente 

35% de enchimento do moinho, a correlação entre os resultados teóricos e os obtidos pelas 

medições em campo diminuem. 

Não existem normas específicas para diretrizes, visando os cálculos de tensões nos 

componentes de moinhos e, por isto são utilizadas normas de referência (SILVA, 2014). 

A Figura 3.27, obtida da Norma BS7608 (1993), apresenta curvas de vida em fadiga para 

diferentes projetos, os quais dependem basicamente da geometria, dimensões do detalhe 

analisado e métodos de fabricação. O limite de 107 ciclos corresponde ao número de ciclos para 

vida infinita. A parte tracejada apresenta a curva teórica no caso de não existir vida “infinita”, 

mas como tem, qualquer tensão abaixo desta curva gera vida “infinita” (BS7608, 1993). Esta 

parte da norma é focada em juntas soldadas, que é a classe aplicável onde trincas tendem a 

aparecer distantes de soldas ou conexões estruturais (BOUGHEY e SVALBONAS, 2000). 

 
Figura 3.27 - Representação esquemática de uma curva σ x N (BS7608, 1993). 

 

3.4.3. Curvas de fadiga   
𝐝𝒂

𝐝𝐍
   x  ΔK   

As tensões cíclicas ou flutuantes caracterizam a essência do processo de fadiga e podem ser 

definidas como um esforço que se repete com regularidade. A tensão cíclica mais comum é 

caracterizada por uma função senoidal, cujos valores de tensão são representados no eixo das 

ordenadas e o número de ciclos no eixo das abscissas, sendo que as tensões de tração são 

representadas como positivas e as tensões de compressão, negativas (CALLISTER, 2016). 
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A tensão aplicada pode ser do tipo axial (compressão-tensão), flexão ou torcional na natureza. 

Em geral, são possíveis três modos diferentes de tensões em função do tempo. Um é 

representado esquematicamente por uma dependência do tempo regular e sinusoidal (Figura 

3.28a), onde a amplitude é simétrica em relação a um nível médio de tensão zero, por exemplo, 

alternando de uma tensão de tração máxima (max) a uma tensão de compressão mínima (min) 

de igual magnitude. Isto é chamado de ciclo de tensão reverso. Outro tipo, denominado ciclo 

de tensão repetido, é ilustrado na Figura 3.28b; onde os máximos e mínimos são assimétricos 

em relação ao nível de tensão zero. E, finalmente, o nível de tensões pode variar aleatoriamente 

em amplitude e frequência (Figura 3.28c). Também indicados na Figura 3.28b estão vários 

parâmetros usados para caracterizar a oscilação do ciclo de tensão, onde a amplitude de tensão 

alterna em torno de uma tensão média σm, definida como a média das tensões máxima e mínima 

do ciclo (CALLISTER, 2016; ANDERSON, 2017). 

 
Figuras 3.28 - Curvas (σ x t) típicas de tensões cíclicas. (a) Ciclo de tensão invertida, entre uma tração máxima 

(+) e tensão compressiva (-) de magnitude igual. (b) ciclo de tensão repetido, assimétricas em relação ao nível de 

tensão zero. (c) Ciclo de tensões aleatória. Adaptação de Callister (2016). 



41 

 

Nas curvas apresentadas na Figura 3.28 podem ser observados alguns parâmetros que 

caracterizam as tensões cíclicas, principalmente ao ser realizado um ensaio de fadiga, que são 

as Equações 3.12 a 3.14:  

 Tensão média:                                    𝜎𝑚  =   
𝜎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝜎𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

2
              (3.12) 

 

 Intervalo de tensão aplicada:             ∆𝜎 =   𝜎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 −  𝜎𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎               (3.13) 

 

 Amplitude de tensão:                           𝜎𝑎  =   
∆𝜎

2
                          (3.14) 

Tensão média, no ensaio de fadiga, é a média aritmética das tensões máxima e mínima do 

carregamento cíclico. A variação de tensão aplicada é a diferença entre as tensões máxima e 

mínima. A amplitude de tensão equivale à metade do valor da diferença entre as tensões máxima 

e mínima aplicadas. E, a razão de tensões (R) é a razão entre tensão mínima e máxima do 

carregamento (BRANCO et al., 1999; CALLISTER, 2016; ANDERSON, 2017). 

A taxa de propagação de trinca por fadiga é a razão da extensão da trinca, Δa, pelo respectivo 

número de ciclos, ΔN, isto é, Δa/ΔN, e, no limite, da/dN. 

lim
ΔN→0

(
Δ𝑎

ΔN
) =

d𝑎

dN
                                           (3.15) 

 

Antes do início da propagação de trinca, caracteriza-se uma região denominada Limiar de 

Propagação de Trinca, onde se prevalece o mecanismo de propagação cristalográfica e facetada 

(GODEFROID et al., 2004) como pode ser visto na Figura 3.29. 

 
Figura 3.29 – Fratografia de estruturas facetadas numa superliga Inconel 600 com aumento de 1500X. 

GODEFROID et al., (2004). 
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No estágio de propagação, a trinca que teve início nos deslizamentos dos planos cristalográficos 

orientados preferencialmente a 45o da tensão axial, cede lugar a trinca que cresce orientada 

perpendicularmente a solicitação externa (BRANCO et al., 1999). Nesta fase, as características 

da trinca são menos dependentes das características micro estruturais do material e sim das 

características de resistência à propagação de trinca deste (LEE & POLYCARPOU, 2005). A 

Figura 3.30 ilustra de forma esquemática os estágios de início (I) e de propagação trinca por 

fadiga (II). 

              

(a)                                                                               (b) 
Figura 3.30 - (a) Desenho esquemático representando os estágios de iniciação e propagação da trinca de fadiga 

em uma placa. Adaptação de Lee & Polycarpou (2005). (b)  Representação esquemática de iniciação e 

propagação de uma trinca de fadiga. Adaptação feita pelo autor deste trabalho. 

Na transição do estágio I para o estágio II do processo de crescimento da trinca ocorre uma 

visível mudança no comportamento na fratura, de fortemente sensível à microestrutura para 

praticamente insensível à microestrutura, respectivamente (CÂNDIDO et al., 2010).  

Segundo Suresh (2004) o estágio II do crescimento de trinca por fadiga, na maioria das ligas 

metálicas, é caracterizado pela formação das chamadas estrias de fadiga, que são ondulações 

na superfície de fratura, conforme apresentado na Figura 3.31a. Estas estrias são as evidências 

microscópicas mais comuns nesse tipo de fratura, as quais podem ser geralmente observadas 

via MEV em materiais com dureza HRC inferior a 50 e equivalente dureza Víckers menor que 

513 (WULPI, 2013). 

A taxa de propagação da trinca por fadiga no estágio II é menos sensível à microestrutura, à 

razão de tensões e ao meio ambiente. É nessa fase que se observam as estrias de fadiga (BRAZ, 

1999). 
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(a)               (b) 

Figura 3.31 – (a) Fotografia no MEV de estrias de fadiga numa liga Inconel 600 com aumento de 3.000X. 

GODEFROID et al., (2004). (b) Exemplo de estrias bem formadas em uma lâmina forjada de um compressor de 

alta pressão feita de liga de titânio. A densidade de estrias é de aproximadamente 30.000 estrias / pol (3,3 x 10-5 

in./striation). A seta indica a direção de propagação da trinca. Aumento de 3.000X (WULPI, 2013). 

Entre todos os estudos desenvolvidos até os dias atuais, o modelo que melhor explica essa 

situação de propagação de trinca do estágio II foi proposto por Laird (1967) que na realidade, 

a ponta da trinca pode ser considerada infinitamente fina, ou seja, seu raio de concordância 

tende a ser igual a zero (ρ = 0). Entretanto, cada vez que a trinca se abre devido a uma magnitude 

de tensão aplicada, seu vértice se deforma plasticamente, ocorrendo um embotamento, em 

escala microscópica, que então causa o avanço da trinca e cria uma minúscula ondulação ou 

estria, como ilustrado de forma esquemática na Figura 3.32 (WULPI, 2013). 

  
Figura 3.32 - Esquema representativo de formação de estrias de fadiga no estágio II. Adaptação de Wulpi (2013). 

Existe uma relação entre o espaçamento de estrias e a velocidade de propagação da trinca, que 

varia de acordo com a história de carregamento (CÂNDIDO et al., 2010). Um exemplo deste 

processo é mostrado na Figura 3.33, que ilustra a variação do espaçamento de estrias em função 

do carregamento em amplitude variável para uma liga de alumínio (WULPI, 2013). Neste caso, 

o CP foi ciclado dez vezes numa tensão média “alta” e depois dez vezes numa tensão “baixa”. 
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(a)           (b) 

Figura 3.33 – (a) Efeito da variação do nível de carregamento na distância entre estrias de fadiga numa liga de 

alumínio (WULPI, 2013). (b) Micrografia feita em um MEV mostrando uma amostra com destaque para um 

bandeamento de 10 ciclos carregados com uma carga maior (DEVRIES et al., 2010). 

O estágio III de propagação de trinca por fadiga ocorre quando se atinge a tenacidade à fratura 

do material; é uma transição entre o comportamento de fadiga e a fratura final por tração 

(CÂNDIDO et al., 2010). Na realidade, o estágio III não consiste em somente fadiga, pois o 

modo de fratura pode ser de rasgamento dúctil (com a presença de dimples na superfície de 

fratura), frágil (por clivagem ou intergranular) ou a combinação destes, dependendo dos fatores 

como o tipo de metal em questão, o nível de tensão e o ambiente (BARBOSA, 2012; WULPI, 

2013). Segundo Lee et al. (2005), nessa etapa as características da trinca são menos afetadas 

pelas propriedades da microestrutura que nas etapas anteriores, pois a zona plástica na ponta da 

trinca já é muito maior que a microestrutura do material. 

No entanto, na análise das fraturas, deve-se prestar muita atenção ao tamanho, forma e 

localização da área final de ruptura, pois pode ajudar bastante na compreensão da relação entre 

as tensões força aplicada e podem indicar desequilíbrio e tensões não uniformes (WULPI, 

2013). 

A principal questão na propagação de trincas por fadiga é a determinação do número de ciclos 

N necessários para que esta cresça a partir de um tamanho inicial a0 até um tamanho máximo 

permitido ac, em que a, comprimento de trinca, é função do número de ciclos de carga aplicado 

a = f(N). A Figura 3.34 apresenta um gráfico de a em função de N, que é usado, por exemplo, 

para prever a vida útil de um componente de Engenharia, onde, ai representa o comprimento 

inicial da trinca para aplicação da Mecânica de Fratura, porém muito pequeno para a detecção, 

enquanto que a partir de a1 o tamanho da trinca já pode ser detectado por ensaios não destrutivos 

(GDOUTOS, 1993).  
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(a)                                                               (b) 

Figura 3.34 – Demonstração esquemática das curvas tamanho de trinca por fadiga x número de ciclos. (a) 
carregamento de amplitude constante e (b) Representação esquemática do tamanho de trinca por fadiga x número 

de ciclos para várias tensões de carregamento. Adaptação de Gdoutos (1993). 

A partir das curvas apresentadas na Figura 3.34, é possível traçar o gráfico da taxa de 

crescimento de trinca da/dN em função da variação do fator de intensidade de tensão ΔK, 

conforme Figura 3.35 (LEE & POLYCARPOU, 2005). Essa curva sigmoidal, contém três 

regiões distintas. No ponto mais baixo da curva, da/dN se aproxima de um limiar ΔKTH, abaixo 

do qual a trinca não cresce (SCHIJVE, 2009; CALLISTER, 2016; ANDERSON, 2017.).  

Na região I (limiar), há ocorrência de uma assíntota vertical na curva da/dN x ΔK, significando 

que valores de ΔK abaixo do limiar ΔKTH, são insuficientes para promover o crescimento da 

trinca. O valor do limiar de cada material é obtido experimentalmente (SCHIJVE, 2009). O 

profissional que estuda e aplica conceitos da Mecânica de Fratura em seus projetos tem atenção 

especial com esta região, pois trata-se do local onde ocorrem os primeiros estágios de iniciação 

e propagação de trinca e nele poderá ser realizado um procedimento de recuperação da estrutura 

(GODEFROID, 1993). 
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Figura 3.35 – Representação do comportamento típico no crescimento de trinca em função da força motriz para 

propagação de trinca por fadiga em metais, mostrando as três regiões da curva sigmoidal. Adaptação de 

Anderson, 2017. 

O segmento linear da curva mostrada na Figura 3.35 faz parte da região II, ou região de Paris, 

pois foi quem desenvolveu um modelo matemático mais simples para o comportamento do 

material nessa região (ANDERSON, 2017). Neste estágio a propagação da trinca pode ser 

ordenada pela Equação de Paris. 

No estágio III, a trinca se propaga de forma catastrófica e ocorre a falha repentina da estrutura 

e está associado então com a rápida aceleração da taxa de crescimento da trinca e consequente 

fratura. 

Várias equações foram desenvolvidas ao longo do tempo para descrever o comportamento nas 

regiões descritas na Figura 3.35, onde algumas são apresentadas a seguir. 

 A Equação 3.16 é conhecida como Equação de Paris:  

         
d𝑎

dN
= 𝐶(∆𝐾)𝑚           (3.16) 

Onde C e n são constantes do material determinadas experimentalmente e na equação 

representam os coeficientes angular e linear da reta, respectivamente.  

A Equação 3.17 define que a taxa de crescimento de trinca de fadiga depende somente de ΔK, 

ou seja, na Região II, da/dN é insensível à razão R (ANDERSON, 2017). Este modelo também 

é válido para a região III. 
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𝑑𝑎

𝑑𝑁
=  

𝐶∆𝐾𝑛

(1−𝑅) .  𝐾𝐶− ∆𝐾
              (3.17) 

Donahue et al. (1972), descreveram uma equação mais simplificada em relação ao modelo 

anterior, a qual é válida para as regiões I e II, conforme a Equação 3.18. 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
=  𝐶(∆𝐾 − ∆𝐾𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟)𝑛                                 (3.18) 

O modelo de Klesnil E & Lucas (1972) também foi proposto para as regiões I e II 

(GODEFROID et al., 2004), onde C, n e m são constantes do material, Equação 3.19. 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
=  𝐶(∆𝐾𝑛 − ∆𝐾𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟

𝑚 )                                  (3.19) 

O modelo de Weertman (1966) é aplicado nas regiões II e III, Equação 3.20. 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
=  

𝐶∆𝐾𝑛

𝐾𝑐
2 −  𝐾𝑚á𝑥

2                                           (3.20) 

Priddle (1976) desenvolveu uma equação, que é válida para as três regiões, considerando que o 

valor de ΔKlimiar não seja uma constante do material em estudo e sim dependente de R. E onde 

C e n são constantes deste material, conforme Equação 3.21. 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
=  𝐶(

∆𝐾− ∆𝐾_𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟

𝐾𝑐 −  𝐾𝑚á𝑥
)𝑛                                          (3.21) 

Outra equação desenvolvida e que é válida para as regiões I, II e III, foi a proposta por Mcevily 

& Groeger (1977), Equação 3.22.                

    
𝑑𝑎

𝑑𝑁
=  𝐶(𝛥𝐾 −  𝛥𝐾𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟)2 𝑥 (1 + 

𝛥𝐾

𝐾𝑐− 𝐾𝑚á𝑥
)                           (3.22) 

O modelo de Colliepriest, desenvolvido em 1972, também é válido para as regiões I, II e III e 

é o que mais se aproxima da curva sigmoidal apresentada no modelo da Figura 3.35, haja visto 

que é uma equação de tangente hiperbólica inversa, Equação 3.23, considerando que C1 e C2 

são constantes do material a serem determinadas (MARTINS, 2004; ANDERSON, 2017). 

𝐿𝑜𝑔 (
𝑑𝑎

𝑑𝑁
) =   𝐶1  +   𝐶2 𝑥 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔ℎ [

𝐿𝑜𝑔(
∆𝐾2

𝐾𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟 .𝐾𝑐 .(1−𝑅)2

𝐿𝑜𝑔(
𝐾𝐶

𝐾𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟
)

]                           (3.23) 

3.4.3.1 Fechamento de trinca por fadiga  

Elber (1968) em sua tese de doutorado sobre a propagação de trincas por fadiga observou um 

importante fenômeno conhecido como fechamento de trinca por fadiga. Ele constatou que, em 

um ciclo de fadiga durante o descarregamento, a trinca fechava-se antes da carga ser anulada. 
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Em um outro trabalho realizado com ligas de alumínio, chegou à conclusão de que trincas de 

fadiga tendem a permanecerem fechadas em níveis de carga um pouco maiores que a carga 

nula, ou seja, ainda com aplicação de tensão de tração (ELBER, 1970).  

Este fenômeno, denominado de fechamento de trinca induzido por plasticidade, ocorre em 

função do estado de tensões na ponta da trinca e provoca uma zona plástica sempre crescente à 

sua frente e esta vai sendo deixada para trás ao passo que a trinca se propaga. Desta forma, 

ocorre a geração de um volume extra de material deformado plasticamente entre as faces da 

trinca, que está submetido a um campo de tensões residuais compressivas no descarregamento 

do ciclo de fadiga. Com isto, ocorre a redução no valor de ∆K (SODRÉ, 2008; SCHIJVE, 2009). 

Se um corpo de prova é carregado ciclicamente entre Kmín e Kmáx, as faces das trincas estão em 

contato abaixo de Kop. A porção do ciclo que está abaixo de Kop não contribui para o crescimento 

da trinca por fadiga, diminuindo a taxa de crescimento da trinca, conforme Figura 3.36. A fração 

efetiva U relaciona ∆K e ∆Keff, que é um parâmetro de campo importante para correlacionar a 

taxa de propagação de trinca sob diferentes condições de carregamento cíclico e Kop (ELBER, 

1971; SODRÉ, 2008; SCHIJVE, 2009; ANDERSON, 2017).   

 
Figura 3.36: Fechamento de trinca durante o crescimento de trinca por fadiga com as definições de Kop e ΔKef. 

Adaptação de Schijve (2009).  

 O fator cíclico de intensidade de tensão efetivo (ΔKef) dado por:  

                                    ∆Keff = Kmáx - Kop                                  (3.24)                                         

 Elber também introduziu uma razão de intensidade de tensão U:  
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  U =  
∆𝐾𝑒𝑓

∆𝐾
=  

𝐾𝑚á𝑥−𝐾𝑜𝑝

𝐾𝑚á𝑥− 𝐾𝑚í𝑛
    (3.25) 

       

E, com isto, sugeriu uma modificação na Equação de Paris, incluindo o efeito da razão de 

tensões R, como descrito a seguir:  

       U = 
1

1−𝑅
−  

𝐾𝑜𝑝

∆𝐾
    (3.26) 

 Onde U é definido para Kmin < Kop. Quando Kmin ≥ Kop, U = 1, e o fechamento de trinca não 

influencia nos resultados. Em termos de R, a Equação 3.26 é válida para R ≥ 0,7 (ANDERSON, 

2017).  

Vários trabalhos foram desenvolvidos para categorizar os vários tipos de fechamento de trinca 

por fadiga como o de Suresh e Ritchie (1984), visualizados esquematicamente na Figura 3.37. 

Estes podem ser induzidos por diversos fatores mecânicos, microestruturais e ambientais, e 

criaram a expressão “fechamento de trinca induzido por plasticidade” para o modelo de Elber 

devido à extensão plástica no rastro da trinca (SURESH & RITCHIE, 1984; SURESH, 2004; 

BARBOSA, 2012).  

 De acordo com estes estudos, os outros tipos de fechamento de trinca são (BARBOSA, 2012):  

 Fechamento de trinca induzido por plasticidade: ocorre pela zona plástica formada na 

ponta da trinca e que é deixada para trás (ELBER, 1968). 

 Fechamento de trinca induzido por oxidação: essa modalidade de fechamento de trinca 

geralmente é associada a um ambiente agressivo. Detritos de óxidos ou outros produtos 

de corrosão se prendem entre as faces da trinca, formando uma fina película, como 

mostra a Figura 3.36b, bloqueando seu avanço (BRAZ, 1999; ANDERSON, 2017). 

 Fechamento de trinca induzido por rugosidade: ocorre em estado de deformação plana, 

bem como em tensão plana e é influenciada pela microestrutura do material (CANGUE, 

2002). Quando a trajetória da trinca se desvia do Modo I num plano simétrico, a trinca 

estará sujeita ao deslocamento no Modo II, causando uma incompatibilidade entre as 

faces inferior e superior da trinca (Figura 3.37c). Assim, o fechamento de trinca é 

causado pelo contato entre as faces salientes da trinca, sendo muito comum em materiais 

com grãos grosseiros (ANDERSON, 2017).  
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 Fechamento de trinca induzido pela presença de um fluido viscoso: a introdução de um 

fluido viscoso (Figura 3.37d), assim como a presença de oxidação, atua como um calço 

entre as faces da trinca (ANDERSON, 2017). 

 Fechamento de trinca induzido por transformação de fase: ocorre em materiais que 

sofrem transformações de fase induzida por tensão ou deformação, como apresentado 

na Figura 3.37e (CANGUE, 2002; ANDERSON, 2017). 

 Fechamento de trinca induzido pela presença de “obstáculos”: como visto na Figura 

3.37f-h, fibras ou partículas presentes no material (como inclusões e delaminações, por 

exemplo) atuam como obstáculos naturais e que dificultam o crescimento da trinca, 

levando ao fechamento (ANDERSON, 2017). 

 
Figura 3.37 - Representação esquemática dos mecanismos que promovem a retardação do crescimento de trinca 

por fadiga em amplitude constante. (a) fechamento de trinca induzida por plasticidade; (b) por oxidação; (c) por 

rugosidade; (d) por fluido; (e) por transformação de fase; (f) deflexão da trinca; (g) aprisionamento com fibras; 

(h) aprisionamento com partículas. Adaptação de Suresh (2004).  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

A seguir, serão apresentados os materiais empregados e a metodologia utilizada neste trabalho. 

4.1. Materiais 

Os quatro materiais estudados neste trabalho são controlados pelas especificações ASTM para 

chapas de aço utilizadas em vasos de pressão (ASTM A516/A516M, 2017; ASTM 

A285/A285M, 2017). Estes são aços C-Mn-Si e C-Mn com microestrutura composta por ferrita 

e perlita. Foram adquiridos de um fornecedor, três aços de aplicação em vasos de pressão, que 

passaram por processamentos termomecânicos semelhantes entre si, de espessura de 6mm e 

atendendo às especificações ASTM A516 G60, ASTM A516 G70 e ASTM A285 C, 

respectivamente. Estes aços foram considerados para fins de estudos e comparação com um 

quarto aço, o qual foi aplicado na carcaça do moinho e que veio a falhar após quatro anos de 

operação e sendo que este deveria ter atendido à especificação ASTM A516 G60.  

Teoricamente, todos esses aços devem atender aos requisitos básicos para a seleção de materiais 

em moinhos e vasos de pressão (MELCONIAN, 2008; BUDYNAS & NISBETT, 2011), ou 

seja, resistência mecânica, fadiga, corrosão e desgaste, boa soldabilidade, entre outras.  

A especificação da composição química e propriedades mecânicas dos aços estudados estão 

apresentadas na Tabela 4.1. Importante ressaltar que a espessura das chapas adquiridas são de 

6mm, enquanto que o aço do moinho que falhou tem a espessura de 80mm. Este é um ponto 

importante, pois, apesar das duas chapas de espessuras distintas descritas acima serem 

fabricadas por processos termomecânicos diferentes, em se tratando de um aço estrutural, é 

esperado que, independentemente de sua espessura ou processo de fabricação, que propriedades 

mecânicas mínimas sejam atendidas para garantir a sua função estrutural. Nota-se que existem 

diferenças na especificação química para cada faixa de espessura da mesma Norma. 

Outro ponto relevante é que, foram analisados dois aços da mesma especificação, ASTM A516 

G60, sendo que um é referente ao aço novo adquirido em chapas de 6mm e o outro é referente 

ao material retirado da carcaça do moinho que falhou, e que foi denominado neste trabalho, 

para um melhor entendimento, de “aço do moinho falhado”. Este comparativo foi importante 

para confirmar e averiguar possíveis problemas de fabricação do aço aplicado em tal moinho. 
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Tabela 4.1 -  Especificação química e propriedades mecânicas dos aços (ASTM A516/A516M, 2017; ASTM 
A285/A285M, 2017). 

 

4.2. Metodologia 

A seguir está apresentada a sequência de procedimentos utilizados na realização deste trabalho. 

4.2.1. Aquisição dos aços para estudo 

Os aços para fabricação dos corpos de prova foram adquiridos das seguintes formas: 

- Chapas nas dimensões de 2,00m x 1,00m x 0,0635m dos aços ASTM A516 G60, 

ASTM A516 G70 e ASTM A285 para caracterização mecânica e microestrutural, fabricados 

por uma siderúrgica nacional, conforme ilustra a Figura 4.1a. Esta espessura foi escolhida por 

ser de mais fácil aquisição no mercado comercial. Porém, é uma observação importante a ser 

levada em consideração, pois a carcaça do moinho falhado é de 80mm de espessura, o que 

significa que são produzidas por processos termomecânicos distintos; 

- Amostra da carcaça do moinho falhado, retirada na pista de rolamento próximo das 

regiões com trincamento, composta pelo aço ASTM A516 G60, conforme Figura 4.1b 

     
(a)          (b) 

Figura 4.1 - (a) chapas dos aços ASTM A516 G60, ASTM A516 G70 e ASTM A285 e (b) aço ASTM A516 G60 

do moinho que falhou (pode-se observar as trincas). 
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4.2.2. Caracterização química e microestrutural dos aços no estado de entrega 

As análises químicas dos aços foram realizadas em um espectrômetro de emissão óptica da 

marca OXFORD INSTRUMENTS, modelo FOUNDRY-MASTER XPERT, pertencente ao 

Laboratório de Fundição do DEMET. Este equipamento permite fazer análises rápidas e 

simultâneas de diversos elementos. As amostras de todos os aços analisados foram extraídas 

das cabeças dos corpos de prova de tração ensaiados. 

As análises microestruturais foram realizadas em microscópio óptico da marca LEICA, modelo 

DM 2700M do Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica (LTM) e em 

microscópio eletrônico de varredura, modelo TESCAN do Nanolab, ambos do DEMET. Para 

fins de padronização, todas as análises e ensaios foram realizados considerando o sentido de 

laminação T-L, pois foi o mesmo sentido correspondente à propagação da trinca na carcaça do 

moinho que falhou (a propagação da trinca no moinho foi no sentido T-L de laminação). 

Para a preparação metalográfica padrão foi realizado o lixamento das amostras, passando pelas 

lixas de 120# até a lixa de 1200#, seguido de polimento com suspensão aquosa de alumina de 

1µm e pastas de diamante de 1µm e 0,25µm, e, finalmente, limpeza e ataque químico com 

reativo Nital 2% (2 ml de ácido nítrico – HNO3 em 98 ml de etanol – C2H5OH), o qual é o mais 

adequado para revelação do tipo de microestruturas dos aços em estudo. 

Ainda na caracterização dos materiais, em cada amostra de aço preparada metalograficamente, 

foram realizadas mais duas análises, sendo: 

  Medição de fração de fases: Foram separadas vinte imagens de cada aço, sendo dez 

no sentido longitudinal e dez no sentido transversal. Como são quatro tipos de aços, 

foram executadas então, oitenta amostragens. Para a contagem das fases ferrita e perlita 

foram utilizados o Software Image J.  O Image J é um programa de computador, feito 

no sistema Java destinado a processamento de imagens. No processamento digital da 

imagem, é feita a conversão da imagem metalográfica original em uma imagem em 

escala de cinza (8-bits), e a utilização de um histograma relacionando os valores 

máximos e mínimos dos tons de cinza da imagem analisada, o qual facilita o processo 

de distinção entre as fases e constituintes, e a definição dos níveis de segmentação. O 

nível de segmentação significa o limiar em que toda a fase (foco da quantificação) é 

demarcada pelo usuário, de modo que o software Image J possa contabilizar a área 

selecionada. Caso algum contorno de grão não esteja bem nítido, existe a função de 

contornar o mesmo manualmente. Em seguida, faz-se a medição da fração de fase da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Java_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processamento_de_imagens
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área selecionada pelo próprio programa, que no caso foi a ferrita. E, por diferença de 

subtração, foi obtida a fração de perlita (100% - %ferrita). Após a realização das 

medições de cada amostra, foi considerado sua média aritmética e respectivo desvio 

padrão. 

 Tamanho de Grão geral da estrutura: Também foram separadas vinte imagens de 

cada aço, sendo dez no sentido longitudinal e dez no sentido transversal, totalizando 

oitenta imagens. Para cálculo do tamanho de grão, foi utilizado o método dos interceptos 

(Método de HEYN - ASTM E112, 2013) e em cada imagem, realizadas três medições 

para cálculo do tamanho de grão de cada amostra. O método dos interceptos, que é o 

método manual mais adequado para um mesmo número de grãos avaliados, consiste em 

aplicar várias linhas sobre a microestrutura do material. Em seguida, determinou-se o 

número de grãos interceptados pela linha utilizada por seu comprimento e, então, 

utiliza-se esse valor para definir o tamanho médio dos grãos por meio de equações ou 

tabelas presentes na Norma ASTM E112 (2013). Todas as medidas de tamanho de grão 

e medição de fração de fases foram realizadas pelo mesmo operador (o autor deste 

trabalho), de modo a eliminar risco de variações, devido à diferença de percepção de 

cada um. Para cada material, foi considerado o valor da média aritmética e seu 

respectivo desvio padrão. 

4.2.3. Ensaio de dureza e microdureza 

Os ensaios de dureza Víckers foram executados no equipamento modelo WOLPERT 

DIATESTOR 2-RC do Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMET, Escola de Minas - 

UFOP. Este aparelho possui um penetrador de diamante, na forma de uma pirâmide reta de base 

quadrada e um ângulo de 136o entre as faces opostas, utilizando-se uma carga pré-definida. 

Calculou-se a área S da superfície impressa, pela medição das suas diagonais, usando-se um 

microscópio (TOFFOLO, 2008). A dureza Víckers é calculada dividindo-se a carga F pela área 

da endentação e é dada pela Equação 4.1. Os ensaios foram realizados à temperatura ambiente. 

Todos os corpos de prova analisados tiveram suas superfícies retificadas, garantido que as 

mesmas estivessem planas e paralelas e evitando desta forma, erros de medição.  

      HV = F/S    Equação 4.3 
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A Norma ASTM E92 (2017) foi considerada para esta análise. Para cada tipo de aço, foram 

executadas sete análises e considerado como resultado a média aritmética de cada um e o desvio 

padrão. 

A microdureza também foi analisada, de modo a caracterizar a dureza em cada fase ou 

constituinte dos aços na escala Vickers, utilizando uma carga de 0,10kN e tempo de aplicação 

de 5 segundos. Para este, fez-se o uso do microdurômetro do LTM da marca Pantec - 

PANAMBRA, modelo HXD-1000TM. Para cada aço estudado, foram realizadas quinze 

medidas na fase ferrita e quinze medidas no constituinte perlita. Os resultados considerados 

foram as médias aritméticas de cada aço e seus respectivos constituintes, assim como o desvio 

padrão.  

4.2.4. Ensaios de tração 

Primeiramente, uma importante informação é que todos os corpos de prova de todos os ensaios 

deste trabalho foram extraídos na orientação de laminação T-L. Estes materiais são raramente 

homogêneos e isotrópicos fazendo com que sua microestrutura e, portanto, suas propriedades 

mecânicas sejam sensíveis à direção de análise (ANDERSON, 2017). Desta forma todos os 

corpos de prova utilizados nos ensaios possuíram a mesma indicação de sua orientação 

conforme as notações de Norma ASTM apresentadas na Figura 4.2. 

 
Figura 4.2 - Notação da Norma ASTM para corpos de prova extraídos de produtos laminados e forjados (ASTM 

E399, 1997; ANDERSON, 2017). 

Os corpos de prova confeccionados para os ensaios respeitaram o sentido T - L, ou seja, 

carregamento no corpo de prova transversal ao sentido de laminação com entalhe e propagação 

de trinca longitudinalmente. O motivo desta escolha é devido à observação que as trincas 
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ocorridas na carcaça do moinho que falhou, se propagaram neste mesmo sentido e paralelas às 

regiões de solda entre a tampa e pista de rolamento. 

Os ensaios de tração foram realizados à temperatura ambiente e de acordo com a Norma ASTM 

E8M (2008) em uma máquina servo-hidráulica MTS 810 de 100kN em interface com um 

computador para controle da máquina e aquisição dos dados, pertencente ao Laboratório de 

Ensaios Mecânicos do DEMET da Escola de Minas – UFOP. Foram realizados três ensaios 

para cada amostra. Os corpos de prova respeitaram a geometria ilustrada na Figura 4.3.  

 
Figura 4.3 - Geometria padronizada de corpo de prova para ensaio de tração (ASTM E8/E8M, 2008). 

Os corpos de prova foram colocados nas garras da máquina e sofreram um deslocamento 

unidirecional com velocidade do pistão de 5mm/min até a ruptura. As dimensões dos corpos de 

prova para os ensaios de tração estão apresentadas na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 - Dimensões dos corpos de prova para ensaio de tração (ASTM E8M, 2008). 

Dimensões corpos de prova - Ensaio tração (ASTM E8M, 2008). 

Parâmetro Dimensão (mm) 

G 25 ± 0,1 

A 32 (mín.) 

L 100 (mín.) 

W 6 ± 0,1 

B 30 (mín.) 

T espessura da chapa 

C 10 (aprox.) 

R 6 (mín.) 

4.2.5. Ensaios de impacto Charpy  

O ensaio de impacto Charpy tem como objetivo medir a capacidade do material de absorver 

energia até a sua fratura. Portanto, é uma medida da tenacidade à fratura do material 

(TOFFOLO, 2008). A execução dos ensaios se deu em uma máquina da marca TIME GROUP, 
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modelo JB-300AI/C do Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMET, da Escola de Minas da 

UFOP, tendo como padrão o pêndulo ou martelo de peso P = 300J e os ensaios realizados à 

temperatura ambiente. Foram realizados dez ensaios para cada aço. A Norma ASTM E23 

(2007), que padroniza estes ensaios, aceita configurações adicionais das amostras, quando o 

material disponível não permite executar o ensaio de impacto padrão. Desta forma, como as 

chapas dos aços estudadas foram adquiridas com espessura de 6,35mm, foi definido o modelo 

de corpo de prova do tipo “sub size” para os quatro tipos de aços. As dimensões do modelo tipo 

“sub size” são: comprimento de 55mm, uma seção transversal retangular de espessura W de 

5mm, largura de 10mm e um entalhe superficial de 2mm de profundidade. A Figura 4.4 

apresenta as dimensões dos corpos de prova utilizados, onde se destaca a espessura circulada 

em vermelho.  

 
Figura 4.4 - Geometria padronizada de corpo de prova “sub size” para ensaios de impacto (ASTM E23, 2007).  

Em cada ensaio executado foi zerado a escala antes de sua realização, para a posterior leitura 

da energia absorvida pelo corpo de prova durante o mesmo. O impacto do pêndulo na amostra 

é feito do lado oposto ao entalhe. 

Todos os corpos de prova deste ensaio, assim como os demais foram devidamente identificados, 

de modo a eliminar qualquer risco de perda de informação, conforme pode ser visualizado na 

Figura 4.5. 
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Figura 4.5 - Corpos de prova tipo “sub-size” para ensaios de impacto. 

4.2.6. Ensaios de tenacidade à fratura 

Para a realização dos ensaios de tenacidade à fratura foram utilizados corpos de prova do tipo 

C(T), conforme Figura 4.6 e realizados três ensaios, à temperatura ambiente, para cada tipo de 

aço e de acordo com as recomendações da Norma ASTM E1820 (2018).  

 
Figura 4.6 - Geometria do corpo de prova C(T) (ASTM E1820, 2018). 

A Figura 4.7 apresenta alguns corpos de prova utilizados neste estudo, antes da realização dos 

ensaios e conforme Norma ASTM E1820 (2018). Nota-se, nesta Figura, que os corpos de 

provas, quando fabricados, foram identificados com o tipo de aço (representado pela letra A) e 

pelo sentido do corpo de prova em relação ao sentido de laminação, que neste caso está 

representado pela letra I, a qual significa que está no sentido T-L, ou seja, o corpo de prova é 

transversal com entalhe longitudinal ao sentido de laminação. 
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Figura 4.7 - Exemplo de corpo de prova de tenacidade à fratura utilizado no ensaio. 

Os ensaios de tenacidade à fratura (curva J - R) foram realizados sob controle de deslocamento 

em corpos de prova compactos C(T) com tamanho do entalhe mais pré-trinca por fadiga de 22,5 

mm e largura (W) = 50 mm (ASTM E1820, 2018). A espessura (B) das amostras para esses 

testes não preencheram o requisito de espessura mínima para JIC, isto é, não garantiu condições 

de deformação plana (B=W/2), e as curvas de resistência geradas são uma função da espessura 

(6mm neste caso para todos os aços). Esta menor espessura foi em função das chapas dos aços 

que foram adquiridas (ASTM A516 G60, ASTM A516 G70 E ASTM A285) serem de 6mm.  

Os entalhes de todos os corpos de prova foram na orientação T-L, de tal forma que o sentido de 

propagação da trinca fosse a mesma em que ocorreu o trincamento na carcaça do moinho. A 

Figura 4.8 mostra a posição do corpo de prova, em comparação ao sentido longitudinal (L) de 

laminação da carcaça de um moinho.  

 
Figura 4.8 – Representação esquemática de uma carcaça de um moinho de bolas e posição do corpo de prova 

tipo C(T), com destaque para o entalhe paralelo ao sentido de propagação das trincas que ocorreram no moinho.  
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Os ensaios de tenacidade foram executados numa máquina servo hidráulica modelo MTS 810 

de 100kN, pertencente ao Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMET da Escola de Minas 

– UFOP. O monitoramento do ensaio é computadorizado e utilizou o Programa TESTAR II 

versão 4.0 para aquisição dos dados. 

Antes da realização dos ensaios de tenacidade à fratura, foi necessária uma etapa inicial de 

preparação dos corpos de prova, onde ocorreu a nucleação e crescimento da pré trinca por fadiga 

no vértice do entalhe usinado e com controle de seu comprimento por meio de cargas aplicadas. 

Em seguida, realizou-se o ensaio de tenacidade à fratura em si e foi possível construir as curvas 

de resistência ao rasgamento J - R, pelo método de compliance (flexibilidade elástica). Estas 

duas etapas podem ser visualizadas na Figura 4.9. Para a medida da abertura, controle do ensaio 

e do comprimento da trinca, foi instalado nos corpos de prova um extensômetro denominado 

“clip gage” da marca MTS, modelo 632.03F-30. 

 
Figura 4.9 – Representação esquemática das etapas de pré-trincamento e ensaio de tenacidade à fratura. 

Segundo a Norma ASTM E1820 (2018), a carga P1 para submeter os corpos de provas deste 

tipo a um pré-trincamento por fadiga, é dada pela Equação 4.1:  

P =
0,4B𝑏0𝜎𝑒

(2W+𝑎0)
                                                        (4.1) 

Onde:  

σe é a tensão limite de escoamento, a0 é o tamanho da trinca presente no material, b0 é o 

comprimento do ligamento remanescente do corpo de prova, W é o comprimento do CP e B é 

a espessura. 
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Após o pré-trincamento, os CPs foram carregados monotonicamente à fratura com o modo de 

controle via COD (crack opening displacement) e, após calcular a curva Carga x deslocamento 

(COD), foi feita a conversão pelo próprio software para obtenção das curvas J-R. 

As condições consideradas para tal ensaio e os parâmetros estão descritas na Tabela 4.3.  

Tabela 4.3: Parâmetros utilizados para a execução dos ensaios de tenacidade à fratura. 

 

Com a construção da curva J – R foi possível a obtenção dos resultados de JQ, que, para 

materiais no estado plano de deformação, equivale a JIC. No estágio inicial de deformação do 

material, a curva de resistência possui uma relação praticamente linear entre o parâmetro de 

tenacidade à fratura e tamanho da trinca, o que equivale graficamente ao embotamento da trinca 

antes de sua propagação. Quando se inicia a propagação da trinca de forma estável, o valor da 

tenacidade aumenta o que significa aumento da deformação plástica e desta forma capaz de 

determinar JIC (CÂNDIDO et al., 2010; SILVA, 2018). Para isto foi necessário a plotagem de 

uma linha de regressão linear e de uma linha de construção e exclusão para validação dos pontos 

qualificados, conforme já apresentado na Figura 3.23. A linha de construção foi plotada de 

acordo com a Equação 4.2 e, em seguida, determinou-se paralelamente as linhas de exclusão a 

uma distância de 0,15mm e 1,5mm da linha de construção e interceptando a abscissa. 

𝐽 = 2𝜎𝑦∆𝑎                                                Equação 4.2 

Os valores qualificados de J - ∆a para construção da linha de potência ficaram contidos entre 

estas duas linhas de exclusão e os valores das constantes do material calculados de acordo com 

as equações descritas na Norma ASTM E1820 (2018). Para o cálculo do ∆amín (Figura 3.23), 

fez-se a intersecção da linha de exclusão a 0,15mm com a linha de potência linear e, ao se plotar 

outra linha paralela a esta a 0,2mm de distância até coincidir com a linha de potência da 

regressão linear, definiu-se os valores de JIC. O valor de JQ  é  definido  como  interseção  entre  

a  curva representada pela Equação 4.3 e a reta  inclinada  a  partir  de a = 0,2mm. Daí, JQ  = 
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JIC , caso sejam atendidos  os  requisitos  de dimensões do corpo de prova (CÂNDIDO et al., 

2010): 

                  
 J C a

C
 1

2
    Equação 4.3 

No momento em que o material é submetido a carregamento, a ponta da trinca embota. Este 

embotamento aumenta com a elevação da carga, até que se atinge um certo nível de carga e o 

avanço da trinca ocorre na frente do embotamento. No momento em que o primeiro avanço da 

trinca ocorre, uma medida para a tenacidade à fratura é definida (CÂNDIDO et al., 2010). 

A norma de ensaio fornece   uma   expressão polinomial, que relaciona a compliance com a 

razão a/W.  Este procedimento requer tamanhos de trinca  relativamente  grandes, 0,50  a/W 

 0,70 , porque a técnica de medição  da  compliance não é suficientemente sensível para a/W 

< 0,50 (CÂNDIDO et al., 2010). 

4.2.7. Ensaios de fadiga sob controle de carregamento (Curva S x N) 

Os ensaios de determinação de vida em fadiga (ensaios de fadiga axial de amplitude constante 

sob controle de carregamento - σa x Nf), foram realizados de acordo com a Norma ASTM E466 

(2015). O desenho dos corpos de prova utilizados nos ensaios está apresentado na Figura 4.10. 

A máquina utilizada para tal ensaio foi a mesma servo-hidráulica marca MTS de 100kN do 

Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMET, da Escola de Minas - UFOP, à temperatura 

ambiente Estes testes foram realizados em cinco níveis de amplitude de tensão para cada aço, 

sempre com uma razão entre tensões R = 0,1 na frequência de 30Hz. As tensões máximas foram 

aplicadas no regime elástico e no plástico para dar uma ideia geral do comportamento dos 

materiais. O primeiro nível foi de 95% da resistência à tração do material e os outros níveis 

diminuíram 5% para cada nível, isto é, 90%, 85%, 80%, 75%. Foram realizados três ensaios 

para cada aço e em cada um deste nível de carregamento. O limite de fadiga foi determinado 

pela assíntota horizontal das curvas σa x Nf, para uma amplitude de tensão de dez milhões de 

ciclos. 
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Figura 4.10 – Representação esquemática do corpo de prova, sem entalhe, para ensaio de fadiga (Norma ASTM 

E466, 2015). 

4.2.8. Ensaios de propagação de trinca por fadiga (Curva da/dN x ΔK) 

Os ensaios de propagação de trinca por fadiga foram realizados em corpos de prova do tipo 

compact tension, C(T), para os quatro aços em estudo, conforme a Norma ASTM E647 (2015). 

Foi utilizada uma máquina servo hidráulica marca MTS de 100kN do Laboratório de Ensaios 

Mecânicos do DEMET da Escola de Minas – UFOP. Os corpos de prova foram usinados com 

a orientação T-L e sua geometria é similar à Figura 4.6, porém com seus respectivos detalhes 

da pré-trinca para este ensaio. 

Testes de crescimento de trinca por fadiga (da/dN x ΔK) foram realizados com tamanho do 

entalhe e pré-trinca igual a 13mm e largura (W) = 50mm. Esses ensaios foram realizados em 

uma faixa de carga no regime elástico linear do material para garantir a construção completa da 

curva sigmoidal de crescimento da trinca, de acordo com a validade dos ensaios da Mecânica 

de Fratura, sempre com uma razão R = 0,1, frequência de 30Hz e onda sinusoidal. O valor do 

limiar de fadiga ΔKTH foi definido como a faixa do fator de intensidade de tensão na qual a taxa 

de crescimento da trinca por fadiga atingiu 1x10-7 mm / ciclo. Este valor foi estimado por um 

procedimento de diminuição de K. As medidas de fechamento de trinca (KCL / Kmax) foram 

calculadas próximo ao valor limiar ΔKTH, por meio da técnica de conformidade, onde uma 

mudança de linearidade foi formada na curva carga aplicada versus COD (ASTM E647, 2015). 

O ensaio foi monitorado por um extensômetro (clip gage) e para controlar os parâmetros e 

adquirir os dados foi usado o software MTS. 

Para construção da Região I da curva da/dN x ΔK foi utilizado o método de controle de ΔK 

com decaimento do valor de K e decréscimo de carregamento, para caracterizar a propagação 

da trinca de fadiga próximo ao limiar threshold, enquanto o método de carga constante, com 
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crescimento no valor de ΔK foi utilizado para obtenção da Região II sob regime da Lei de Paris 

e da Região III. 

A Tabela 4.4 resume as condições e definições do respectivo ensaio. 

Tabela 4.4 - Parâmetros para os ensaios de propagação de trinca por fadiga. 

 

4.2.9. Fratografia 

Foram realizadas análises das superfícies de fraturas dos corpos de prova dos ensaios de tração, 

de tenacidade à fratura, de impacto, de propagação de trinca por fadiga e de fadiga sob controle 

de carga após os ensaios mecânicos, para identificar e confirmar o mecanismo de fratura dos 

materiais. Foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura, MEV, modelo TESCAN, 

pertencente ao Laboratório Nanolab do DEMET / REDEMAT da Escola de Minas – UFOP.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir estão apresentados os resultados obtidos e a discussão do assunto. 

5.1. Composição Química e Análise Microestrutural dos Aços 

Este tópico apresenta a composição química e a análise microestrutural dos aços ensaiados. 

5.1.1. Composição química dos aços 

A Tabela 5.1 apresenta a composição química realizada em amostras de todos os quatro aços 

estudados, onde se ressalta que são todos hipoeutetóides. O aço da pista de rolamento do 

moinho que falhou não atendeu à sua especificação ASTM A516 G60 correspondente para o 

projeto original em termos de teor de carbono, o qual ficou abaixo do mínimo especificado e o 

seu teor de manganês poderia ter sido maior. Os demais aços obtiveram resultados de 

composição química dentro das especificações de suas respectivas Normas (ASTM 

A516/516M, 2017; ASTM A285/285M, 2017). Deve ser enfatizado que uma composição com 

maior teor de carbono e presença de elementos de liga (neste caso o Mn e Si) pode resultar em 

uma microestrutura mais refinada e propriedades mecânicas mais adequadas para a aplicação 

proposta. Esta é a primeira causa raiz que levou à falha da carcaça do moinho. 

Tabela 5.1: Composição química dos aços (% em massa). 

Especificação C Mn Si P S Cr Ni Mo Al 

ASTM A516 G60 0,18 1,15 0,21 0,026 0,005 0,012 0,012 0,017 0,029 

ASTM A516 G70 0,20 1,13 0,20 0,027 0,006 0,011 0,012 0,018 0,028 

ASTM A285 C 0,14 0,68 0,22 0,023 0,008 0,009 0,011 0,015 - 

ASTM A516 G60 - Aço 

da pista falhada 
0,15 1,05 0,24 0,017 0,003 0,032 0,008 - 0,048 

 

O aço da especificação ASTM A285, apresentou um baixo teor de carbono, apesar de estar 

dentro do limite. Os aços ASTM A516 G60 e ASTM A516 G70 apresentaram teores de carbono 

próximos aos limites superiores, favorecendo um aumento da resistência mecânica e também 

maior teor de manganês, elemento este que contribui positivamente para o processo de 

soldagem, temperabilidade e tenacidade do material e sua combinação com o carbono 
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proporciona aumento da tenacidade ao impacto. Destaca-se que o aço da carcaça do moinho 

falhado apresentou maior teor de silício, o qual é benéfico para obtenção de maiores resultados 

de limite de escoamento e resistência mecânica (VENTRELLA, 1996). 

Os teores de fósforo e enxofre ficaram dentro do especificado para os quatro aços analisados, o 

que garante microestruturas com a menor quantidade possível de inclusões (VILELA, 2019), e 

isto se confirmou nas análises de microscopia e MEV. Os principais elementos de liga Mn e Si, 

que dissolvidos na ferrita aumentam sua dureza e resistência mecânica (RIBEIRO, 2001), 

apresentaram resultados dentro das especificações de suas respectivas Normas. Adições de 

elementos como o manganês na liga contribuem para o refino do espaçamento interlamelar da 

perlita e redução do tamanho de grão (ANDERSON, 2017).  

É possível observar que o aço ASTM A285 não possui uma composição química compatível 

para esta aplicação devido ao baixo teor de C e Mn. 

5.1.2. Microestrutura dos aços 

As Figuras 5.1a e 5.2a apresentam a microestrutura do aço aplicado no moinho que falhou. A 

distribuição e o tamanho das fases e constituintes são significativamente heterogêneos, o que 

obviamente influenciou negativamente nas propriedades mecânicas do material. Essa 

microestrutura heterogênea é o resultado de um processo de fabricação realizado erroneamente 

e é a segunda causa raiz da falha ocorrida no moinho que falhou. Observam-se nestas Figuras, 

além da significativa heterogeneidade de sua microestrutura, segregação em regiões com 

concentrações maiores de fases, ora de ferrita, ora do constituinte perlita, o que acarreta em 

risco a alterações de suas propriedades mecânicas.  

A microestrutura dos outros três aços usados para comparação são apresentadas nas Figuras 

5.1b-d e 5.2b-d. Todos esses três aços têm uma microestrutura típica de laminação a quente 

seguido de um tratamento térmico de normalização, bem como apresentaram a característica de 

fibramento mecânico e bandeamento, proveniente do processo de laminação e também menor 

tamanho de fase / constituinte (THOMPSON & HOWELL, 1992; KRAUSS, 2003). 

Em nenhuma das análises metalográficas foram encontradas inclusões. Todos os aços possuem 

a fase ferrita e o constituinte perlita, onde a primeira, é composta por uma estrutura geralmente 

refinada, recristalizada, com elevada tenacidade e resistência mecânica (BABU, 2004). O 

manganês contido nestes aços tem um papel muito importante, pois favorece uma 

microestrutura homogênea e refinada (VENTRELLA, 1996). 
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(a)  Aço da carcaça do moinho falhado           (b) Aço ASTM 516 G60          

 

   
 (c) Aço ASTM 516 G70             (d) Aço ASTM A285 

Figuras 5.1 - Micrografias do aço da carcaça do moinho falhado, ASTM 516 G60, Aço ASTM 516 G70 e Aço 

ASTM A285. MO. Ampliação original = 200X. 
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(a)  Aço da carcaça do moinho falhado     

 

 

 

 (b) Aço ASTM 516 G60          
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 (c) Aço ASTM 516 G70                                     

 

 

  (d) Aço ASTM A285 

Figuras 5. 2. Análise microscópica dos aços. MEV. Ampliação original = 200X e 3.000X, para cada aço. 

A Figura 5.3a apresenta a microestrutura de uma das juntas soldadas entre a pista de rolamento 

e a tampa do moinho, e a Figura 5.3b destaca as alterações microestruturais que ocorreram na 

pista de rolamento (compare com a Figura 5.1a). O efeito da entrada térmica no aço com a 
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presença de zona afetada pelo calor (ZTA) e zona de fusão (ZF) é claramente observado, na 

Figura 5.3 (c, d). A estrutura soldada apresenta grãos colunares, mas devido aos diferentes 

passes de solda, muitos desses grãos foram refundidos e tornaram-se equiaxiais. A melhor 

situação seria se todos os grãos colunares fossem equiaxiais e finos, dando um caráter mais 

isotrópico ao material. Na superfície, devido à maior extração de calor, os grãos colunares têm 

uma presença marcante. Esse fato implica em maior dureza superficial do cordão de solda. É 

possível destacar a presença de ferrita alotriomórfica (proeutetóide) nos limites dos grãos, além 

da ferrita de Widmanstätten e, principalmente, ferrita acicular nos grãos colunares. Ocorreu um 

crescimento de grãos próximo à linha de fusão (interface ZTA - ZF) na ZTA. Todas essas 

heterogeneidades microestruturais confirmam a tendência de iniciação / propagação de trinca 

por fadiga na região da junta soldada (MADDOX, 2002; LANCASTER, 2007; GODEFROID 

& CÂNDIDO, 2014) e confirma como a solda pode alterar a microestrutura nesta região.  

     

(a)                                                           (b) 

    
(c)                                                           (d) 

Figura  5.3 -  Análise microscópica de uma junta soldada do aço do moinho falhado. MO: 2% Nital. (a) Vista 

geral da junta, ampliação original = 25X; (b) Detalhe do metal de base, ampliação original = 200X; (c) Detalhe 
da zona afetada pelo calor, ampliação original = 200X; (d) Detalhe da zona de fusão, ampliação original = 200X 

(GODFOID & CÂNDIDO, 2014). 

 



71 

 

A Figura 5.4 (a, b) apresenta o efeito da entrada térmica no material na interseção das duas 

juntas soldadas (solda pista-pista e solda pista-tampa). É possível observar a mudança 

microestrutural do aço, indicando outra região de heterogeneidade microestrutural. Esse 

aspecto também reforça o caminho preferido de iniciação / propagação de trinca (MADDOX, 

2002; LANCASTER, 2007). 

    
(a)                                                           (b) 

Figura 5.4 - Análise microscópica na junta soldada do aço do moinho que falhou. MEV. 2% Nital. (a) Falha no 

aço do moinho, ampliação original = 25X .; (b) Detalhe do metal de base, ampliação original = 200X.  

 

Pelos resultados da composição química e análise microestrutural do aço aplicado na carcaça 

do moinho que falhou, pode-se dizer que o processo da fabricação do respectivo aço não 

atendeu à sua respectiva especificação e a operação de soldagem para união da tampa de 

alimentação e pista de rolamento, com elevado aporte térmico nesta região, colaborou para 

piora das propriedades mecânicas do aço, como se observa na heterogeneidade dos tamanhos 

de grãos e fases. 

A Tabela 5.2 apresenta a fração volumétrica do constituinte perlita, fração volumétrica da fase 

ferrita e o tamanho de grão geral da estrutura dos quatro aços. O tamanho de grão do aço do 

moinho que falhou é o maior, o que pode ser justificado pelo seu processo de fabricação do aço, 

visto que estes resultados obtidos foram de regiões de metal base, distante de soldas e ZTA. Os 

aços ASTM A516 G60, ASTM A516 G70 e ASTM A285 apresentaram menor tamanho de grão 

e maior fração de volume de perlita que o aço do moinho falhado. Esses resultados 

microestruturais já podem prever maior resistência à tração, dureza e resistência à iniciação de 

trincas por fadiga para esses aços em comparação com o aço do moinho que falhou 

(GLADMAN, 2002; COOMAN & SPEER, 2011; KRAUSS, 2015; BHADESHIA & 
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HONEYCOMBE, 2017). Os tamanhos de grão e volume de perlita e ferrita dos aços ASTM 

A516 G60, ASTM A516 G70 e ASTM A285 são estatisticamente iguais. 

O tamanho de grão influencia fortemente na tenacidade ao impacto de um aço (NATAL, 1986).  

Tabela 5.2 - Resultados de metalografia quantitativa dos aços analisados. 

Aços 
Aço do moinho 

falhado 

ASTM 516 

G60 

ASTM 516 

G70 
ASTM A285 

d (µm) 12 ± 3 8 ± 1 8 ± 2 9 ± 1 

V (%) Perlita 30 ± 5 40 ± 3 48 ± 4 39 ± 6 

V (%) Ferrita 70 ± 5 60 ± 3 52 ± 4 61 ± 6 
D: tamanho médio do grão geral  

V (%): fração volumétrica.  

O tratamento térmico de normalização é utilizado para refinar os grãos (CALLISTER, 2016; 

FARIA, 2018) após as etapas de soldagens, mas a microestrutura do aço da falha próximo da 

região de solda foi heterogênea. A medição do tamanho de grão ferríticos não é requisito da 

Norma ASTM A516, porém, estes resultados contribuem para a análise dos demais resultados. 

Já era esperada certa diferença microestrutural entre o aço do moinho que falhou e os outros 

três aços estudados, uma vez que a diferença de espessura entre os materiais é grande (80mm 

do aço do moinho e 6mm dos três outros aços comparados), indicando processamento 

termomecânico distinto. No entanto, mesmo uma placa grossa deve ter uma microestrutura mais 

refinada e uma distribuição homogênea de fases / constituintes para garantir propriedades 

mecânicas adequadas, pois se trata de um aço estrutural. O problema crítico é que uma 

distribuição heterogênea e grosseira de ferrita (componente mais dúctil), adicionada às regiões 

de concentração de tensões, aumentará a probabilidade de deformação plástica localizada, 

induzindo danos por fadiga e o desenvolvimento de trincas no componente estrutural. 

5.2. Propriedades Mecânicas dos Aços 

Os ensaios que determinam as propriedades mecânicas dos aços estudados estão mostrados de 

forma sucinta nesta seção, uma vez que são resultados de extrema importância para 

caracterização dos materiais. 

5.2.1. Ensaios de dureza 

A Tabela 5.3 apresenta os resultados obtidos nos ensaios de dureza. Todos os aços mostraram 

um comportamento de acordo com a especificação ASTM correspondente (ASTM A285/285M, 
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2017; ASTM A516/516M, 2017). Pode-se observar que o aço do moinho falhado tem uma 

dureza significativamente menor do que os outros aços (no metal de base, fora da região de 

solda e ZTA). Isto pode ser explicado pelo mesmo possuir maior tamanho de grão, menores 

teores de C e Mn, baixa fração volumétrica de perlita e sua microestrutura heterogênea e 

grosseira (CHEN & YAN, 1992; SAMPATH, 2006; KUMAR et al., 2010), e certamente têm 

um efeito desfavorável em seu comportamento à fadiga em serviço (MADDOX, 2002; 

LANCASTER, 2007). 

Os resultados de dureza foram maiores para os aços do tipo ASTM A516 G60 e ASTM A516 

G70, favorecidos pelo maior teor de carbono e consequentemente maior fração de fase perlita. 

Tabela 5.3 - Ensaios de dureza HV dos aços em estudo.  

Grau HV 

Aço da Falha 259 ± 6,8 

ASTM A516 G60 286 ± 9,2 

ASTM A516 G70 279 ± 5,2 

ASTM A285 260 ± 7,6 

HV: Dureza Vickers  

Os valores dos ensaios de microdureza Vickers realizado na fase ferrita e no constituinte Perlita 

de cada aço estão apresentados na Tabela 5.4 e na Figura 5.5.  

Tabela 5.4 - Microdureza dos constituintes e fases dos aços analisados. 

Microdureza Vickers 

Aço ASTM A516 - G60 ASTM A516 - G70 ASTM A285 Aço da falha 

Constituinte Ferrita Perlita Ferrita Perlita Ferrita Perlita Ferrita Perlita 

Média 152 204 140 187 135 243 120 211 

DESV. PAD. 6 15 11 17 8 24 7 17 
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Figura 5.5 - Microdureza dos constituintes e fases dos aços analisados. 

Observa-se que os maiores resultados de microdureza sempre foram no constituinte perlita, se 

destacando o aço ASTM A285 e o aço do moinho que falhou. Isto é justificado pelo fato deste 

constituinte possuir muitas lamelas de ferrita e cementita, o que acaba ancorando as 

discordâncias e aumentando sua dureza.  

5.2.2. Ensaios de tração 

A Tabela 5.5 apresenta os resultados obtidos nos ensaios de tração. Todos os aços apresentaram 

um comportamento de acordo com a especificação ASTM correspondente. É possível observar 

que todos os aços têm comportamento dúctil, fato este verificado pelos resultados de 

alongamento e redução de área. Pode-se observar que o aço do moinho falhado tem uma 

resistência à tração menor do que os demais aços, seguido do aço ASTM A285. 

 Entre os quatro aços estudados os aços do tipo ASTM A516 G60 e ASTM A516 G70 

apresentaram os maiores resultados de tensão limite de escoamento, de limite de resistência, de 

dureza, assim como mantiveram resultados de alongamento, redução de área e de energia 

absorvida no ensaio de tenacidade ao impacto muito próximo dos demais, o que tornam estas 

duas opções adequadas para aplicação em estruturas. 
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Tabela 5.5 - Ensaios de tração dos aços em estudo. 

Grau 
LE 

(MPa) 

LR 

(MPa) 
ALO 

(%) 
RA 

(%) 

 ASTM A516 G60 - 

Aço da Falha 
252 ± 1 449 ± 9 45 ± 6 72 ± 3 

ASTM A516 G60 406 ± 7 574 ± 2 42 ± 2 67 ± 2 

ASTM A516 G70 399 ± 4 563 ± 6 43 ± 4 61 ± 4 

ASTM A285 347 ± 10 465 ± 4 45 ± 5 63 ± 1 

LE: Limite de escoamento 

LR: Limite de resistência 

ALO: deformação total (L0 = 24mm) 

RA: Redução de área 

Os resultados das curvas tensão versus deformação estão apresentados na Figura 5.6, onde é 

possível verificar o comparativo destes resultados. Observa-se melhores resultados para os aços 

ASTM A516 G60 e ASTM A516 G70. 

 
Figura 5.6 - Curvas tensão x deformação obtidas nos ensaios para os aços em análise. 

A Figura 5.7 relaciona o limite de escoamento com a respectiva dureza de cada aço. Observa-

se para estes quatro aços em estudo que as respectivas durezas e resultados de limite de 
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escoamento são diretamente proporcionais. Os aços ASTM A516 G60 e ASTM A516 G70 são 

novamente os que possuem os maiores valores. Isto se deve também pelo maior teor de carbono 

nos mesmos, comprovando-se com isso a influência direta do carbono como endurecedor do 

material, ou seja, quanto mais carbono, mais duro e resistente será o material (RODRIGUES et 

al., 2014; ANDERSON, 2017). 

 
Figura 5.7 - Limite de escoamento dos aços em estudo em função da dureza Víckers. 

5.2.2.1. Fratografia dos corpos de prova de ensaios de tração 

A seguir são apresentadas fractografias de alguns corpos de prova dos ensaios tração, Figuras 

5.8a-d, com a finalidade de observar os aspectos visuais das fraturas. As mesmas foram 

analisadas via MEV. As microfratografias dos quatro aços confirmam a fratura dúctil em todos, 

com mecanismo de iniciação, crescimento e coalescimento de microcavidades. Estas são 

caracterizadas pelos “dimples” presentes nos mesmos, assim como características fibrosas. 
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(a) Fratografia dos corpos de prova - Aço ASTM A516 G60 

 

 

 
(b) Fratografia dos corpos de prova - Aço ASTM A516 G70 
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(c) Fratografia dos corpos de prova - Aço ASTM A285 

 
 

 

 
(a) Fratografia dos corpos de prova - Aço do moinho falhado. 

Figuras 5.8 - Microfratografias de corpos prova ensaiados em tração MEV. 70X e 1.000X. 
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5.2.3. Ensaios de impacto 

A Tabela 5.6 apresenta os resultados obtidos nos ensaios de impacto. É possível observar, 

novamente, que todos os aços têm comportamento dúctil na temperatura ambiente e 

apresentaram comportamento de acordo com as especificações correspondentes da ASTM 

(ASTM A516/516M, 2017; ASTM A285/285M, 2017). A energia absorvida no ensaio de 

impacto para o aço do moinho que falhou é muito superior e com isto apresentou a maior 

ductilidade e consequentemente a maior resistência ao impacto. Essa correlação também foi 

encontrada em outros trabalhos com aços ferrita-perlita (SHIN et al., 2007; WANG et al., 2009; 

GODEFROID et al., 2017).  

A partir da análise da Tabela 5.6, também se pode concluir, ao comparar os resultados dos três 

aços utilizados para possível substituição ao aço do moinho que falhou, que o aço ASTM A516 

G60 e A516 G70 atendem à especificação a ser usada no moinho: alta resistência mecânica sem 

significante perda de ductilidade. Não há necessidade de troca de material e o mesmo grau do 

aço pode ser mantido, desde que tenha uma composição química adequada e uma 

microestrutura mais refinada e homogênea. Esta é uma conclusão importante deste trabalho. 

Tabela 5.6 - Ensaios de impacto Charpy realizados à temperatura ambiente para os aços estudados. 

Grau EA  (J) EL (%) 

Aço da Falha 76 ± 9,3 26 ± 1,2 

ASTM A516 G60 43 ± 0,4 21 ± 0,7 

ASTM A516 G70 45 ± 1,5 23 ± 0,2 

ASTM A285 34 ± 1,0 18 ± 1,1 

EA: Energia Absorvida Charpy  

EL: Expansão Lateral Charpy 

Deve-se observar também que o aço ASTM A285 apresentou os menores valores de resistência 

à tração e resistência ao impacto entre os três aços, mostrando mais uma vez que esse aço não 

é adequado para aplicação em moinhos tubulares. 

5.2.3.1. Fratografia dos corpos de prova de ensaios Charpy 

A seguir são apresentadas fratografias de alguns corpos de prova dos ensaios de impacto Charpy 

sub-size, Figuras 5.9a-d, com a finalidade de observar os aspectos visuais das fraturas. As 
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mesmas foram analisadas no MEV. As microfratografias dos quatro aços confirmam a fratura 

dúctil em todos e verificou-se também, pelo aspecto visual, a presença de “dimples” e aspecto 

fibroso. 

 
(a) Fratura – Corpos de prova de Impacto Charpy Sub Size. ASTM A516 G60 

 

 
(b) Fratura – Corpos de prova de Impacto Charpy Sub Size. ASTM A516 G70 



81 

 

 
(c) Fratura – Corpos de prova de Impacto Charpy Sub Size. ASTM A285 

 

 
(d) Fratura – Corpos de prova de Impacto Charpy Sub Size. Aço do moinho da falha. 

Figuras 5.9 - Microfratografias do ensaio Charpy Sub size dos aços analisados na temperatura ambiente. MEV.  

15X e 500X. 
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Em nenhuma das imagens foi observado o modo de fratura por clivagem. O modo de fratura 

com dimples apresenta uma topografia com cavidades, com bordas bem definidas e de contorno 

assimétrico, governado pelo elevado estado de tensões localizado (CRUZ, 2006; ANDERSON, 

2017). 

5.3. Ensaios de Tenacidade à Fratura 

A Figura 5.10 apresenta os resultados da tenacidade à fratura na forma de curvas J - R para 

todos os aços, isto é, um gráfico de integral J versus extensão de trinca ∆a na região de 

crescimento controlado por J. As curvas tracejadas são ajustes na forma de uma lei de energia. 

Cada distribuição de pontos é uma média de três ensaios de tenacidade à fratura para cada aço. 

O melhor desempenho obtido foi para o aço aplicado no moinho que falhou, como pode ser 

observado. Esse valor mais elevado para a tenacidade à fratura já era esperado, a partir do 

conhecimento de seu desempenho dúctil em ensaios de tração, dureza e impacto.  

Analisando o desempenho dos três aços ASTM utilizados para comparação com o aço do 

moinho falhado, a tenacidade à fratura desses materiais está de acordo com os resultados da 

literatura em temperatura ambiente (SEOK & MURTY, 1999; SEOK, 2000; PIMENTA & 

BASTIAN, 2001; LAM et al., 2003; ZHU et al., 2009), com menor resistência para o aço 

ASTM A285. No entanto, o melhor desempenho é precisamente do aço aplicado no moinho 

que falhou. Esse valor mais alto é devido à conhecida relação inversa entre resistência à tração 

e tenacidade à fratura para metais e ligas (HERTZBERG et al., 2013; ANDERSON, 2017). A 

tenacidade à fratura de uma amostra trincada depende de uma combinação ideal de força de 

escoamento e deslocamento da abertura da trinca - COD (ou seja, o quanto a trinca abre sob 

carga). Como o COD diminui acentuadamente com o aumento da resistência, uma tendência 

básica de tenacidade reduzida com o aumento da resistência foi identificada para vários tipos 

de aços (JACQUES et al., 2001; SALEMI et al., 2008; LACROIX et al., 2008; GODEFROID 

et al., 2011; KOBAYASHI et al., 2013; LAN et al., 2014; MARTIS et al., 2014). 

Um material mais dúctil desenvolverá uma maior zona plástica na ponta da trinca, com 

correspondente maior campo de tensões compressivas residuais, protegendo sua propagação 

(GODEFROID et al., 2011; ANDERSON, 2017).  
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Figura 5.10 - Tenacidade à fratura dos quatro aços estudados. As curvas tracejadas são ajustes de tendência.  

Os resultados de JQ, foram calculados de acordo com a Norma ASTM E1820 (2018) e estão 

apresentados na Tabela 5.7. Da Figura 5.10, é observada a obtenção do valor de JQ para o aço 

do moinho que falhou, onde a linha verde paralela à linha vermelha (linha de exclusão) cruza a 

linha pontilhada verde do ensaio. O mesmo procedimento foi aplicado para os outros três aços. 

Neste trabalho, JQ  JIC, uma vez que a espessura (B = 6mm, espessura dos corpos de prova) 

utilizada para os corpos de prova não preencheu os requisitos da norma de ensaio. Em outras 

palavras, os resultados apresentados são função da espessura do material considerado para os 

corpos de prova (CÂNDIDO et al., 2010). 

Tabela 5.7 – Resultados de tensão limite de resistência e JQ dos aços estudados. 

Aço σLR(MPa) JQ (kPa.m) 

Aço do moinho falhado 449 525 

ASTM A516 G70 563 300 

ASTM A516 G60 574 237 

ASTM A285 465 125 

 

A partir dos dados da Tabela 5.7 foi elaborado o gráfico σLR x JQ para os aços analisados e 

conforme apresentado na Figura 5.11. Observa-se uma tendência de menor tenacidade para 

materiais com maior tensão limite de resistência mecânica, com exceção ao aço ASTM A285. 
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Este aço realmente não é recomendado para ser aplicado na fabricação sugerida neste trabalho, 

pois era esperado neste caso pelo menos uma maior tenacidade.  

 
Figura 5.11 – Gráfico σLR x JQ para os aços analisados 

5.3.1. Fratografia – Ensaios de tenacidade à fratura 

A Figura 5.12 apresenta superfícies de fraturas dos corpos de prova C(T) ensaiados 

correspondendo à região com um tamanho de trinca igual a 22,7mm para os quatro aços. Essa 

região representa aproximadamente o momento em que a trinca muda de uma ponta embotada 

para o início de seu crescimento estável. O comportamento dúctil de todos os aços pode ser 

confirmado, com a presença característica de dimples (nucleação, crescimento e coalescência 

de microcavidades). Estas superfícies são características predominantes deste comportamento. 

(WULPI, 2013, ANDERSON, 2017). O mesmo comportamento dúctil foi observado nos 

ensaios de tração e impacto. 
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(a) Fratura – Corpos de prova de Ensaio de tenacidade à fratura - ASTM 516 G60 

 
(b) Fratura – Corpos de prova de Ensaio de tenacidade à fratura - ASTM 516 G70                               
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(c) Fratura – Corpos de prova de Ensaio de tenacidade à fratura - ASTM A285 

 

     
(d) Fratura – Corpos de prova de Ensaio de tenacidade à fratura - Aço do moinho falhado. 

Figura 5.12 - Superfícies de fraturas dos corpos de provas ensaiados por tenacidade à fratura. MEV. 

50X e 500X. 

Lembrando que a análise de falha do moinho que falhou mostrou que a degradação do aço 

ocorreu devido à fadiga (GODEFROID & CÂNDIDO, 2014), deve-se notar que, no contexto 

da seleção de materiais, o maior valor de tenacidade à fratura encontrada para este aço não 

garante sua escolha, pois a resistência mecânica e resistência à iniciação de trinca por fadiga 
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também devem ser consideradas. Os testes de tenacidade à fratura caracterizam a resistência 

estática de um material ao crescimento de trincas. Assim, considerando novamente a 

importância de uma composição química adequada e de uma microestrutura mais refinada e 

homogênea, os aços ASTM A516 G60 e ASTM A516 G70 permanecem as opções apropriadas 

para aplicação em moinhos de bolas. 

5.4. Ensaios de Fadiga sob Controle de Tensões 

A Figura 5.13 apresenta os resultados obtidos em ensaios de fadiga com controle de tensões 

para todos os aços estudados. A amplitude de tensão σa versus a vida útil em fadiga Nf incluiu 

três resultados para cada nível de tensão considerado, bem como curvas sigmoidais assintóticas 

ajustadas à resistência à tração e ao limite de fadiga. Esta apresentação gráfica gerou as três 

regiões de dano cíclico para iniciação e crescimento de trinca: fadiga de baixo ciclo, fadiga de 

alto ciclo e limite de fadiga (SURESH, 2004; ASTM E466, 2015; ANDERSON, 2017). 

Observa-se que o aço utilizado no moinho que falhou e o ASTM A285 apresentaram 

desempenhos inferiores aos aços ASTM A516 G60 e G70 em relação aos ensaios de resistência 

à iniciação de trinca por fadiga. Esse comportamento está relacionado à diferença de 

microestruturas entre os aços. Um aço mais dúctil, com menor resistência à tração, é mais 

susceptível à nucleação de trincas por fadiga do que os aços mais resistentes mecanicamente, 

devido à maior facilidade de desenvolvimento de intrusões / extrusões em sua superfície (LEE 

et al., 2005; SCHIJVE, 2009; HERTZBERG et al., 2013; ANDERSON, 2017). Um aço mais 

dúctil, com menor resistência à tração, é mais sensível ao desenvolvimento de deformação 

plástica em regiões próximas à concentração de tensão. Essa deformação plástica induz danos 

permanentes à amostra e uma trinca é gerada com mais facilidade (SURESH, 2004). 

Este fato explica o aparecimento precoce de trincas na pista de rolamento do moinho próximo 

a uma região de soldagem. O aço do moinho que falhou, com uma composição química muito 

simples, microestrutura grosseira e heterogênea, bem como a região de concentração de tensão 

geométrica e possivelmente pelo processo de soldagem, induziram à nucleação de trincas por 

fadiga. Como o moinho trabalha sob carga cíclica, ora em tração aplicada ora compressão, sua 

falha se torna inevitável após certo período operacional. Os aços ASTM A516 G60 e ASTM 

A516 G70 apresentaram resultados de fadiga superiores aos demais. Esse comportamento está 

novamente relacionado à diferença de microestruturas entre os aços e à consequente diferença 

de sua resistência mecânica à tração. 
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Figura 5.13 - Curvas de vida em fadiga (S x N) de amplitude constante dos aços estudados. As curvas tracejadas 

são ajustes de tendência. FBC = fadiga de baixo ciclo. FAC = fadiga de alto ciclo. LF = limite de fadiga. 

Para muitos aços a faixa do limite de fadiga está entre 35% e 60% do limite de resistência à 

tração (ISQ, 2013; CALLISTER, 2016; ANDERSON, 2017). Mas, no caso do moinho 

estudado, a tensão de trabalho na carcaça do mesmo foi de cerca de 17% (tensão máxima de 

projeto na pista de rolamento / tensão limite de resistência mecânica do aço utilizado) e, como 

descrito acima, em relação a microestrutura irregular, composição química e concentração de 

tensão geométrica da pista, culminou na falha da carcaça por solicitações cíclicas de tensões 

relativamente menores.  

O aço utilizado na fabricação do anel deslizante, diferentemente da previsão de vida útil infinita 

à fadiga por seu fabricante, foi favorável à falha por fadiga em algum momento de seu uso. 

A Figura 5.14 reforça a importância de uma maior resistência mecânica do material para o seu 

limite de fadiga, ou seja, para uma vida em fadiga maior. 
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Figura 5.14 – Curvas tensão limite de resistência versus limite de fadiga (S x N) dos aços estudados.  

5.4.1. Fratografia – Ensaios de vida em fadiga 

Com relação ao mecanismo de trincamento por fadiga, todos os aços mostraram a sequência 

básica de três estágios: nucleação de trincas em um dos cantos do corpo de prova (local de 

concentração de tensões no CP de seção retangular), crescimento curto de trincas, geralmente 

chamado período de iniciação da trinca e crescimento longo da trinca, geralmente chamado 

período de propagação da trinca, seguido pela ruptura final por tração (SURESH, 2004; LEE et 

al., 2005; WULPI, 2013). A Figura 5.15(a-d) apresenta estes estágios para os quatro aços em 

estudo. A superfície de fratura correspondente à região de crescimento curto da trinca é com 

aspecto rugoso, Figura 5.15(II), pois o processo é cristalográfico e depende das características 

do deslizamento, tamanho de grão, orientação, nível de tensão, entre outros. A região de 

crescimento da trinca refere-se à propagação normal da trinca ao principal plano de tensão de 

tração. Nesse estágio, a trinca é menos afetada pelas características microestruturais, e a 

principal característica são o aparecimento de estrias na superfície da fratura, Figura 5.15(III). 

Finalmente, quando a seção restante da amostra não suporta mais a carga cíclica, a ruptura 

dúctil ocorre com a presença típica de “covinhas”, dimples, Figura 5.15(IV), como ocorreu nas 

amostras de tração e impacto. 
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(a) Fratografia – Corpos de provas ensaiados por fadiga. ASTM 516 G60       

 
(b) Fratografia – Corpos de provas ensaiados por fadiga. ASTM 516 G70    
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(c) Fratografia – Corpos de provas ensaiados por fadiga. ASTM A285 

 
(d) Fratografia – Corpos de provas ensaiados por fadiga. Aço do moinho que falhou. 

Figuras 5.15a-d - Superfície de fratura dos corpos de prova dos aços analisados submetidos a ensaios de vida em 

fadiga de amplitude constante. MEV. 15X, 3.000X e 4.000X. (I) Vista geral da superfície da fratura. Uma trinca 

inciou no canto superior esquerdo de cada CP e se propagou na diagonal com sentido ao lado direito. (II) Região 
de crescimento curto de trinca. (III) Região de crescimento longo de trinca. (IV) Região de ruptura. 
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5.5. Ensaios de Crescimento de Trinca por Fadiga 

As curvas sigmoidais da taxa de crescimento de trinca por fadiga da/dN em função da força 

motriz ΔK estão apresentadas na Figura 5.16 para todos os aços estudados. Os ensaios foram 

realizados com a razão de tensão R = σmin/σmax = 0,1. É possível identificar as três regiões 

diferentes comumente encontradas em metais e ligas metálicas. Ao comparar o comportamento 

à fadiga dos quatro aços, observa-se que eles apresentam comportamento semelhante na região 

linear II (o conhecido regime de Paris - região de linearidade entre a taxa de propagação de 

trinca log (da/dN) e a força motriz log ΔK), uma vez que essa região é menos sensível à 

composição química e microestrutura. Na região I (regime próximo do limiar de ∆KTH) e na 

região III (regime de fratura dos materiais), existe um comportamento significativamente 

diferente entre os aços, uma vez que o crescimento de trincas nessas regiões é fortemente 

influenciado pela composição química e pela microestrutura do material (SURESH, 2004; LEE 

et al., 2005; SCHIJVE, 2009; HERTZBERG et al., 2013; ANDERSON, 2017). 

 
Figura 5.16 - Curvas de crescimento de trinca de fadiga dos quatro aços analisados. I = Região I. II = região II. 

III = Região III. 

Na região I, foi observado que o aço que obteve maior valor para o ΔKTH foi o aço do moinho 

falhado e este possui os menores resultados de resistência mecânica, visto que o limiar ΔKTH é 

fortemente influenciado pela microestrutura (SURESH, 2004; SODRÉ, 2008). Isto pode ser 

confirmado na Figura 5.17. 
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A propagação de trinca de um material dúctil ocorre sempre pelo crescimento estável de trinca, 

não ocorrendo falhas catastróficas (MARTINS, 1985), como foi o caso real ocorrido na carcaça 

do moinho que falhou, onde a mesma se propagou ao longo de oito meses desde o seu 

descobrimento, até a decisão de parada do equipamento para evitar um colapso catastrófico. 

A Tabela 5.8 apresenta os resultados de integral J, os valores do limiar ∆KTH e também o 

fechamento da trinca correspondente a esses valores, na forma da razão KCL / Kmax, para 

entender o comportamento dos aços na região I, conforme pode ser visualizado também na 

Figura 5.18. O aço do moinho que falhou apresentou maior resistência ao crescimento de trincas 

por fadiga do que os outros três aços estudados, novamente devido à sua microestrutura 

(SCHIJVE, 2009; SURESH, 2004). Nesse caso, o comportamento do material se assemelha ao 

desempenho em ensaios de tenacidade à fratura, como pode ser visto a direta relação destes 

dois parâmetros na Figura 5.19. Na região do limiar de fadiga, os mecanismos de rugosidade / 

oxidação e posterior plasticidade da trinca protegem o crescimento da trinca, aumentando a 

resistência à fadiga do material. Um tamanho de grão maior e uma distribuição heterogênea de 

ferrita e perlita causaram o maior desenvolvimento do fechamento de trincas por rugosidade / 

tortuosidade neste aço. Assim, a trinca por fadiga teve um maior mecanismo de blindagem em 

seu crescimento, daí a maior resistência à fadiga deste aço. O mesmo efeito do fechamento da 

trinca no crescimento da trinca por fadiga e sua dependência de parâmetros microestruturais na 

região I foram verificados em vários tipos de aço (SUZUKI & MCEVILY, 1979; MINAKAWA 

et al., 1982; LIAW et al., 1983; DUTTA et al., 1984; WASYNCZUK et al., 1984; CAI et al., 

1985; TZOU & RITCHIE, 1985; RAMAGE et al., 1987; SHANG et al., 1987; CHEN et al., 

1988; SUN et al., 1995; SARWAR & PRIESTNER, 1999; BAG et al., 1999; SUDHAKAR & 

DWARAKADASA, 2000; SANKARAN et al., 2003; CHENG et al., 2008; PRAWOTO, 2009; 

GODEFROID et al., 2011; IDRIS & PRAWOTO, 2012; LI et al., 2014). 

Tabela 5.8 - Ensaios de vida em fadiga em amplitude constante, ensaios de crescimento de trinca por fadiga e 

fechamento de trinca. 

Grau 
LF  

(MPa) 
KTH  

(MPa.m1/2) 
KCL/Kmax 

Aço do Moinho Falhado 143 8.3 0.6 

ASTM A516 G60 184 7.6 0.5 

ASTM A516 G70 180 7.3 0.5 

ASTM A285 149 6.8 0.4 

LF: Limite de fadiga;  

∆KTH: Limiar de fadiga;  

KCL / Kmax: relação entre o fechamento da trinca K e o K máximo no limiar de fadiga. 
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Figura 5.17 – Relação entre a resistência mecãnica e ∆KTH dos quatro aços analisados. 

 
Figura 5.18 – Resultados limiar ∆KTH versus fechamento da trinca correspondente (KCL / Kmax) 

dos aços analisados. 
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Figura 5.19 – Relação entre os resultados de ∆KTH dos quatro aços analisados versus tenacidade à 

fratura, pela integral J.  

5.5.1. Fratografia – Ensaios de propagação de Trincas por Fadiga 

Com relação ao mecanismo de trincamento, todos os aços mostraram a sequência básica de uma 

superfície de rugosidade na região limiar, estrias na curva linear e ruptura dúctil final, como 

apresentado na Figura 5.20(a-b). 

A análise fratográfica de todos os corpos de prova de crescimento de trinca por fadiga na região 

próximo do limiar mostrou um modo de fratura transgranular predominante, com a aparência 

do tipo “picos e vale” e facetas de cisalhamento, com um caminho associado em “zig-zag” 

(SURESH, 2004; LEE et al., 2005; WULPI, 2013). As Figuras 5.20-a para os quatro aços 

apresentaram exemplos desse comportamento. Esse tipo de fratura apresenta alta rugosidade e 

altos ângulos de deflexão de trincas, característicos do extenso fechamento de trincas induzido 

por aspereza da superfície / rugosidade. Esse aspecto da fratura na região I confirma a operação 

do mecanismo de fechamento de trincas por rugosidade / tortuosidade. Em taxas de crescimento 

mais altas, as superfícies de fratura permanecem transgranulares, mas com evidência de estrias 

(SURESH, 2004; LEE et al., 2005; WULPI, 2013; ANDERSON, 2017). Esse comportamento 

é mostrado nas Figuras 5.20-b para os aços. A ruptura final foi dúctil, assim como em amostras 

de tração e impacto. Essas características são as mesmas que as observadas em testes de vida 

em fadiga de amplitude constante e apresentadas na Figura 5.15. 
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(a)  da/dN ≈ 1 x 10-7 mm/cycle.                     (b) da/dN ≈ 1 x 10-4 mm/cycle. 

Região I – ASTM A516 G60                      Região II - ASTM 516 G60     

 

    
(a)  da/dN ≈ 1 x 10-7 mm/cycle.                     (b) da/dN ≈ 1 x 10-4 mm/cycle. 

Região I – ASTM A516 G70                      Região II - ASTM 516 G70     
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(a)  da/dN ≈ 1 x 10-7 mm/cycle.                     (b) da/dN ≈ 1 x 10-4 mm/cycle. 

Região I – ASTM A285                      Região II - ASTM A285   

    
(a)  da/dN ≈ 1 x 10-7 mm/cycle.                     (b) da/dN ≈ 1 x 10-4 mm/cycle. 

Região I – Aço do moinho que falhou   Região II – Aço da falha 

Figura 5.20 - Superfícies de fraturas de corpos de prova de crescimento de trinca por fadiga, referente aos aços 

analisados. MEV. (a) 3.000X e (b) 5.000X. 

Se a seleção do material fosse realizada apenas com parâmetros ligados ao crescimento de 

trincas por fadiga, o aço do moinho que falhou poderia ser considerado relativamente seguro.  
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O desempenho razoável do aço fracassado nos testes de crescimento de trincas por fadiga pelo 

menos serviu como um fato prático. Se sua resistência ao crescimento de trinca fosse pior e 

admitindo que a nucleação por trinca por fadiga fosse inevitável nesse contexto, a vida útil do 

moinho seria muito mais curta e uma falha catastrófica poderia ocorrer. No entanto, 

considerando a complexidade operacional que é exigida de uma carcaça de moinho tubular e a 

consequente necessidade de minimizar o aparecimento de trincas, pode-se concluir que seria 

mais seguro trabalhar com um aço mais resistente mecanicamente, tanto em termo de tração, 

quanto de iniciação de trincas por fadiga e por fadiga, como por exemplo os aços ASTM A516 

G60 e ASTM A516 70. 
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6. CONCLUSÕES  

Com base na caracterização química, microestrutural e mecânica dos aços da classe de vasos 

de pressão estudados, o principal objetivo deste trabalho foi realizar um estudo comparativo e 

verificar qual é o melhor aço candidato para aplicação na fabricação de carcaças de moinhos 

tubulares a partir de seus desempenhos. As principais conclusões estão listadas abaixo. 

- Na análise comparativa dos aços estudados, o aço do moinho que falhou apresentou os maiores 

resultados de resistência ao impacto, tenacidade à fratura e resistência ao crescimento por trinca 

por fadiga. Porém, sua composição química com baixo teor de carbono e sua microestrutura 

com distribuição heterogênea de grãos de grãos de ferrita e colônias de perlita, com variações 

no tamanho de grão e fração volumétrica, causaram uma diminuição significativa na resistência 

à tração e resistência à iniciação de trinca por fadiga, não sendo então um aço adequado para 

tal aplicação.  

- O aço do moinho que falhou (que teoricamente foi fabricado para a especificação ASTM A516 

G60) apresentou características que não seriam esperadas para um aço aplicado em estruturas 

de engenharia como moinhos tubulares. Essa heterogeneidade microestrutural também foi 

verificada na região das juntas soldadas e culminou na baixa vida em fadiga do mesmo, que 

veio a falhar.  

- Os aços ASTM A516 G60 e mesmo o ASTM A516 G70, com suas microestruturas 

homogêneas e composição química adequada apresentaram os maiores valores de resistência à 

tração, resistência à iníciação de trinca por fadiga e resultados muito satisfatórios nos ensaios 

de resistência ao impacto, tenacidade à fratura e resistência ao crescimento por trinca por fadiga. 

Sendo assim, esses dois aços seriam os mais recomendados para tal aplicação. 

- O aço ASTM A285 C não é recomendado para esta aplicação porque obteve os menores  

resultados em resistência à tração, resistência ao impacto, tenacidade à fratura e vida em fadiga, 

além de uma composição química muito simples, com baixo teores de carbono e manganês. 

Deve-se observar então que, considerando o requisito de evitar a nucleação de trincas nos 

componentes do moinho e considerando a maior resistência à tração e resistência à iniciação de 

trincas por fadiga do aço ASTM A516 G60, não há necessidade de substituição do aço 

atualmente utilizado e esse material é uma escolha adequada para uso no anel deslizante, desde 

que sua composição química atenda às especificações e sua microestrutura seja refinada e 

homogênea. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

No sentido de dar continuidade ao estudo apresentado nesta dissertação, recomendam-se alguns 

trabalhos futuros: 

- Realização de ensaios de tenacidade à fratura e resistência à iniciação e ao crescimento de 

trinca por fadiga de vários aços aplicados na fabricação de moinhos tubulares (comparando os 

aços ASTM A36 (estrutural), ASTM A516 G60 (vasos de pressão) e ASTM A216 WCA (aços 

fundidos). Esta sugestão é porque atualmente existem empresas que aplicam estas três classes 

de aços para fabricação de carcaças de moinhos de bolas). 

- Tenacidade à fratura e resistência à iniciação e ao crescimento de trinca por fadiga de corpos 

de provas soldados, por processos a arco submerso e MAG (Esta sugestão é porque os corpos 

de prova empregados neste trabalho foram confeccionados a partir de amostras retiradas no 

metal de base da carcaça do moinho que falhou, distante da região de solda e não avaliou 

diretamente a influência do processo de soldagem). 

- Estudo da influência da espessura das chapas de aços na tenacidade à fratura e resistência à 

iniciação e ao crescimento de trinca por fadiga de aços para aplicação em moinhos tubulares 

(com extração de corpos de prova a partir das espessuras reais das chapas de aços). 
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FAILURE ANALYSIS OF A STRUCTURAL STEEL USED IN A GRINDING BALL 

MILL OF AN IRON MINING PLANT 
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Contribuição técnica ao 13th  International Conference on the Mechanical Behaviour of 

Materials (ICM13), Melbourne, Australia, 10 a 14 de Junho de 2019.  

Abstract: This work identified the root cause of an early failure occurring in the main bearing 

of a ball mill used in an iron mining plant. The steel employed at this location met the ASTM-

A516-G60 specification for use in pressure vessels and similar structures. However, the 

microstructure presented by this steel consisted of a totally heterogeneous distribution of ferrite 

grains and perlite colonies, with variations in grain size and volume fraction. This 

microstructure led to the development of fatigue cracks that crossed the thickness of the main 

bearing. As a consequence, the iron ore pulp has been contaminated with the lubricating oil, 

decreasing the adequate oil level and generating excessive wear on bearings and loss of pressure 

from the lubrication system. All these facts made impracticable the operation of the mill. Three 

different steels that also meet the specification for application in pressure vessels were analyzed 

and compared with the failed steel by means of tensile and fatigue tests (S-N curves and da/dN 

x ΔK curves). It was concluded that there is no need to substitute the material in the mill design, 

simply maintaining homogeneous its microstructure. 
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EVALUATION OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF STEELS USED IN THE 

SLIDE RING OF A BALL MILL OF AN IRON ORE MINING PLANT  

Leonardo Barbosa Godefroid1, Luiz Cláudio Cândido1, Claudinei Roberto Guimarães1, 

Sidney Cardoso Araújo1. 

(1) Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, Brazil 

Contribuição técnica ao 25th ABCM International Congress of Mechanical Engineering, 

Uberlândia - MG, Brazil, 20 a 25 de outubro de 2019. 

Abstract: his work identified the root cause of an early failure occurring in the slide ring of a 

ball mill used in an iron mining plant. The steel employed at this location met very strictly the 

ASTM-A516-G60 specification for use in pressure vessels and similar structures. The 

microstructure presented by this steel consisted of a totally heterogeneous distribution of ferrite 

grains and pearlite colonies, with variations in grain size and volume fraction. This 

microstructure led to the development of fatigue cracks that crossed the thickness of the slide 

ring. As a consequence, the iron ore pulp was contaminated with the lubricating oil, decreasing 

the adequate oil level and generating excessive wear on bearings and loss of pressure from the 

lubrication system. All these facts made impracticable the operation of the mill. Three different 

steels that meet the specification for application in pressure vessels were analyzed and 

compared with the steel of the failed mill by means of tension, Rockwell hardness, Charpy 

impact, fracture toughness (J-R curves) and fatigue tests (σa-Nf curves and da/dN x ΔK curves). 

It was concluded that the material selection for the mill component must take into account a 

suitable chemical composition and microstructure for that application, as well as its sensitivity 

to high temperatures from a welding process, in order to guarantee a microstructure and a 

minimum of mechanical resistance compatible with its use. 
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Abstract: This work identified the root cause of an early failure occurring near welded joints 

that connect the slide ring with the head of a ball mill used in an iron mining plant. The ASTM-

A516-G60 steel specified for use at this location had a lower carbon content than required. The 

microstructure presented by this steel consisted of a totally heterogeneous distribution of ferrite 

grains and pearlite colonies, with variations in grain size and volume fraction. Moreover, the 

union between the slide ring and the mill head created a significant geometric stress 

concentration and the welding process used, although meeting the specification, contributed to 

the microstructural heterogeneity, due to the thermal input required for this operation. These 

microstructural and geometrical characteristics led to the development and growth of fatigue 

cracks near the welded joints, that crossed the thickness of the slide ring. As a consequence, the 

iron ore pulp was contaminated with the lubricating oil, decreasing the adequate oil level and 

generating excessive wear on bearings and loss of pressure from the lubrication system. All 

these facts made impracticable the operation of the mill. Three different steels that meet the 

specification for application in pressure vessels were analyzed and compared with the steel of 

the failed mill by means of tension, Rockwell hardness, Charpy impact, fracture toughness (J-

R curves) and fatigue tests (σa x Nf curves and da/dN x ΔK curves). It was concluded that the 

material selection for the mill component needs to consider a suitable chemical composition 

and microstructure of the steel for that application, to ensure adequate values of mechanical 

properties compatible with its use. 
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ANEXOS 

A.1 – Considerações Sobre Análise de Falhas em um Moinho de Bolas 

A.1.1 - Análises de ultrassom e macroscópicas 

Após a detecção das trincas na pista de rolamento da carcaça do moinho que falhou, a empresa 

adotou um procedimento mensal de monitoramento e inspeção da propagação das trincas e, 

quando as mesmas chegaram num tamanho considerado crítico, a empresa decidiu parar o 

moinho para evitar uma falha catastrófica. Os ensaios de ultrassom foram feitos em um aparelho 

da marca KRAUTKRAMER, modelo USM25, na frequência de 4MHz, à temperatura 

ambiente.  

A Figura A.1 apresenta uma representação esquemática das três trincas que nuclearam e 

propagaram na pista de rolamento do moinho. As trincas 1 e 2 iniciaram simultaneamente, após 

apenas quatro anos de operação e, passados mais oito meses, surgiu a trinca 3. As nucleações 

das trincas foram em posições separadas por aproximadamente 120o, que correspondem a 

regiões próximas à interseção de duas juntas soldadas, detalhadas em azul (solda pista-pista e 

solda pista-tampa). A trinca se propagou na região de concentração geométrica da pista de 

rolamento 

  
Figura A.1 - Representação esquemática das trincas na pista de rolamento, seção transversal do moinho de bolas. 

Cada trapézio representa a interseção de duas juntas soldadas, solda pista-pista e solda pista-tampa. 
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A Figura A.2a mostra detalhes da região da falha e, a Figura A.2b, apresenta um detalhe da 

pista, mostrando parte de uma das trincas que se desenvolveu. A região trincada foi 

posteriormente separada para análises das superfícies fraturadas. Alguns exemplos podem ser 

vistos na Figura A.3 (a, b). A partir dos detalhes observados nesta análise macroscópica, com 

visível superfície plana da trinca e “marcas de praia” e, devido ao movimento cíclico do 

moinho, causando forças ora de tração e ora compressão, fica claro que a falha foi causada por 

fadiga. 

    

(a)                                                                                           (b) 

Figura A.2 – (a) Imagens mostrando detalhes da região de falha do moinho; (b):  
Desenvolvimento de uma das trincas perto de uma junta soldada (GODEFROID & CÂNDIDO, 2014). 

    

(a)                                                                        (b) 

Figura A.3 - (a) e (b): Superfícies de fratura após abertura mecânica das trincas (GODEFROID & CÂNDIDO, 

2014). 
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A Figura A.4 ilustra uma junta soldada e uma trinca que começou e cresceu nesta região. A 

área trincada foi subsequentemente separada para análises das superfícies fraturadas. Estas 

trincas se iniciaram pelo mecanismo de concentração de tensão geométrico, próximo à região 

que provavelmente recebeu elevado aporte térmico proveniente do calor do processo de 

soldagem.  

 
Figura A.4 - Iniciação e crescimento de uma trinca na junta soldada entre pista de rolamento e tampa do moinho. 

Detalhe de uma das trincas (GODEFROID & CÂNDIDO, 2014). 

A.1.2 - Análises de Dureza do Material 

Na análise de falha do moinho que trincou, conduzida pelo GEsFraM, foram realizados perfis 

de Dureza Vickers (HV) após lixamento, polimento e ataque com Nital (2%), da superfície do 

material soldado (união entre a pista e “tampa” do moinho). A Figura A.5 ilustra a região 

ensaiada, com as zonas: metal de base (MB), zona fundida (ZF) ou metal de solda e zona 

termicamente afetada (ZTA). Destaca-se o aspecto do chanfro (em K) e o contorno usinado da 

solda. As marcas indicam os pontos onde foram feitas as medições de dureza (GODEFROID 

& CÂNDIDO, 2014). Os resultados de dureza estão apresentados na Tabela A.1. 
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Figura A.5 - Fotografia da região soldada entre a pista de rolamento e tampa, destacam-se as zonas: MB – metal 

de base; ZTA – zona termicamente afetada; ZF – zona fundida (GODEFROID & CÂNDIDO, 2014). 

Tabela A.1 - Valores de dureza Vickers da região soldada (GODEFROID & CÂNDIDO, 2014). 

 

Observa-se que os valores de dureza são relativamente baixos, indicando características de 

grande plasticidade do material, como foi verificado em todos os ensaios convencionais e 

sofisticados. Como era previsto, na ZF a dureza normalmente é maior que o metal de base, em 

decorrência dos ciclos térmicos que o material é submetido, do processo de solidificação da 

junta soldada e, por conseguinte, a microestrutura gerada na solda.  

Também foi analisada a região teoricamente considerada a mais crítica no material, que é o 

cruzamento das duas grandes soldas (da pista e da pista com a tampa). Esta região está 

representada na Figura A.6 e apresenta onde foram realizados os ensaios de dureza Vickers, e 

a Tabela A.2 apresenta os valores obtidos. Nota-se que a dureza da região central é 

relativamente maior. Esta região é, portanto, condição favorável à propagação de trincas por 

fadiga (GODEFROID & CÂNDIDO, 2014).  
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Figura A.6 - Fotografia da região do cruzamento das soldas do aço da carcaça do moinho falhado, com destaque 

para a zona central (GODEFROID & CÂNDIDO, 2014). 

Tabela A.2 - Valores de dureza Vickers da região do cruzamento das soldas do aço da carcaça do moinho 

falhado (GODEFROID & CÂNDIDO, 2014). 

Região HV 

Metal de base (MB) - extremidade 125 ± 2 

Zona termicamente afetada (ZTA) - centro 136 ± 6 

A.2. Dados Técnicos de Operação 

Além dos requisitos importantes de cálculos de engenharia e definição dos materiais para a 

confecção de uma carcaça de moinho e sua adequada fabricação em todas as etapas, o seu 

correto uso durante a operação também são primordiais para uma alta duração do mesmo e, se 

possível vida infinita. O objetivo deste levantamento foi para reforçar que a falha foi por fadiga 

e que não houveram outras contribuições e falhas operacionais. Sendo assim, destacam-se neste 

item, os principais parâmetros operacionais que podem afetar a sua durabilidade, a saber: 

A.2.1. Temperatura da pista de rolamento do moinho 

O sistema de supervisório de controle da operação dos moinhos registra vários parâmetros 

operacionais dos equipamentos e, dentre eles, a temperatura do óleo do sistema de lubrificação 

das pistas de rolamento dos moinhos, parte esta responsável pelos giros dos moinhos. Uma 

elevação acentuada da temperatura pode trazer danos ao sistema de lubrificação, para as 

características específicas do fluido e para a pista de rolamento. A Figura A.7 apresenta o 

comportamento da temperatura em oito pontos de monitoramento num período de seis meses 

que antecedeu a falha da carcaça (janeiro a junho de 2012), onde se observa que a temperatura 
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não impactou para a geração do dano na carcaça, pois ficaram dentro dos limites de controle de 

operação. 

 
Figura A.7 - Temperatura dos mancais fixos e móveis da carcaça do moinho estudado. Figura cedida pelo autor 

deste trabalho. 

O sistema de lubrificação favorece que um fino filme de óleo pressurizado previne o contato 

metal-metal entre a carcaça do moinho e os mancais de sustentação, bem como permite que o 

mesmo gire sem fricção excessiva, evitando seu aquecimento excessivo e desgaste.  

Silva (2014) e Neves et al.(2016), em seus estudos sobre a análise da criticalidade de falhas 

encontradas no munhão de moinhos de bolas, sendo que o munhão tem a característica similar 

da pista de rolamento para suportar toda a estrutura da carcaça, constataram que a nucleação de 

trincas neste foi relacionada a um incidente causado por falta de lubrificação, que levou a um 

contato metal-metal entre o munhão e bucha de bronze de um mancal hidrostático, elevando a 

temperatura entre 100oC e 150oC (temperatura normal de operação em torno de 57oC). Esta 

falta de lubrificação foi originada por uma falha lógica que permitiu o moinho iniciar e passar 

sobre o mancal do munhão sem que o sistema de lubrificação esteja ligado, ou seja, sem o filme 

de óleo. A Figura A.8 apresenta o perfil térmico do sistema de rolamento do munhão analisado 

em seu trabalho.  
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Figura A.8 - Distribuição do gradiente de temperatura (SILVA, 2014). 

Neste caso citado acima, foi provado que a temperatura de contato entre o munhão e a bucha 

do mancal não alcançou valores de alta temperatura para causar transformação de fase. Mas, 

foram constatadas várias trincas geradas por tensões térmicas causadas pelo aquecimento, 

devido à falta de lubrificação e consequentemente falta da película de óleo entre o munhão e a 

bucha. A diminuição das propriedades mecânicas com o aumento da temperatura e as 

combinações dos esforços normais do moinho com os esforços térmicos foram suficientes para 

nucleação das trincas, conforme Figura A.9. 

 
Figura A.9 - Visão geral da localização de trincas em um munhão de moinho de bolas (SILVA, 2014). 
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A.2.2. Grau de enchimento do moinho 

O grau de enchimento, ou volume de carga de um moinho pode ser descrito pela fração 

volumétrica que os corpos moedores (incluindo os vazios entre os mesmos) ocupam em relação 

ao volume total do interior (ARAÚJO, 2011). 

O grau de enchimento de um moinho é o percentual de seu volume útil interno que é completado 

com a carga de corpo moedor, responsável por promover a cominuição e liberação das 

partículas minerais. É um item crítico devido ao elevado peso interno que possui e, portanto, 

parâmetro importante de controle, tanto do ponto de vista operacional, quanto de integridade 

estrutural, pois este peso se transfere para a carcaça do moinho, gerando forças trativas na parte 

inferior da carcaça e compressivas em sua parte superior, sendo as mesmas diretamente 

proporcionais ao peso total do conjunto.  

Segundo Araújo (2011), o volume da carga em um moinho é a variável que contribui mais 

significativamente com a sua potência. A variabilidade da potência durante a operação é 

pequena em moinhos de bolas e o conhecimento do grau de enchimento é de importante valia.  

Existem vários métodos para medição do grau de enchimento de moinhos e a maioria se dá com 

o ingresso de empregados dentro dos moinhos e realização das medições. A Figura A.10 ilustra 

uma imagem típica de uma medição. 

 
Figura A.10 – Representação esquemática da geometria da carga em um moinho de bolas. Adaptado de 

ARAÚJO (2011). 
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Um ponto de alerta para medição do grau de enchimento é a preparação para o mesmo. Para 

esta medição é necessário esvaziar o moinho e remover toda a carga de minério do seu interior, 

o que geralmente dura em torno de trinta minutos. Contudo, este procedimento pode causar 

danos aos revestimentos uma vez que à medida que a carga de minério é esvaziada, os corpos 

moedores tendem a ser projetados contra o revestimento do moinho (ARAÚJO, 2011). 

O grau de enchimento dos moinhos é monitorado pela área de engenharia de operações. A 

Figura A.11 apresenta um exemplo de controle de cálculo do grau de enchimento do moinho 

que falhou, estudado neste trabalho, versus o peso de carga e potência, onde se pode observar 

que não é interessante a operação com grau de enchimento acima de 40%, devido ao elevado 

peso, acima de 525t de corpos moedores. Pelos dados levantados semanalmente de operação 

do moinho que teve o dano, foi verificado que o mesmo operou dentro dos limites de potência 

e grau de enchimento de operação (em torno de 37-39%), ou seja, o grau de enchimento e 

potência de operação deste moinho não teve ligação ou influência com a geração desta falha. 

 
Figura A.11 – Imagem de uma planilha de controle do grau de enchimento do moinho de bolas que falhou. 

Fonte: Figura disponibilizada pelo autor deste trabalho.  

Outro fenômeno importante e que se deve tomar sempre cuidado é o de carga “congelada”, o 

qual se refere a uma mistura de minério, corpos moedores e água que podem se compactar com 
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o moinho parado, formando uma massa única e quando o moinho inicia a rotação, cai 

repentinamente, podendo neste momento causar um forte impacto o qual o moinho não é 

projetado para isto e causar danos irreversíveis (NEVES et al., 2016). Para evitar que isto 

ocorra, práticas operacionais como adição de água e início de operação com auxílio de um 

motor de serviço de giro menor são procedimentos adotados nesta empresa em que ocorreu a 

falha no moinho. 

A.2.3. Verificação de integridade estrutural e análises de tensões 

Estudos de verificação de integridade estrutural de carcaças de moinhos são boas práticas que 

devem ser adotadas sempre que existem necessidades para tal. Estes estudos constam 

geralmente de métodos numéricos e analíticos, cálculos e simulações computacionais por meio 

de modelagens em elementos finitos e análise experimental de tensões utilizando softwares 

específicos, onde normalmente é avaliado o peso da carga do moinho, pontos de concentração 

de tensões críticos, dentre outras necessárias para o estudo (ASME, 2010; ASME, 2019; ISQ, 

2013). 

Estas modelagens geométricas são baseadas nos projetos dos moinhos levando em consideração 

por exemplo as espessuras e propriedades mecânicas dos aços aplicados. A Figura A.12 

apresenta um exemplo de determinação de análises de tensões ao longo de uma carcaça de 

moinho de bolas, desenvolvido por um modelo em software específico visando por exemplo 

identificar problemas estruturais crônicos e avaliar a sua integridade estrutural.  

 
Figura A.12 – Representação esquemática de uma Análise de Tensões ao longo de uma carcaça de um moinho 

de bolas (ENERGÉTICAS, 2019). 
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A análise dos elementos finitos de um moinho de bolas consiste na aplicação de uma malha em 

cada componente estrutural do equipamento e, com isto suportar como tal estrutura reponderá 

durante solicitações em serviço. 

Na modelagem aplicada nas regiões de soldas do moinho que falhou, em relação às suas tensões 

desenvolvidas na estrutura, foi verificado que as mesmas ficaram abaixo dos limites admissíveis 

de tensão de pico, pelo código ASME, com um valor máximo muito abaixo da tensão de pico, 

na região de contato com os mancais. 

Um outro ponto importante a mencionar é que a estrutura do moinho de bolas que veio a falhar, 

foi verificada por simulação numérica pelo Método dos Elementos Finitos, e encontrava-se de 

acordo com critérios de análise de tensões especificados pela norma ASME Seção VIII Divisão 

2 (ASME, 2019). Os resultados mostraram que, para as condições de projeto, a estrutura 

encontrava-se corretamente dimensionada e capaz de suportar os esforços solicitantes de 

operação (ISQ, 2013). 

O cálculo de fadiga indicou que a estrutura, mesmo que submetida a carregamentos extremos e 

por tempo indeterminado (como por exemplo com grau de enchimento de 50%), não iria falhar 

por solicitações de fadiga, caracterizando assim vida infinita. Dessa forma, não foi identificada 

uma relação entre o dimensionamento do equipamento e a falha ocorrida no mesmo. E, ainda 

que tivessem ocorrido sobrecargas não previstas no sistema, os níveis de tensões desenvolvidos 

na estrutura do moinho de bolas indicam um fator elevado de segurança, que torna essa 

possibilidade improvável. 

A.2.4. Vibração 

A vibração excessiva em um equipamento pode ser danosa e levar a falhas. A engenharia 

estrutural avalia casos de vibrações em estruturas sob a ação de carregamentos dinâmicos. A 

análise dinâmica pode ser caracterizada por três aspectos fundamentais: os modos naturais de 

vibração, os fatores de amortecimento e as frequências naturais da estrutura.  

Neste estudo este item não foi aprofundado, haja visto que a Figura A.13 mostra que as 

vibrações no conjunto motor-redutor no período de janeiro a junho de 2012 estavam dentro de 

limites normais de operação (limite de vibração desejado: < 5mm/s) e que não houve 

interferência para a falha da estrutura. 
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Do gráfico da Figura A.13, pode-se observar que os pontos com valors zerados são provenientes 

de paradas e ou desarmes do equipamento. 

 
Figura A.13 - Vibração do conjunto redutor do moinho de bolas que falhou, mostrando histórico de seis meses 

de operação que antecederam a falha. Figura cedida pelo autor deste trabalho. 

 

 

 


