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Resumo 

Os aços inoxidáveis são conhecidos por serem 

resistentes à corrosão em diversos meios e manterem as 

características sem exigirem manutenção em excesso. O 

processo de solidificação apresenta, normalmente, o 

campo das isotermas e o gradiente térmico que pode 

influenciar na segregação dos elementos de liga e na 

estrutura das fases formadas. Esses dois fenômenos 

foram estudados pela simulação numérica por elementos 

finitos, considerando que as propriedades termofísicas 

tanto do aço e do molde foram em função da 

temperatura. A simulação foi feita em modo transiente. 

Dessa forma o resultado foi satisfatório comparado aos 

obtidos experimentalmente pela literatura. 

Introdução  

Os aços inoxidáveis são ligas formadas de ferro e 

cromo, podendo ser adicionados outros elementos para 

melhorarem características particulares. São resistentes 

à corrosão, oxidação, altas temperaturas, meios 

aquosos, impacto e mantêm suas características com 

poucas manutenções. O processo de solidificação 

desses aços apresenta o campo das isotermas e o 

gradiente térmico, que interferem na segregação dos 

elementos de liga, na estrutura das fases formadas, na 

morfologia das dendritas e podem ser observados 

experimentalmente ou a partir de uma simulação 

numérica via o método dos elementos finitos, MEF. Com 

a ascensão dos computadores e desenvolvimento de 

softwares especializados, tornou-se viável e confiável a 

realização de simulações para diversos fins. 

Material e Métodos 

Por meio do software Inventor foi construída a geometria 

em 3D do molde e do material a ser estudado. No 

software Comsol, via MEF, foram definidas as 

propriedades dos materiais, condições de contorno e 

iniciais. Para os três corpos de prova solidificados ao 

mesmo tempo foi utilizado o aço da classe CF-8M e para 

o molde foi utilizado um modelo de areia verde, cujas 

propriedades termofísicas são em função da 

temperatura. Nesse trabalho foi usado a física de 

transferência de calor em sólidos e fluídos, temperatura 

ambiente de 300 K, temperatura inicial do aço nos 

corpos de prova de 1704 K, fluxo de calor convectivo 

com coeficiente de transferência de calor de 50 

W/(m².K), emissividade da superfície de radiação de 0,3 

e, após a conclusão desses passos, foi criada a malha 

para realização da simulação numérica. A simulação foi 

executada em modo transiente. O tempo de simulação 

foi definido para 7000 segundos, com variação de 10 

segundos. 

Resultados e Discussão 

Os resultados foram analisados em alguns tempos 

específicos durante o processo de solidificação. 

 
Figura 1. Magnitude do gradiente de temperatura em 7000 segundos. 

 

A Figura 1 apresenta o gradiente de temperatura 

observado ao final da simulação, no tempo de 7000 

segundos. Observa-se que uma maior taxa de variação 

de temperatura ocorre na base do sistema e nas partes 

laterais do corpo de prova do centro, sendo essas áreas 

as últimas a se solidificarem. Com isso, a microestrutura 

dos corpos de prova será diferente em cada região, tanto 

nos corpos de prova laterais como no do meio. 

Conclusão 

A partir da simulação numérica por elementos finitos em 

diferentes temperaturas de solidificação, foi possível 

observar as isotermas e os gradientes de temperatura 

dos corpos de prova. Essas características afetam a 

formação das dendritas e a segregação dos elementos 

de liga, fazendo com que as propriedades 

microestruturais sejam diferentes em cada região das 

peças. Assim, a simulação fornece uma previsão dos 

diferentes fenômenos físicos que ocorrem e assinalam 

as regiões de maior variação das isotermas e de fluxo de 

calor. Comparado com os resultados experimentais 

provenientes da literatura, os resultados obtidos são 

bastantes satisfatórios. 
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