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RESUMO 

 

 

CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E PROPRIEDADES MECÂNI CAS EM 
PINOS PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA DE AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO 

E PINOS FUSÍVEIS DE LATÃO EM CHAVE DE ALTA TENSÃO  
 
 

Neste trabalho foi analisada a microestrutura e suas propriedades mecânicas dos 
pinos de transmissão mecânica das chaves seccionadoras Magrini Galileu, série 
MSM. O pino de transmissão é produzido em aço inoxidável AISI 420 e tratados 
termicamente e o pino fusível em latão ASTM C36000, comercialmente conhecido 
como Latão Corte Livre Americano. Durante a operação da chave seccionadora, 
pode ocorrer o rompimento do pino fusível e sua substituição passa a ser prioridade 
deixando para segundo plano a operação em curso realizada pela chave 
seccionadora. Os referidos pinos fusíveis estão localizados na região superior da 
chave seccionadora e instalados, portanto, do lado energizado da chave.Sua troca é 
demorada sendo uma manutenção de alto risco. O objetivo é a troca de posição entre 
os pinos de transmissão mecânicae o pino fusível, evitando que o técnico seja 
exposto ao lado energizado da chave durante a manutenção. As propriedades 
mecânicas foram estudadas pela caracterizaçãometalográfica, por microscopia 
óptica e M.E.V. (Microscopia Óptica de Varredura) e as propriedades mecânicas dos 
pinos foram obtidas por ensaio de tração, cisalhamento e dureza. Os ensaios 
laboratoriais mostraram que a tensão de cisalhamento do pino fusível de latão ASTM 
C36000 é 30% da tensão de cisalhamento do pino de transmissão em aço inoxidável 
AISI 420 endurecido por têmpera. Com esses resultados, a substituição pode ser 
feita com boa margem de segurança e o equipamentoopera corretamente, reduzindo 
o tempo de desligamento da chave e consequentemente da linha desenergizada. 

 

Palavras-chave:  Fusível mecânico, pino fusível, latão CLA, aço inoxidável, chave 
seccionadora. 

  



 

 

ABSTRACT  
 
 

MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION AND MECHANICAL PROPERTIES 
IN PINS FOR MECHANICAL TRANSMISSION OF MARTENSITIC STAINLESS 

STEEL AND BRASS PINS FUSES IN HIGH VOLTAGE SWITCH 
 
 

This work analyzed the microstructure and mechanical properties of mechanical 
transmission pins of the switchgear Magrini Galileo, MSM series. The transmit pin is 
manufactured of stainless steel AISI 420 and heat-treated and fuse pin in brass ASTM 
C36000, commercially known as Brass Cut Free American. During operation of the 
switchgear, there may be disruption of the fuse pin and its replacement becomes a 
priority leaving the background the ongoing operation conducted by the switchgear. 
These fuses pins are located in the upper region of the switchgear and installed 
therefore the key energized side. The exchange of the switchgear takes a long time 
and a high risk maintenance. The goal is to change positions between mechanical 
transmission pins and the fuse pin, avoiding that the technician be exposed to 
energized side key during maintenance. The mechanical properties were studied by 
metallographic characterization by optical microscopy, S.E.M. (Scanning Electron 
Microscopy) and the pin mechanical properties were obtained by strain, shear and 
hardness test. The laboratory tests showed that the shear stress of brass ASTM 
C36000 fuse pin is 30% of the shear stress pin transmission AISI 420 stainless steel 
hardened by temper. With these results, the substitution can be made with good 
safety margin and the equipment operates correctly, reducing the time to switch 
power off and consequently the de-energized line. 
 
Keywords: Mechanical fuse, fuse pin, brass AFC, stainless steel, disconnect switch 
key. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os seccionadores da marca Magrini, exercem papel importante para o 

Sistema Elétrico Interligado. Há um grande número em uso nas subestações de todo o 

país e correspondem bem às severas condições de trabalho a que lhes são impostas, 

dando robustez e confiabilidade cooperando de forma positiva na operação das 

subestações. 

Muitos desses seccionadores foram fabricados na década de 1960 e em 

virtude da idade destes equipamentos, tem-se algumas ocorrências com os 

secionadores. 

Entre as ocorrências mais comuns, está a ruptura do fusível mecânico, que 

existe para a segurança do equipamento, caso ocorra o travamento ou haja 

sobrecarga mecânica das partes móveis, o que, invariavelmente, obriga as equipes a 

priorizarem a troca desses dispositivos mecânicos de segurança, em detrimento da 

manutenção programada com antecedência. 

Estas trocas emergenciais, geralmente exigem que se libere a Barra da 

Subestação, na qual o seccionador está conectado, o que causa grande impacto na 

disponibilidade dos equipamentos das subestações, bem como interfere na economia 

das cidades onde estão instaladas estas seccionadoras. 

No sentido de buscar uma solução para minimizar os impactos das 

manutenções, em consequência da ruptura do fusível mecânico de segurança, foram 

realizados ensaios para encontrar o melhor material, com o mais adequado perfil e 

dimensões para a substituição do fusível mecânico, também chamado de pino fusível. 

As chaves seccionadoras são construídas utilizando isoladores cerâmicos 

que servem para isolação elétrica, colunas de sustentação e para transmissão de 

movimento de acionamento da chave. 

Estas chaves possuem características técnicas e dimensionais definidas 

pela NBR 7571 (2011), dispositivos elétricos que fazem parte do grupo denominado 

Equipamento de Manobra, que segundo definição da NBR IEC 62271-102 (2006), 

equipamentos de manobra são: “Dispositivos elétricos destinados a estabelecer ou 

interromper corrente elétrica, em um ou mais circuitos elétricos.” 

 Em sistemas de potência suas funções são estabelecer a união entre 

linhas de transmissão, geradores, consumidores e transformadores, separá-los ou 
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seccioná-los, além de servirem como proteção para todos os componentes elétricos 

contra a atuação perigosa de sobrecargas, correntes de curto-circuito e contatos a 

terra. 

Nas subestações, as chaves podem desempenhar diversas funções, sendo 

a mais comum a de seccionamento de circuitos por necessidade operativa ou por 

necessidade de isolar componentes do sistema, como equipamentos ou linhas de 

transmissão. Nesse último caso, as chaves quando se encontram abertas, para 

isolarem os componentes em manutenção, devem ter uma suportabilidade, entre 

terminais, às solicitações dielétricas e mecânica, de modo a assegurar que o pessoal 

de campo possa executar os serviços de manutenção com as condições adequadas 

de segurança. 

 Portanto é de grande importância que o sistema de segurança empregado 

neste equipamento, seja de alta confiabilidade para garantir o perfeito funcionamento 

e confiabilidade durante a operação e manutenção. 

O circuito que opera o fechamento e abertura da chave seccionadora 

Magrini Galileo série MSM, é acionado através de duas colunas isolantes, uma fixa e 

outra rotativa, que deve suportar as diversas formas de solicitações dielétricas, 

térmicas e mecânicas, de acordo com a especificação da chave e sem produzir muito 

ruído. 

Faz parte do sistema de segurança, o fusível mecânico instalado do lado 

energizado da coluna de porcelana rotativa(Figura 1), que é acionada por 

ummotorredutor, este elemento mecânico, também chamado de pino fusível, é 

responsável por proteger o sistema de acionamento do equipamento e a necessidade 

de troca deste componente requer o desligamento da rede e muito tempo de 

interrupção do fornecimento da energia elétrica causando grandes transtornos a 

população da área atingida. 
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(a) (b)             

Figura 1: (a) Acionamento simultâneo de três polos de uma chave seccionadora. (b) Lado superior do 

isolador rotativo com o pino fusível. Fonte: (a)Reis; (b) Autor 

 

Este dispositivo de segurança rompe por cisalhamento, quando submetido 

a uma carga excessiva, devido asobrecarga mecânica das partes móveis. 

O rompimento do fusível mecânico, invariavelmente, obriga as equipes de 

manutenção a priorizarem em caráter emergencial, a troca deste dispositivo, o que 

causa grande impacto na disponibilidade dos equipamentos das subestações. 

O grande número de chaves seccionadoras em operação, o tempo e o 

custo destas manutenções, motivaram o desenvolvimento desta pesquisa.  

Os estudos são direcionados para promover alterações na utilização 

destes fusíveis mecânicos, de forma a adequar o material metálico e assim reduzir o 

tempo de manutenção, aumentar a segurança durante a operação de troca dos 

mesmos sem prejuízo à segurança e operação normal da chave seccionadora e 

alcançar uma redução estimada de até 90% no tempo de troca dos pinos de 

cisalhamento, deixando a população protegida de apagões indesejados, devido ao 

rompimento do pino fusível. 
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1.1 Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho foia inversão de posição entre o pino fusível e o 

pino de transmissão mecânica das chaves seccionadoras de alta tensão Magrini 

Galileo, da série MSM. Para tanto foi realizada a caracterização metalúrgica e 

propriedades mecânicas dos materiais, para comparação de seus limites de 

resistência mecânica e projetar os perfis geométricos de ambos os pinos, viabilizando 

a inversão de posição entre eles. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1Chaves Seccionadoras 

 

 

NaFigura 2, são apresentados alguns dos modelos encontrados nas 

subestações controladas pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 

Paulista – CTEEP e que estampam a capa do manual destes seccionadores. Os dois 

seccionadores série MSM, são descritos pela ABNT 7571/06, como Abertura Vertical 

(AV) e Vertical Reverso (VR), já o fabricante os classifica como articulados e os 

descrevem como Em Linha (L) e Pantográfico (P), respectivamente. 

 

 
Figura 2:  Chaves seccionadoras Magrini Galileo.  Fonte: Manual Magrini Galileu CT 400-A 

 
A utilização das chaves passou a ser necessária para isolar e seccionar os 

circuitos, uma vez que os disjuntores por si só não permitem realizar essas funções. A 

partir daí, o uso das chaves nas subestações passou a ser obrigatório, inclusive tem 

sua obrigação descrita em norma, como por exemplo, ABNT, IEC e ANSI. 

As manutenções das chaves seccionadoras merecem igual atenção e para 

ALVES et al.(2002), existe a necessidade de se ter respostas rápidas para o 
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consumidor que tem se tornado cada vez mais exigente, tanto com relação ao tempo 

em que fica privado do fornecimento de energia elétrica, quanto em relação ao 

número de vezes que isto ocorre. 

Um sistema reparável opera sob uma política de manutenção que 

especifica reparos preventivos em tempos pré-determinados e reparos mínimos 

quando ocorre uma falha. O processo de Poisson não-homogêneo, é um modelo 

adequado para as falhas aleatórias que são tratadas por reparo mínimo. Assumindo 

um único tipo de falha e uma forma paramétrica para a função de intensidade deste 

processo, pode-se encontrar uma política ótima de manutenção preventiva que 

minimiza o custo médio por unidade de tempo. Uma situação envolvendo chaves 

seccionadoras de uma empresa de energia elétrica motivou os autores. Neste sistema 

existem dois tipos diferentes de eventos aleatórios, caracterizados por distintas 

causas de falhas. Uma política ótima de manutenção preventiva é obtida 

estendendo-se os resultados da situação envolvendo um único evento aleatório 

(SANTOS; COLOSIMO; MOTTA, 2007). 

A modelagem de sistemas de grande porte com o objetivo de análise de 

confiabilidade ou de risco de acidentes pode ser feita através dos grafos. Tais 

estruturas além de representar a topologia de uma rede, também, podem indicar a 

lógica de funcionamento, funções de controle do próprio sistema e a robustez das 

plantas. A partir dos históricos dos equipamentos é possível modelar as curvas de 

sobrevida de tais componentes e atribuir-lhes uma probabilidade de falha após um 

tempo t arbitrário. A utilização de tais técnicas na avaliação de risco torna-se uma 

importante ferramenta na tomada de decisões por parte dos responsáveis de sistemas 

que podem ser modelados como apresentado (CORDEIRO et al., 2010) 

As chaves seccionadoras, são dispositivos de chaveamento mecânico que 

asseguram, na posição aberta, uma distância de isolação de acordo com os requisitos 

especificados de acordo com a ABNT NBR 7571:2011 

Os equipamentos objetos desta pesquisa foram fabricados pela empresa 

Magrini Galileo em Bérgamo, na Itália, porém existem várias marcas e modelos 

diferentes destes. 

Para a seleção destes equipamentos, são considerados vários fatores: 

- Características de natureza térmica e elétrica, avaliando a capacidade de 

condução de corrente nominal, corrente de curto e suportabilidade as solicitações 

dielétricas; 
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- Características de natureza mecânica, considerando esforços devido as 

correntes de curto-circuito, ventos e intempéries; 

- Característica de instalação, definindo-se pelo uso interno ou externo das 

chaves. 

Segundo a ABNT NBR 7571:2011, os seccionadores são classificados por 

tipos construtivos como seccionador lateral (tipo AL-AC-DA), seccionador de 

operação vertical (tipo AV-VR-FC), seccionador de abertura lateral (tipo AL), 

seccionador de abertura central (tipo AC), seccionador de dupla abertura (tipo DA), 

seccionador de abertura vertical (tipo AV), seccionador vertical reverso (tipo VR) e 

seccionador de faca (tipo FC) (Quadro 01). 

 

Quadro 01: Tipos construtivos padronizados. Fonte: ABNT NBR 7571:2006 

Descrição Código Diagrama 

Abertura lateral AL 

 

Abertura central AC 

 

Dupla abertura DA 

 

Abertura vertical AV 

 

Vertical reverso VR 

 

Faca FC 

 

 



26 

 

Com a evolução dos modelos de subestação e a falta de espaço físico, as 

chaves foram sofrendo algumas modificações na sua construção, abrindo um ‘leque’ 

de diferentes tipos, modelos, materiais e tamanhos. (DUAILIBE, 1999). 

Essas limitações estão permitindo que as chaves, que somente eram 

utilizadas em ambientes com meio isolante a ar, utilizem como meio isolante outros 

elementos, permitindo a diminuição do seu tamanho e em alguns casos, sua 

integração com outros equipamentos.(SOARES, 2012) 

Um sistema elétrico de potência moderno é composto por um intrincado 

conjunto de usinas, linhas e subestações. Este sistema oferece aos consumidores 

grande confiabilidade e grande versatilidade de operação à empresa ou empresas 

que o operam. A seguir a descrição de alguns dos principais equipamentos de uma 

subestação: 

- Disjuntores:São dispositivos eletromecânicos que funcionam como 

interruptores automáticos, destinados a proteger uma determinada instalação elétrica 

contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. A sua 

função básica é a de detectar picos de corrente que ultrapassem o adequado para o 

circuito, interrompendo-a imediatamente antes que seus efeitos térmicos e mecânicos 

possam causar danos à instalação elétrica protegida. 

- Seccionadoras:São interruptores de desativação que tem a capacidade 

de interromper a energia para um circuito elétrico ou a um grupo de circuitos elétricos. 

As chaves seccionadoras, também chamadas de interruptores de desconexão, são 

usadas em uma grande variedade de configurações, e são empregadas como 

dispositivo de segurança que desenergizam circuitos elétricos para possibilitar o 

trabalho de manutenção de forma segura.  

- Barramentos:são condutores que interligam os equipamentos. Nas 

subestações os mais comuns são: aéreos (flexíveis), tubos de alumínio (rígidos). 

O controle dos equipamentos de subestações citados é feito por painéis 

localizados na sala de comando da subestação. Normalmente existe um operador 

responsável presente na sala de comando. A simulação do funcionamento de uma 

subestação pode trazer muitos benefícios à empresa, de modo que o operador desta 

subestação terá a oportunidade de passar por um treinamento específico, antes de 

começar a operar na subestação propriamente dita. (SLEIMAM; TEIXEIRA, 2000) 

O Programa de Manobras pode ser definido como o documento que 

contém o conjunto de tarefas que devem ser executadas para que uma condição de 
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impedimento seja atendida. 

Neste conjunto de tarefas constam também todas as ações necessárias 

para a liberação e normalização de equipamentos ou instalações. A condição de 

impedimento, que deve ser atendida nestas tarefas, pode ser definida como estado no 

qual o equipamento / instalação deve permanecer durante o período de realização dos 

serviços (de manutenção e/ou ensaios). 

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP, que 

apoia e colabora com esta trabalho, elabora e digita manualmente os Programas de 

Manobras que são inseridos no sistema PIO (Programa de Impedimento Operativo). 

Desta forma, a etapa de elaboração da sequência de manobras está sujeita a uma 

falha humana seja ela de natureza técnica ou de digitação. 

É importante salientar que as condições de impedimento só podem ser 

obtidas se as ações forem executadas exatamente como previstas no Programa de 

Manobras. Em outras palavras, a sequência de ações definida previamente deve ser 

obedecida para que a conclusão da operação, como um todo, possa ser obtida com 

sucesso. 

O objetivo básico de um sistema moderno é prover energia elétrica para 

seus clientes ao custo mais baixo possível e a um nível de risco aceitável. A avaliação 

do custo-risco deve ser uma aproximação apropriada na análise de riscos e dos 

fatores econômicos em um tratamento com base no valor monetário. (CORDEIRO et al., 

2010) 

No setor elétrico, pinos fusíveis podem ser encontrados nas chaves 

seccionadoras, são chaves que podem desempenhar nas subestações diversas 

funções, sendo a mais comum a de seccionamento de circuitos por necessidade 

operativa, ou por necessidade de isolar componentes do sistema (equipamentos ou 

linhas) para a realização de manutenção nos mesmos. (CARVALHO et al., 1995) 

 

 

2.2 Pino fusível 

 

 

 Pinos fusíveis mecânicos,são utilizados como dispositivos de segurança e 

devem romper caso haja sobrecarga. (HAAG et al., 2013). 

Fusíveis mecânicos são encontrados no eixo cardan de máquinas 
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agrícolas, onde a tomada de potência é responsável pelo acionamento de 

equipamentosque necessitam da potência do trator para girar seus órgãos ativos, 

como exemplopode-se citar as roçadoras, pulverizadores, distribuidores de 

fertilizantes,etc.(Figura 3) e recomenda-se utilizar sempre pinos fusíveis originais. 

(MONTEIRO, 2010). 

 

 

Figura 3: Em destaque: Pino fusível de máquinas agrícicolas, (a) Peça de reposição; (b) Peça instalada. 

Fonte: (a) Bandeirante Cardans Agrícolas; (B) Implementos Agrícolas JAN 

 

Na indústria petrolífera, pinos fusíveis são encontrados em mangotes 

transportadores de petróleo, onde os pinos fusíveis são fixados na junção dos 

acoplamentos(Figura 4), de formaque, após sua ruptura (caso solicitado) aciona o 

fechamento da válvula impedindo ofluxo de petróleo pelos mangotes.Desta forma, os 

pinos são projetados para romperem (pelo esforço trativo) em casode sobrecarga e/ou 

quando a pressão interna da tubulação alcançar um valor críticodeterminado. Sendo 

assim, a ruptura dos pinos é importante para prevenir que osmangotes rompam 

primeiro, causando o derramamento de petróleo em águasmarítimas, gerando 

impactos ambientais.(HAAG et al., 2013). 
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Figura 4: Pinos fusíveis em acoplamento de mangote transportador de petróleo. Fonte: Jefferson Haag 

 

São utilizados também na construção de aviões como pino fusível no pilone 

(pilone é a peça que une o motor a asa –Figura 5). Em caso de pouso do avião sem o 

trem de pouso, a primeira região do avião a tocar o solo seria o motor, que pode levar 

a incêndios e explosões, uma vez que ali estão o motor e o combustível no interior das 

asas. Sendo assim, para evitar o toque do motor preso à asa com o chão, em caso de 

pouso sem o trem de aterrissagem, omotor deve se soltar do restante do avião antes 

que ele toque o chão. O responsável pela ejecão do motor são os pinos fusíveis de 

aço 13-8.(MORENO; ISHIKAWA, 2013) 

 

 

Figura 5: O pino fusível instalado no pilone do avião. Fonte: Rômulo Fernandes Moreno. 
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No setor elétrico, pinos fusíveis podem ser encontrados nas chaves 

seccionadoras, são chaves que podem desempenhar nas subestações diversas 

funções, sendo a mais comum a de seccionamento de circuitos por necessidade 

operativa, ou por necessidade de isolar componentes do sistema (equipamentos ou 

linhas) para a realização de manutenção nos mesmos. (CARVALHO et al., 1995) 

O pino fusível das chaves seccionadoras (Figura 6) é um dispositivo 

mecânico de segurança contra problemas no acionamento da chave durante a 

operação de abertura ou fechamento do circuito e o rompimento deste dispositivo 

mecânico, provoca a interrupção no fornecimento de energia da rede em que estiver 

instalada a chave, obrigando o acionamento urgente da equipe de manutenção. 

 

 
Figura 6: Pino fusível na chave seccionadora. Fonte: Autor 

 

 

2.3 Aço inoxidável martensítico 

 

 

A importância de aços inoxidáveis para a nossa sociedade é vividamente 

demonstrado pela plenitude de aplicações que dependem de seu uso. Estas 

aplicações vão desde utensílios de cozinha e móveis, como os mais sofisticado 
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veículos espaciais(LULA, 1986). A onipresença dos aços inoxidáveis em nossa vida 

diária torna impossível enumerar todas as suas aplicações. No presente trabalho, a 

aplicação do aço inoxidável martensítico como pino de transmissão de força na chave 

seccionadora, é de fundamental importância. 

Estes aços, após resfriamento rápido de alta temperatura, mostram uma 

estrutura caracterizando alta dureza e fragilidade, denominada martensítica (Figura 7), 

contém de 12% a 14,5% de cromo e 0,15% a 0,45% de carbono e podem atingir 

diversos graus de dureza pela variação das condições de aquecimento e resfriamento 

durante o processo de tratamento térmico. Dificilmente são atacados pela corrosão 

atmosférica no estado temperado, se destacam pela dureza e são ferromagnéticos, 

sendo facilmente atraídos por imãs. 

 

 

Figura 7: Aço inoxidável AISI 420 microestrutura típica. Fonte: C. T. P. Tebecherani 

 

São selecionados para condições ambientas não severas e para peças 

onde a resistência mecânica é fundamental; além do relativamente baixo teor de 

cromo, esses aços possuem alto carbono que conduz a formação de precipitados. 

A palavra 'aço' significa que o material é à base de ferro, enquanto o 

adjetivo "inoxidável" implica ausência de oxidação, oxidar ou corroer em ambientes 

onde aços normais são susceptíveis a oxidação (por exemplo, em ar seco 

relativamente puro). Para nomear-se como aços inoxidáveis, deve-se ter pelo menos 

cerca de 11% do peso em cromo (Cr), que deve estar ligado ao material de base. Com 
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este percentual em cromo, consegue-se óxido de cromo (Cr2O3) aderente a superfície 

do aço em ambientes relativamente benignos. No entanto, para evitar a corrosão e 

ferrugem em ambientes hostis (por exemplo, em ambientes úmidos ou ambientes 

poluídos) ou na presença de elementos como carbono (C), os maiores teores de 

cromo e outro elemento de liga, como molibdênio (Mo), Níquel (Ni), deve ser 

adicionado. Além de ser resistente à corrosão, também os aços inoxidáveis não 

descoloram em um ambiente atmosférico normais. Um exemplo de aplicação é na 

coroa do edifício Chrysler, que foi feita de um aços inoxidáveis austeníticos (nome 

comercial NIROSTA), a fachada brilha hoje em dia, embora o edifício tenha sido 

concluído no ano de 1930 e está localizado à beira-mar. 

Aços inoxidáveis também superam os aços comuns nas propriedades 

mecânicas de alta temperatura. Os aços inoxidáveis são muito melhor em termos de 

resistência ao fogo e a retenção da resistência e rigidez a temperaturas elevadas em 

comparação com aços carbono (GARDNER, 2005). 

No início da década de 1820, o francês Pierre Berthier e os ingleses 

Stoddard e Farraday notaram que o rolamento ferro-Cr foi mais resistente ao ataque 

de certos ácidos. No entanto, estes materiais iniciais não eram aços inoxidáveis por 

causa de seus baixos teores de Cr. O efeito pernicioso de carbono em resistência à 

corrosão foi reconhecida em 1875 por Brustlein da França. Em 1904, Leon Guilllet, o 

francês, realizou extensos estudos sobre a metalografia, constituição e propriedades 

mecânicas de uma gama de ligas de ferro-cromo, que hoje são conhecidos como 410, 

420, 442, 446 e 440C e ele também estudou uma liga de ferro-cromo-níquel, cuja 

composição se assemelhava a atual série 300. P. Monnartz e W. Borchers, na 

Alemanha, foram sem dúvida os primeiros a reconhecer que a passividade 

(inoxibilidade) foi associado com pelo menos, cerca de 12% de Cr. (SAKUMOTO; 

NAKAZATO; MATSUZAKI, 1996). 

A descoberta de inoxibilidade em aços, promoveu quase simultaneamente 

nos EUA, Reino Unido e Alemanha, o reconhecimentos e patentes. Harry Brearley, da 

Inglaterra, é muitas vezes referido como o iniciador da idade de inoxibilidade. Ele fez e 

estudou em genuínos aços inoxidáveis de 12,8% Cr e 0,24% C em 1913. Em 1915 e 

1916, Brearley obteve patentes no Canadá e EUA para ligas martensíticos com 9 a 16% 

Cr e menos de 0,7% C.Na Alemanha, Edward Maurer e BennoStrauss, durante o 

período de 1909-1914, trouxe os aços inoxidáveis para proeminência industrial. 

Maurer e Strauss trabalhou em uma série de aços inoxidáveis contendo 15-40% de Cr, 



33 

 

<20% de Ni e <1% C.Nos EUA, Dantsizen percebeu que as ligas semelhantes às que 

foram sendo estudadas por Brearley, foram mais inoxidáveis se o teor de carbono 

fosse mantida a níveis baixos.(MELENDEZ, 2005) 

Aços inoxidáveis martensíticos, normalmente contêm 12 a 17% Cr, 0 a 4% 

Ni e 0,1 a 1,0% C (C<0,015% para a classe supermartensítico). Elementos de liga, 

como molibdênio (Mo), vanádio (V), nióbio (Nb), alumínio(Al) e cobre (Cu) são 

adicionados para realçar propriedades específicas do aço. O Mo melhora a resistência 

à corrosão e para melhorar usinabilidade utiliza-se o Cu, por exemplo (Lula, 1986).Os 

aços inoxidáveis de alto teor de nitrogênio estão ficando mais populares por 

possuírem pontos fortes como tenacidade e resistência a corrosão por 

pitting(GARDNER, 2006). 

O nitrogênio pode conduzir a um refino no grão austenítico (SAKUMOTO; 

NAKAZATO; MATSUZAKI, 1996). 

A resistência à corrosão do aço inoxidável martensítico Tipo AISI 420, 

apresentam-se dependentes de diferentes mecanismos: no estado temperado, a 

solubilização de carbonetos de cromo eleva o teorde Cr dissolvido na matriz e eleva a 

resistência à corrosão, até a temperaturade austenitização de 1025ºC. Entretanto, 

este aumento é minimizado pelageração crescente de tensões internas no reticulado 

cristalino da martensitavirgem, provocada pela crescente supersaturação em carbono; 

acima de 1025 ºC, a tensão interna gerada na têmpera é suficientementeelevada para 

se sobrepor ao efeito benéfico da dissolução de carbonetos e é ofenômeno 

responsável por uma diminuição da resistência à corrosão. Aelevação da resistência à 

corrosão pela formação da austenita retida, verificadoa 1100ºC,confirma os 

mecanismos operantes. 

No revenimento a resistência à corrosão aumenta pelo alívio das 

tensõesinternas no reticulado, com a formação da martensita revenida. Na 

temperaturade 200ºC este efeito é o predominante. No revenimento a 540ºC, apesar 

de umintenso alívio de tensões a precipitação de carbonetos no 

endurecimentosecundário impede um aumento adicional da resistência à 

corrosão.(PINEDO, 2004) 

A resistência a corrosão dos aços inoxidáveis depende basicamente, da 

composição química e da microestrutura, e de um modo geral pode-se afirmar que os 

aços inoxidáveis martensíticos são os menos resistentes e os austeníticos os mais 

resistentes à corrosão. Assim sendo deve-se considerar cada tipo separadamente, 



34 

 

contudo, antes disso convém analisar genericamente o fenômeno da passivação e a 

influência dos elementos de liga na resistência a corrosão. 

A passivação nos aços inoxidáveis é obtida pela presença de uma fina 

película de óxido de cromo na superfície. A presença da película depende da natureza 

do meio ambiente e ela condiciona o comportamento mais ou menos nobre do aço; 

quando está presente, o aço inoxidável se aproxima do comportamento dos metais 

nobres, caso contrário se assemelha a atividade do aço comum.(TEBECHERANI, 

1999) 

Aços inoxidáveis martensíticos são totalmente austenítico entre 950°C e 

1000°C. Os teores elevados de liga lhe transmite te mperabilidade suficiente de tal 

modo que eles podem adquirir uma microestrutura martensítica no arrefecimento ao ar, 

até mesmo para tamanhos maiores de peças. As propriedades desejadas são então 

obtidas por tratamentos de têmpera subsequentes. O tratamento de têmpera posterior 

afeta muito as propriedades da classe martensítica (Figura 8). Alguns valores típicos 

de propriedades dos vários aços martensíticos, antes e após os tratamentos de 

têmpera são apresentados na Tabela 1. A temperatura de têmpera está acima da 

recristalização para austenitisação e o limite superior define a do revenimento(LAI; 

SHEK; LO, 2012) 
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Figura 8: Gráfico da variação de dureza com a temperatura de revenimento de um aço inoxidável 

martensítico 16Cr-2Ni (LAI; SHEK; LO, 2012) 

 

Tabela 1: Propriedades Mecânicas dos aços inoxidáveis martensíticos, antes e depois do tratamento 

térmico de têmpera e revenimento. Fonte: Adaptado de Stainless steel: Na introduction and their recent 

developments. 

Aço 
Condição de 
tratamento 

térmico 

Limite 
Escoamento  

(Mpa) 

Limite de 
Resistência  

(Mpa) 

Alongamento  
 

(%) 

Dureza 
 

(HB) 

410 
Recozido 

Tempera e 
Revenido 

275 
 

415-1085 

515 
 

620-1310 

30 
 

30-15 

155 
 

180-390 

416 
Recozido 

Tempera e 
Revenido 

275 
 

415-1085 

515 
 

620-1310 

30 
 

25-10 

155 
 

180-390 

420 
Recozido 

Tempera e 
Revenido 

345 
 

550-1380 

655 
 

750-1655 

25 
 

25-5 

200 
 

250-550 

420F 
Recozido 

Tempera e 
Revenido 

345 
 

550-1380 

655 
 

750-1655 

25 
 

25-5 

200 
 

250-550 
 

 



36 

 

2.4 Ligas de cobre 

 

 

Cobre e ligas de cobre constituem um dos principais grupos de metais 

comerciais. Eles são amplamente utilizados devido suas excelentes condutividade 

elétrica e térmica, excelente resistência à corrosão, facilidade de fabricação, boa 

resistência mecânica e resistência à fadiga. Eles são geralmente não magnético, e 

podem ser facilmente soldados,  muitas ligas de cobres podem ser soldadas por 

vários métodos como oxiacetileno, e  eletrodo revestido e outros. Para peças 

decorativas, ligas comuns com cores específicas estão prontamente disponíveis. 

Podem ser banhados, revestidos com substâncias orgânicas, ou 

quimicamente coloridos para ampliar ainda mais a variedade de disponíveis 

acabamentos e utilizações. O cobre puro é muito usado para cabos e fios, contatos 

elétricos, e uma ampla variedade de outros componentes que são necessários para 

passagem de corrente elétrica. Cobres e alguns latões, bronzes, e ligas cobre-níquel 

são usados extensivamente para radiadores de automóvel, trocadores de calor, 

sistemas de aquecimento doméstico, painéis para a absorção de energia solar, e 

várias outras aplicações. 

Em todas as classes de ligas de cobre, algumas composições de ligas de 

produtos forjados têm semelhança entre as ligas fundidas; isso permite que o 

projetista possa fazer uma seleção inicial de liga antes de decidir sobre o processo de 

fabricação. A maioria das ligas forjadas estão disponíveis em varias condições. As 

aplicações típicas das ligas trabalhadas por estampagem (forjamento a frio), incluem 

molas, parafusos, hardware, pequenas engrenagens, cames, contatos elétricos e 

componentes mecânicos.  

Certos tipos de peças, principalmente acessórios sanitários e válvulas, são 

produzidas por forjamento a quente, simplesmente porque nenhum outro processo 

de fabricação pode produzir as formas e as propriedades exigidas em uso, com 

economia como este processo. Ligas de cobre, contendo 1 a 6% de chumbo(Pb) 

melhoram a usinabilidade. Estas ligas são amplamente utilizadas para peças 

usinadas, especialmente os produzidos em máquinas automáticas. 

As propriedades e aplicações de algumas ligas de cobre forjado são 
apresentadas na  

Tabela 2 e Tabela 3.(ASM INTERNATIONAL HANDBOOK, 1990). 
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Tabela 2: Propriedades de cobre forjado e ligas de cobre. Fonte: Adaptado de ASM MetalsHandbook, 

1990 

Número 
da liga 

(e nome) 

Composição 
nominal (%) 

Resistência 
à tração 

MPa 

Limite de 
escoamento 

(Mpa) 

Alongamento
em 50 mm 

(%) 

Usinabilidade 
Classificação 

(%) 

C26000 
(latão 
70%) 

70,0 Cu,  
30,0 Zn 

303 - 896 76 - 448 66 - 3 30 

C28000 
Muntz  
metal* 

60,0 Cu, 
40,0 Zn 

372 - 510 145 - 379 52 - 10 40 

C 36000 
Latão 

corte livre 
americano 

61,5 Cu, 
3,0 Pb, 
35,5 Zn 

338 - 469 124 - 310 53 - 18 100 

 

 

Tabela 3: Características de fabricação e aplicações típicas de cobre forjado e ligas de cobre. Fonte: 

Adaptado de ASM MetalsHandbook, 1990. 

Número da liga  
(e nome) 

Características de fabricação e aplicações típicas 

C26000 (latão 70%) 

Excelente processamento à frio. Características de 
fabricação semelhante a liga C 23000, exceto para cunhar, 
rosca por laminação e recartilhamento. Usos: núcleos de 
radiador e tanques, reservatórios de lanterna, luminárias 
para lâmpadas, parafusos, fechaduras, dobradiças, 
componentes de munições, acessórios de canalização, 
pinos, rebites 

C28000  Muntz metal 

Excelente conformabilidadeà quente e forjamento, 
estampagem, moldagem e flexão, prensagem e forjamento 
a quente, cisalhamento. Usos: painéis de chapa de 
arquitetura, grandes porcas e parafusos, haste de 
brasagem, placas do condensador, trocador de calor e 
tubos do condensador, peças forjadas quentes. 

C36000 Latão corte livre 
americano 

Excelente usinabilidade. Processos de transformação por 
usinagem, rosqueamento e recartilhamento de rolos. Usos: 
engrenagens, pinhões, máquinas automáticas de alta 
velocidade de corte para fabricação de peças e parafusos. 
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Com alta pureza o cobre é um metal muito dúctil. É mais dúctil na sua 

forma de cristal único não deformada e requer uma tensão de corte de apenas 3,9 

MPa, no planode deslizamento{111}. Cobre recozido é quase tão dúctil como os 

cobres de alta pureza, mas muitas das ligas de cobre são de maiores propriedades 

mecânicas e mais duro, mesmo na condição com tratamento de recozimento. 

O cobre é facilmente deformado a frio. Uma vez que a movimentação 

tenha sido iniciada, é preciso pouca energia para continuar, e portanto, grandes 

mudanças na forma ou reduções na seção são possíveis em uma única passagem. A 

única limitação parece ser a capacidade de projetar e construir as ferramentas 

necessárias. Muitas reduções pesadas são possíveis, especialmente com 

escoamento contínuo. Reduções de laminação de mais de 90% em uma passagem 

são utilizados por faixa de rolamento.  

Cobre e muitas de suas ligas também respondem bem ao trabalho a frio 

sequencial. Algumas ligas de cobre endurecem rapidamente, portanto, o número de 

operações que podem ser realizadas antes do recozimento para recuperação do 

metal, são limitadas. O cobre pode ser reduzido a frio quase ilimitadamente sem 

recozimento, mas deformações pesadas (mais de cerca de 80 a 90%) podem induzir 

a orientações cristalinas preferênciais, ou promoverem texturização. Metais 

texturizados tem propriedades diferentes em diferentes direções, o que é indesejável 

para algumas aplicações. 

Para a maioria dos cobres e ligas de cobre, a resistência à tração é maior 

nas peças trabalhadas a frio, aproximadamente o dobro da resistência à tração da 

peça recozido (solubilizada). Pelas mesmas ligas trabalhadas a frio, a resistência ao 

escoamento pode ser 5 a 6 vezes maior do que o tratadas por recozimento 

(solubilização). A dureza como uma medida de solubilização é muito imprecisa. A 

relação entre a dureza e resistência é diferente para diferentes ligas. Normalmente, 

dureza e resistência para uma dada liga pode ser correlacionado ao longo de uma 

gama relativamente estreita e condições de fabricação. Além disso, a correlação é 

muitas vezes diferente para diferentes métodos de determinação da dureza. 

Nem todos os trabalhos se limitam a deformação a frio, às vezes pode ser 

trabalhado a quente.  

Moldagem a quente é normalmente utilizado para as ligas dúcteis que 

permanecem acima da temperatura de recristalização. Moldagem a quente permite 

mais extensas alterações na forma que o trabalhado a frio e, portanto, uma única 
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operação muitas vezes pode substituir uma sequência de operações de moldagem e 

de solubilização. Para evitar a orientação preferencial e as texturizações, às vezes o 

processamento econômico deve ser a quente.Cobre e ligas de cobre são muitas 

vezes trabalhadas a quente em tamanho quase acabado. Moldagem a quente reduz 

o tamanho do grão como fundido a partir de cerca de 1 a 10 mm para cerca de 0,1 

mm ou menos e produz uma estrutura livre de texturização, adequada para 

acabamento a frio. Algumas operações de trabalho a quente pode produzir forças 

que excedem a do tratamento de recozimento. No entanto, o controle da propriedade 

por trabalho a quente é muito difícil e raramente é tentada. 

Metais endurecidos por encruamento pode ser devolvido a um estado 

dúctil por aquecimento, ou recozimento (solubilização). Durante a solubilização das 

ligas monofásica, deformadas com cristais altamente encruados, a transformação 

destes cristais ocorrem por recuperação, recristalização, e o crescimento do grão. 

Em metais severamente deformados, recristalização ocorre a temperaturas mais 

baixas do que nos metais ligeiramente deformados. Além disso, os grãos são 

menores e mais uniformes em tamanho, quando o metal severamente deformado é 

recristalizado. 

 O tamanho dos grãos pode ser controlado por seleção adequada das 

práticas do trabalho a frio e de recozimento. Granulometrias maiores são 

normalmente produzidas por uma combinação de limites de deformação e longos 

tempos de recozimento. Na prática comercial, granulometrias recozidos são 

controladas a cerca de um valor médio na gama de 0,01 a 0,10 milímetros. Variações 

no tamanho da granulometria de recozidos produzem variações na dureza e nas 

propriedades mecânicas que são menores do que aquelas que ocorrem no material 

trabalhado a frio, mas estas variações não são insignificantes. 

Tamanhos de grão fino, muitas vezes são necessários para melhorar as 

características do produto final, tais como a capacidade de transporte de carga, 

resistência à fadiga e qualidade de superfície para polimento de peças, tanto 

recozidas ou deformadas a frio. 

Processos de tratamento térmico também podem ser aplicados nas ligas 

de cobre para conseguir a homogeneização, o alívio de tensões, solubilização, 

endurecimento por precipitação e endurecimento na têmpera (ASM HANDBOOK, 

1991). 
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As designações de tratamento térmico para o cobre forjado e ligas de 

cobre foram tradicionalmente especificadas com base na redução e trefilamentoa 

frio(ASM INTERNATIONAL HANDBOOK, 1990). 

A maioria das ligas à base de cobre contém: estanho (Sn), chumbo (Pb), 

zinco (Zn) ou têm resistência e escoamento moderados, de baixo a média dureza, e 

elevado alongamento. Quando é necessária maior resistência à tração ou de 

rendimento, os bronzes de alumínio, bronzes de manganês, latões de silício, bronzes 

de silício, e alguns de níquel-pratas são usadas. A maioria das ligas tem resistência à 

corrosão e ao desgaste melhor do que a média. As propriedades das peças vazadas 

podem ser menores, dependendo do tamanho, secção e variáveis do processo de 

concepção. 

A aplicação destes princípios para os diagramas reais e os sistemas de 

ligas típicos é ilustrado na Tabela 4. A metalurgia de ligas de latão tem sido de 

grande importância comercial. Os teores de cobre e zinco de cinco dos latões forjado 

mais comuns são: 

 

Tabela 4: Variação da composição em peso do Zinco nas ligas de latão. Fonte: Adaptado do 

MetalsHandbook. 

UNS Nº Nome Comum Conteúdo de zinco, %massa 

Nominal          Variação 

C23000 Latão, 85% 15 14,0 – 16,0 

C24000 BaixoLatão, 80% 20 18,5 – 21,5 

C26000 
Latãocartucho, 

70% 

30 28,5 – 31,5 

C27000 
Latãoamarelo, 

65% 

35 32,5 – 37,0 

 

Como pode ser visto na Figura 9, estas ligas abrangem uma ampla gama 

de diagrama de fase cobre-zinco. As ligas de alto teor de cobre (latão vermelho, 

baixo latão, e latão cartucho) encontram-se dentro do campo de fase sólida para a 

solução de cobre e são chamados alfa latões. Como esperado, a microestrutura 

destes latões consiste unicamente de grãos de solução sólida de cobre. A pressão 

sobre os cristais de cobre causadas pela presença dos átomos de zinco, no entanto, 
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produz solução e produz solução e endurecimento das ligas. Como resultado, tanto 

no trabalho endurecido como nas condições de rocozido, a resistência dos latões 

aumenta com o aumento do teor de zinco. (ASM; COMMITTEE, 1992) 

 

 

Figura 9: O diagrama de fase cobre-zinco, que mostra a gama de composições para cinco latões 

comuns.  Fonte: ASM MetalsHandbook, 1992. 

 

A Figura 10apresenta as microestruturas de dois latões comuns. (a) (latão 

cartucho, 70%) C26000, laminado a quente, recozido, laminado a frio 70%, e 

recozidos a 638 °C, que mostra os grãos equiaxiais de solução sólida de cobre. 

Alguns grãos estão geminados. (75x). (b) C28000 lingote (metal Muntz, 60%), que 

mostra os dendritos de solução sólida de cobre numa matriz de β. (200x). (c) C28000 

(metal Muntz, 60%), mostrando penas de solução sólida de cobre β formados nos 

limites dos grãos durante a têmpera, a estrutura toda-β. (100x).  
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Figura 10: Microestrutura do latão C26000 (a) e C28000 (b) e (c).  Fonte: ASM MetalsHandbook V. 03. 

 

A gama de composições para os bronzes contendo quantidades mais 

elevadas de zinco (latão amarelo e Muntz metal), no entanto, sobrepõe-se a duas 

fases α-β (Cu). Portanto, a microestrutura destas chamadas ligas alfa-beta mostra 

várias quantidades de fase β (Figura10b e c), e os seus pontos fortes são maiores 

sobre os dos latões alfa. 

 

 

2.5 Tratamento térmico 

 

 

Tratamento térmico é o conjunto de operações de aquecimento e 

resfriamento a que são submetidos os aços, sob condições controladas de 

temperatura, tempo, atmosfera e velocidade de esfriamento, com o objetivo de alterar 

as suas propriedades ou conferir-lhes características determinadas. (CHIAVERINI, 

1998). 

O aquecimento tem como objetivo obter a organização dos cristais do 

metal, numa fase chamada austenitização. O esfriamento brusco visa obter a 

estrutura martensita. 

A transformação martensítica ocorre quando a taxa de tempera é rápida o 

suficiente para prevenir a difusão do carbono.Isso ocorre de maneira tal que a 

austenita CFC (cúbica de face centrada) experimenta uma transformação polimórfica 

em uma martensita tetragonal de corpo centrado (TCC). Uma célula unitária dessa 

estrutura cristalina (Figura 11) consiste simplesmente em um cubo de corpo centrado 

que foi alongado ao longo de uma das suas dimensões; essa estrutura é muito 

diferente daquela para a ferrita CCC (cúbica de corpo centrado). Todos os átomos de 
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carbono permanecem como impurezas intersticiais na martensita; como tal, eles 

constituem uma solução sólida supersaturada capaz de se transformar rapidamente 

em outras estruturas, se aquecidos a temperaturas nas quais as taxas de difusão se 

tornam apreciáveis. Muitos aços, no entanto, retêm quase indefinidamente a sua 

estrutura martensítica quando mantidos à temperatura ambiente. (CALLISTER, 2002). 

 

 

Figura 11: A célula unitária tetragonal de corpo centrado (TCC) para o aço martensítico mostrando 

átomos de ferro (círculos) e os sítios que podem ser ocupados por átomos de carbono (cruzes). Fonte: 

W. D. Callister 

 

 

2.5.1 Têmpera 

 

 

Na têmpera o aquecimento é superior à temperatura crítica, que é de 

727ºC. O objetivo é conduzir o aço a uma fase, na qual se obtém o melhor arranjo 

possível dos cristais para obter a futura dureza. 

A temperatura nessa fase é temperatura de austenização. Cada aço tem 

uma temperatura de austenização, e que é aquela que proporciona o máximo de 

dureza. Essa temperatura é obtida dentro de fornos, os quais podem ser por chama ou 

por indução elétrica e a têmpera pode ocorrer apenas na superfície ou em toda a 

peça. 

A segunda etapa da têmpera é o resfriamento, o qual deve ser brusco, em 

óleo ou água. A rapidez do resfriamento é importante para impedir que o aço mude 

para fase diferente daquela que se obteve na temperatura de austenização (obter 

estrutura martensítica). Quase sempre, após a têmpera, a peça é submetida ao 

revenimento para alívio de tensões internas.(ASM HANDBOOK, 1991) 

Segundo Chiaverini(1998),nos tratamentos térmicos dos aços, deve-se 
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evitar dois fenômenos muito comuns e que podem causar sérios aborrecimentos: a 

oxidação que resulta na formação indesejada da “casca de óxido” e a 

descarbonetação que pode provocar a formação de uma camada mais mole na 

superfície do metal. 

 

 

2.5.2 Revenimento 

 

 

O revenimento é o tratamento térmico que normalmente sempre 

acompanha a têmpera, pois elimina a maioria dos inconvenientes produzidos por esta; 

além de aliviar ou remover tensões internas, corrige as excessivas dureza e 

fragilidade do material, aumentado sua ductilidade e resistência ao choque. 

(CHIAVERINI, 1998). 

 

 

2.5.3 Recozimento 

 

 

Recozimento é um termo genérico que denota um tratamento que consiste 

em aquecer e manter a uma temperatura adequada, seguida de arrefecimento a uma 

taxa adequada, principalmente para o amolecimento dos materiais metálicos. 

Geralmente, em aços carbono, o recozimento produz uma microestrutura de 

ferrita-perlita. Aços podem ser recozido para facilitar o trabalho a frio ou de 

maquinagem, para melhorar as propriedades mecânicas ou elétricas, ou para 

promover a estabilidade dimensional. A escolha de um tratamento de recozimento 

muitas vezes envolveum compromisso mínimo de manter constante tais propriedades. 

Os termos utilizados para designar tipos específicos de recozimento aplicados a aços 

são descritivos do método utilizado, o equipamento usado, ou a condição do material 

depois do tratamento.(ASM HANDBOOK, 1991) 
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2.5.4 Solubilização 

 

 

No tratamento térmico, no qual todos os átomos de soluto são dissolvidos 

para formar uma solução sólida monofásica. Considere uma liga com composição Co. 

O tratamentopor solubilização consiste em se tratar a liga até uma temperatura dentro 

de campo de fases α e aguardar até que toda a fase β, que possa ter estado presente 

seja completamente dissolvida. Nesse ponto, a liga consiste apenas em uma fase α. 

Esse procedimento é seguido pelo resfriamento rápido, ou tempera, até a temperatura 

ambiente, no sentido de que qualquer difusão e a conseqüenteformação de qualquer 

fração de fase β é prevenida. Dessa forma, existe uma situação de ausência de 

equilíbrio, onde somente a solução sólida na fase α, supersaturada; nesse estado, a liga 

é relativamente mole e fraca. (CALLISTER, 2002). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1Pino fusível 

 

 

Como já informado no sub item 2.2, o pino fusível das chaves 

seccionadoras(Figura 12) é um dispositivo mecânico de segurança contra problemas 

no acionamento da chave durante a operação de abertura ou fechamento do circuito 

elétrico e o rompimento deste dispositivo mecânico, provoca a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica da rede de distribuição em que estiver instalada a 

chave, obrigandoa intervenção urgente da equipe de manutenção. 

 

 
Figura 12: (a) Pino fusível original e outro rompido em operação; (b) Local de instalação do pino fusível 

na chave. Fonte: Autor. 

 

O pino fusível mecânico está instalado do lado energizado da chave que 

opera com centenas de milhares de volts.(Figura 13). 
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Figura 13: Manutenção em chave seccionadora, no pátio de subestação de Paulo Afonso III – BA. 

 

No sentido de reduzir o tempo de desligamento, provocado pelo 

rompimento do fusível mecânico e facilitar a tarefa da equipe de manutenção 

responsável pelo trabalho, realizou-se ensaios químicos e mecânicos em laboratório. 

Os ensaios mecânicos, juntamente com a análise química, exame 

metalográfico, fornecem dados para a avaliação do tipo de material, o processo de 

fabricação e sua aplicação possível. 

O fusível mecânico faz parte do sistema de transmissão mecânica do 

redutor para a chave, através do movimento de rotação do isolador, onde, no 

acoplamento do lado energizado foi instalado o pino fusível. Na outra extremidade 

desenergizada, onde está o redutor, encontra-se outro acoplamento que utiliza um 

pino de aço, conforme mostrado na Figura 14. 
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Figura 14: Chave seccionadora (a) pino fusível; (b) pino de transmissão de aço. Fonte: Autor 

 

A chave é composta por duas colunas de isoladores ligadas a uma base, 

sendo suportada por uma coluna fixa e uma coluna rotativa que transmite o 

movimento para abertura ou fechamento da lâmina. 

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP, 

fabrica seus fusíveis mecânicos para substituição e se prontificou a usinar os corpos 

de prova usados nas pesquisas, inclusive utilizando o mesmo material usado para a 

confecção de seus fusíveis mecânicos. 

Devido à diferença na geometria, a troca de posição dos pinos requer uma 

alteração do pino fusível, sendo necessária a usinagem de dois canais no pino fusível 

cônico, para que tenha o mesmo diâmetro na área de ruptura, viabilizando que o pino 

cônico cisalhe com a mesma carga do pino fusível cilíndrico. (Apêndice A). 
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3.2 Ensaios preliminares 

 

 

Para a identificação dos materiais utilizados na fabricação dos pinos, tanto 

o pino de aço como o de liga de cobre, foram realizados alguns ensaios de laboratório 

para as respectivas caracterizações. 

 

 

3.2.1 Pino de aço 

 

 

O pino de aço de perfil cônico mostrado na Figura 15 foi dividido emtrês 

amostras para as análises metalográficas. 

 

 
Figura 15 : Pino de aço 

 

As três amostras foram coletadas obedecendo as recomendações da NBR 

13284 e cada uma das amostras receberu uma identificação, conforme mostrado na 

Figura 16. 
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Figura 16: Três amostras do pino de aço para análise metalográfica. 

 

A amostra identificada como “N”, foi coletada e não recebeu qualquer 

tratamento antes de ser analisada. A segunda amostra, identificada como “R”, antes 

das análises, foisubmetida ao tratamento térmico de recozimento. A terceira amostra 

coletada do pino de aço foi identificada como “T” e foi submetida ao tratamento 

térmico de têmpera. 

O procedimento usado para as três amostras retiradas do mesmo pino de 

aço, foi para verificar, por comparação de dureza, se o pino havia passado por algum 

tratamento térmico anterior a coleta das amostras. 

Para o processo de tratamento térmico, utilizou-se dois fornos tipomufla, 

sendo o primeiro para pré-aquecimento à 620ºC por 30 minutos e um segundo forno 

mufla para permanência das amostras por mais trinta minutos à 880ºC para finalizar o 

processo de aquecimento. 

Para evitara contaminaçãogasosa dentro do forno e a formação de óxidos 

durante o processo de tratamento térmico ou durante a transferência entre fornos, as 

amostras foram acomodadas em um recipiente metálico e cobertas com carvão 

vegetal. 

Após transcorrido o tempo de trinta minutos de permanência das duas 

amostras no segundo forno tipo mufla, as mesmas foram mergulhadas em óleo fino 

para completar o processo de resfriamento e têmpera. 
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Depois do processo de têmpera, a amostra “R” foi submetida ao processo 

de recozimentoe levada ao forno mufla com a temperatura regulada em 200°C por um 

período de duas horas. 

 

 

3.3 Metalografia 

 

 

3.3.1Embutimento metalográfico 

 

 

Após os tratamentos térmicos das amostras, utilizou-se uma embutidora 

metalográfica da marca Teclago, modelo EM30D para o embutimento a quente com 

Resina termoendurecedora tipo baquelite para facilitar a manipulação, proteção da 

amostra e suporte durante as etapas posteriores de lixamento e polimento, conforme 

mostrado na Figura 17. 

 

 
Figura 17: Amostras do pino de aço embutidas. Fonte: Autor 
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3.3.2 Lixamento 

 

 

Para proporcionar uma superfície plana, sem deformações e para corrigir 

as imperfeições deixada pelo disco de corte abrasivo, os corpos de prova passaram 

pelo processo de lixamento manual. Para este processo utilizou-se uma placa de 

vidro, apoiada em suporte próprio para o processo e lixas com granulometrias de 120, 

220, 400 e 600 mesh e lubrificadas constantemente com água, que também promove 

a refrigeração e o arraste de partículas durante a operação. 

 

 

3.3.3 Polimento 

 

 

Para o polimento dos corpos de prova, utilizou-se uma polidora rotativa da 

marca Struers, modelo AP2, com disco de pano, água como lubrificante e o abrasivo 

usado foi alumina com granulometria de 1µm. 

 

 

3.3.4 Ataque químico 

 

 

Depois de preparadas, as amostras foram submetidas ao ataque químico, 

com Nital a 30% durante quatro minutos e trinta segundos. A solução composta de 70% 

de álcool etílico daCromoline Química fina Ltda (Diadema, SP, Brasil) e 30% de ácido 

nítrico concentrado da Dinâmica Química Contemporânea Ltda (Diadema, SP, Brasil), 

usado em ataques microscópicos de ação profunda para tornar visível constituintes 

especiais da estrutura em aços e ferros não ligados e de baixa liga.  

 

 

3.4 Liga de cobre 
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O pino em liga de cobre, apresentado na Figura 18, e foi retirado 

originalmente de uma chave seccionadora da marca Magrini, onde sua finalidade é a 

de atuar como fusível mecânico. 

 

 
Figura 18: Fusível Mecânico. Fonte: Autor 

 

Foi recebidoda Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 

(CTEEP), quatroexemplares já usados e não rompidos, um pino rompido em uso e 

cincopinos usinados para reposição dos pinos originais. Separou-se um dos pinos 

originais e um pino de reposição para serem submetidas a ensaios de laboratório. 

Primeiramente as amostras de liga de cobre foram submetidas a ensaios 

químicos, para a identificação de seus componentes e posterior comparação com a 

tabelade composição química dos materiais. 

 

 

3.4.1 Análise metalográfica da liga de cobre 

 

 

Foram coletadas cinco amostras dos pinos de liga de cobre, sendo três 

amostras retiradas do pino original da chave seccionadora e duas amostras retiradas 

do pino de substituição recebidos da empresa CTEEP. 
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As amostras dos pinos de substituição, foram identificadas com a letra L e 

as amostras dos pinos retirados originalmente das chaves, foram identificados com a 

letra O e as amostras que foram submetidas ao tratamento térmico de solubilização, 

receberam o acréscimo da letra S. 

 Portanto a identificação das amostras ficaram assim: 

1 – LS – amostra do pino de substituição (CLA); 

2 – L - amostra do pino de substituição solubilizada (CLA); 

3 – OS – amostra do pino original da chave solubilizada; 

4 – O1 – amostra do pino original da chave (1); 

5 – O2 - amostra do pino original da chave (2). 

Após os processos de corte, tratamento térmico, embutimento, lixamento, 

polimento (Figura 19), a etapa seguinte foi a preparação para o ataque químico por 

imersão e para este processo utilizou-se a solução com 2g de dicromato de potássio 

(K2Cr2O7), 8mL  de ácido sulfúrico (H2SO4), 4mL de cloreto de sódio (NaCl) (solução 

saturada), 100mL de água destilada (H2O). 

 

 
Figura 19: Amostras do pino em liga de cobre embutidas. Fonte: Autor 
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3.5 Microscopia óptica 

 

 

As superfícies foram observadas por microscopia óptica após o ataque com 

o reagente e as microestruturas foramestudadas através do microscópio ótico 

Olympus BX51 (Figura 20). Foram obtidas fotomicrografiasdas amostras com 

aquisição de imagem feitas pelo sistema de câmera CCD acoplada ao microscópio e o 

software de suporte LeicaApplicationSuite (LAS-EZ). 

 

 
Figura 20: Microscópio ótico Olympus BX51. Fonte Autor 

 

 

3.6 Corpos de prova 

 

 

3.6.1 Cisalhamento duplo 

 

 

Os corpos de prova foram desenhados obedecendo a norma NASM 

1312-13, utilizando o software livre da Autodesk para estudantes e educadores, o 

AutoCAD 2015 da empresa Autodesk (vide apêndice B,C e D). 
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Na oficina da CTEEP em Bauru, foram usinados cinquenta corpos de prova 

para o ensaio de cisalhamento duplo, sendo dez peças de cada modelo para serem 

ensaiadas, conforme pode ser observado na Figura 21. 

 

 
Figura 21: Corpos de prova para ensaio de cisalhamento duplo. Fonte: Autor 

 

Foram usinados cinco modelos de corpos de prova diferentes e 

identificados conforme segue: 

PCLC – Pino cônico de latão com canal; 

PPL – Pino cilíndrico de latão; 

PCL – Pino cônico de latão; 

PCA – Pino cônico de aço inoxidável; 

PPA – Pino cilíndrico de aço inoxodável. 

Para a usinagem dos corpos de prova de aço inoxidável AISI 420, foi 

adquirida uma barra de 16 mm de diâmetro e 6 m de comprimento, na empresa 

Açojota Comércio de Metais na cidade de Bauru-SP. Este material foi entregue à 

CTEEP, para a usinagem dos corpos de prova cilíndricos e cônicos.  

 

 

3.6.2 Tração 

 

 

O dimensionamento e o formato adotado para o corpo de prova foram 

tomados a partir das normas ABNT NBR ISO 6892-1:2013, que descrevem o ensaio. 
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O formato do corpo de prova cilíndrico (Figura 22) e as dimensões foram 

estabelecidas de forma a atender a norma indicada. 

 

 
Figura 22: Corpo de prova cilíndrico para ensaio de tração. Fonte: Autor 

 

 

3.7 Dispositivo para cisalhamento duplo 

 

 

Para o ensaio de cisalhamento, foi necessário a construção do dispositivo 

para os ensaios seguindo a norma NASM 1312-13 – Teste de cisalhamento duplo. 

(NationalAerospace Standard (Metric)). (Figura 23) 

 

 
Figura 23: Dispositivo para cisalhamento duplo cilíndrico. Fonte: Instron 

 

O dispositivo foi confeccionado no laboratório de usinagem do Instituto 

Federal de São Paulo – Câmpus de Catanduva (IFSP-Catanduva), para a usinagem 
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do material bruto, eixos porta-ferramenta para fresagem e dispositivos para auxiliar 

nas operações de furação e alargamento. Nas instalações do Laboratório de Oficina 

Mecânica do Colégio Técnico Industrial (CTI) da Unesp Câmpus de Bauru, foram 

executados os trabalhos de furação e alargamento utilizando uma fresadora 

ferramenteira da marca Deb’Maq, modeloDiplomat.O tratamento térmico foi realizado 

no Laboratório de Materiais do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade 

de Engenharia – Câmpus Bauru e todo o trabalho de retificação foram executados no 

Laboratório de Oficina Mecânica do Departamento de Engenharia Mecânica da 

Faculdade de Engenharia – Câmpus Bauru, Utilizando uma retificadora plana marca 

Kair,modelo TA 400x180. 

A construção do dispositivo foi feita em três etapas, na primeira foram 

usinadas todas as peças envolvendo as operações de corte, fresamento, furação, 

alargamento, torneamento. Uma segunda etapa para o tratamento térmico e na 

terceira etapa as peças foram retificadas e ajustadas. 

Para a confecção do dispositivo, utilizou-se para a usinagem o aço SAE 

4340, que é um aço de alta temperabilidade, que atinge elevada resistência mecânica 

após beneficiamento. Este material é utilizado para a fabricação de peças sujeitas a 

um maior esforço mecânico de uso geral e que necessitam de alta dureza / resistência 

mecânica. 

Com este material foram construídas as duas partes da matriz, 

responsáveis pelo cisalhamento, uma fixa e outra móvel, que se desloca para 

provocar o cisalhamento. Uma terceira peça que serve de base e onde se encaixa a 

parte fixa da matriz foi usinada com aço SAE 1045 sem tratamento térmico. 

 

 

3.7.1 Modelo virtual 

 

 

Antes do inicio da usinagem das peças, os dois conjuntos foram modelados 

no software livre para estudantes e educadores, o Inventor 2015 da empresa 

Autodesk. No computador, foi possível analisar e corrigir falhas, antes do início da 

usinagem, evitando assim desperdício de tempo e material. (Figura 24) 
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Figura 24: Conjunto virtual modelado no software Inventor. Fonte: Autor 

 

Após o conjunto virtual satisfazer as exigências da usinagem e montagem, 

foi possível imprimir os desenhos técnicos necessários para a construção dos quatro 

conjuntos, sendo dois para os ensaios dos pinos cilíndricose dois para os ensaios dos 

pinos cônicos. 

 

 

3.7.2 Usinagem 

 

 

 Para a usinagem das peças na primeira etapa, utilizou-se o laboratório de 

usinagem do Instituto Federal de São Paulo-Campus de Catanduva, onde utilizou-se 

principalmente uma fresadora ferramenteira Diplomat 3001, modelo FVF 2500 (Figura 

25(a)) e um torno universal da marca Veker, modelo FEL-1440 GWM (Figura 25 (b)) 

entre outros equipamentos disponíveis no laboratório. 
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Figura 25: (a) Fresadora ferramenteira Diplomat 3001; (b) Torno universal da marca Veker. Fonte: 

Autor. 

 

 

3.7.3 Tratamento térmico 

 

 

O tratamento térmico foi realizado no laboratório de materiais do 

Departamento de Engenharia Mecânica da Unesp Câmpus de Bauru. 

As peças foram acomodadas em um recipiente metálico e envolvidas com 

carvão, evitando contato com a atmosfera dos fornos e do ambiente durante a troca de 

forno. 

Para o processo de tratamento térmico de têmpera, utilizou-se dois fornos 

elétricos. No primeiro, foi realizado o pré-aquecimento das peças a 620°C por trinta 

minutos e após decorrido este tempo, foram transferidas para o segundo forno onde 

as peças permaneceram por mais trinta minutos a uma temperatura de 880°C. 

Posteriormente as peças foram mergulhadas em óleo para a conclusão do 

processo de têmpera. 

O processo de revenimento foi realizado após o forno atingir a temperatura 

de 200°C e as peças foram mantidas nesta temperatur a por duas horas. 

Concluído o tratamento térmico, as peças passaram pelo processo de 

lixamento e foram identificadas com os seguintes códigos, conforme Figura 26: 

MPB1 – matriz paralela base nº1 

MPS1 – matriz paralela superior nº 1 
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MPB2 - matriz paralela base nº2 

MPS2 - matriz paralela superior nº 2 

MCB1 - matriz cônica base nº1  

MCS1 - matriz cônica superior nº 1 

MCB2 - matriz cônica base nº2 

MCS2 - matriz cônica superior nº 2 

 

 
Figura 26: Principais componentes do dispositivo de cisalhamento duplo. 

 

 

3.8 MEV 

 

 

A caracterização química dos elementos da amostra do pino fusível de 

reposição, em liga de cobre, foi determinada em microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) (fabricante LEO, modelo S440) do Instituto de Química da USP – Campus I- 

São Carlos. (Anexo A) 

Os elementos químicos do pino fusível original de fábrica, também em liga 

de cobre, foram determinados em espectrômetro de emissão óptica por centelha, 

modelo SpectromaXx, da marca Spectra (IT CQ-388 rev.005), no CCDM (Centro de 
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Caracterização e Desenvolvimento de Materiais) do Departamento de Materiais da 

Universidade Federal de São Carlos.(Anexo B) 

Para a caracterização química do pino de aço de transmissão, foram 

enviadas duas amostra para análise, sendo uma delas para Departamento de 

Materiais da USP – Campus II - São Carlos e analisadas no MEV, modelo Inspect F50 

do fabricante FEI. (Figura 27). (Anexo C). 

 

 

Figura 27: Microscópio eletrônico de varredura modelo Inspect F50. Fonte: USP-São Carlos 

 

Uma segunda amostra foi enviada para o MIB – Instituto de Materiais 

Tecnológicos do Brasil, que fez as análises químicas do material por espectrometria 

de emissão óptica por centelhamento. (Anexo D). 

No Instituto de Química da Unesp de Ararquara, foram analisadas 

amostras das áreas cisalhadas dos pinos de aço inoxidável e de latão. As analises 

foram feitas no MEV do fabricante JEOL, modelo JSM-7500F. (Figura 28). (Anexo G e 

H). 
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Figura 28: MEV do Instituto de Química da Unesp de Ararquara. Fonte: Autor 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 Aço inoxidável 

 

 

4.1.1 Microscopia do aço inoxidável 420 

 

 

Nas Figura 29 e Figura 30, são apresentadas as imagens das análises 

microscópicas após o ataque químico da amostra submetida ao tratamento térmico de 

têmpera. 
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Figura 29: Fotomicrografias da amostra temperada “T”. (a) 100x; (b) 1000x. Fonte: Autor 

 

 
Figura 30: Fotomicrografias da amostra temperada “T”. (a) 200x; (b) 1000x. Fonte: Autor 

 

NaFigura 31, são apresentadas as imagens microscópicas da amostra 

submetida ao tratamento térmico de revenimento. 
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Figura 31: Fotomicrografias da amostra revenida “R”. (a) 200x; (b) 1000x. Fonte: Autor. 

 

As imagens da amostra retirada do pino e aço, sem tratamento térmico posterior e 

submetidas a análise microscópica após o ataque químico, pode ser analisada 

através daFigura 32. 

 

 
Figura 32: Fotomicrografias da amostra sem tratamento térmico “N”. (a) 200x; (b) 1000x. Fonte: Autor 

 

 

4.1.2 Ensaio de dureza 

 

 

Após as análises microscópicas, as amostras foram submetidas ao ensaio 

de dureza no durômetro da marca Oficine Galileo, conforme NBR NM ISO 6508-1 e a 

média dos resultados obtidos estão apresentados na Tabela 5. (apêndice E). 
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Tabela 5: Dureza média das amostras do pino de aço. Fonte: Autor 

Amostra HRb HRc DP 

T - 46 0,6 

R 87 - 2,5 

N - 47 1,0 

 

Ao comparar a dureza média dos ensaios, pode-se constatar que o material 

analisado havia passado por um tratamento térmico anterior. Pode-se chegar a esta 

conclusão, comparando os resultados dos corpos de prova “T” (que foi tratado 

termicamente) e “N” (que não sofreu nenhum tipo de tratamento térmico, após coleta 

da amostra).  

A proximidade numérica entre as médias obtidas de 46 HRc para o corpo 

de prova “T” e 47 HRc para o corpo de prova “N”, indica que a amostra já havia 

passado por tratamento térmico. 

Os ensaios de dureza e microscopia ópticaforam realizados no Laboratório 

de Materiais do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia 

– Câmpus Bauru. 

 

 

4.1.3 Microscopia eletrônica de varredura do aço inoxidável 

 

 

Para maior confiabilidade na identificação do material, houve a 

necessidade de um resultado direto e a opção foi a de submeter as amostras a 

ensaios químicos e foram realizadas duas análises químicas para se caracterizar o 

material.  

O ensaio da amostra, identificada como Análise-3 (Tabela 6), foi realizada 

no Departamento de Materiais – Câmpus-2 USP São Carlos(Figura 33), em 

Microscópio de varredura eletrônica (MEV) INSPECT F50.(Anexo C). 
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Figura 33: Espectro de difração de raios X da amostra de liga de aço. Fonte: Autor 

 

O resultado da outra amostra, identificada como Análise-4 (Tabela 6), foi 

realizada no MIB – Instituto de Materiais Tecnológicos do Brasil Ltda – São Carlos SP, 

em Microscópio de varredura eletrônica – via EDS.(Anexo D) 

Os resultados obtidos para as análises 3 e 4, podem ser comparados na 

Tabela 6. 

 

Tabela 6: Resultados obtidos da análise química da liga de aço (% massa). Fonte: Autor 

Elemento  Análise – 3  Análise – 4  
Al 0,01 0,00 
Si 0,49 0,42 
Mo 0,24 0,07 
V 0,04 0,03 
Cr 11,83 12,35 
Fe 86,76 85,47 
Ni 0,62 0,55 
C - 0,30 
Mn - 0,4 
W - 0,14 

 

Os aços inoxidáveis são ligas de ferro (Fe), carbono (C) e cromo (Cr) com 

um mínimo de 10,50% de Cr. Outros elementos metálicos também integram estas 
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ligas, mas o Cr é considerado o elemento mais importante porque é o que dá aos aços 

inoxidáveis uma elevada resistência à corrosão. 

As chaves seccionadoras estão expostas ao tempo e a quantidade de Cr 

presente nas ligas de aço inoxidáveis, garante que os pinos não sofra corrosão 

atmosférica nessas condições, o que facilita o manuseio deste componente, caso seja 

necessário sua troca. 

Havendo corrosão na área de contato entre o pino e a superfície de contato 

do mesmo, se tornaria muito difícil ou até mesmo impossível sua remoção para uma 

eventual troca ou manutenção do equipamento. 

Analisando a Tabela 7 e comparando com a Tabela 6, definiu-se o material 

para os ensaios como sendo o aço inoxidável AISI 420, por ser o material que mais se 

aproxima dos resultados obtidos nas análises. 

. 
Tabela 7: Aços inoxidáveis martensíticos. Fonte: CHIAVERINI. 

Tipo 
AISI 

C Mn 
max 

P 
max 

S 
max 

Si 
max 

Cr Ni Mo Outros  

403, 
410 

0,15 
max. 

1,00 0,04 0,03 0,50 11,5/
13,0 

− − − 

414 0,15 
max. 

1,00 0,04 0,03 1,00 11,5/
13,5 

1,25/
2,50 

− − 

416 0,15 
max. 

1,25 0,06 0,15 
min. 

1,00 12,0/
14,0 

− 0,60 
max. 

− 

416 
Se 

0,15 
max. 

1,25 0,06 0,03 1,00 12,0/
14,0 

− − Se = 0,15 min. 

420 0,16/
0,25 

1,00 0,04 0,03 1,00 12,0/
14,0 

1,00 
max. 

− − 

420 0,26/
0,35 

1,00 0,04 0,03 1,00 12,0/
14,0 

1,00 
max. 

− − 

420 0,36/
0,45 

1,00 0,04 0,03 1,00 12,0/
14,5 

1,00 
max. 

− − 

420 F 0,15 
min. 

1,25 0,06 0,15 
min. 

1,00 12,0/
14,0 

− 0,60 
max.* 

− 

422 0,20/
0,25 

1,00 0,025 0,025 0,75 11,0/
13,0 

0,50/
1,00 

0,75/1
,25 

0,15/0,30 V; 
0,75/1,25 W 

431 0,20 
max. 

1,00 0,04 0,03 1,00 15,0/
17,0 

1,25/
1,00 

− − 

440 A 0,60/
0,75 

1,00 0,04 0,03 1,00 16,0/
18,0 

− 0,75 
max. 

− 

440 B 0,75/
0,95 

1,00 0,04 0,03 1,00 16,0/
18,0 

− − − 

44 C 0,95/
1,20 

1,00 0,04 0,03 1,00 16,0/
18,0 

− − − 

* Opcional  
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4.2 Liga de cobre 

 

 

4.2.1 Metalografia 

 

 

Após as amostra serem identificadas e passarem pelo processo de ataque 

químico, pôde-se contrastar os constituintes microestruturais do material na análise 

metalográfica microscópica.  

A Figura 34 apresenta a microestrutura do latão CLA antes do tratamento 

térmico de solubilização. 

 

 
Figura 34: Microestrutura do latão corte livre americano. (a) 1000x; (b) 200x. Fonte: Autor. 

 

A microestrutura do latão CLA após a solubilização, pode ser observada na 

Figura 35.  
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Figura 35: Microestrutura do latão corte livre americano solubilizada. (a) 200x; (b) 1000x. Fonte: Autor 

 

NaFigura 36, pode-se observar as imagens microscópicas da estrutura do 

latão utilizado na pino original da chave. 

 

 
Figura 36: Microestrutura do latão, material do pino original da chave. (a) 150x; (b) 200x. Fonte: Autor. 

 

Pelo que pode se observar, são microestruturas diferentes, mostrando não 

se tratar do mesmo material, porém os ensaios mecânicos apontam para 

propriedades mecânicas muito semelhantes. 

 

 

4.2.2 Microscopia de varredura eletrônica do Latão 
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Foram realizadas duas análises químicas para caracterizar o material. 

Para a primeira análise, a amostra do pino para reposição foi identificada 

como Análise-1 e os ensaios foram realizados no Instituto de Química do 

Departamento de Química da USP Campus-1, em Microscópio de varredura 

eletrônica – MEV. (Figura 37) 

 

 
Figura 37: Espectro de difração de raios X da amostra de liga de cobre – Equipamento M.E.V. LEO 

S440 

 

O gráfico mostra altos picos de cobre e zinco. 

A outra amostra, retirada do pino original, foi identificada como Análise-2 e 

os ensaios foram realizados no Centro de Caracterização e Desenvolvimento de 

Materiais do Departamento de Materiais da Universidade Federal de São Carlos - 

CCDM DEMa/UFSCar. 

Os elementos de interesse foram determinados em espectrômetro de 

emissão óptica por centelha, modelo SpectromaXx, da marca Spectra (IT CQ-388 

rev.005). 

Os resultados coletados podem ser analisados na Tabela 8. 
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Tabela 8: Resultados obtidos da análise química da liga cobre (% massa). 

Elemento  Análise – 1  Análise – 2  
Zn 37,07 35,93 
Pb 2,47 0,06 
Sn 0,07 0,03 
Cu 59,82 55,80 
Fe 0,56 - 

 

 

4.2.3 Análise dos dados 

 

 

Analisando os resultados dos ensaios, pode-se definir o material como 

sendo latão, devido a liga ser composta de cobre e zinco em maior porcentagem. 

Para a confecção dos corpos de prova definiu-se o Latão Corte Livre 

Americano (CLA) – ASTM C36000 (em destaque na tebela). 

Na Tabela 9, utilizada para comparação dos dados, despresou-se os 

elementos químicos fósforo (P), estanho (Sn), alumínio (Al), níquel (Ni), manganês 

(Mn) e arsênio (As), que apesar de constarem na tabela original, não fazem parte da 

liga, segundo o fabricante. 

 

Tabela 9: Composição química do latão. Fonte: Adaptado do Catálogo Mikrometais 

Denominação ASTM/UNS  Cu(%) Zn(%) PB(%) Fe(%)  Outros(%)  

LatãoCartucho 
70/30 

C26000 68,50 
71,50 

restante 0,07 0,05 0,15 

LatãoFioMáquina 
67/33 

C26800 64,00 
68,50 

restante 0,15 0,05 0,15 

LatãoFioMáquina 
65/35 

C27000 63,00 
68,50 

restante 0,10 0,05 0,15 

LatãoFioMáquina 
63/37 

C27200 62,00 
65,00 

restante 0,07 0,05 0,15 

LatãoForja Flex C35300 59,00 
64,50 

restante 1,30/2,30 0,10 0,50 

Latão Corte Livre 
Americano CLA 

C36000 60,00 
63,00 

restante 2,50/3,70 0,35 0,50 

LatãoForja Flex C37700 58,00 
62,00 

restante 1,50/2,50 0,30 0,50 
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A empresa Mikrometais, ainda notifica que os valores mencionados 

representam limites máximos e mínimos por elemento químico, salvo quando 

apontados intervalos entre mínimo e máximo e também que os valores indicados não 

implicam em garantia formal. 

 

 

4.3 Dispositvo de cisalhamento 

 

 

4.3.1 Ensaio de dureza 

 

 

 Após o tratamento térmico, lixamento e identificação, seguindo a NBR NM 

ISO 6508-1:2008, a área próxima ao canal de corte das peças (Figura 38)  foram 

submetidas ao ensaio de dureza (Apêndice F) e a média dos resultados pode ser 

observar na Tabela 10. 

 

 
Figura 38: Matriz base do dispositivo de cisalhamento. Fonte Autor 
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Tabela 10: Média dos resultados dos ensaios de dureza HRc das matrizes para ensaio de 
cisalhamento duplo. Fonte: Autor 

componente média D.P. 

MPB1 53,00 0,00 
MPS1 50,50 0,71 
MPB2 52,75 0,50 
MPS2 53,00 0,00 
MCB1 48,50 1,91 
MCS1 52,50 0,71 
MCB2 49,75 1,50 
MCS2 47,50 0,71 

 

 

4.3.2 Acabamento 

 

 

A dureza esperada era de no mínimo47HRc e como pode-se constatar na 

Tabela 10, todos os ensaios apresentaram resultados acima do esperado. 

Após o tratamento térmico e os ensaios de dureza, as peças foram 

retificadas para retirar o sobremetal deixado durante a usinagem e corrigir pequenas 

imperfeições na superfície, deixando as peças nas medidas de ajuste, necessárias ao 

perfeito encaixe durante montagem do conjunto. 

Para esta operação, utilizou-se uma retíficadora plana tangencial da marca 

Kair, modelo TA 400x180 e uma afiadora universal fabricada pela empresa 

Kellenbergerco., modelo HS, conforme apresentado na Figura 39. 
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Figura 39: Afiadora universal Kellenberger. Fonte: Autor 

 
 

4.3.3 Ensaio de dureza 

 

 

Após a entrega dos corpos de prova pela CTEEP, sete peças cônicas e 

sete peças paralelas de aço inoxidável, foram submetidos ao tratamento térmico, para 

alcançarem dureza igual ou o mais próximo possível do pino utilizado na chave 

seccionadora, que foi levado ao ensaio de dureza e a média foi de 46/47 HRc, os 

resultados podem ser observado na Tabela 11, onde consta os valores médios de 

dureza dos corpos de prova em aço inoxidável 420 temperado e revenido. 

 

Tabela 11: Ensaio de dureza HRc. Fonte: Autor 

CP Média DP 

PCA1 45,0 1,4 
PCA2 45,7 1,3 
PCA3 46,3 0,9 
PCA4 44,7 1,0 
PCA5 42,3 1,3 
PCA6 43,7 1,1 
PCA7 45,0 1,1 
PPA1 44,0 0,0 
PPA2 41,7 1,3 
PPA3 45,3 2,0 
PPA4 46,3 0,7 
PPA5 40,7 3,1 
PPA6 43,0 1,4 
PPA7 45,7 1,6 
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Os ensaios de dureza foram realizados no Laboratório de Materiais, 

pertencente ao Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia 

da UNESP, Campus de Bauru, utilizando durômetro da marca Oficine Galileo, com 

cone de diamante e conforme NBR NM ISO 6508-1 (Figura 40). 

 

 
Figura 40: Ensaio de dureza em corpos de prova cilíndricos para cisalhamento duplo. Fonte: Autor 

 

 

4.4 Ensaio de cisalhamento duplo 

 

 

Concluída a usinagem, o tratamento térmico, retificação e ajuste dos quatro 

conjuntos do dispositivo de cisalhamento cilíndrico duplo e também a usinagem e 

preparação dos cinquenta corpos de prova, foram realizados os testes destrutivos de 

cisalhamento no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus de Catanduva 

(Figura 41). Utilizou-se uma máquina de ensaio de fabricação Emic, modelo 

DL-30000, com capacidade de 300kN. 
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Figura 41: Dispositivo de cisalhamento duplo na máquina de ensaio. Fonte: Autor 

 

Os ensaios de cisalhamento foram executados obedecendo a seguinte 

sequência: 

Seis corpos de prova cilíndricos de latão, identificados como PPL(1 A 6); 

Sete corpos de prova cilíndricos de aço inox, identificados como PPA(1 a 7); 

Quatro corpos de prova cônicos de latão, identificados com PCL(1 a 4); 

Três corpos de prova cônicos de latão com canal, identificados com PCLC(1 a 3); 

Seis pinos cônicos de aço, identificados com PCA(1 a 6). 

E os dispositivos de ensaio, foram utilizados na seguinte sequência: 

Conjunto para pino cilíndrico, identificado como MPB1/MPS1; 

Conjunto para pino cilíndrico, identificado como MPB2/MPS2; 

Conjunto para pino cônico, identificado como MCB1/MCS1; 

Conjunto para pino cônico, identificado como MCB2/MCS2. 

 
Os corpos de prova em aço inoxidável foram ensaiados depois dos corpos 

de prova de latão, para evitar a ocorrência de possíveis danos nos dispositivos, 

causados em consequência de sua dureza, pudesse impedir a conclusão dos ensaios 

com o material de menor dureza, no caso os corpos de prova de latão. 

Na Tabela 12, pode-se observar os valores da força “F” em kgf e da tensão 

“Ƭ” em kgf/mm². 
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Tabela 12: Cisalhamento duplo, PCLC com canal reto. Fonte: Autor 

CP F(kgf)  Ƭ(kgf/mm²)  

PPL 6072 26,85 
PPA 21047 93,05 
PCL 7612 25,11 
PCA 24221 79,89 

PCLC 4871 21,54 
 

 

4.4.1 Análise dos dados 

 

 

Fazendo-se uma comparação entre os resultados, pode-se observar que 

para romper o pino cilíndrico de latão (PPL), utilizou-se 29% da carga necessária para 

romper o pino cilíndrico de aço (PPA) e fazendo-se a mesma comparação entre o pino 

cônico de latão e o pino cônico de aço, conclui-se que a diferença foi de 31%. 

Para se fazer a inversão entre o fusível mecânico e o pino de transmissão 

na chave seccionadora e manter a mesma carga de ruptura do fusível mecânico na 

posição original, deve-se respeitar essa relação de 30% da carga de ruptura do pino 

de aço inoxidável de transmissão para o pino fusível de latão, mesmo após a alteração 

na geometria desses componentes.  

O corpo de prova PCLC não foi considerado, pois o resultado de 23% em 

relação ao pino cilíndrico de aço foi considerado insatisfatório e como este foi o corpo 

de prova que sofreu a modificação na geometria e, portanto, será a alteração a ser 

admitida no pino fusível, não pode ser aceito o resultado e foi necessária a confecção 

de novo corpo de prova e com nova alteração, para que seja submetidos a novos 

ensaios e alcançar os limites de ruptura desejado. 

Nos corpos de prova cilíndricos ensaiados, foi criado um canal com perfil 

quadrado, conforme pode ser observado na Figura 42 e devido ao perfil do canal 

criou-se áreas de concentração de tensão (indicadas por setas) e que favoreceu a 

ruptura com uma carga menor do que o esperado. 
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Figura 42: Pino cônico de latão com canais retos – PCLC. Fonte: Autor 

 

Para evitar essas concentração de tensão, optou-se por usinar o mesmo 

pino com os canais côncavos com profundidade do canal em condições idênticas ao 

modelo anterior e novamente submetê-los ao ensaio de cisalhamento duplo (Figura 

43). 

 

 
Figura 43: Pino cônico de latão com canais côncavo – PCLC*. Fonte: Autor 

 

Os resultados apresentados na Tabela 13 foram obtidos com o novo 

ensaio, utilizando os corpos de prova com canais côncavos, identificado como PCLC*. 

As dimensões do corpo de prova como diâmetros, comprimento e 

profundidade do canal, podem ser conferidas no Apêndice B. 

 

Tabela 13: Cisalhamento duplo, PCLC* com canal côncavo. Fonte: Autor 

CP F(kgf)  Ƭ(kgf/mm²)  

PPL 6072 26,85 
PPA 21047 93,05 
PCL 7612 25,11 
PCA 24221 79,89 

PCLC 4871 21,54 
PCLC* 6113 27,03 

 

A modificação no perfil dos canais nos corpos de prova alcançaram os 

resultados esperados nos ensaios de laboratório e a média dos resultados atingiram 

29% da carga necessária para romper o corpo de prova de aço (PPA). 
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Os gráficos dos ensaios de cisalhamento e a tabela com os resultados e 

cálculos das médias, estão no apêndice G e anexo E e F 

 

 

4.4.2 Dispositivo pós-ensaio 

 

 

Durante os ensaios, três dispositivos foram danificados, o MPB1, o MPB2 e 

o MCB2e sofreram arredondamento das aresta cisalhantes (Figura 44 e Figura 45), 

após os ensaios com os corpos de prova de aço inoxidável. Esta ocorrência é prevista 

na norma. 

 

 
Figura 44: Lado inferior do dispositivo de cisalhamento. Fonte: Autor. 

 

As setas apontam a área danificada no dispositivo de cisalhamento duplo. 

 

 
Figura 45: Lado superior do dispositivo de cisalhamento. Fonte: Autor. 
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4.5 Ensaios de tração 

 

 

Na oficina de usinagem da CTEEP Bauru, foram usinados dez corpos de 

prova, sendo cinco de Latão CLA e cinco de aço inoxidável 420. Os corpos de prova 

de aço inoxidável foram temperados e revenidos e após os ensaios de dureza, os 

resultados foram agrupados na Tabela 14. 

 
Tabela 14: Aço inoxidável AISI 420. Fonte: Autor 

Corpo de prova  HRc 
CPA1   47 
CPA2   46 
CPA3   47 

 

Esses resultados coincidem com os obtidos nos ensaios de dureza dos 

pinos das chaves seccionadoras na Tabela 5. 

No Laboratório de Mecânica do IFSP – Câmpus Catanduva, foram 

realizados os ensaios de tração em três corpos de prova de aço inoxidável AISI 420 

temperado, e quatro corpos de prova em latão CLA. 

Foram realizados ensaios uniaxiais de tração com o objetivo de levantar as 

seguintes propriedades mecânicas: limite de resistência (LR), limite de escoamento 

(σe), limite de ruptura (σr), estricção (ϕ), tensão (σ), deformação (Ԑ) e módulo de 

elasticidade (Ε). 

Os ensaios foram realizados em uma máquina de ensaio universal da 

marca EMIC®, com capacidade de carga de 300kN. 

Ao final do ensaio de tração dos dois materiais, foram gerados os gráficos 

Tensão x Deformação (Figura 46) que proporcionaram a coleta de informações lidas 

diretamente nos gráficos e também foi possível comparar os dados fornecido pela 

máquina de tração, como o limite de resistência e tensão de ruptura. 
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Figura 46: Grafico de tração do aço inoxidável. Fonte: Autor 

 

Para melhorar a compreensão do significado da equação da curva descrita, 

seguem algumas definições necessárias: 

• Deformação de engenharia (Ԑ): valor adimensional que expressa a 

variaçãode comprimento (∆L) por unidade de comprimento da dimensão linear 

original(L0) ao longo do eixo de carregamento do corpo de prova; ou seja, 

 

Ԑ= (∆L) / L0 

 

• Tensão de engenharia (σ): valor com dimensão de (N/m2) expressa a 

tensãonormal em termos da força aplicada F por unidade de área da 

secçãotransversal original A0 ou seja, 

 

σ= F / A0 

 

• Módulo de elasticidade (Ε): é uma grandeza proporcional a rigidez de um 

material quando este é submetida a tensão externa de tração ou compressão. 

Basicamente é a razão entre a tensão aplicada e a deformação sofrida pelo corpo, 

quando o comportamento é linear. 

 

Ε = σ / Ԑ 
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• Estricção (Φ): Redução da áreatransversal (empescoçamento) em um 

corpo de prova sujeito à tração, a concentração de tensão nesta área provoca a 

fratura. 

 

Φ = ((A0 - Af) x 100) / A0 

 

• Limite de resistência (LR): corresponde a máxima tensão que o material 

suporta antes de romper. 

 

LR = Fmáx / A0 

 

• Limite de ruptura (σr): corresponde ao ponto de fratura do material. 

 

Após concluídos os cálculos e a leitura dos gráficos, foi possível criar a 

Tabela 15, para a comparação dos dados. 

 

Tabela 15: Médias dos resultados dos ensaios de tração. Fonte: Autor 

CP σ 
(N/mm²) Ԑ(%) Ε 

(kgf/mm²) 
Φ 

(%) 
LR 

(Mpa) σr(Mpa) σe(Mpa) 

Aço 
inoxidável 1462 9,7 1546 34 1470 1246 1390 

Latão CLA  442 18,3 245 53 427 327 402 

 

Para compreender melhor os resultados, foi necessário mostrar a relação 

percentual entre eles e verificar se a diferença entre 25 a 30%, percebida nos ensaios 

anteriores se manteria. 

Comparando a tensão aplicada nos corpos de prova de aço e de latão, a 

tensão aplicada para romper o corpo de prova de latão, foi trinta por cento da força 

necessária para romper o corpo de prova em aço inoxidável. 

Já a deformação no aço inox, foi 53% da deformação sofrida pelo latão. 

A estricção medida no aço inox representa 64% da deformação percebida 

nos corpos de prova de latão. 

O limite de resistência a tração alcançado pelo latão, foi 29% da alcançada 

pelo aço inoxidável. 
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O corpo de prova de latão rompeu com 26% da carga necessária para 

romper o corpo de prova em aço inoxidável. 

Para o latão CLA, foi necessário 29% da carga necessária para deformar 

plasticamente o aço inoxidável. 

Portanto os percentuais alcançados estão dentro dos limites esperados 

 

 

4.6 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 

Tendo concluído os ensaios de cisalhamento, surgiu o interesse em 

analisar as áreas cisalhadas e também a área do pino que rompeu em operação para 

que fosse possível analisá-las e compará-las. 

No laboratório do Instituto de Química da Unesp, Campus de Araraquara, 

foram coletadas as imagens das áreas cisalhadas dos pinos. (anexo G e H) 

Foram preparadas quatro amostras sendo: 

-Uma amostra do corpo de prova cilíndrico (pino cilíndrico) de aço 

inoxidável martensítico AISI 420, rompido no ensaio de cisalhamento duplo; 

- Uma amostra do Pino cônico de aço inoxidável original da chave 

seccionadora, rompido em ensaio de cisalhamento duplo; 

- Uma amostra do corpo de prova cilíndrico (pino cilíndrico) de latão CLA de 

substituição, rompido no ensaio de cisalhamento duplo; 

- Uma amostra do fusível mecânico original da chave seccionadora, 

rompido em operação. 

 

NasFigura 47 a Figura 49, são apresentadas asregiões fraturadas do corpo 

de prova de aço inoxidável AISI 420 temperado e revenido após o ensaio de 

cisalhamento.  
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Figura 47: Microestrutura da superfície cisalhada do aço inoxidável AISI 420 

 

 

Figura 48: Microtrinca na área cisalhada. 
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Figura 49: As setas apontam áreas de deslizamentos 

 

AFigura 50 é do pino cônico de aço inoxidável, retirado originalmente de 

uma chave seccionadora e rompido em ensaio de cisalhamento duplo. 

 

 

Figura 50: As setas apontam para o escorregamento que antecedeu a fratura. 
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Na sequência, as Figura 51 e Figura 52, foram obtidas de uma amostra de 

um pino de latão CLA, este é o material usado nos fusíveis mecânicos de reposição. 

 

 

Figura 51: Microestrutura da superfície cisalhada do latão C36000. 

 

 

Figura 52: As setas indicam áreas onde ocorreram deslizamentos 
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As Figura 53 a Figura 55, são do fusível mecânico original, rompido durante 

operação da chave seccionadora. 

 

 

Figura 53: Microestrutura da fratura no pino de latão original de fábrica 

 

 

Figura 54: O rompimento apresenta microcavidades mas sem áreas de deslizamentos. 
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Figura 55: As setas indicam algumas das muitas microtrincas na área da fratura 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A inversão de posição dos pinos é perfeitamente viável, usinando-se dois 

canais côncavos na região de cisalhamento do pino fusível de latão, que devido a 

alteração na geometria, necessita que a área no menor diâmetro medida no canal 

deve coincidir com a área do pino originalmente cilíndrico. Os ensaios de laboratório 

comprovaram que mantendo-se a mesma dureza no pino de aço inoxidável 

martensítico AISI 420, e o pino fusível em latão corte livre americano (ASTM 

36000),com as alterações mencionadas, a tensão de cisalhamento do pino fusível é 

30% da tensão de cisalhamento do pino de transmissão em aço inoxidável. 

Determinados estes limites,conclui-se que a inversão dos pinos, nessas condições, 

mantém o mesmo nível de segurança da posição anterior. 
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1 APÊNDICE A –Fusível mecânico 
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2 APÊNDICE B – Corpo de prova com canal côncavo 
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3 APÊNDICE C – Corpos de prova em aço inox cônico e cilindrico 
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4 APÊNDICE D – Corpos de prova cônico, cilíndrico e com canal reto 
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5 APÊNDICE E -Ensaio de dureza dos pinos de aço. 

Amostra  1º 2º 3º Média DP 

T(HRc) 45 46 46 45,7 0,6 

R(HRb) 75 84 89 82,7 7,1 

N(HRc) 46 47 48 47,0 1,0 

6  

 

 

7 APÊNDICE F- Ensaios de dureza HRc das matrizes para ensaio de 
cisalhamento duplo 

componente  1º ensaio  2º ensaio  3º ensaio  4º ensaio  média  D.P. 

MPB1 53 53 53 53 53,00 0,00 

MPS1 51 50 − − 50,50 0,71 

MPB2 52 53 53 53 52,75 0,50 

MPS2 53 53 − − 53,00 0,00 

MCB1 47 51 47 49 48,50 1,91 

MCS1 52 53 − − 52,50 0,71 

MCB2 49 49 49 52 49,75 1,50 

MCS2 47 48 − − 47,50 0,71 

 

 

 

8 APÊNDICE G - Ensaio de cisalhamento duplo dos CP com canal côncavo 

2 PCCL1 PCCL2 PCCL3 PCCL4 PCCL5 média  DP 
F. máx.  58960 61670 61670 61670 61670 61128 1211,949 
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9 ANEXO A–Espectro por energia dispersiva do latão  

Amostra de cobre-     Região 1 

 

SEMQuantresults. Listedat2:28:56 PM on 7/15/14 
Operator: Marcio de Paula 
Client: AllISIS  users 
Job: Demonstration data  SiLi detector 
Spectrum label:  
 
System resolution =61 eV 
 
Quantitativemethod: ZAF ( 2 iterations). 
Analysedallelementsandnormalisedresults. 
 
3peakspossiblyomitted: -0.02, 0.24, 1.48 keV 
 
Standards : 
 Fe K      Fe 01/12/93 
 Cu K      Cu 01/12/93 
 Zn K      Zn 01/12/93 
 Sn L      Sn 01/12/93 
Pb M      PbF2 01/12/93 
 
ElmtSpect. ElementAtomic 
Type     %       % 
Fe K     ED     0.54     0.63 
Cu K     ED60.95    62.82   
Zn K     ED35.30    35.37   
Sn L     ED     0.72     0.40 
Pb M     ED     2.49     0.79   
Total         100.00100.00   
 
• = <2 Sigma 



99 

 

10 ANEXOB1 -Caracterização Química da amostra de latão 
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11 ANEXOB2 - Resultado da análise química do latão 
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12 ANEXO C– Espectro por energia dispersiva do aço inox 
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13 ANEXO D –Resultados da análise química do aço inox 
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14 ANEXO E –Curvas do ensaio de cisalhamento duplo do corpo de 
prova de latão com canal reto. 
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15 ANEXO F–Curvasdo ensaio de cisalhamento duplo do corpo de prova de latão 
com canal côncavo. 
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16 ANEXO G–Análise da região fraturada no ensaio de cisalhamento do aço. 
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17 ANEXO H–Análise da região fraturada no ensaio de cisalhamento do latão 

 


