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Objetivos: O objetivo dessa prática é conhecer diferentes técnicas de análise de imagem quantitativa aplicadas 
à microestrutura de aços e ferros fundidos, e aplicação das mesmas para a determinação do tamanho médio de 
grãos, relacionando-o com o número ASTM correspondente, e determinação da percentagem de fases em 
microestruturas dadas. 
 
Materiais e Métodos: 1) aplicar o método planimétrico de Jeffries à microestrutura dada de duas amostras de 
Ni com diferentes tamanhos de grãos, para determinação do número de grãos por unidade de área (NA) e do 
número do tamanho de grão (G – segundo a norma ASTM E112) correspondente; 2) determinar o(s) número(s) 
do tamanho de grão G através da ocular padrão ASTM montada em microscópio óptico nas mesmas amostras; 3) 
aplicar o método de interceptos de Heyn para determinação do número de grãos por unidade de comprimento 
(NL) e do número do tamanho de grão (G – segundo a norma ASTM E112) correspondente; 4) aplicar o método 
de linhas para determinação da fração volumétrica de perlita nas microestruturas dadas de em um aço 1020 e de 
um aço 1045, recozidos; 5) aplicar o método da contagem de pontos (malha) para determinação da fração 
volumétrica de perlita nas mesmas microestruturas do item anterior; 6) aplicar os métodos dos itens 4 e 5 para 
determinação da fração volumétrica de nódulos de grafita na microestrutura dada de um ferro fundido nodular. 
Para todos os itens: fazer 5 medidas, e calcular média, desvio-padrão e erro da média (95%) de 
cada conjunto, de acordo com equações dadas em roteiro de prática anterior (Lab3_Dureza e 
impacto). 
 
Resultados: 1) apresentar as miscroestruturas analisadas na forma de figuras, com traços, círculos e malhas 
utilizados nas determinações quantitativas anotados nas próprias figuras; 2) indicar todos os cálculos efetuados; 
e 3) apresentar os resultados na forma de tabela. 
 
Itens para o Relatório: 1) Siga o roteiro para apresentação do Relatório divulgado no site do SMM; 2) na seção 
Introdução do Relatório, explique os métodos de análise quantitativa utilizados; 3) apresente os resultados na 
forma descrita no item Resultados acima; 4) compare os valores de G obtidos nos itens 1 a 3 da sessão Materiais 
e Métodos (discuta, e se houver diferenças, apresente possíveis fontes de erro); 5) compare os valores de fração 
volumétrica obtidos nos itens 4 e 5 da sessão Materiais e Métodos, compare com valores previstos pelo diagrama 
de fase Fe-C para a fração em massa de perlita (discuta, e se houver diferenças, apresente possíveis fontes de 
erro). Para todos os itens: as comparações devem considerar as médias e correspondentes barras de 
erro, calculadas como pedido acima. 
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