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RESUMO 

Neste trabalho foi averiguada a adequação do processo de esmaltação ao setor de fundição de 

panelas de ferro da cidade de Cláudio-MG, possibilitando a agregação de valor aos seus 

produtos. Para a execução da análise foi caracterizado o substrato metálico das panelas de ferro 

fundido com a aplicação de revestimento cerâmico esmaltado, assim como o ferro fundido 

utilizado na produção de produtos destinados à cocção de alimentos fabricados no pólo de 

fundição de Minas Gerais. Foi avaliado também o perfil topográfico do metal base e as 

características morfológicas de panelas esmaltadas e de panelas de ferro fundido da região do 

centro-oeste de Minas Gerais. As propriedades físico-químicas do substrato metálico foram 

analisadas através de microscopia ótica (MO) e espectrometria de emissão ótica (OES), a 

análise da superfície metálica foi avaliada através do ensaio de molhamento. Para a análise 

morfológica dos produtos foi utilizado o modelamento 3D. Os resultados indicaram que o 

substrato metálico utilizado nas panelas esmaltadas é o ferro fundido cinzento, assim como nas 

panelas produzidas em Cláudio-MG, no entanto, a morfologia da grafita é diferente entre os 

modelos e amostras analisadas, sendo que nestes produtos verifica-se a presença da grafita em 

maior quantidade em veios maiores. A análise química do ferro fundido mineiro apresentou 

grande variação dos elementos, principalmente com excesso de carbono na composição. Os 

valores dos ângulos de contato encontrados nas panelas esmaltadas foram inferiores aos valores 

das amostras locais, indicando dificuldade molhamento superficial para o ferro fundido do 

segundo grupo e consequente dificuldade de aplicação do processo de esmaltação. A análise 

morfológica das panelas adquiridas demonstrou que todos os modelos analisados possuem 

inadequações ou em relação ao raio mínimo indicado para a esmaltação, e/ou em relação à 

espessura mínima recomendada, e apresentaram ainda variações de espessura ao longo do 

perfil. Diante do que foi verificado durante o trabalho, foi possível concluir que as panelas de 

ferro fundido atualmente produzidas na cidade de Cláudio-MG não são adequadas ao processo 

de esmaltação. Ainda que eventualmente se consiga sucesso na aplicação do revestimento não 

é possível indicar que o resultado positivo se repetirá. Para que o processo se torne viável, do 

ponto de vista técnico, são necessárias adequações no processo de fundição e no produto a ser 

esmaltado. 

Palavras-chave: Esmaltação. Ferro fundido. Design de Produto. Artefatos de Cocção.  



"Artefatos de cocção em ferro fundido: Agregação de valor a partir do design e da seleção e aplicação de processos de revestimento 

cerâmico" 

Robert Luiz Gomes 

11 
 

 

REDE TEMÁTICA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS – UFOP / UEMG / CETEC 
Mestrado em Engenharia de Materiais  

ABSTRACT 

This work investigated the suitability of the enameling process to iron cookware foundry sector 

in the city of Cláudio-MG, allowing to add value to their products. To perform the analysis 

was characterized the metal substrate of cast iron cookware with the application of enamelled 

ceramic coating, as well as the cast iron used in the production of products destined for cooking 

foods manufactured in casting polo of Minas Gerais. It was also rated the topographic profile 

of the base metal and the morphological characteristics of enamelled cookware and cast iron 

cookware in the region of west-central of Minas Gerais. The physico-chemical properties of 

the metal substrate were analyzed by optical microscopy (OM) and optical emission 

spectrometry (OES), the analysis of the metallic surface roughness was evaluated using the test 

and wet test for morphological analysis of the products was used the 3D modeling. 

The results indicate that the substrate metallic used in enamelled pans is the gray cast iron, as 

well as the substrate metallic used in the pans produced in the Claudio-MG, however, the 

graphite morphology is different between models and samples analyzed, in those products was 

verified the presence of graphite in greater amounts in larger veins. Chemical analysis of cast 

iron presented large variations of the elements, particularly with excess carbon in the 

composition. The values of contact angles found in enamel pans were lower than the samples 

of local values, indicating difficulty wetting surface for the molten iron in the second group 

and the consequent difficulty of applying the enameling process. Morphological analysis of the 

pots acquired has shown that all the analyzed models have inadequacies or are above the 

minimum radius given for enameling, and / or in relation to the recommended minimum 

thickness, and presented thickness variations along the profile. Based on what was observed 

during the study, we conclude that the cast iron cookware currently produced in the Cláudio-

MG city here not suitable for enameling process. Although eventually get success in applying 

the coating can not indicate that the positive result will be repeated. For the process becomes 

viable, from a technical point of view, adjustments are needed in the casting process and the 

product to be enamelled. 

Keywords: Enameling; cast iron; product design; cookware artifacts.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Utilização de panelas para preparo de alimentos 

Segundo Diefenthaeler (2013) o ser humano é o resultado de uma seleção natural, tanto no que 

diz respeito à qualidade dietética quanto na eficiência na obtenção de alimentos, se 

diferenciando dos demais animais por ser capaz de controlar e usar o fogo para cozinhar. A 

capacidade de cozinhar proporciona não somente os benefícios nutricionais, mas também 

favorecem a comensalidade, hábito de se fazer refeições em companhia de outras pessoas. A 

cozinha e suas artes são uma ferramentas da nutrição, fazendo o complemento do desejo 

instintivo - o que é bom - com a necessidade fisiológica - o que é saudável (Mol, 2005). 

Para o mesmo autor, a utilização de utensílios para auxiliar na cocção de alimentos é 

considerada como a segunda revolução alimentar, sendo a primeira revolução o domínio do 

fogo, que foi procedido pela manipulação da cerâmica, propiciando a criação do utensílio que 

é utilizado até hoje em praticamente todas as culturas: a panela. Utensílios fabricados em pedra 

eram utilizados desde períodos pré-históricos, os egípcios antigos utilizavam cerâmica e metal 

para fabricação, os fenícios produziam seus objetos utilizados para o aquecimento dos 

alimentos em cerâmica, e, assim como os egípcios, os gregos fabricavam utensílios de uso 

residencial em metal e cerâmica. 

No Brasil um dos primeiros materiais utilizados para a produção de panelas foi a pedra sabão, 

ainda facilmente encontrada, principalmente no Estado de Minas Gerais, sucedido pelo ferro 

fundido e pelo alumínio, que atualmente é o material mais encontrado nas panelas nacionais, 

onde é comum, também, as panelas de aço inoxidável (Quintaes, 2004). 

As panelas de ferro fundido estão entre as mais populares, juntamente com as de alumínio 

fundido, sendo que, de acordo com Dias (2009), o aspecto rústico das panelas produzidas em 

ferro fundido é visto por alguns usuários de forma negativa, por alterar o sabor e a tonalidade 

dos alimentos, enquanto que outros usuários entendem que essa mesma situação torna a comida 

mais saborosa. O autor indica que a alteração do sabor dos alimentos ocorre devido à grande 

quantidade de ferro no material, resultando da migração deste para os alimentos durante o 

processo de cozimento e, portanto, sendo indicado o seu uso em casos de anemia ferropriva, 

que é definida pela baixa em quantidade ou em tamanho dos glóbulos vermelhos saudáveis. 

Por outro lado, alguns autores alertam para os riscos da utilização das panelas de ferro fundido. 

Siqueira (2006) considera o ferro como essencial para a vida, devido ao seu papel como 



"Artefatos de cocção em ferro fundido: Agregação de valor a partir do design e da seleção e aplicação de processos de revestimento 

cerâmico" 

Robert Luiz Gomes 

13 
 

 

REDE TEMÁTICA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS – UFOP / UEMG / CETEC 
Mestrado em Engenharia de Materiais  

catalizador das reações redox que ocorrem dentro das células, no entanto, alerta que justamente 

por ser altamente reativo, em grandes quantidades pode ser nocivo ao corpo humano, uma vez 

que diversas patologias, dentre elas doenças hepáticas e cardíacas, câncer, disfunções 

hormonais e diabetes, têm sido associadas ao acúmulo de ferro nas células e tecidos. Pinto 

(2009) questiona as complementações alimentares relacionadas ao ferro no organismo, seja por 

ingestão direta de suplementos ou por contaminação premeditada nos alimentos durante o 

preparo. O INMETRO determina que as partes metálicas que entram em contato com os 

alimentos não devem conter em sua composição chumbo, arsênio, cádmio, mercúrio antimônio 

e cobre, em valores somados superiores a 1% e que o limite individual de arsênio, mercúrio e 

chumbo não pode ser maior que 0,01%. 

Em produtos de cocção importados, produzidos em ferro fundido, verifica-se a aplicação de 

revestimento cerâmico, denominado esmaltação, tanto em produtos consolidados no mercado, 

casos de panelas produzidas por empresas francesas mundialmente reconhecidas, quanto em 

produtos similares provenientes da China, modelos facilmente encontrados no mercado 

brasileiro, onde também é possível verificar a presença de um fabricante nacional. 

1.1.1. Modelos Comuns 

Na preparação de alimentos existe uma grande variedade de objetos que são fundamentais e/ou 

que auxiliam nessa tarefa, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

INMETRO, denomina e define estes objetos, sendo que os utilizados para a cocção de 

alimentos, objeto deste trabalho, são os que seguem: 

Assadeira ou tabuleiro 

Utensílio para assar alimentos com ou sem grelha, podendo ser alta ou baixa. 

Bifeteira ou bistequeira 

Utensílio culinário, estriado ou liso, utilizado para preparar bifes ou bistecas. 

Caçarola e Caldeirão 

Utensílio com alça, com ou sem tampa, geralmente redondo, de largura e altura variáveis, 

utilizado para preparar alimentos. 

Bule, Cafeteira, Caneca, Chaleira, Fervedor e Leiteira 

Utensílio culinário utilizado para ferver e servir líquidos. 
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Cozedor a vapor e Cuscuzeira 

Utensílio utilizado para preparar alimentos no vapor. 

Espagueteira 

Utensílio perfurado utilizado geralmente para preparar massas. 

Frigideira 

Utensílio utilizado para fritar alimentos. 

Panela 

Utensílio com cabo, com ou sem tampa, geralmente redondo, de largura e altura variáveis, 

utilizado para preparar alimentos. 

Panela de pressão 

Utensílio utilizado para preparação ou cozimento de alimentos com pressão interna, projetado 

para ser utilizado em fonte externa de calor, com pressão de vapor (pressão normal de trabalho) 

compreendida entre 70 kPa e 120 kPa. 

Panquequeira 

Tipo de frigideira utilizada para preparar panquecas. 

Papeiro 

Tipo de panela utilizada para preparar papas e mingaus com ou sem bico. 

Pipoqueira 

Tipo de panela alta com tampa e haste giratória utilizada para o preparo de pipoca. 

Pudinzeira 

Utensílio culinário usado para preparar pudins através de aquecimento indireto sobre água 

quente em fonte direta de calor. 

Tacho 

Tipo de caçarola, com ou sem tampa, utilizado para preparar alimentos, como doces. 
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Torteira 

Utensílio utilizado para assar tortas. 

Wok 

Panela rasa e aberta, de fundo arredondado, usada para saltear carnes e verduras, largamente 

utilizada na culinária oriental. 

1.1.2.  Revestimentos Utilizados 

Atualmente é comum encontrar no mercado modelos de artefatos de cocção com aplicação de 

revestimento superficial, dos quais se destacam o PTFE (Poly(tetrafluoretileno)), mundialmente 

conhecido como Teflon®, e o revestimento cerâmico, objeto desse estudo. 

Revestimento Teflon® 

O termo teflon® é frequentemente utilizado para descrever o revestimento polimérico PTFE, no 

entanto, se trata de uma marca registrada pertencente a empresa americana DuPont. O 

revestimento PTFE proporciona aos produtos utilizados para a cocção de alimentos 

propriedades antiaderentes, simplificando a tarefa de cozinhar e lavar, possibilitando realizar 

frituras sem a utilização de óleos e/ou gorduras tornando as refeições mais saudáveis (Ikea, 

2011). 

De acordo com Mol (2005) a desvantagem da utilização desse tipo de revestimento está na 

exigência de cuidados específicos durante o manuseio e limpeza, uma vez que arranham com 

relativa facilidade, sendo recomendados pelos fabricantes o uso de colheres de madeira ou 

plástico e a limpeza com bucha macia sem a utilização de palhas de aço. O autor ressalta ainda 

que produtos de baixa qualidade podem liberar o revestimento (descascar) podendo contaminar 

o alimento. 

Esmaltação à porcelana 

De acordo com Chiaverini (1998), a esmaltação à porcelana consiste na aplicação de 

revestimento vítreo em substratos de aço, ferro fundido e alumínio, com o objetivo de melhorar 

a aparência superficial e conferir resistência à corrosão nesta superfície.  

A esmaltação de panelas de ferro fundido é um processo antigo e capaz de proporcionar ao 

produto melhor distribuição de calor, facilidade no processo de limpeza e ainda percepção 

estética diferenciada. Em seu trabalho, Dias (2009) demonstrou através do método de percepção 
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dos materiais por ela desenvolvido, denominado Permatus, que os usuários possuem grande 

aceitação das panelas esmaltadas, sendo que mais de 35% dos participantes disse que gostaria 

de experimentar ou de ter. Nenhum outro material obteve índices maiores, sendo que apenas as 

panelas de pedra sabão e de cobre obtiveram resultados semelhantes. 

1.1.3. Panelas de ferro fundido esmaltadas 

Como citado anteriormente a esmaltação de panelas de ferro fundido tem como objetivo agregar 

valor ao produto, seja na percepção estética, na assepsia, ou na distribuição de calor de forma 

homogênea, uma vez que as panelas de ferro fundido não esmaltadas esquentam mais 

rapidamente em alguns pontos (fundo da panela) o alimento ali posicionado está sujeito a se 

queimar antes que o calor seja distribuído nas outras áreas da panela (Mol, 2005). 

O esmalte vítreo auxilia para que os alimentos não grudem na panela durante o preparo e para 

que elementos do material base, ferro fundido, não migrem para o alimento. No entanto, a 

composição química da superfície que entrará em contato com o alimento não deve conter 

elementos como chumbo e cádmio, eventualmente encontrados em alguns revestimentos 

cerâmicos. O cádmio pode interferir e/ou substituir a absorção do ferro pelo organismo e o 

chumbo por sua vez, pode causar patologias no fígado, nos rins, no baço nos pulmões e nos 

ossos (Mol, 2005). 

1.2. O segmento de fundição em Minas Gerais 

A indústria de transformação vem sofrendo nos últimos anos com os efeitos da crise econômica 

mundial, sendo que, de acordo com Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (Mdic), a produção física nacional teve retração de 3,2% somente em 2014, e a 

indústria de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos, no qual se inserem as 

indústrias de ferro fundido, teve retração ainda maior, 9,8% também em 2014. O estado de 

Minas Gerais também seguiu a tendência nacional, registrando retração de 1,8% nos três 

primeiros semestres de 2014 enquanto que o país registrou retração de 2,9% no mesmo período, 

de acordo com dados da Fundação João Pinheiro. 

De acordo com dados do Governo Estadual, Minas Gerais conta com um parque industrial 

sólido, responsável por 30% do PIB do estado, e com destaques em setores importantes da 

economia brasileira: 
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 Maior produtor brasileiro de minério de ferro; 

 Maior produtor e exportador mundial de ferronióbio; 

 Maior produtor brasileiro de aço; 

 Maior produtor brasileiro e exportador de ferro gusa; 

 Maior produtor brasileiro de cimento; 

 Segundo polo automotivo do país; 

 Segundo polo de fundição do país. 

Também de acordo dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Minas Gerais – 

SEDE/MG, o segundo maior polo de fundição do país, em Ferro, Aço, Alumínio, Bronze, 

Chumbo e Estanho, foi responsável por uma produção de 1,7 milhão de toneladas em 2012, 

sendo que 56% da produção é destinada ao setor automobilístico, correspondendo a 33% da 

produção brasileira. 

Em Minas Gerais a indústria de fundição concentra-se nas regiões Central e Centro-Oeste, 

sendo que, assim como acontece no restante do estado, o setor automotivo é responsável por 

56% da produção total, seguido por peças de saneamento básico, equipamentos agrícolas, 

mineração, ferroviários e utensílios domésticos, segundo a FIEMG – Federação das Indústrias 

do Estado de Minas Gerais. O polo de fundição do Centro-Oeste mineiro é composto pelas 

cidades de Divinópolis, Itaúna e Cláudio, sendo esta última destaque nacional na produção de 

fundidos, contando com cerca de 60 indústrias que integram o Parque Industrial Paulino Prado, 

de acordo com dados da prefeitura municipal desta cidade. 

Além do setor automotivo, as empresas da cidade se destacam pela produção de móveis em 

alumínio, adornos, objetos decorativos e utensílios de cocção em ferro fundido, sendo que a 

maior parte é fabricado com sistema de produção arcaico, com características semi-artesanais, 

utilizando processo de moldagem manual em areia verde, e fusão da matéria prima em fornos 

do tipo cubilot1 - forno onde a carga metálica e o coque são aquecidos no mesmo recipiente -  

salvo o caso de poucas empresas que utilizam moldagem mecanizada. 

Quanto aos produtos fabricados nesta região percebe-se pouca diferenciação entre as empresas, 

sendo comum a prática da cópia de um novo lançamento. No caso das panelas de ferro fundido, 
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é comum as empresas produzirem o mesmo corpo da panela do concorrente, substituindo 

somente alças e cabos por modelos similares, em alterações pontuais. E em alguns casos, 

utilizando o mesmo desenho realizando somente a alteração da identificação do fabricante. 

Contudo, já existe por parte dos empresários uma consciência e desejo no sentido de 

encaminharem seus empreendimentos em direção ao desenvolvimento de produtos com maior 

valor agregado e focos de mercado mais definidos. Sobretudo nas empresas de maior porte, que 

visualizam nessa mudança de estratégia uma oportunidade para o enfrentamento do cenário de 

crise econômica que o país vem enfrentando.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Principal 

O objetivo principal deste trabalho é a caracterização do ferro fundido com aplicação de 

revestimento cerâmico esmaltado, utilizado em produtos destinados ao preparo de alimentos, e 

a verificação sobre a adequação do processo de esmaltação ao setor de fundição de panelas de 

ferro da cidade de Cláudio-MG. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Avaliação e caracterização de produtos de referência, fabricados em ferro fundido e 

esmaltados, em função do material base e também da interface deste com o revestimento 

cerâmico esmaltado. 

 Avaliação dos processos de fabricação, dos materiais e do design de panelas de ferro 

fundido e identificar os parâmetros necessários para a aplicação de revestimento 

cerâmico esmaltado. 

 Analise dos parâmetros relacionados ao processo de fundição do produto de referência 

e confrontação com os produtos similares fabricados em Cláudio-MG. 

 Verificação da adequação do material e do processo de fabricação das panelas de ferro 

fundido produzidas na cidade de Claúdio/MG, e indicação de possíveis adequações 

orientadas ao processo de esmaltação; 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Ferros Fundidos 

O ferro fundido está entre as ligas mais utilizadas no mundo, devido a suas características 

mecânicas e relativo baixo custo, com o processo de fundição é possível a obtenção de peças 

de geometria complexa (Guesser, 2011). Os tipos mais comuns são: ferro fundido cinzento, 

ferro fundido branco, ferro fundido nodular e ferro fundido maleável ou dúctil, tais 

denominações se devem a coloração de sua fratura (branco ou cinzentos), a forma da grafita 

(nodular), e comportamento mecânico (maleável), (Afonso, 2012). Um exemplo de estrutura 

típica de um ferro fundido cinzento, objeto desse trabalho, é demonstrada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Micrografia ferro fundido cinzento, flocos escuros de grafita estão em uma matriz de ferrita 

(Moonesan, et al. 2012) 

As ligas ferrosas com teores de carbono acima de 2,14% de carbono são chamadas de ferro 

fundido, no entanto, na prática, a maioria dos ferros fundidos contém entre 3,0 e 4,5% de 

carbono, em peso, além de outros elementos de liga e impurezas. Suas composições se tornam 

completamente líquidas em temperaturas consideravelmente mais baixas que os aços, entre, 

aproximadamente, 1150º e 1300ºC, o que faz com que sua obtenção seja relativamente mais 

barata, se comparada com o aço. (Callister, 2012). 

Segundo Colpaert (2008), ferros fundidos possuem em sua composição química teores de 

carbono acima de 2%, sendo que para maiores teores de carbono, grafita ou carbonetos 

primários são formados na solidificação, e à medida que o teor de carbono aumenta, a 

temperatura liquidus se reduz, fazendo com que estas ligas sejam mais facilmente fundidas. 

De acordo com Pagliuca & Faust (2011), ligas com quantidades superiores de 1,7% de carbono 

são denominadas como ferro fundido e ligas com valores entre 2,8 e 3,7% podem ser utilizadas 

para a aplicação de revestimento cerâmico, sendo que o mais recomendado são ligas contendo 
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entre 3,25 e 3,6% de carbono. Teores de carbono acima desses valores podem ocasionar 

defeitos, como a formação de bolhas na superfície revestida. 

O elevado teor de carbono e a presença quase sempre obrigatória de silício determina que as 

ligas de ferro fundido sejam consideradas como ternárias Fe-C-Si. Os dois fatores mais 

importantes, sob o ponto de vista estrutural do ferro fundido, são o teor de silício e a velocidade 

de resfriamento. De acordo com Palmeira (2005), os elementos que compõem a liga 

influenciam de diferentes maneiras na estrutura da liga, na sequência os elementos mais comuns 

serão apresentados, assim como a influência que cada um exerce na liga: 

− Carbono: como nos aços, é o elemento de liga básico; determina a quantidade de grafita que 

pode se formar (Palmeira, 2005), teores baixos de carbono favorecem a formação de ferro 

fundido branco e consequentemente teores mais elevados tendem a formar ferro fundido 

cinzento ou outra variedade grafítica (Colpaert, 2008), o aumento da quantidade de carbono 

resulta no aumento da dureza, retração e fragilidade do material (Pagliuca & Faust, 2011). 

− Silício: um dos efeitos do silício é modificar a composição do eutético (diagrama de equilíbrio 

binário). Por exemplo, com 2,30% de silício, o ponto eutético situa-se cerca de 3,60% de 

carbono. É o elemento grafitizante, ou seja, favorece a decomposição do carboneto de ferro 

(cementita – Fe3C) em ferrita e grafita; sua presença, independentemente do teor de carbono, 

pode fazer um ferro fundido tender para o tipo "cinzento" ou para o tipo "branco", com pouca 

ou nenhuma adição de Si o ferro fundido apresenta fratura branca (Palmeira, 2005; Colpaert, 

2008; Chiaverini, 1988). 

Se o silício não reduzir a cementita em quantidades superiores a 1,0%, tem o efeito de reforço, 

na medida que reduz a fragilidade, e tende a neutralizar o efeito de endurecimento do enxofre; 

melhora ainda a fluidez do ferro e evita o aparecimento de poços de escória e orifícios na 

fundição, embora seja relativamente caro é altamente essencial para a produção de ferros com 

boa qualidade, maleáveis e com grãos finos (Pagliuca & Faust, 2011). As adições de 14 a 17% 

de Si (muitas vezes acompanhada pela adição de cerca de 5% de Cr e 1% de Mo) torna o ferro 

fundido muito resistente a ácidos corrosivos, embora a resistência varia um pouco com a 

concentração de ácido (ASM International, 1998). 

− Manganês: tem efeito oposto ao do silício, isto é, tende a estabilizar a cementita e 

contrabalancear, de certo modo, o efeito do silício e o ferro fundido tende a resultar branco 

(Palmeira, 2005; Colpaert, 2008), a princípio sua função na liga seria de agente dessulfurante, 
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no entanto, por ser comum estar presente em excesso, atua como estabilizador da perlita, se 

opondo aos efeitos do silício (Chiaverini, 1988). Tem a tendência de reduzir as propriedades 

magnéticas do ferro (Pagliuca & Faust, 2011). 

− Fósforo: também estabiliza a cementita; sua principal ação é formar um composto de natureza 

eutética (carboneto de ferro e fosfeto de ferro) de aparência branca e perfurada, chamado 

"steadita" (Palmeira, 2005; Chiaverini, 1988). Facilita a produção de objetos com paredes mais 

finas e maior nível de detalhes, por aumentar a fluidez do metal líquido (Colpaert, 2008; 

Pagliuca & Faust, 2011). 

− Enxofre: De acordo com Chiaverini (1988) a presença de enxofre em teores normais, não 

tem ação significativa, enquanto que, Pagliuca & Faust (2011) destacam que seu teor nunca 

deve exceder 0,10 por cento, para não aumentar consideravelmente a dureza, fragilidade e 

contração da liga, se o teor de silício for inferior a um por cento, o enxofre não deve exceder 

0,06 por cento. 

Alguns outros elementos podem estar presentes na liga de ferro fundido, na forma de impurezas 

ou como aditivos, a Tabela 1 apresenta estes elementos e seus efeitos estruturais, assim como 

dos elementos discutidos acima. Como por exemplo o alumínio, Shayesteh-Zeraati, et al (2010), 

identificaram em seu trabalho que o aumento dos teores de alumínio na liga aumentam 

significativamente a microdureza da ferrita e da perlita, conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1. Influência do alumínio na dureza do ferro fundido (Shayesteh-Zeraati, et al, 2010) 

Liga Dureza Vicker (HV) Microdureza (ferrita) Microdureza (perlita) 

0,48% Al 305 157 301 

4,88% Al 377 230 350 

6,16% Al 411 274 362 

 

 

Os efeitos de cada elemento isoladamente foram apresentados acima, sendo que para o ferro 

fundido cinzento, o silício e o fósforo, além do carbono, são os que influenciam mais 

significativamente nas suas propriedades mecânicas (Chiaverini, 1988). Para possibilitar levar 
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em consideração os efeitos dos demais elementos nas transformações estruturais utiliza-se o 

conceito do “carbono equivalente”, que é determinado pela seguinte fórmula: 

𝐶𝐸 = %𝐶 +  
%𝑆𝑖

3
     (1) 

De forma mais precisa, considerando os efeitos do fósforo: 

𝐶𝐸 = %𝐶 +  
%𝑆𝑖+%𝑃

3
     (2) 

Tal equação indica que os teores de silício e de fósforos somados afetam as propriedades 

mecânicas da liga do mesmo modo que o carbono total, porém somente um terço (Chiaverini, 

1988; ASM International, 2008). 

Rudnev, et al (2003) descreve a fórmula do carbono equivalente de uma maneira mais completa, 

considerando também os teores de manganês e de enxofre: 

𝐶𝐸 = %𝐶 + 0,3(%𝑆𝑖) + 0,33(%𝑃) − 0,027(%𝑀𝑛) + 0,4 (%𝑆)  (3) 

Formação da grafita 

Como dito anteriormente o sistema ferro-cementita é de natureza metaestável, e o equilíbrio 

estável corresponde ao sistema ferro-carbono, ou seja, na decomposição de Fe3C em Fe e C, 

em forma de grafita, sendo que a distância entre os eutéticos estável e metaestável é de 7ºC 

(Vilela, 2010). A solidificação das ligas de ferro fundido é um processo de nucleação e 

crescimento da austenita, grafita e carbonetos, sendo necessário um superesfriamento para o 

início do processo termicamente ativo da nucleação (Kluge, 2004; Toledo, 2013). 

A grafita é resultado da decomposição da cementita proporcionada pela presença de silício, 

fórmula 4, normalmente retido no ferro no processo de produção, que além de favorecer a 

decomposição citada aumenta a resistência da ferrita no ferro fundido, permite uma fusão 

eutética com 2%-3,5% de carbono ao invés de 4,3%C para o sistema Fe-Fe3C. Em teores 

elevados (aproximadamente 2% de Si) o ferro fundido se grafitiza tão imediatamente que a 

cementita, Fe3C, nunca se forma (Van Vlack, 1984). 

𝐹𝑒3𝐶  
𝑆𝑖

 →  3𝐹𝑒 +  𝐶(𝑔𝑟)        (4) 
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Seu crescimento pode ser observado na Figura 2, a nucleação e crescimento da austenita ocorre 

na fase líquida, enquanto que abaixo da temperatura do eutético a grafita nucleia e cresce 

inicialmente sem nenhuma limitação até que encontre outras células que impeçam ou dificultem 

seu crescimento e consuma todo líquido. Quanto maior for a nucleação, menores serão as 

células e a grafita será mais bem distribuída na microestrutura (Colpaert, 2008) 

 

Figura 2 - Evolução esquemática de um ferro fundido durante a solidificação (COLPAERT, 2008) 

Stefanescu (2005) relata que outro fator de grande relevância na microestrutura é a quantidade 

de soluto, sendo que quanto maior for a sua concentração, maior será a tendência a formação 

de estruturas dendríticas (Figura 3). 

 

Figura 3 - Influência da quantidade de soluto na morfologia da fase sólida (adaptado de Stefanescu, 2005) 

A presença da grafita resulta em algumas características como (Colpaert, 2008): 

 Significativa variação de volume; 
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 Expansão em algumas etapas da solidificação; 

 Extraordinária condutividade térmica; 

 Auxilio no amortecimento de vibrações devido aos movimentos relativos entre a grafita 

e a matriz; 

 Lubrificante natural durante a usinagem. 

Tais alterações podem ser explicadas devido as suas propriedades, como a baixa densidade - se 

comparado com a das fases sólidas do ferro - sendo de aproximadamente 2,27 g/cm3 para a 

grafita e de 7 a 8 g/cm3 para a ferrita. A condutividade térmica da grafita varia entre 10-2000 

W/mK, de acordo com a sua orientação, enquanto que a ferrita apresenta condutividade térmica 

entre 30-80 W/mK, dependo da sua composição (Colpaert, 2008). 

A formação da grafita depende diretamente da velocidade de resfriamento e da presença de 

determinados elementos de liga. A Figura 4 demonstra o diagrama de equilíbrio para o sistema 

ternário Fe-Si-C para quatro teores diferentes de silício, sendo que a principal alteração se dá 

na composição do eutético. Quanto maior o teor de silício menor será o teor de carbono da liga 

eutética (Chiaverini, 1988) 

  

Figura 4 - Diagrama de equilíbrio metaestáveis Fe-Si-C para quatro teores de silício (Chiaverini, 1988) 
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3.1.1. Ferro fundido cinzento 

A denominação ferro fundido cinzento se deve à coloração acinzentada de sua fratura (Callister, 

2012; Chiaverini, 1988). Para Chiaverini (1988), as propriedades dos ferros fundidos cinzentos 

podem ser previstas em função da sua composição química, da forma como a grafita se 

apresenta e da espessura das peças. Colpaert (2008) relata que o ferro fundido cinzento se forma 

em condições de composição química e de velocidade de resfriamento propícias à solidificação 

do eutético de equilíbrio, formando-se a grafita. 

Segundo Callister (2012) o ferro fundido cinzento é amplamente utilizado, devido 

principalmente ao fato de estar entre os materiais metálicos mais baratos que existem, são muito 

eficientes no amortecimento de energia vibracional, possuem elevada resistência ao desgaste, 

alta fluidez na temperatura de fundição, o que auxilia na produção de geometrias complexas, 

além de apresentar baixa contração (Dias, 2011). 

Assim como a maioria dos materiais, o ferro fundido cinzento se expande quando aquecido e 

contrai quando resfriado, tal característica é de grande relevância no presente trabalho, tanto 

considerando a produção dos artefatos de cocção, quanto na utilização destes produtos. Uma 

vez que o revestimento cerâmico possui baixa contração, o material base não deve sofrer 

grandes alterações dimensionais em função da temperatura, a fim de evitar o aparecimento de 

trincas no revestimento. A variação dimensional em função da temperatura é dada da seguinte 

maneira: 

∆𝑙

𝑙0
=  𝛼𝑙∆𝑇        5 

Onde l0 representa o comprimento inicial e αl é denominado coeficiente de expansão linear 

térmica. No entanto, a expansão térmica ocorre em todas as direções de um corpo, alterando 

consequentemente seu volume, porém em muitos materiais esse valor depende da direção 

cristalográfica da qual é medido, pois são materiais anisotrópicos, enquanto que para materiais 

isotrópicos αv equivale a aproximadamente 3αl. A expressão correspondente é:  

∆𝑉

𝑉0
=  𝛼𝑣∆𝑇        6 

A expansão térmica é o aumento permanente em volume que ocorre em alguns ferros fundidos 

após a exposição prolongada a temperaturas elevadas ou após o aquecimento e arrefecimento 
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repetido cíclico. É produzida pela expansão que acompanha grafitização, expansão e contração 

na temperatura de transformação e de oxidação interna do ferro. Os gases podem penetrar na 

superfície do ferro fundido quente e oxidar a grafita, bem como o ferro e o silício. A ocorrência 

de fendas finas, ou "fissuras", pode acompanhar o aquecimento e o arrefecimento repetido ao 

longo do intervalo de temperatura de transformação por causa de tensões térmicas (ASM 

International, 2008). 

Determinados elementos de liga podem alterar significativamente o coeficiente de expansão 

térmica, e consequentemente as propriedades do material, como demonstrou em seu trabalho 

Moonesan, et al (2012), onde a adição de Mo, Cr, e Ni, alterou o limite de resistência a fadiga 

térmica de uma liga de ferro fundido cinzento, sendo o Mo o mais eficiente no aumento da 

resistência, conforme demonstrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Variação da resistência ao choque térmico (o número de ciclos de choque térmico a primeira grande 

rachadura do ferro fundido cinzento ligado) como uma função da percentagem de elementos de liga (adaptado de 

Moonesan, et al, 2012) 

 

Composição química 

O ferro fundido cinzento apresenta teores de carbono entre 2,5 e 4,0% em peso e de silício entre 

1,0 e 3,0%, As Tabela 2 eTabela 3 representam, respectivamente, a composição química 

generalizada dos ferros fundidos comuns (Chiaverini, 1988) e a composição química de acordo 

com norma ASTM, onde as classes determinam valores aproximados para limite de resistência 

à tração. 
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Tabela 2. Composição química dos ferros fundidos cinzentos (adaptado de Chiaverini, 1988) 

Elemento C Si Mn P S 

% 2,50 - 4,00 1,00 - 3,00 0,20 - 1,00 0,02 - 1,00 0,02 - 0,25 

 

Tabela 3. Classes de ferro fundido segundo ASTM 

Classe 

ASTM 

Limite 

resistência 

tração (MPa) 

Composição química (%) 

C Si Mn P S 

20 140 3,10 / 3,80 2,20 / 2,6 0,50 / 0,80 0,20 / 0,80 0,08 / 0,13 

25 175 3,00 / 3,50 1,90 / 2,40 0,50 / 0,80 0,15 / 0,50 0,08 / 0,13 

30 210 2,90 / 3,40 1,70 / 2,30 0,45 / 0,80 0,15 / 0,30 0,08 / 0,12 

35 245 2,80 / 3,30 1,60 / 2,20 0,45 / 0,70 0,10 / 0,30 0,06 / 0,12 

40 270 2,75 / 3,20 1,50 / 2,20 0,45 / 0,70 0,07 / 0,25 0,05 / 0,12 

50 340 2,55 / 3,10 1,40 / 2,10 0,50 / 0,80 0,07 / 0,20 0,06 / 0,12 

60 410 2,50 / 3,00 1,20 / 2,20 0,50 / 1,00 0,05 / 0,20 0,05 / 0,12 

 

De acordo com Chiaverini, (1988), o fósforo deve ser mantido o mais baixo possível e o enxofre 

deve ser controlado a fim de evitar a formação de FeS, através da adição de manganês que deve 

ser 1,7 vezes maior que o teor de enxofre, promovendo a formação de MnS. 

Segundo a ASM International (2008) quanto maior o limite de resistência, e consequentemente 

das classes 20 a 60, maiores serão as seguintes propriedades: 

 Resistência a temperaturas elevadas; 

 Capacidade de ser usinado com um acabamento fino; 

 Módulo de elasticidade; 

 Resistência ao desgaste. 
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De modo contrário, as seguintes propriedades decrescem com o aumento das classes de ferro 

fundido: 

 Usinabilidade; 

 Resistência ao choque térmico; 

 Capacidade de amortecimento; 

 Facilidade de fabricação com pequenas espessuras. 

A obtenção de ferro fundido cinzento ferrítico é interessante do ponto de vista comercial, por 

ser uma liga macia e facilmente usinável, e portanto, de baixo custo. Uma maneira de se obter 

a estrutura composta em sua maior parte de ferrita e grafita é aumentando lentamente a 

quantidade de silício, que como visto anteriormente, evita a formação de cementita, 

possibilitando a grafinitização a aproximadamente 700ºC (Van Vlack, 1984). 

Microestrutura 

A morfologia do ferro fundido cinzento apresenta a grafita em forma de flocos (Callister, 2012). 

De forma semelhante Chiaverini (1988) considera que a morfologia do ferro fundido cinzento 

possui uma parcela relativamente grande de carbono em estado livre – grafita lamelar – e outra 

parcela no estado combinado – Fe3C, sendo que a morfologia mais comum é a de lamelas, 

conforme Figura 6 (Colpaert, 2008). Segundo Serbino (2005) o acabamento superficial das 

peças é fortemente influenciado pelo tamanho e distribuição da grafita, sendo que quanto 

maiores e mais espessos, pior é o acabamento superficial. 

 

Figura 6 - Ferro fundido cinzento, com veios de grafita relativamente grandes. Inclusões não-metálicas também 

são visíveis. Sem ataque (Colpaert, 2008) 
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A microestrutura influencia fortemente nas propriedades mecânicas dos ferros fundidos 

cinzentos. Conforme apresentado anteriormente a presença de carbono livre ou grafita, a 

dimensão e distribuição dos veios, afetam profundamente as propriedades da liga, sendo que 

quanto maior sua quantidade, mais mole e menos resistente será o material (Chiaverini, 1988). 

Grafitas grossas são desejáveis em aplicações que requerem condutividade térmica e alta 

capacidade de amortecimento. Grafitas finas são desejáveis quando são necessárias as 

propriedades de tração máxima e um bom acabamento de superfície liso (ASM International, 

2008). 

Assim como a grafita, a microestrutura da matriz pode determinar algumas propriedades do 

ferro fundido cinzento, uma vez que um material que apresente uma matriz com predominância 

de ferrita possui melhor usinabilidade, porém com prejuízos em sua resistência mecânica e 

resistência ao desgaste. Enquanto que um material que apresente uma matriz tendo a perlita 

como constituinte predominante, apresentarão melhor resistência mecânica. E 

consequentemente um material onde ferrita e perlita se apresentem em proporções praticamente 

idênticas, possuirá dureza e resistência mecânica intermediárias (Chiaverini, 1988). 

Os fatores que influenciam na obtenção da matriz são: velocidade de resfriamento (que por sua 

vez é influenciada pela seção da peça e pela extração de calor pelo molde), e pela composição 

química do material (Serbino, 2005). 

A norma ASTM A247 classifica a forma da grafita em ferros fundidos cinzentos em cinco tipos, 

de acordo com a forma e orientação dos veios, as Figura 7 a Figura 11 representam as cartas 

comparativas da norma: 

 

Figura 7 - Grafita tipo A (ASTM A247). 
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A grafita tipo A (ASTM A247) apresenta veios com orientação aleatória, encurvados, às vezes 

bifurcados. Quando apresenta tamanho uniforme de lamelas é em geral associada às melhores 

propriedades mecânicas e utilizada com frequência para aplicações de engenharia, obtida 

através de taxas de resfriamento moderadas e formada normalmente em ferros fundidos 

inoculados. É associada à ocorrência de bastante nucleação e a um superesfriamento pequeno 

a moderado com a solidificação próxima a temperatura do eutético de equilíbrio (Colpaert, 

2008). 

 

Figura 8 - Grafita tipo B (ASTM A247) 

A grafita tipo B (ASTM A247) apresenta veios com disposição radial em torno de núcleos. Está 

associada à baixa nucleação, com lamelas se formando inicialmente finas e suas dimensões 

aumentam com a progressão do crescimento. Por isso os núcleos são maiores (Colpaert, 2008). 

 

Figura 9 - Grafita tipo C (ASTM A247) 
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Os veios da grafita tipo C (ASTM A247) estão distribuídas entre veios grandes e quase retos e 

com pequenos veios comuns entre os veios grandes. Pode originar defeitos nas superfícies 

usinadas e comprometer a resistência mecânica da liga. Em geral, ocorrem em ligas de ferro 

fundido hipereutéticas quando há nucleação primária da grafita (Colpaert, 2008). 

 

Figura 10 - Grafita tipo D (ASTM A247). 

A grafita tipo D (ASTM A247) apresenta veios pequenos e curtos no espaço interdendrítico. E, 

assim como na grafita tipo E, suas grafitas finas são provenientes, em geral, do resfriamento 

rápido em condições de nucleação insuficientes, e podem comprometer a obtenção de uma 

microestrutura perlítica, embora a grafita fina seja favorável para a resistência mecânica. A 

grafita tipo E apresenta seus veios orientados de acordo com o espaço interdendrítico (Colpaert, 

2008). 

 

Figura 11 - Grafita tipo E (ASTM A247). 
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Taxa de resfriamento 

Segundo Colpaert (2008) a formação de grafita durante a solidificação é favorecida por 

velocidades de resfriamento mais lentas, sendo que o controle dessas velocidades é realizado 

em função das dimensões da peça e pelo material do molde de fundição. A Figura 12 apresenta 

esquema indicando o efeito da taxa de resfriamento sobre a temperatura de solidificação do 

eutético estável e do eutético metaestável. 

 

Figura 12 - Esquema indicando o efeito da taxa de resfriamento sobre a temperatura de resfriamento do eutético 

estável e do eutético metaestável em ferros fundidos (Colpaert, 2008) 

Seção das peças 

E por fim a seção das peças está intimamente ligado às propriedades mecânicas das ligas, uma 

vez que a velocidade de resfriamento determina a quantidade de carbono livre ou grafita 

presentes no material, sendo que seções maiores tendem a se resfriar mais lentamente que 

seções menores, favorecendo a formação de grafita e consequentemente de ferro fundido 

cinzento, enquanto que seções menores dificultam a formação de grafita, favorecendo a 

formação de ferro fundido branco ou mesclado. Os moldes utilizados na fundição também 

influenciam na velocidade de resfriamento e, consequentemente, na formação de grafita, 

moldes de areia tendem a se resfriar mais lentamente se comparados a moldes metálicos, e 

conforme dito, favorecem a formação de grafita (Chiaverini, 1988). 

Naturalmente ligas de ferro fundido com teores menores de carbono equivalente são menos 

suscetíveis à espessura da peça. Em ligas com menor teor de carbono equivalente, 3,3% em 

peso, a variação do limite de resistência à tração é de aproximadamente 110MPa para 
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espessuras de seção entre 12,5 e 125,0mm, enquanto que, para ligas com maior teor de carbono 

equivalente, 4,3% em peso, para a mesma variação de espessura, o limite de resistência à tração 

varia em aproximadamente 230MPa (Chiaverini, 1988). 

 

A Figura 13 representa a relação esquemática entre a taxa de resfriamento e a espessura da peça, 

obtida através de teste de fundição de cunhas, padronizado pela norma ASTM A367. 

 

 

Figura 13. Aspecto da fratura de uma cunha de ferro fundido (Colpaert, 2008) 

 

Os testes de fundição em cunha são eficazes também para a visualizar as alterações de 

propriedades mecânicas em função da espessura da peça, a Figura 14, relaciona a seção da peça 

com a dureza do ferro fundido. A partir da extremidade esquerda da curva ocorrem os seguintes 

constituintes metalográficos: A ponta da cunha é de ferro branco (uma mistura de carboneto e 

perlita) com dureza superior a 50 HR(c). A medida que o ferro torna-se manchado (mistura de 

ferro branco e ferro fundido cinzento), a dureza diminui drasticamente. Um mínimo é alcançado 

devido à ocorrência de grafita fina tipo D, que tem geralmente grandes quantidades de ferrita.  

(ASM International, 2008). 
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Figura 14. Efeitos da seção da peça com a dureza do ferro fundido (adaptado de ASM International, 2008). 

No entanto, considerar somente a espessura da parede pode não ser o suficiente para determinar 

a formação correta do ferro fundido cinzento, uma vez que o desenho das peças pode também 

influenciar na microestrutura do material. Conforme exemplo da ASM International (2008) 

embora uma placa de 300mm2 com de 6mm de espessura pode ser vertida classes de 50 e 25 de 

ferro, de acordo com a norma ASTM, a classe 50 não resultaria em ferro cinzento, porque a 

velocidade de resfriamento seria tão alta que os carbonetos seriam formados, sem o 

aparecimento da grafita. No entanto, é perfeitamente possível usar a classe 50 de ferro fundido 

cinzento para a cabeça de cilindro de motor diesel, por exemplo, que tem predominantemente 

6 mm de espessura de parede. Isto é possível porque a taxa de resfriamento, neste caso foi 

reduzido pelo "efeito de massa" resultante de núcleos fechados e a proximidade (muitas vezes 

menores do que 12 mm) de uma parede para a outra. 

É possível também obter paredes finas em peças de geometrias simples, como é o caso das 

panelas de cozinha, desde que a composição química favoreça o surgimento do carbono livre, 

como por exemplo ajustando a composição de silício ou com a adição de agentes inoculantes 

(ASM International, 2008). 

3.1.2. Ferro fundido cinzento e esmaltação 

As atuais práticas de esmaltação em metais são totalmente diferentes dos métodos precursores. 

Houve um direcionamento de pesquisas e desenvolvimentos nas décadas de 40, principalmente 

porque a indústria foi direcionada para produção em escala de peças de aço, voltadas à indústria 

de eletrodomésticos. No entanto, recentemente, mais uma vez a indústria voltou suas ações para 

a esmaltação através do processo úmido, aplicado em produtos de ferro fundido, como forma 

de incorporar novos benefícios aos seus produtos (Elliot, 1983). 
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A esmaltação, portanto, consiste em um processo de revestimento que confere uma proteção 

contra corrosão de uma peça, neste caso utensílios de cocção. O processo de esmaltação se 

baseia na fusão de fina camada de vidro sobre a superfície metálica que deve ser protegida. O 

esmalte, por ser um vidro, apresenta uma superfície dura e lustrosa, resistente à corrosão, riscos 

e manchas. Daí o seu emprego no revestimento de utensílios domésticos, obras de arte etc. 

Deve-se salientar que o termo esmalte (mais corretamente, esmalte vítreo ou porcelanizado) 

possui um significado diferenciado do das tintas de acabamento brilhante (Kopplin, 1995). 

A Figura 15 apresenta a microestrutura de um ferro fundido cinzento indicado para a aplicação 

de esmalte cerâmico antes do processo de revestimento e o mesmo material após a realização 

da queima do esmalte. Nota-se na Figura 15(a) que a microestrutura consiste principalmente de 

perlita com alguma ferrita livre, além de grafita e esteatita, enquanto que na Figura 15(b) o 

carbono está presente praticamente na forma de grafita, com quantidades muito pequenas de 

carbono combinado existente ao longo das placas de grafita, e a ferrita com inclusões de 

esteatita. 

 

Figura 15. Microestrutura de um ferro fundido cinzento. (a) Amostra retirada antes do processo de esmaltação, 

(b) amostra após o processo de queima do esmalte (adaptado de Pagliuca & Faust, 2011). 

3.1.3. Interface metal / revestimento 

A esmaltação inorgânica de materiais metálicos tem similaridades com sistemas de pintura ou 

outros processos de cobertura superficial. No entanto, a maior diferença está na adesão entre o 
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metal base e o revestimento que não pode ser facilmente removido mecanicamente do seu 

substrato metálico. Isso é possível em função das reações químicas ocorridas durante a queima 

que envolvem os ingredientes do esmalte e da superfície do metal (Gai, 2009). 

De acordo com Shieu (1999), a aderência do revestimento ao substrato é uma questão 

extremamente complexa e depende de diversos fatores, tais como pré-tratamentos do metal 

antes da esmaltação, composição química, e remoção de impurezas. Em seu trabalho, o autor 

demonstra que a exposição prévia do metal ao ataque químico em solução contendo níquel, cria 

pontos de ancoragem entre o esmalte e o metal, e que o ataque em solução contendo cobalto 

cria ainda mais pontos de ancoragem, conforme Figura 16. 

 

Figura 16 - Micrografia, seção transversal de interface esmalte / aço. (a) Sem ataque (b) ataque em solução 

contendo níquel e (c) ataque em solução contendo cobalto. (Shieu, 1999) 

Para a aderência completa do revestimento cerâmico é extremamente necessário a correta 

preparação da superfície metálica, com o objetivo de remover qualquer material indesejado, 

e/ou evitar a contaminação durante o processo de queima do esmalte, provenientes de sujeiras, 

lubrificantes e demais componentes utilizados para a proteção da superfície não acabada. 

De acordo com Gai (2009), na primeira fase do processo de queima, a superfície do metal oxida, 

havendo o molhamento somente de uma fina camada superficial pelo esmalte à temperatura de 

fusão (aproximadamente 600°C, variando de acordo com a composição). O óxido de ferro 

penetra através do esmalte; formando cristais “dendríticos” (em forma de ganchos). Assim, a 

superfície do metal se torna mais rugosa criando muitos pontos em forma de âncora (pontos de 

acoplamento), que são cobertos pelo revestimento fundido. Com o aumento da temperatura o 

processo de oxidação interna acelera, a porosidade superficial aumenta e a aderência do esmalte 

no metal é favorecida (Jedrzejczyk, 2008). 

Shieu (1999) concluiu em seu trabalho que a boa aderência está normalmente associada à 

presença significativa de pontos de ancoragem, sendo que o aumento da densidade desses 
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pontos de ancoragem pode ser favorecido por processos químicos ou mecânicos como aplicação 

de jato de areia, corrosão galvânica, dentre outros. 

Almeida (2005) considera que, em casos onde é necessário a completa aderência do 

revestimento cerâmico ao substrato metálico, uma camada metálica intermediária, conhecidas 

como MCrAlY (ligas metálicas onde o M pode ser Ni, Co e/ou Fe), atua no sentido de favorecer 

a oxidação superficial do metal, promovendo a ancoragem do revestimento na superfície do 

substrato. O autor defende ainda que o tratamento térmico de oxidação superficial também é 

importante para a interação metal / revestimento. 

A correta preparação da superfície metálica também é fundamental para a adesão ao 

revestimento, a Figura 17 demonstra a interação entre a camada intermediária e o substrato 

metálico e deste com o revestimento, onde não houve adequada remoção de impurezas da 

superfície, realizada através de limpeza manual com sabão neutro, água destilada e vapor de 

álcool isopropílico, enquanto que a Figura 18 demonstra a melhor interação promovida pela 

remoção mecânica de impurezas, através de lixamento, polimento e limpeza por ultra-som em 

banho de acetona (Almeida, 2005). 

 

Figura 17 - Fotomicrografia obtida por MEV da seção transversal de uma amostra (superfície polida sem ataque) 

evidenciando falta de adesão entre (a) substrato e camada de MCrAlY e (b) entre MCrAlY e camada cerâmica 

(Almeida, 2005). 
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Figura 18 - Fotomicrografia obtida por MEV da seção transversal de uma amostra (superfície polida e atacada 

com Fray) evidenciando a região da interface entre substrato e camada de MCrAlY (Almeida, 2005). 

Uma vez que a camada de ligação e a cerâmica possuem características químicas muito 

diferentes, a adesão também é comprometida. Para solucionar este problema, Almeida (2005) 

realizou um tratamento térmico para promover a oxidação controlada na superfície de MCrAlY, 

criando pontos de ancoragem que facilitam a interação do revestimento com o composto 

intermetálico. A Figura 19 demonstra a região de interface, a linha que existia entre as camadas, 

na amostra sem o tratamento térmico, desapareceu nas amostras que passaram por tratamento 

térmico antes da aplicação de revestimento cerâmico. 

 

Figura 19 - Fotomicrografia obtida por MEV da seção transversal de uma amostra (superfície de fratura), 

apresentando a região da interface entre MCrAlY e a camada cerâmica (Almeida, 2005). 
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Molhabilidade 

Segundo Mottin (2011) o ângulo de contato é utilizado para determinar se uma superfície é 

hidrofílica ou hidrofóbica, sendo que, quanto menor o ângulo de contato (Ɵ) maior é o 

espalhamento do líquido na superfície sólida, conforme demonstrado na Figura 20. O autor 

considera os seguintes critérios: 

 Para Ɵ = 0º, a superfície é totalmente hidrofílica; 

 Para 0º < Ɵ < 90º, a superfície é predominantemente hidrofílica; 

 Para 90º < Ɵ < 180º, a superfície é predominantemente hidrofóbica; 

 Para Ɵ = 180º, a superfície é totalmente hidrofóbica. 

 

Figura 20 - Ângulo de Contato e Molhabididade 

Conforme descrito acima o molhamento eficaz do substrato metálico pelo revestimento 

cerâmico fundido é fundamental para que acorra uma adesão satisfatória (LUZ, 2008). Para que 

o líquido penetre completamente nos sucos mais profundos é necessária maior energia, a Figura 

21 (Patankar, 2003) representa uma situação onde o líquido ainda não alcançou as partes mais 

profundas dos vales de uma superfície rugosa. Silva (2011) associa a dificuldade de 

molhamento de uma superfície com a alta rugosidade, o autor sugere que vales profundos em 

uma superfície agem como bolsões de ar, dificultado a penetração do líquido.  
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Figura 21 - Vazios formados nos sulcos antes do molhamento completo (adaptado de Patankar – 2003) 

3.2. Processo de Fundição 

O processo de fabricação conhecido como fundição, consiste basicamente no derramamento de 

um metal totalmente fundido na cavidade de um molde que possui a forma da peça desejada, e 

consequentemente, após a solidificação o metal assume a forma do molde. Três fatores são 

relevantes para a escolha do processo de fundição (Callister, 2012): 

- alta complexidade e/ou tamanho da peça acabada, inviabilizando outros processos de 

fabricação; 

- dificuldade de conformação por meio do trabalho a quente ou a frio de ligas específicas com 

ductilidade extremamente elevada; 

- viabilidade econômica em comparação a outros processos de fabricação; 

Existe uma ampla gama de opções de materiais e métodos de moldagem, alguns processos 

datam de vários séculos atrás, enquanto outros não existiam há duas gerações. A seleção de um 

processo correto, em uma aplicação específica, depende de fundição da liga, das tolerâncias 

dimensionais desejadas, da qualidade da carcaça, e do preço que o cliente está disposto a pagar. 

A maioria dos metais e ligas metálicas podem ser produzidos utilizando tanto os métodos 

antigos quanto nos mais recentemente descobertos. Existem, no entanto, limitações em alguns 

casos (ASM International, 2008). 

3.2.1. Matéria prima 

O controle da matéria prima para a fundição é de fundamental importância para a esmaltação, 

aços provenientes de sucatas podem ser utilizados somente em pequenas quantidades, sendo 

que, preferencialmente, devem ser utilizados lingotes de ferro com composição química 

apropriada. Em plantas fabris modernas a utilização da caracterização química e estrutural do 

metal é ferramenta importante para o controle da matéria prima e da qualidade final dos 

produtos fundidos (Pagliuca & Faust, 2011). 
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3.2.2. Tipos de fornos 

Os fornos utilizados para a fusão de metais e suas ligas podem ser do tipo cuba (cubilô), rotativo 

ou de cadinho e são classificados em função do tipos de aquecimentos empregado, sendo: 

- Fornos à combustível (carvão/coque, óleo combustível, gás natural); 

- Fornos elétricos (a arco, de indução, e de resistência elétrica). 

3.2.3. Moldagem 

Em função do material do molde, os processos de fundição podem ser classificados como: 

fundição em molde de areia, fundição em molde de cerâmica e fundição em molde metálico, 

ou então, classificados quanto ao reaproveitamento do molde, em descartáveis ou 

reaproveitáveis. Os moldes descartáveis podem ser do tipo molde de areia verde, que é o mais 

utilizado, ou moldes do tipo cera perdida, utilizado para fundição de precisão; enquanto que, os 

moldes permanentes são os fabricados em cerâmica e ligas metálicas (ASM International, 

2008). 

Moldes de areia 

Nesse tipo de processo a areia de sílica, seja ligado ou não ligado, é utilizada como o material 

do molde, é o material de moldagem mais comum entre todos. A areia tem a vantagem de ser 

amplamente disponível, barata, capaz de resistir às temperaturas elevadas envolvidas na maioria 

das ligas de fundição, e facilmente reutilizada. Além disso, ela não reage com a maioria dos 

metais e ligas metálicas, e pode ser misturada com argila, resina, ou compostos de silicato. 

Como os moldes de areia são permeáveis, o ar desprendido pelo metal quando entra no molde 

pode escapar-se através do molde (Callister, 2012; AST International, 2008). 

Existem dois tipos de moldes de areia, os moldes de areia ligados e os moldes de areia verde. 

Nos moldes de areia ligados, as partículas de areia são mantidas juntas por ligações químicas. 

As ligações que são desenvolvidos devem ser facilmente quebradas quando a peça fundida está 

sólida, de modo a que possa ser removida do molde. Os moldes de areia verde são os mais 

utilizados de todos os moldes de areia. Eles são feitos de areia, ligados por uma mistura de 

argila e água. Outros materiais podem ser adicionados à areia para controlar a força e evitar a 

penetração de metal. A areia é chamada de "areia verde", porque não é cozida ou queimada. 

Sua cor real é geralmente escura, acinzentada (AST International, 2008). 
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O molde, dividido em duas partes, é formado pela compactação da areia ao redor de um modelo 

que tem a forma da peça que se deseja fundir, em seguida é feita a separação das partes do 

molde e retirado o modelo, geralmente um sistema de canais de alimentação é incorporado ao 

molde para receber o metal líquido e acelerar o escoamento do metal fundido para o interior da 

cavidade, e minimizar defeitos de fundição internos (Callister, 2012). 

Alguns exemplos de peças fundidas em areia são: blocos de cilindros automotivos, hidrantes 

de incêndio e conexões de tubulações de grandes diâmetros. 

Moldes cerâmicos 

Na moldagem cerâmica, um agregado refratário fino é combinado com um aglutinante de 

silicato. As peças fundidas resultantes geralmente têm acabamento superficial muito fino e 

dimensões muito precisas. 

Na fundição de precisão, também chamado de processo de "cera perdida", uma pasta cerâmica 

é aplicada em torno de um molde, geralmente feito de cera, que endurece para fazer um molde. 

O modelo é removido, geralmente por calor, e a liga fundida é vertida para dentro do espaço 

anteriormente ocupado pelo modelo. Existem duas formas de fundição de precisão. Uma 

possibilidade é de que a mistura de cerâmica é vertida em torno do modelo de cera em um 

recipiente e em seguida endurecido. Outra possibilidade é a imersão de um modelo em uma 

pasta cerâmica, até que um invólucro de espessura suficiente seja formado em torno do modelo. 

Moldes metálicos 

Metais também pode ser utilizados como material de moldagem. Geralmente, os metais não 

ferrosos, como ligas de alumínio, ligas de zinco, e de cobre à base de magnésio, são utilizados 

como matrizes ou moldes para materiais de menor ponto de fusão. No entanto, o aço tem sido 

derramado com sucesso em matrizes de alumínio refrigerados a água. Nos Estados Unidos, 

quando o metal é vazado por gravidade para dentro de moldes de metal, o processo é 

denominado “moldagem permanente”, no resto do mundo, este processo é conhecido como 

“fundição por gravidade”. Quando é utilizada alta pressão para preencher a cavidade do molde, 

o termo usado nos Estados Unidos é "Die Casting"; no restante do mundo é denominado como 

“fundição sob pressão” (ASM International, 2008). 
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3.3. Design das peças fundidas 

O sucesso da produção de peças de ferro fundido cinzento depende da fluidez do metal fundido 

e da taxa de resfriamento, que é influenciada pela espessura da seção mínima e por variações 

da espessura. Seções finas tendem a possuir valores elevados de dureza, seções mais espessas 

tendem a produzir ferro fundido mais macio (ASM International, 2008). 

Para cada classe de ferro é recomendada uma espessura mínima para a peça a ser fundida, e o 

conhecimento dessa espessura, em função da composição química do ferro é de fundamental 

importância para quem projeta peça a ser fundida e para quem conduz a produção. A Tabela 4 

apresenta a espessura mínima da peça fundida e a sua classificação de acordo com a norma 

ASM A247. 

 

Tabela 4 - Espessura mínima de peças em ferro fundido (Adaptado de ASM International, 2008) 

Classe Espessura mínima (mm) 

20 3,2 

25 6,4 

30 9,5 

35 9,5 

40 15,9 

50 19,0 

 

Chiaverini (1986) relaciona a espessura mínima da peça a ser fundida com o processo de 

moldagem utilizado, segundo o autor as peças de ferro fundido cinzento fabricadas pelo 

processo de fundição em molde de areia devem possuir espessura mínima entre 3,176 e 

6,35mm, e as peças fabricadas em moldes metálicos devem possuir espessura mínima de 

4,76mm. 

Além da espessura da peça a variação de seção e a maneira que ela acontece, quando necessário, 

são fatores são de grande relevância no desenvolvimento de peças fundidas, buscando evitar o 

aparecimento de defeitos no produto final. Sempre que possível alterações de espessura devem 
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ser evitadas, mas quando essas são necessárias é importante que se evite cantos vivos 

(Chiaverini, 1986). A Figura 22 exemplifica as situações que devem ser evitadas e a maneira 

desejada para a mudança de espessura. 

 

Figura 22 - Concordância de seções em peças fundidas (Chiaverini - 1986) 

As peças devem possuir conicidade para que o molde saia facilmente do modelo, evitando que 

as paredes e quinas se quebre durante o processo de moldagem, para isso as paredes são 

inclinadas, em função do sentido de extração do molde, criando um ângulo de saída, conforme 

exemplificado na Figura 23. 

 

Figura 23 - Conicidade recomendada no projeto do modelo e confecção no molde (Chiaverini - 1986) 

De acordo com Pagliuca & Faust (2011) devem ser evitados raios pequenos quando houver 

curvatura na peça a ser esmaltada, uma vez que o esmalte tende a se afastar de pontas afiadas 
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devido a tensão superficial, sendo assim recomendado um raio mínimo de 4,82mm, conforme 

Figura 24. 

 

Figura 24 - Raio interno de curvas em peças fundidas (adaptado de Pagliuca & Faust - 2011) 

 

3.4. Revestimento cerâmico 

Esmaltes de porcelana são revestimentos vítreos aplicados principalmente para produtos ou 

peças em chapa de aço, ferro fundido, alumínio ou com o objetivo de melhorar a aparência ou 

de proteger a superfície do metal. Esmaltes de porcelana são distinguidos dos outros 

revestimentos cerâmicos sobre substratos metálicos, pela sua natureza predominantemente 

vítreas e os tipos de aplicações para as quais eles são utilizados. Estes revestimentos são 

diferenciadas de pintura por sua composição e propriedades de revestimentos inorgânicos. Eles 

são fundidos ao substrato metálico a temperaturas acima de 425°C (800°F) durante o processo 

de queima (Gai, 2009; ASM International, 2008). O acabamento esmaltado é o composto que 

compreende o esmalte vítreo e o metal base, desenvolvido quando o esmalte é fundido sobre e 

através do metal em uma ou mais camadas. 

Em seu trabalho, Gai (2009) relaciona os diferentes acabamentos superficiais em função da 

temperatura de processamento e as propriedades obtidas pelo processo de revestimento, 

conforme apresentado na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Propriedades de acabamentos de superfície (Gai, 2009) 

 Verniz 

Industrial 

Resina de 

Silicone 

Esmalte para 

Alumínio 

Esmalte para 

Aço 

Esmalte 

Cerâmico 

Temperatura de 

Processamento 

160ºC 220ºC 550ºC 820ºC 1050ºC 

Tempo de 

Processamento 

60 min. 30 min. 7 min. 5 min. 20-30 min. 

Dependência de 

Formato 

AA A AB C A 

Resistência ao Calor 140ºC 200ºC 350-400ºC 450-550ºC 600ºC 

Resistência à 

Abrasão 

D B A AA AA 

Resistência ao 

impacto 

AA A B BC C 

Resistência Química AB AB A AA AA 

 

 

Pagliuca & Faust (2011) dividem o revestimento cerâmico em três categorias: esmalte de 

cobertura terrosa, esmalte de cobertura branca e esmalte de cobertura colorida. Sendo que os 

esmaltes de cobertura terrosa possuem em sua composição a presença de argila (Tabela 6); os 

esmaltes de cobertura branca apresentam em sua composição opacificantes, como por exemplo 

o óxido de estanho (Tabela 7); e, finalizando, os esmaltes de cobertura colorida recebem  adição 

de óxidos corantes, como o óxido de zinco, óxido de titânio ou óxido de ferro (Tabela 8). 
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Tabela 6. Composição de esmalte cobertura terrosa (adaptado de Pagliuca & Faust, 2011) 

Componente % em peso 

Feldspato 23,8 

Bórax 33,3 

Quartzo 21,9 

Nitrato de sódio 11,4 

Fluorita 4,2 

Bentonita 3,9 

Óxido de cobalto 0,4 

Dióxido de manganês 0,7 

Óxido de manganês 0,4 

 

Tabela 7. Composição de esmalte cobertura branca (adaptado de Pagliuca & Faust, 2011) 

Componente % em peso 

Feldspato 25,0 

Bórax 25,5 

Quartzo 21,0 

Carbonato de sódio 3,0 

Nitrato de sódio 3,5 

Criolita 14,0 

Óxido de zinco 5,0 

Óxido de antimônio 3,0 

Bentonita 7,0 

Óxido de manganês 8,0 
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Tabela 8. Composição de esmalte cobertura colorida (adaptado de Pagliuca & Faust, 2011) 

Componente % em peso 

Feldspato 26,8 

Bórax 28,0 

Quartzo 22,0 

Carbonato de sódio 7,0 

Nitrato de sódio 4,0 

Fluorita 4,2 

Criolita 3,5 

Dióxido de Manganês 3,0 

Óxido de cobalto 4,0 

Óxido de ferro 1,5 

3.4.1. Métodos de Aplicação 

Os revestimentos cerâmicos podem ser aplicados em superfície metálica por via úmida ou seca, 

sendo que as mais comuns são: 

- Via úmida: aplicação por imersão, cobertura contínua, e spray; 

- Via seca: deposição de material, pintura eletrostática; 

3.4.2. Processos de aplicação 

A esmaltação pode ser realizada com a aplicação de uma única camada e uma única queima 

(1C/1Q), com a aplicação de duas camadas com duas queimas (2C/2Q), ou com a aplicação de 

duas camadas e uma queima (2C/1Q). No primeiro caso, uma única camada de esmalte deve 

conter as funções de fundente e cobertura, devendo ter assim: 

- cobrir a superfície do metal; 

- possuir boa aderência; 
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- proteger o metal de ataques químicos e físicos; 

- ter a aparência visual desejada; 

No entanto o processo 1C/1Q não é indicado para o material base desse trabalho, tendo em vista 

que o mesmo é indicado somente para aços descarbonizados e termicamente tratados, além da 

adição de níquel na superfície metálica antes da aplicação do esmalte, de modo que 

regulamentações ambientais estritas e constante aumento do custo energético, água e materiais 

químicos, tendem a inviabilizar tal método (Gai, 2009). 

O segundo processo, 2C/2Q, se caracteriza pela aplicação de uma camada de fundente, seguida 

pela sua queima e posterior aplicação de camada de cobertura e realização de nova queima. Tal 

processo é eficiente na interação entre o metal e o fundente, no entanto a interação entre o 

fundente e a cobertura e o gasto energético necessário para a realização de duas queimas é fator 

complicador para a adoção desse processo. 

Sendo assim o processo de aplicação em duas camadas e uma queima, caracterizada pela 

aplicação de uma camada de fundente sobreposta por uma camada de cobertura, antes da 

queima, se mostra como um processo mais apropriado para a esmaltação de ferro fundido, tendo 

em vista a boa aderência entre o fundente e o metal e o relativo baixo custo obtido na realização 

de uma única etapa de queima, ainda que a mistura de dois esmaltes possa ocasionar defeitos 

que devem ser evitados. 

3.4.3. Secagem 

Após a aplicação através de uma das técnicas descritas anteriormente, o esmalte deve ter sua 

água drenada, formando uma camada conhecida como “biscoito”, termo emprestado do 

processamento cerâmico que define o material cerâmico sem a presença de água, antes da 

realização da queima. Quando o “biscoito” é completamente seco, este pode ser tocado em 

processos manuais. 

A operação de secagem é realizada na faixa de temperatura entre 100 e 230ºC, sendo que a 

velocidade do ciclo é influenciada pela formulação do esmalte e atmosfera do trabalho, sendo 

que em diversos casos estes ciclos têm duração de aproximadamente 10 a 25 minutos. Essa 

etapa pode ser realizada através da manutenção das peças em prateleiras, até que sejam secas 

ou com a utilização de estufa (Pagliuca & Faust, 2011). 
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3.4.4. Queima 

A queima representa a última etapa do processo de esmaltação. A temperatura e o tempo de 

queima são característicos para cada formulação de esmalte. Porém, são necessárias algumas 

adaptações segundo o tipo de forno, a taxa de aquecimento, a espessura do metal e o formato 

da peça. Como a queima está associada a muitos processos químicos e físicos, desvios das 

condições ótimas de queima podem representar a deterioração das características do esmalte. 

As reações presentes na queima de fundentes e coberturas são descritas na Tabela 9. 

Tabela 9 - Reações presentes durante a queima de fundentes (Gai, 2009) 

Temperatura Superfície da Lâmina de Aço Camada do Esmalte Vítreo 

22ºC – 550ºC Oxidação do Ferro Desgaseificação do Biscoito e 

Decomposição de Matéria 

Orgânica 

550ºC – 720ºC Molhamento da Camada Oxidada e 

Desgaseificação 

Sinterização do Esmalte e Difusão 

do Na, Fe, Co e Ni 

720ºC – 860ºC Fase de Transição da Oxidação 

Galvânica e Formação de 

Dendritas 

Solução do FeO e FE3O4     

Dissolução da Argila               

Formação da estrutura de Bolhas 

 

Em seu trabalho Gai (2009) apresenta as reações que acontecem, de forma simultânea, durante 

a queima do esmalte para lâminas de aço, tais reações são semelhante às que acontecem no 

ferro fundido, sendo que as maiores diferenciações se dão em decorrência do elevado teor de 

carbono dos ferros fundidos e da maior porosidade deste em comparação ao aço. As reações 

são apresentadas a seguir: 

- oxidação do metal base; 

- derretimento do esmalte e amolecimento do metal base; 

- corrosão eletromecânica da superfície do metal base com forte formação de rugosidades; 

- dissolução da sílica nas argilas; 

- a água presente nos esmaltes oxida com o metal base formando hidrogênio; 
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- oxidação do carbono presente no metal base devido à presença dos óxidos metálicos do 

esmalte; 

- adsorção do hidrogênio pelo metal base; 

- desenvolvimento da aderência do esmalte no metal base. 

No caso de coberturas, são realizadas além das anteriores, as seguintes reações: 

- derretimento do esmalte cobertura sobre o esmalte fundente; 

- selamento da superfície da cobertura após a desgaseificação completa do metal base; 

- dissolução dos sais presentes nas argilas; 
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4. RECURSOS UTILIZADOS E METODOLOGIA 

4.1. Materiais 

Os matérias utilizados nos experimentos foram: 

Panelas Esmaltadas 

Para a realização dos experimentos foram adquiridas panelas esmaltadas que são facilmente 

encontradas no mercado nacional, sendo uma de marca tradicional originária da França, uma 

de marca menos reconhecida, proveniente da China, e outra de fabricação nacional. Uma vez 

que os produtos foram adquiridos diretamente no mercado, sem o conhecimento das empresas 

sobre a pesquisa, os nomes das mesmas serão preservados nesse trabalhos. 

A escolha de três marcas distintas busca avaliar situações diferentes em relação às panelas que 

são esmaltadas. A aquisição de panelas de cores diferentes visa a avaliação futura do 

revestimento cerâmico em trabalhos posteriores a este. Foram adquiridas em tamanhos 

diferentes devidos às oportunidades para a compra, o que não interfere nos experimentos. No 

entanto, o formato teve de ser aproximado para facilitar a avaliação e comparação da 

morfologia. 

a) Molheira Francesa 

Panela Molheira tamanho 18cm / 1,8 litros, fabricada em ferro fundido e esmaltada, Figura 25. 

Segundo o fabricante a molheira possui diversas funções, no que diz respeito às possibilidades 

de pratos que podem ser preparados e lados profundos para facilitar a mistura destes alimentos. 

 

Figura 25 - Panela molheira francesa - Imagem retirada do site do fabricante 
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b) Panela Chinesa 

Panela Multifunção 22cm, fabricada em ferro fundido e esmaltada, Figura 26. O revendedor 

indica que se trata de um produto durável e eficiente, com distribuição uniforme de calor em 

toda a superfície, produzidas com material de alta qualidade e podem ser utilizadas em fogões 

elétricos, a gás e cerâmicos. 

 

Figura 26 - Panela molheira chinesa - Imagem retirada do site do revendedor 

c) Panela Nacional 

Panela 14cm fabricada em ferro fundido e esmaltada, Figura 27. De acordo com o fabricante a 

panela esmaltada mantém as características de sabor do alimento e assegura as melhores 

condições de higiene, além de distribuição homogênea de calor e economia de energia. 

 

Figura 27 - Panela molheira nacional - Imagem retirada do site do fabricante 

Panelas de ferro fundido da cidade de Cláudio e região 

Para a realização dos trabalhos foram adquiridas três panelas de marcas diferentes, de empresas 

localizadas na cidade de Cláudio-MG e região. Assim como aconteceu com os produtos 

importados, o tamanho das panelas não foi padronizado, e somente o formato semelhante foi 
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considerado. Uma vez que os produtos foram adquiridos diretamente no mercado, sem o 

conhecimento das empresas sobre a pesquisa, os nomes das mesmas serão preservados nesse 

trabalhos, sendo denominadas com Fundição A, B e C, Figura 28 a Figura 30. 

a) Fundição A 

Caçarola com cabo e alça 16 FS-51.2. 

 

Figura 28 - Caçarola Fundição A (Arquivos de imagens do autor) 

b) Fundição B 

Caçarola alça e cabo de madeira nº16 ref. 123 

 

Figura 29 - Caçarola Fundição B (Arquivos de imagens do autor) 

c) Fundição C 

Caçarola 2,2 litros, cabo madeira, tampa de ferro cód. 0112 

 

Figura 30 - Caçarola Fundição C (Arquivos de imagens do autor) 
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Ferro fundido 

As amostras de ferro fundido foram disponibilizadas pela Fundição Libaneza, empresa situada 

na cidade de Cláudio-MG. Para a realização dos experimentos a empresa forneceu peças 

quadradas, dimensão dos lados 10cm e espessura de 5mm, produzidas juntamente com as 

panelas atualmente vendidas por ela, evitando-se que interferências provocadas por um controle 

diferenciado de matéria prima e processos. Para a realização dos ensaios foram retiradas 

amostras de três peças diferentes, escolhidas em embalagens diferentes, buscando avaliar 

possível condições diferentes de fundição. 

A escolha da Fundição Libaneza se dá em vista do interesse da empresa em inserir o 

revestimento cerâmico esmaltado em seus produtos. 
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4.2. Metodologia 

As etapas metodológicas foram divididas em oito passos (Figura 31) 

 

Figura 31 - Esquema da metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho. 

1º Passo

• Compilação de dados sobre os processos de fundição e esmaltação.
Recurso utilizado: levantamento bibliográfico

2º Passo

• Caracterização microestrutural do substrato metálico de panela de ferro 
esmaltada
Objetivo: Classificação da liga metálica utilizada em produto importado de referência
Recursos utilizados: Microscopia Ótica (MO)

3º Passo

• Caracterização química do substrato metálico de panela de ferro esmaltada
Objetivo: Determinação da composição de liga metálica compatível ao processo de 
esmaltação
Recursos utilizados: Espectrometria de Emissão Ótica (OES)

4º Passo

• Caracterização microestrutural do material utilizado nas panelas  de ferro 
fundido produzidas em Cláudio-MG
Objetivo: Classificação do ferro fundido para possível aplicação de esmalte cerâmico
Recursos utilizados: Microscopia Ótica (MO)

5º Passo

• Análise química do material utilizado nas panelas de ferro fundido 
produzidas em Cláudio-MG
Objetivo: Averiguação da composição da liga metálica das panelas produzidas nas empresas da região
Recursos utilizados: Espectrometria de Emissão Ótica (OES)

6º Passo

• Análise da superfície do material base
Objetivo: Averiguação das características topográficas do substrato metálico das panelas 
produzidas em Cláudio-MG e das panelas esmaltadas importadas
Recursos utilizados: Ensaio de Molhabilidade

7º Passo

•Análise morfológica das panelas de ferro fundido produzidas em Cláudio-MG
Objetivo: Averiguação das características morfológicas das panelas em relação aos 
processos de fundição e de esmaltação
Recursos utilizados: Modelamento 3D e Revisão bibliográfica

8º Passo

• Avaliação da aplicabilidade de revestimento cerâmico nas panelas de ferro 
fundido produzidas em Cláudio-MG
Objetivo: Inferência sobre o potencial de introdução do processo de esmaltação nos 
produtos da região
Recurso utilizado: Revisão bibliográfica
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4.2.1.  Obtenção e preparo das amostras para metalografia 

Para a retirada das amostras, foi realizado corte longitudinal das panelas importadas e nacionais 

(Figura 32 e Figura 33) a fim de dividi-las em duas partes iguais. Uma das partes foi destinada 

às análises morfológicas e a outra metade foi utilizada para a retirada das amostras para a 

caracterização microestrutural, química e topográfica do substrato metálico. 

 

Figura 32 - Panelas esmaltadas cortadas longitudinalmente (Arquivos de imagens do autor) 

 

Figura 33 - Panelas de ferro fundido nacionais cortadas longitudinalmente (Arquivos de imagens do autor) 
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Em seguida foi realizada a retirada das amostras em cortadora metalográfica de bancada, 

modelo COR80, marca Arotec S/A (Figura 34). Para evitar alterações na microestrutura do 

material, em função do aquecimento durante o corte, o procedimento foi realizado com a 

utilização constante de líquido de arrefecimento. 

 

Figura 34 - cortadora metalográfica de bancada, modelo COR80, marca Arotec S/A 

Após o corte transversal das amostras, foi feito o embutimento em resina de poliéster (Figura 

35) e a preparação metalográfica por métodos convencionais; iniciando com o desbaste em 

desbastadora elétrica com cinta de lixa grão 80 e lixa grão 100, seguido pelo lixamento manual 

a úmido utilizando lixa d’água, com a redução do grão na seguinte sequência: 180 – 240 – 320 

– 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200, sendo que a cada troca de lixa as amostras foram rotacionadas 

90º. Em seguida foi realizado o polimento em politriz rotativa com a utilização de alumina em 

suspensão 1µm e, por fim, com a utilização de pasta de diamante 1µm e 0,25µm (Figura 36). 
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Figura 35 - Preparação das amostras para embutimento 

 

 

Figura 36 - Amostras embutidas e polidas 



"Artefatos de cocção em ferro fundido: Agregação de valor a partir do design e da seleção e aplicação de processos de revestimento 

cerâmico" 

Robert Luiz Gomes 

61 
 

 

REDE TEMÁTICA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS – UFOP / UEMG / CETEC 
Mestrado em Engenharia de Materiais  

4.2.2.  Obtenção e preparo das amostras para a análise química 

Assim como para as amostras utilizadas na metalografia, foram retiradas amostras da panela 

em cortadora metalográfica constantemente arrefecida, seguido pelo desbaste com lixa de 

alumina grão 80 e disco de lixamento de carbeto de silício também grão 80. 

4.2.3.  Microscopia Ótica (MO) 

A microscopia ótica foi realizada em dois equipamentos diferentes, sendo que as amostras que 

não foram atacadas foram obtidas no equipamento marca Olympus modelo BX41M-Led, e as 

amostras atacadas foram obtidas em microscópio marca Pantec modelo MMI2000, a fim de 

investigar e comparar o ferro fundido quanto ao tipo de grafita e sua microestrutura para as 

panelas que foram esmaltadas e as produzidas na cidade de Cláudio-MG e região. 

As imagens apresentam diferenças de qualidade, isso ocorre uma vez que o equipamento 

utilizado para captar as imagens das amostras atacadas apresentava déficit de iluminação. Sendo 

assim, as imagens receberam tratamento para efetuar a correção, sendo ajustados a 

luminosidade e o contraste, com a utilização do software Adobe Photoshop CS5. Colpaert 

(2008) indica que o tratamento de imagens deve ser evitado, no entanto, quando necessário, 

correções de iluminação e contraste poderão ser efetuadas desde que não comprometam e/ou 

distorçam o resultado. As imagens originais podem ser observadas no Apêndice A. O 

laboratório onde foram obtidas as imagens sem ataque não possuía estrutura para o ataque 

químico, impossibilitando a realização de novas imagens. 

4.2.4. Espectrometria de Emissão Ótica 

A Espectrometria de Emissão ótica é uma técnica de análise amplamente utilizada pelas 

indústrias no controle da composição química de amostras sólidas. Nessa técnica os elétrons da 

amostra são excitados por uma centelha em uma atmosfera de argônio, a luz emitida é captada 

e mensurada pelo sistema ótico. Através da leitura do comprimento de onda é possível 

identificar os elementos da amostra. 

As análises foram realizadas no equipamento marca Oxford Instruments modelo Foundry-

Master Xpert, Figura 37. 
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Figura 37 - Espectômetro de Emissão de Ótica, marca Oxford Instruments modelo Foundry-Master Xpert 

Por não existir norma específica que determine os valores de cada elemento, relacionados ao 

processo de esmaltação, foram considerados os valores indicados por Pagliuca & Faust como 

referência para a composição química ideal e os limites aceitáveis para que o ferro fundido 

possa ser esmaltado. Os autores consideram que os elementos essenciais do ferro fundido são 

o ferro e o carbono, mas que elementos como silício, manganês, fósforo e enxofre afetam 

significativamente suas propriedades, apresentando os valores limites de cada elemento que 

compões uma liga de ferro fundido destinada ao material base do presente estudo, assim como 

os valores ideais para o mesmo, apresentados na Tabela 10. Os demais elementos presentes são 

considerados como contaminações que devem, sempre que possível, serem evitadas. 

Tabela 10 - Composição química do ferro fundido para fins de esmaltação (adaptado de Pagliuca & 

Faust, 2011). 

Elemento (%) C Si Mn P S 

Limite 3,25 – 3,60 2,25 – 3,00 0,45 – 0,65 0,60 – 0,95 0,05 – 0,10 

Ideal 3,25 – 3,35 2,50 – 2,60 0,45 – 0,60 0,60 – 0,70 <0,09 
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4.2.5. Molhabilidade 

Nas panelas esmaltadas foram escolhidas áreas planas em locais que não receberam 

revestimento, estes pontos estavam localizados na parte superior das panelas e/ou em suas 

respectivas tampas. Nas amostras fornecidas pela Fundição Libaneza foi escolhida a superfície 

plana onde não houve corte, ou seja, a superfície que esteve em contato direto com o molde e 

onde seria aplicado o revestimento cerâmico. 

Não foi realizada a avaliação da topografia da superfície das panelas produzidas pelas empresa 

da região de Cláudio-MG, uma vez que os produtos adquiridos se encontravam completamente 

pintados, o que interferiria nos resultados, uma eventual remoção da pintura também poderia 

causar interferência nos resultados. 

O teste foi realizado utilizando uma gota de 2,5µl. O ângulo de contato foi calculado pelo 

software Visiodrop Surface Energy 3. 

4.2.6.  Morfologia 

Para a análise morfológica das panelas as amostras foram fotografadas perpendicularmente ao 

corte realizado (Figura 38) e em seguida foi realizado o desenho do perfil com a utilização do 

software SolidWorks, versão 2012. Em função do corte realizado nas panelas ter sido feito 

manualmente, ocorreram alguns desvios durante o processo, sendo estes desvios averiguados e 

desconsiderados na reprodução do perfil, evitando que estes gerassem distorções na avaliação. 

Devido a variação entre os modelos das alças e dos cabos das panelas adquiridas, o 

prolongamento destes foram desconsiderados na avaliação, visando a melhor comparação entre 

as amostras. 
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Figura 38 - Perfil longitudinal das panelas analisadas. (a) Panela Esmaltada Francesa, (b) Panela Esmaltada 

Nacional, (c) Panela Ferro Fundido Fundição B, (d) Panela Esmaltada Chinesa, (e) Panela Ferro Fundido 

Fundição C, (f) Panela Ferro Fundido Fundição A 
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5. RESUSTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Caracterização do substrato metálico de panela de ferro esmaltada 

Inicialmente avaliou-se a microestrutura do material base das panelas esmaltadas, a fim de 

confirmar a hipótese de que se tratava de um ferro fundido e, em seguida, classificá-lo em 

função da morfologia da grafita. Posteriormente foi avaliada a sua composição química para 

averiguação de quais componentes estavam presentes e se a quantidade de cada um deles está 

coerente com o previsto na literatura, para que o ferro fundido possa ser esmaltado. 

Microscopia Ótica (MO) 

De acordo com Colpaert (2008) a morfologia característica do ferro fundido cinzento é 

composta por uma matriz, em geral composta por ferrita e perlita, e pela presença de grafita em 

forma de lamelas. Nas panelas esmaltadas estudadas foi possível observar claramente a 

presença de grafita lamelar, e, em todos os casos, a morfologia não apresentou grandes 

alterações ao longo da seção estudada, contudo, é possível observar que a distribuição da grafita 

se diferencia entre os modelos, sendo assim, classificados de forma diferente em função da 

norma ASTM A247. 

A panela produzida pela empresa francesa apresentou a predominância de grafita tipo B, Figura 

39, caracterizada pela presença de veios com disposição radial em torno de núcleos, a matriz é 

composta em sua maior parte por ferrita, e, em menor quantidade, por perlita. 

 

Figura 39 - Microscopia ótica panela francesa. (a) sem ataque, (b) com ataque nital 2% - ampliação 200X 

 



"Artefatos de cocção em ferro fundido: Agregação de valor a partir do design e da seleção e aplicação de processos de revestimento 

cerâmico" 

Robert Luiz Gomes 

66 
 

 

REDE TEMÁTICA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS – UFOP / UEMG / CETEC 
Mestrado em Engenharia de Materiais  

Na panela de fabricação nacional, é possível observar a predominância de grafita tipo A com 

incidência considerável de grafita tipo B. A matriz é composta por ferrita e perlita, em maior 

quantidade se comparada a amostra da marca francesa. 

 

Figura 40 - Microscopia ótica panela nacional. (a) sem ataque, (b) com ataque nital 2%  - ampliação 200X 

O modelo chinês, apresentou distribuição da grafita diferente das demais, com a presença de 

grafita do tipo D, veios curtos, e tipo E. A matriz é composta por ferrita e glóbulos de esteadita.  

 

Figura 41 - Microscopia ótica panela chinesa. (a) sem ataque, (b) com ataque nital 2%  - ampliação 200X 

O carbono livre, na forma de grafita, é um componente indesejado para a esmaltação, no 

passado acreditava-se que somente o ferro fundido branco, que possui pouca ou quase nenhuma 

grafita, poderia ser esmaltado, no entanto, atualmente é possível a aplicação de revestimento 

cerâmico esmaltado em ferro fundido cinzento, mas para isso deve-se evitar a presença de 

lamelas muito grandes, buscando favorecer a formação de perlita, controlando-se, além da 
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composição química, a seção das peças e a velocidade de resfriamento (PAGLIUCA & FAUST, 

2011). 

Nas panelas esmaltadas analisadas é possível observar que a marca francesa possui maior 

refinamento da grafita, sem grandes pontos de carbono livre, estes aparecem distribuídos na 

matriz em pontos menores se comparados ao modelo nacional e principalmente ao modelo 

chinês. Esse pode ser um dos fatores que justifica, no caso da panela chinesa, a facilidade com 

que o revestimento se desprendeu do substrato durante a preparação da amostra, de forma 

oposta ao ocorrido com a panela francesa. 

Análise Química 

A análise da composição química do substrato metálico utilizado nas panelas de ferro fundido 

cinzento apresentou os elementos esperados para o material, porém em quantidades distintas 

entre as marcas. As Tabela 11 a Tabela 13 apresentam os valores de cada elemento encontrado, 

sendo que os elementos representativos estão destacados conforme comparação aos valores de 

referência. 

A marca francesa foi a que apresentou a composição química mais próxima do ideal, o que 

pode confirmar a importância da correta composição química do metal, para uma boa aderência 

com o revestimento cerâmico, uma vez que, entre as três panelas esmaltadas analisadas 

apresentou maior dificuldade de remoção. 

A Tabela 11 apresenta a composição química do ferro fundido da panela francesa, nota-se que 

o único elemento representativo fora dos limites recomendados é o silício (Si), no entanto o seu 

valor está abaixo do recomendado, o que pode ser benéfico à esmaltação uma vez que se trata 

de um elemento grafitizante.  

Tabela 11 - Composição química Panela Esmaltada Francesa 

 Panela Francesa 

Elemento Fe  C ● Si ▼ Mn ● P ■ S ● Cr Mo Ni Al 

% 92,0 3,27 2,49 0,573 0,800 0,0924 0,0226 0,0110 0,0181 0,0019 

Elemento Co Cu Mg Nb Ti V W Pb Sn B 

% 0,0037 0,0294 0,0003 0,0276 0,0215 0,0087 <0,0050 <0,0010 0,0101 <0,0005 

Elemento Ca Ce Zr Zn Bi As Se Te Sb La 

% 0,0008 <0,0010 <0,0010 0,0012 0,0040 0,0081 <0,0020 <0,0010 <0,0050 <0,0050 

Legenda: 

▲  Acima do limite recomendado          ▼  Abaixo do Limite recomendado         ●   Dentro do Limite Ideal                                              

■  Dentro do Limite aceitável                            ×   Demais elementos não representativos para a esmaltação 
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A panela de fabricação nacional apresentou a quantidade de carbono próxima do limite máximo 

aceitável, silício abaixo do limite, assim como a panela francesa, quantidade elevada de 

manganês e quantidade inferior ao nível mínimo recomendado para o fósforo, o enxofre está 

dentro dos limites ideais. Estas diferenças entre os valores recomendados pode não ter sido 

prejudicial à esmaltação, uma vez que o baixo nível de silício e elevado nível de manganês 

agem como estabilizadores da perlita, compensando o nível de carbono próximo do máximo. A 

Tabela 12 apresenta os valores correspondentes de cada elemento. 

 

Tabela 12 - Composição química Panela Esmaltada Nacional 

 Panela Nacional 

Elemento Fe C ■ Si ▼ Mn ▲ P ▼ S ● Cr Mo Ni Al 

% 92,7 3,59 2,02 0,744 0,0221 0,0323 0,0180 0,0132 0,0071 0,0037 

Elemento Co Cu Mg Nb Ti V W Pb Sn B 

% 0,0010 0,642 0,0010 <0,0010 0,0048 0,0029 <0,0050 <0,0010 0,148 <0,0005 

Elemento Ca Ce Zr Zn Bi As Se Te Sb La 

% 0,0031 0,0029 <0,0010 0,0036 <0,0020 0,0053 <0,0020 <0,0010 <0,0050 <0,0005 

Legenda: 

▲  Acima do limite recomendado          ▼  Abaixo do Limite recomendado         ●   Dentro do Limite Ideal                                                                    

■  Dentro do Limite aceitável                            ×   Demais elementos não representativos para a esmaltação 

 

A panela da marca chinesa apresentou a maior diferença entre os valores recomendados e os 

valores encontrados, a quantidade de carbono estava acima da capacidade de medição do 

equipamento, que é de 4,5%, e, embora não seja possível precisar seu valor, tal medição é 

suficiente para a comparação com os valores desejados. 

Mesmo com a composição química fora do recomendado, Tabela 13, foi possível a aplicação 

de revestimento cerâmico esmaltado na panela, isso sugere que, ainda que a composição 

química do ferro fundido não seja adequada é possível a sua esmaltação. Essa situação pode 

sugerir que os valores de silício abaixo do limite e do manganês acima do limite agiram em 

direção oposta aos altos teores de carbono e enxofre, inibindo a liberação de carbono livre em 

quantidades maiores que as observadas na metalografia. 
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Tabela 13 - Composição química Panela Esmaltada Chinesa 

 Panela Chinesa 

Elemento Fe  C ▲ Si ▼ Mn▲ P ■ S ▲ Cr Mo Ni Al 

% 89,0 >4,500 1,77 0,708 >0,400 >0,120 0,0589 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

Elemento Co Cu Mg Nb Ti V W Pb Sn B 

% 0,0047 0,460  <0,0050 0,160 0,0699 <0,0050 0,0560   

Elemento Ca Ce Zr Zn Bi As Se Te Sb La 

%           

Legenda: 

▲  Acima do limite recomendado          ▼  Abaixo do Limite recomendado          ●   Dentro do Limite Ideal                                                                    

■  Dentro do Limite aceitável                           ×   Demais elementos não representativos para a esmaltação 

 

5.2. Caracterização do substrato metálico das panelas produzidas em Cláudio-MG e 

região 

As panelas de ferro fundido produzidas na cidade de Cláudio-MG e região, assim como as 

amostras de ferro fundido fornecidos pela Fundição Libaneza, foram submetidas aos mesmos 

testes que as panelas de ferro fundido esmaltadas, Microscopia Ótica e Análise Química. Os 

testes buscam comparar os substratos metálicos e inferir posteriormente, juntamente com as 

demais análises, sobre a possibilidade de esmaltação das panelas mineiras. 

Microscopia Ótica 

Assim como ocorreu nas panelas esmaltadas, o ferro fundido estudado nessa etapa é ferro 

fundido cinzento, e também, do mesmo modo que nas panelas revestidas, foi possível observar 

a distribuição diferente das lamelas de grafita entre as amostras produzidas em Cláudio-MG e 

destas para as três panelas analisadas anteriormente. 

As panelas fabricadas pela Fundição A e Fundição B apresentam morfologias semelhantes, com 

lamelas de grafita distribuídas principalmente entre o tipo A e o tipo B, com a ocorrência de 

alguns veios maiores de grafita, é possível ainda, visualizar alguns veios comuns ao ferro 

fundido cinzento tipo D. A matriz é composta em sua maior parte por perlita fina, com pouca 

presença de ferrita. 
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Figura 42 - Microscopia ótica panela Fundição A. (a) sem ataque, (b) com ataque nital 2% - ampliação 200X 

 

Figura 43 - Microscopia ótica panela Fundição B. (a) sem ataque, (b) com ataque nital 2% - ampliação 200X 

A distribuição da grafita, nas panelas produzidas pela fundição C, são do tipo A, havendo a 

incidência de grafita tipo D, e a sua matriz é composta de ferrita e perlita, sendo a primeira em 

quantidades superiores. 
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Figura 44 - Microscopia ótica panela Fundição C. (a) sem ataque, (b) com ataque nital 2% - ampliação 200X 

 

Os resultados obtidos pela microscopia ótica do ferro fundido fornecido pela Fundição 

Libaneza confirmaram que se trata de ferro fundido cinzento, conforme informado pela 

empresa, no entanto revelaram diferenças entre a morfologia das amostras de peças distintas, o 

que pode indicar variações durante o processo de produção. 

A amostra L01 é composta, em sua maior parte, por grafita tipo A, e com a presença de grafita 

do tipo B e alguns veios maiores similares aos existentes na grafita tipo C. A matriz é composta 

em sua maior parte por perlita fina, com pouca incidência de ferrita. 

 

Figura 45 - Microscopia ótica Libaneza L01. (a) sem ataque, (b) com ataque nital 2% - ampliação 200X 
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A amostra L02 apresentou a predominância de grafita tipo A, também com a ocorrência de 

veios semelhantes aos encontrados na grafita tipo C e sua matriz é composta por ferrita e perlita. 

 

Figura 46 - Microscopia ótica Libaneza L02. (a) sem ataque, (b) com ataque nital 2% - ampliação 200X 

A amostra L03 apresentou morfologia similar a amostra L01, no entanto, nota-se um leve 

aumento da grafita tipo B. Nota-se também a presença de ferrita e perlita na matriz, porém a 

primeira em quantidade maior se comparada a amostra L01. 

 

Figura 47 - Microscopia ótica Libaneza L03. (a) sem ataque, (b) com ataque nital 2% - ampliação 200X 

Análise Química 

Em todas as amostras, provenientes da cidade de Cláudio-MG e região, os teores de carbono 

estavam acima do valor máximo recomendado, o que pode ser um dos fatores responsáveis pela 

formação de veios maiores de grafita, em comparação com a maior parte dos ferros fundidos 

das panelas esmaltadas analisadas anteriormente, possíveis causas desse excesso podem ser a 
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falta de controle da matéria prima e/ou o tipo de forno utilizado, que na maior parte das 

empresas da região é do tipo cubilot, cujo coque utilizado pode elevar os níveis de carbono. 

A amostra da Fundição A apresentou níveis de carbono acima do recomendado (Tabela 14), 

assim como de enxofre, que colabora para o aumento da dureza e fragilidade do metal, a 

quantidade de silício está dentro dos limites aceitáveis, no entanto, este pode favorecer a 

decomposição do carboneto de ferro em ferrita em grafita, uma vez que o manganês está dentro 

dos valores recomendados e o fósforo em quantidade inferior ao mínimo aceitável, estes dois 

elementos agem de maneira oposta ao silício, sendo estabilizadores da perlita. 

 

Tabela 14 - Composição química Panela Fundição A 

 Fundição A 

Elemento Fe C ▲ Si ■ Mn ● P ▼ S ▲ Cr Mo Ni Al 

% 92,4 3,84 2,65 0,481 0,104 >0,150 0,0750 0,0129 0,0190 0,0016 

Elemento Co Cu Mg Nb Ti V W Pb Sn B 

% <0,0010 0,0874 <0,0003 0,0039 0,0144 0,0061 <0,0050 <0,0010 0,167 0,0044 

Elemento Ca Ce Zr Zn Bi As Se Te Sb La 

% 0,0007 0,0014 <0,0010 0,0023 0,0049 0,0045 <0,0020 <0,0010 <0,0050 <0,0005 

Legenda: 

▲  Acima do limite recomendado          ▼  Abaixo do Limite recomendado          ●   Dentro do Limite Ideal                                                                    

■  Dentro do Limite aceitável                           ×   Demais elementos não representativos para a esmaltação 

 

A Tabela 15, apresenta a composição química da amostra da Fundição B, nota-se que os valores 

são ainda mais desfavoráveis à esmaltação. 

 

Tabela 15 - Composição química Panela Fundição B 

 Fundição B 

Elemento Fe C ▲ Si  ■ Mn ▼ P ▼ S ▲ Cr Mo Ni Al 

% 92,5 3,92 2,43 0,434 0,107 0,141 0,112 0,0150 0,0373 0,0017 

Elemento Co Cu Mg Nb Ti V W Pb Sn B 

% 0,0022 0,142 <0,0003 0,0039 0,0096 0,0067 <0,0050 <0,0010 0,0195 <0,0005 

Elemento Ca Ce Zr Zn Bi As Se Te Sb La 

% 0,0008 <0,0010 <0,0010 0,0018 0,0051 0,0058 0,0037 <0,0010 0,0089 <0,0005 

Legenda: 

▲  Acima do limite recomendado          ▼  Abaixo do Limite recomendado          ●   Dentro do Limite Ideal                                                                    

■  Dentro do Limite aceitável                           ×   Demais elementos não representativos para a esmaltação 
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Tabela 16 - Composição química Panela Fundição C 

 Fundição C 

Elemento Fe C ▲ Si ■ Mn ● P ■ S ▲ Cr Mo Ni Al 

% 92,8 3,87 2,34 0,515 0,0981 >0,150 0,0177 0,0128 0,0032 0,0021 

Elemento Co Cu Mg Nb Ti V W Pb Sn B 

% <0,0010 0,0020 <0,0003 0,0037 0,0188 0,0090 <0,0050 <0,0010 0,0061 0,0015 

Elemento Ca Ce Zr Zn Bi As Se Te Sb La 

% 0,0006 0,0020 <0,0010 0,0010 0,0076 0,0037 <0,020 <0,0010 <0,0050 <0,0005 

Legenda: 

▲  Acima do limite recomendado          ▼  Abaixo do Limite recomendado          ●   Dentro do Limite Ideal                                                                    

■  Dentro do Limite aceitável                            ×   Demais elementos não representativos para a esmaltação 

 

 

Tabela 17 - Composição química Fundição Libaneza L01 

 Libaneza 01 

Elemento Fe C ▲ Si ▼ Mn ● P ▼ S ▲ Cr Mo Ni Al 

% 90,6 >4,50 1,81 0,566 0,139 >0,120 0,0157 <0,0050 <0,0050 <0,0050 

Elemento Co Cu Mg Nb Ti V W Pb Sn B 

% 0,0031 0,494 - <0,0050 0,0180 0,0067 <0,0050 <0,0050 - - 

Elemento Ca Ce Zr Zn Bi As Se Te Sb La 

% - - - - - - - - - - 

Legenda: 

▲  Acima do limite recomendado          ▼  Abaixo do Limite recomendado          ●   Dentro do Limite Ideal                                                                    

■  Dentro do Limite aceitável                           ×   Demais elementos não representativos para a esmaltação 

 

 

Tabela 18 - Composição química Fundição Libaneza L02 

 Libaneza 02 

Elemento Fe C ▲ Si ■ Mn ■ P ▼ S ▲ Cr Mo Ni Al 

% 92,4 4,01 2,47 0,623 0,166 >0,150 0,0221 0,0129 0,0062 0,0019 

Elemento Co Cu Mg Nb Ti V W Pb Sn B 

% <0,0010 0,0183 <0,0003 0,0023 0,0093 0,0087 <0,0050 <0,0010 0,0068 0,0010 

Elemento Ca Ce Zr Zn Bi As Se Te Sb La 

% 0,0008 0,0018 <0,0010 0,0013 <0,0020 0,0040 <0,0020 <0,0010 <0,0050 <0,0005 

Legenda: 

▲  Acima do limite recomendado          ▼  Abaixo do Limite recomendado          ●   Dentro do Limite Ideal                                                                    

■  Dentro do Limite aceitável                           ×   Demais elementos não representativos para a esmaltação 
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Tabela 19 - Composição química Fundição Libaneza L03 

 Libaneza 03 

Elemento Fe C ▲ Si ● Mn ● P ▼ S ▲ Cr Mo Ni Al 

% 92,5 3,86 2,57 0,585 0,176 >0,150 0,0204 0,0131 0,0057 0,0017 

Elemento Co Cu Mg Nb Ti V W Pb Sn B 

% <0,0010 0,181 <0,0003 0,0014 0,0095 0,0092 <0,0050 <0,0010 0,0068 <0,0005 

Elemento Ca Ce Zr Zn Bi As Se Te Sb La 

% 0,0008 0,0018 <0,0010 0,0012 0,0020 0,0041 <0,0020 <0,0010 <0,0050 <0,0005 

Legenda: 

▲  Acima do limite recomendado          ▼  Abaixo do Limite recomendado          ●   Dentro do Limite Ideal                                                                    

■  Dentro do Limite aceitável                           ×   Demais elementos não representativos para a esmaltação 

 

Ângulo de Contato (Molhabilidade) 

O espalhamento da gota durante os experimentos pode ser observados na Figura 48. Nas 

amostras retiradas das panelas esmaltadas o ângulo de contato é inferior se comparado com as 

amostras de ferro fundidas provenientes da cidade de Cláudio-MG, o que pode indicar maior 

dificuldade de penetração do esmalte fundido e consequente dificuldade de adesão ao substrato. 

 

Figura 48 - Medidas do Ângulo de Contato das panelas esmaltadas e das amostras de ferro fundido da Fundição 

Libaneza 

Morfologia 

A análise morfológica das panelas adquiridas demonstrou que todos os modelos analisados 

possuem inadequações ou em relação ao raio mínimo indicado para a esmaltação, ou em relação 

à espessura mínima recomendada, 3,2mm, e apresentaram ainda variações de espessura ao 

longo do perfil. Cada caso será demonstrado e discutido nas figuras a seguir. 
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Panela Francesa Esmaltada 

A panela esmaltada produzida na França não possui grandes variações de espessura, no entanto, 

as paredes laterais possuem espessura inferior ao recomendado para o ferro fundido Classe 20, 

Figura 49, o que não prejudicou a esmaltação da mesma, e também não foram observadas 

alterações na microestrutura do ferro fundido na amostra retirada para a análise metalográfica. 

O controle da velocidade de resfriamento é uma possível explicação para que a panela possa 

ser produzida com ferro fundido cinzento e paredes mais finas. 

O modelo apresentou ainda raios inferiores ao valor mínimo recomendado para a esmaltação, 

Figura 50, na parte externa da panela. Nestes locais observa-se que a camada de esmalte é mais 

fina, contudo, no interior da panela a morfologia favorece a aplicação do revestimento 

cerâmico, uma vez que o raio entre o fundo da panela e a parede lateral é de 19mm, no interior 

da panela não é possível observar partes que tenham menor cobertura do esmalte. 

 

Figura 49 - Reprodução do perfil da panela francesa - análise da espessura 

Menor espessura 
2,6mm 

Maior espessura 
12,3mm 
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Figura 50 - Reprodução do perfil da panela francesa - análise de curvatura 

 

Panela Nacional Esmaltada 

A panela de ferro fundido esmaltada produzida no Brasil possui poucos detalhes e variações ao 

longo de sua extensão, conforme pode ser observado na Figura 51, a peça possui ângulos de 

saída que facilitam o processo de moldagem e o processo de acabamento após a fundição. 

Somente nas bordas da panela a espessura da parede é inferior a recomendada e, assim como 

no modelo francês, houve grande variação de espessura ao longo da seção observada, sendo 

possível apontar duas causas prováveis para essa variação: o desenvolvimento do projeto e/ou 

do modelo sem a devida precaução quanto a variação de espessura ou a retirada de material 

durante o processo de acabamento de forma descontrolada. 

As curvaturas existentes na panela possuem raios acima do valor mínimo recomendado, tanto 

na parte interna quanto na parte externa, Figura 52. 
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Figura 51 - Reprodução do perfil da panela nacional - análise da espessura 

 

Figura 52 - Reprodução do perfil da panela nacional - análise de curvatura 

  

Menor espessura 
2,6mm 

Maior espessura 
13,4mm 
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Panela Chinesa Esmaltada 

A panela chinesa adquirida apresentou grande variação de espessura ao longo da seção, no 

entanto, não apresentou espessura menor que o valor mínimo recomendado. A espessura mais 

fina de parede está do lado oposto ao cabo, e a parede mais espessa localizada no início do cabo, 

Figura 53. 

Este modelo de panela possui um rebaixo na borda que serve para o encaixe da tampa, onde é 

possível visualizar em alguns pontos o substrato metálico abaixo da camada de esmalte, nestes 

locais o raio de curvatura está abaixo do valor mínimo recomendado, nos demais pontos não é 

possível observar, a olho nu, o metal base abaixo do revestimento, Figura 54. 

 

Figura 53 - Reprodução do perfil da panela chinesa - análise da espessura 

 

Figura 54 - Reprodução do perfil da panela chinesa - análise de curvatura 

 

Menor espessura 
3,2mm 

Maior espessura 
17,3mm 

Local onde é possível 
visualizar ao substrato 
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Panela de ferro fundido – Fabricante A 

A Figura 55 apresenta a seção transversal da panela de ferro fundido, produzida pelo Fabricante 

A, o modelo apresentou um pequeno ponto onde a espessura é levemente inferior ao indicado, 

mas como isso acontece somente em um dos lados, essa alteração pode ter ocorrido durante o 

processo de acabamento, após a fundição, Figura 55. A exemplo dos demais modelos de panela 

de ferro fundido produzidos na região de Cláudio-MG, apresenta os raios de curvatura, entre a 

base e as paredes laterais, dentro dos valores recomendados e nas proximidades das bordas raios 

menores que o indicado para a esmaltação, Figura 56. 

 

Figura 55 - Reprodução do perfil da panela da Fundição A - análise da espessura 

 

Figura 56 - Reprodução do perfil da panela da Fundição A - análise de curvatura 

  

Menor espessura 
3,1mm 

Maior espessura 
9,1mm 
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Panela de ferro fundido – Fabricante B 

A análise morfológica do segundo modelo de panela de ferro fundido indicou resultados 

semelhantes ao modelo produzido pelo Fabricante A, as paredes possuem espessuras adequadas 

à esmaltação e os raios das curvaturas não são satisfatórios nas proximidades da borda (Figura 

57), o raio da curvatura entre a base e as paredes laterais é menor que no modelo anterior, que 

favorece o sucesso da esmaltação, ainda que nesse segundo modelo os valores estão dentro dos 

recomendados, Figura 58. 

 

Figura 57 - Reprodução do perfil da panela da Fundição B - análise da espessura 

 

Figura 58 - Reprodução do perfil da panela da Fundição B - análise de curvatura 

  

Menor espessura 
3,9mm 

Maior espessura 
7,8mm 
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Panela de ferro fundido – Fabricante C 

A Figura 59 apresenta a seção transversal da panela de ferro fundido, produzida pelo Fabricante 

C, localizado na região de Cláudio-MG. Nota-se que o produto apresentou pouca variação de 

espessura no corpo da panela, exceto nas proximidades do cabo, o que indica a necessidade do 

aumento da espessura em função do esforço mecânico nesse local. Nas proximidades das bordas 

as curvaturas apresentam raios menores que o indicado para a esmaltação, Figura 60. 

 

Figura 59 - Reprodução do perfil da panela da Fundição C - análise da espessura 

 

Figura 60 - Reprodução do perfil da panela da Fundição C - análise de curvatura 

  

Menor espessura 
3,3mm 

Maior espessura 
10,7mm 
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6. CONCLUSÕES 

O presente trabalho buscou averiguar as características do ferro fundido utilizado na fabricação 

de panelas, na cidade de Cláudio-MG, e verificar a adequação do metal para a aplicação de 

revestimento cerâmico esmaltado. 

Muitos empresários da região têm buscado alternativas de diferenciação de seus produtos e 

assim se posicionarem de maneira mais competitiva no mercado, e uma das alternativas 

vislumbradas para alcançar esse objetivo é a esmaltação das panelas de ferro fundido. A 

esmaltação consiste na aplicação de revestimento cerâmico capaz de melhorar algumas 

características dos produtos como a distribuição de calor das panelas, facilidade de limpeza, 

atributos estéticos e perceptivos. 

Diante dos resultados obtidos através dos ensaios realizados para a caracterização do ferro 

fundido e dos produtos esmaltados, após as análises realizadas conclui-se que: 

1 – O substrato metálico utilizado nas panelas esmaltadas encontradas no mercado é, conforme 

previsto, ferro fundido cinzento. 

2 – A microscopia ótica das panelas esmaltadas apresentou microestruturas diferentes dentre os 

três fabricantes analisados, sendo que a matriz composta em sua maior parte por ferrita e com 

maior refinamento da grafita, predominantemente tipo B, está presente no modelo onde o 

revestimento cerâmico se manteve mais intacto durante a preparação das amostras. 

3 – As panelas produzidas em Cláudio-MG, assim como as amostras fornecidas pela Fundição 

Libaneza, possuem matriz composta em sua maior parte por perlita e veios largos de grafita, o 

que é desfavorável à aplicação de revestimento cerâmico esmaltado. 

4 – Através da análise da composição química foi possível verificar que é possível a esmaltação 

de ferro fundido mesmo com valores diferentes dos recomendados, conforme observado no 

modelo proveniente da China, no entanto, quando estes valores estão dentro do especificado, 

caso do modelo francês, a adesão do revestimento é maior. 

5 – As panelas produzidas em Cláudio MG apresentaram valores dos elementos representativos 

desfavoráveis à esmaltação, com teores elevados de carbono e silício, que embora esteja dentro 

do recomendado, deveria estar presente em menor quantidade, uma vez que se trata de elemento 

grafitizante, resultando assim em uma microestrutura com maior quantidade de grafita e com a 

presença de veios largos. 
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6 – A análise química das amostras fornecidas pela Fundição Libaneza também apresentou 

valores dos elementos representativos desfavoráveis à esmaltação, principalmente quanto ao 

carbono, apresentou ainda variação significativa entre as composições das amostras, pode-se 

concluir que a falta de controle da matéria prima e o processo utilizado para a fusão do ferro, 

forno tipo cublot, impossibilita o controle da composição química. 

7 – O teste de ângulo de contato mostrou que houve um aumento do caráter hidrofóbico do 

ferro fundido das amostras fornecidas pela Fundição Libaneza, sendo em uma das amostras o 

valor encontrado indicou o comportamento predominantemente hidrofóbico (90º <Ɵ < 180º) e 

outra amostra se aproximou dos valores predominantemente hidrofóbico. 

8 – Na análise morfológica das panelas esmaltadas foi possível observar que a preocupação 

maior está na parte interna dos produtos, onde há contato direto com os alimentos, sendo que 

na parte externa é possível observar raios de curvatura inferiores ao recomendado, justamente 

nesses pontos observa-se uma camada mais fina de esmalte. 

9 – Os modelos esmaltados apresentaram espessuras inferiores aos recomendados, no entanto, 

nesses pontos não é possível perceber diferenças no revestimento. Observou-se ainda que não 

há perfeita simetria no perfil, o que pode ser atribuído à retirada de rebarbas processo de 

acabamento. 

10 – As panelas de ferro fundido analisadas neste trabalho, produzidas na região de Cláudio-

MG, apresentaram pouca variação entre os modelos, o que também é observado em outros 

fabricantes não analisados nesse trabalho. A análise morfológica indicou que elas possuem a 

espessura mínima recomendada para a esmaltação na maior parte das panelas, com poucos 

locais com espessura inferior, o que pode ter sido causado por falhas no processo de 

acabamento, o que neste caso, não alteraria as propriedades do metal e não influenciaria na 

esmaltação. Os três modelos apresentaram raios mínimos inferiores ao recomendado, em todos 

os casos nas curvaturas próximas à borda, o que pode resultar em uma camada mais fina do 

revestimento cerâmico esmaltado nesses locais. 

Possível aplicação de revestimento cerâmico esmaltado nas panelas de ferro fundido 

produzidas em Cláudio-MG 

A aplicação de revestimento cerâmico é um processo de grande complexidade que demanda 

grande controle de todas as etapas, não só durante a esmaltação como também durante a 

fabricação dos produtos a serem esmaltados. 
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Diante do que foi verificado durante o trabalho, é possível concluir que as panelas de ferro 

fundido atualmente produzidas na cidade de Cláudio-MG não são adequadas ao processo de 

esmaltação. Ainda que eventualmente se consiga a aplicação do revestimento não é possível 

indicar que o resultado positivo se repetirá. 

Para que o processo se torne viável do ponto de vista técnico são necessárias algumas 

adequações no processo de fundição e no produto a ser esmaltado, tais como: 

 Controle rigoroso da matéria prima, com atenção especial à quantidade e a qualidade 

do ferro reciclado evitando-se a utilização de material em que não se tenha 

conhecimento da composição química; 

 Substituição do tipo de forno utilizado atualmente, cubilot, por forno elétrico, que 

permite maior controle da matéria prima; 

 Utilização de moldagem mecânica; 

 Utilização de moldes metálicos. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Após a realização deste trabalho foram observados outros fatores que influenciam na aderência 

do esmalte ao substrato metálico, diante desse quadro, dos resultados obtidos, e do interesse 

do autor em prosseguir com as pesquisas sobre o tema, são sugeridas as seguintes questões 

para trabalhos futuros: 

 Investigar e caracterizar o revestimento aplicado em produtos de cocção esmaltados, 

visando estabelecer parâmetros de comparação para com o levantamento bibliográfico 

realizado, bem como para estabelecer critérios de avaliação para um possível 

revestimento a ser desenvolvido; 

 Investigar a possibilidade de desenvolvimento de revestimento esmaltado adequado a 

realidade local das empresas de fundição da cidade de Cláudio-MG, com matéria-prima 

nacional e processo de aplicação compatível com o patamar tecnológico disponível na 

região; 

 Indicar as alterações necessárias no processo produtivo e no controle da matéria prima 

a serem implantadas nas empresas interessadas em implantar a tecnologia de esmaltação 

nos produtos de ferro fundido da região avaliada; 

 Investigar a viabilidade comercial e econômica da inserção de acabamento esmaltado 

nas panelas de ferro fundido mineiras; 

 Utilizar as informações adquiridas neste trabalho para desenvolver o design mais 

adequado para a aplicação do revestimento cerâmico esmaltado. 
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9. APENDICE A 

Imagens originais obtidas por microscopia ótica 

 

Figura 61 - Imagem Original Microscopia ótica panela francesa, com ataque nital 2% - ampliação 200X 

 

 

Figura 62 - Imagem Original Microscopia ótica panela nacional, com ataque nital 2% - ampliação 200X 

 

 

Figura 63 - Imagem Original Microscopia ótica panela chinesa, com ataque nital 2% - ampliação 200X 
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Figura 64 - Imagem Original Microscopia ótica panela Fundição A, com ataque nital 2% - ampliação 200X 

 

 

Figura 65 - Imagem Original Microscopia ótica panela Fundição B, com ataque nital 2% - ampliação 200X 

 

 

Figura 66 - Imagem Original Microscopia ótica panela Fundição C, com ataque nital 2% - ampliação 200X 
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Figura 67 - Imagem Original Microscopia ótica Fundição Libaneza L01, com ataque nital 2% - ampliação 200X 

 

 

Figura 68 - Imagem Original Microscopia ótica Fundição Libaneza L02, com ataque nital 2% - ampliação 200X 

 

 

Figura 69 - Imagem Original Microscopia ótica Fundição Libaneza L03, com ataque nital 2% - ampliação 200X 

 


