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RESUMO 

 

A trefilação é um dos processos mais utilizados na conformação de metais, sendo que a partir desse 

processamento, é possível fabricar diversos produtos como fios, arames e barras. Embora o 

processo de fabricação possa parecer relativamente simples, existem vários parâmetros importantes 

para se ter qualidade no produto, como velocidade, lubrificante, geometria da fieira e redução do 

fio. No setor fabril, analisou-se uma oportunidade de aumento de performance, em decorrência do 

aumento da velocidade de trefilação para se obter maior produtividade. Porém os limites de 

processo são desconhecidos, uma vez que não se tem conhecimento sobre como a temperatura se 

comporta perante esse parâmetro. Dessa forma, o monitoramento de temperatura no interior da 

fieira é extremamente importante, uma vez que, ao sabendo como é o seu comportamento, é 

possível otimizar a lubrificação e controlar o atrito, prolongando o tempo de vida da ferramenta, 

isentando defeitos superficiais e aumentando a produtividade. Entretanto, este monitoramento é 

relativamente complexo, pois a ferramenta utilizada, a fieira, possui pequenas dimensões, fica 

envolvida por uma carcaça e imersa em água durante todo o processamento. Este trabalho é a 

continuação do estudo de um método viável industrialmente de monitoramento da temperatura 

durante o processo de trefilação, em que foram realizados experimentos de viabilidade para 

comprovar a funcionalidade do método proposto, ressaltando que na literatura há poucos dados de 

experimentos realizados para contornar esse problema. Para isso, montou-se o sistema de 

monitoramento de temperatura na própria máquina de trefilação, presente na empresa Gerdau SA, 

em São José dos Campos, e foram realizados testes de monitoramento de temperatura no próprio 

chão de fábrica. Os resultados mostraram que o método é eficiente, sendo que a temperatura 

aumenta conforme se aumenta a velocidade e, também, notou-se uma elevação na temperatura ao 

se utilizar o sabão cálcico como lubrificante. 

 

Palavras-chaves: Trefilação. Fieira. Lubrificação. Temperatura. 

 



ABSTRACT 

 

The wire drawing is one of the most used processes in the conformation of metals, and from this 

processing, it will be possible to manufacture several products such as wires and bars. Although 

the manufacturing process may seem relatively simple, there are several important parameters for 

product quality, such as reduction of the wire, geometry of the wire die, speed and lubricant. In the 

manufacturing sector, an opportunity for performance increase was analyzed, due to the increase 

in the speed of rotation to obtain higher productivity. However, the process limits are unknown, 

since it is not known how the temperature behaves before this parameter. Thus, temperature 

monitoring inside the wire die is extremely important, since, knowing how to control this 

parameter, it is possible to optimize lubrication and control friction, prolonging the life of the tool, 

exempting surface defects and increasing productivity. However, this monitoring is relatively 

complex, because the tool used, the wire die, has small dimensions, is surrounded by a carcass, and 

immersed in water throughout the processing. This work is the continuation of the study of a viable 

industrially method of temperature monitoring during the conducting process, in which feasibility 

experiments were carried out to prove the functionality of the proposed method, emphasizing that 

in the literature there is little data from experiments carried out to overcome this problem. For this, 

the temperature monitoring system was set up in the wire drawing machine itself, present in the 

company Gerdau SA, in São José dos Campos, and temperature monitoring tests were carried out 

on the factory floor itself. The results showed that the method is efficient, and the temperature 

increases as the speed increases and an increase in temperature was noticed according to the soap 

used in the lubrication. 

 

Keyworks: Wire Drawing. Wire Die. Lubrication. Temperature. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A trefilação é um dos processos mais antigos e mais importantes na conformação de metais, 

uma vez que, a partir desse processamento, é possível fabricar diversos produtos, como fios 

elétricos, arames como consumível de soldagem, dentre outros (Levrau, 2006). A trefilação 

consiste na redução da seção transversal de um material metálico, através da passagem deste por 

uma força de tração, dentro do orifício da fieira, pela ação de um lubrificante, resultando no 

aumento do seu comprimento final (Bresciani Filho et al. 2011). 

Embora este processamento possa parecer relativamente simples, existem vários 

parâmetros importantes envolvidos, como a redução do fio, velocidade, tensão, geometria e 

rugosidade da fieira, além das características do fio-máquina e da lubrificação empregadas. 

Alterações nessas variáveis de processo podem modificar as propriedades mecânicas do material 

trefilado (Azevedo, 2016).  

Um problema enfrentado pelo setor fabril é o controle dos parâmetros de processo e a 

verificação dos efeitos que a variação destes influenciam no produto. Ao não se controlar o 

aumento da temperatura, por exemplo, problemas relacionados à lubrificação do material podem 

prejudicar a qualidade do produto trefilado. Isto porque, o processamento emprega lubrificantes 

sólidos que, no interior da fieira, devido ao aumento da temperatura, podem se tornar líquidos ou 

pastosos, influenciando no atrito entre o arame e a fieira, no esforço adicional de conformação e, 

também, na refrigeração do produto trefilado (Azevedo, 2016). Assim, uma lubrificação 

insuficiente e o aumento de atrito entre as partes envolvidas, podem resultar em desgaste prematuro 

da fieira e em defeitos superficiais no arame (Azevedo, 2016). 

Particularmente, o problema relatado vem sendo identificado pela empresa Gerdau SA, em 

sua planta fabril de São José dos Campos-SP. A empresa é reconhecida por ser a maior empresa 

brasileira de produção de aços e, também, por ser uma das principais fornecedoras de aços especiais 

do mundo. O polo de São José dos Campos engloba quatro fábricas com produtos diferentes: 

arames, barras, telas e treliças para construção civil e arame para consumível de soldagem 

(processo MIG/MAG). Dentro do processo de fabricação de arames, existe uma clara oportunidade 

de aumento de desempenho em relação a velocidade de operação dos equipamentos. Tal 

oportunidade possui uma limitação, entretanto, em decorrência do desconhecimento do limite de 
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trefilação, dado pelo desconhecimento da temperatura real no interior da fieira durante o processo 

de trefilação. 

Dessa forma, é importante que se tenha um monitoramento e controle da temperatura no 

interior da fieira, para otimização do processo, em termos de lubrificação e controle do atrito. 

Espera-se, a partir deste controle, o prolongamento do tempo de vida da ferramenta, a minimização 

da presença de defeitos superficiais no produto trefilado e o aumento da produtividade, pelo 

emprego de menor esforço e maior velocidade de processo.  

Cabe ressaltar, entretanto, que o monitoramento da temperatura durante o processo de 

trefilação, é relativamente complexo, em função das altas velocidades de processamento e do 

processo ocorrer, em grande parte, em um sistema fechado (Corrêa, 2004). Segundo Wright, a 

melhor forma de medir a temperatura é por meio do emprego de termopares, sendo que, para altas 

velocidades de trefilação, são utilizados medidores leves e um lubrificante de baixa condutividade 

térmica (Wright, 2002). Já Levrau cita que há previsões matemáticas que podem ser realizadas, as 

quais se baseiam em sistemas de refrigeração que regulam a temperatura do fio entre os passes e 

impedem o acúmulo de calor interfira na operação (Levrau, 2006). 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
 

O objetivo principal deste trabalho é empregar uma técnica de monitoramento e medição 

da temperatura na fieira, utilizada em processos industriais de trefilação de um arame. Para isto, 

diferentes condições de processo serão consideradas, a fim de avaliar a eficiência da técnica na 

medição de temperatura durante o processamento do material em escala industrial. 

Entre objetivos específicos, visa-se:  

● a avaliação da variação da temperatura durante a trefilação do arame, em diferentes 

condições de lubrificação, considerando a variação na composição química do sa-

bão; 

● a avaliação da variação de temperatura durante a trefilação do arame, em diferentes 

condições de velocidade de processo; 

● a correlação entre a variação da velocidade de processo e os dados obtidos de tem-

peratura, a partir do seu monitoramento; 

● a avaliação do perfil de temperatura e sua influência na qualidade do produto trefi-

lado. 

A principal justificativa deste trabalho é apresentar uma solução à empresa Gerdau, envolvida 

no projeto, em termos de monitoramento de temperatura durante a trefilação do arame. O 

monitoramento e controle deste parâmetro possibilitará o prolongamento do tempo de vida útil da 

fieira, devido a uma lubrificação mais eficiente, e o aumento da velocidade do processo, resultando 

em um ganho de produtividade à empresa, sem perda de qualidade do produto trefilado. 

Este trabalho foi baseado na tese de Levrau, C, que conseguiu realizar medidas no interior 

da fieira e validou esses dados pelo desenvolvimento através de um modelo matemático. 

Ressaltando alguns pontos analisados por Levrau, observa-se forte correlação entre as medidas de 

temperatura realizadas no núcleo e na superfície da fieira, sendo esta em torno de 50% menor que 

a anterior. Outra informação relevante é que, a medida que o fio passa pelas fieiras, em diferentes 

passes, a camada residual de sabão decai significativamente. As medidas experimentais foram 

realizadas por um termopar, considerando uma fieira usinada para a entrada desse medidor de 

temperatura. Além disso, a partir dos dados obtidos na aplicação do modelo matemático proposto 

por Levrau, C., conclui-se que a região mais quente da fieira é o final do paralelo, onde a 

temperatura é o dobro da superfície e a metade da do fio. Logo, o melhor local a ser medido a 
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temperatura da fieira, é em sua superfície, pois obtendo as medidas nesse local é possível prever a 

temperatura no núcleo e no fio durante seu processamento. (Levrau 2006) 

Embora Levrau, C. tenha encontrado um método de medição de temperatura eficiente em 

escala laboratorial, não há trabalhos publicados na literatura consultada que empregasse e validasse 

suas observações e conclusões em escala industrial, sendo, portanto, de suma importância a 

realização desse projeto para a empresa mencionada.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 3.1 O Processo de Trefilação 

A trefilação é um dos tipos de processamentos de materiais metálicos mais antigos, 

relacionado à conformação mecânica destes materiais. Mas, somente em 1350, o primeiro 

equipamento mecânico foi utilizado industrialmente sendo que, entre 1850 a 1870, o processo 

sofreu um grande avanço, em decorrência da difusão do telégrafo, devido à grande demanda por 

arames condutores. Desde então, a trefilação vem sofrendo grandes avanços, como a incorporação 

do tratamento térmico de recozimento em linha, o aperfeiçoamento de tratamento térmicos 

contínuos, a incorporação de sistemas mais sofisticados de manipulação do material, entre outros, 

a fim de aumentar sua produtividade e qualidade dos produtos trefilados (Martinez, 1993; Wright, 

2011).  

De forma geral, a trefilação consiste em forçar um fio-máquina (barra ou tubo metálicos) 

através de uma ferramenta contendo um furo, podendo ter perfil na forma de um funil curvo ou 

cônico, conhecida como fieira. Ao passar através da fieira, o metal tem sua seção transversal 

reduzida e sua seção longitudinal aumentada, gerando aumento de sua resistência mecânica, 

decorrente do encruamento no trabalho a frio (Corrêa, 2004). A trefilação tem como objetivo a 

obtenção de arames, com diâmetro menor e comprimento maior do que o material adicionado 

inicialmente, e com propriedades mecânicas controladas (Bresciani Filho et al. 1997). A Figura 1 

mostra um desenho esquemático do produto trefilado (Cetlin, 2010). Na trefilação, o material 

metálico é fixado por garras de tração que, ao ser desbobinado, é inserido através da fieira (matriz), 

dando origem ao arame trefilado. Cabe ressaltar que a matéria prima, que é um produto em forma 

de arame, barra ou tubo, é obtida por extrusão ou laminação, dependendo do tipo de metal (ferrosos 

ou não-ferrosos) a ser trefilado (Bresciani Filho et al. 1997).  
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Figura 1: (a) Processo de trefilação (b) fieira 

 

Fonte: Cetlin, 2010 

 

A Figura 2 mostra uma ilustração esquemática da passagem do fio-máquina através da fieira 

e os esforços mecânicos atuantes durante o processo. Nota-se que há uma força externa axial de 

tração empregada no fio-máquina, mas internamente, há uma zona de deformação plástica que está 

relacionada com a tensão de compressão exercida pelas paredes do furo da fieira (Bresciani Filho 

et al. 1997). 

 

Figura 2: Passagem do fio-máquina-máquina pela fieira no processo de trefilação. 

 

Fonte: Adaptado de Bresciani Filho,1997 

 

3.1.1 Máquinas de Trefilar 

Existem diversos tipos de máquinas de trefilação, podendo ser classificadas como: com e 

sem deslizamento, segundo o lubrificante utilizado (seco, líquido...) e, até mesmo, em relação ao 

diâmetro dos produtos trefilados (Bresciani Filho et al. 1997). A máquina mais usual para trefilação 

de fio-máquinas é a de trefilar sem deslizamento. Um esquema desse equipamento é mostrado na 

Figura 3, onde é possível observar que há um sistema de tração no fio-máquina, responsável por 
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sua passagem através do furo da fieira. Após o furo da primeira fieira, tem-se um anel tirante que 

acumula o arame que acabou de ser trefilado e conduz o material até a segunda fieira, onde o 

processo de trefilação ocorrerá novamente, e assim, sucessivamente. Cada conjunto de roldana, 

fieira e anel é chamado de passe (Bresciani Filho et al. 1997). 

Figura 3: Vista de perfil de uma máquina de trefilar sem deslizamento (exemplo com duas 

fieiras) 

 

Fonte: Bresciani Filho, 1997. 

Como mencionado, ao passar pelas fieiras, o arame tem seu diâmetro reduzido e seu 

comprimento aumentado em cada passe, sendo as velocidades dos anéis precedentes, de cada fieira, 

diferentes e de maior valor. Um problema, que pode ocorrer em relação a esse processo é que o 

ajuste dessas velocidades, que pode não ser eficiente. Então, para contornar essa situação, é 

necessário acumular uma reserva de arame nos anéis (Bresciani Filho et al. 1997).  

 

3.1.2 A Fieira 

A fieira é uma ferramenta muito importante na eficiência do processo de trefilação, uma 

vez que o custo e a qualidade do produto final dependem da natureza e comportamento desse 

componente. A Figura 4 ilustra essa ferramenta, separadas em quatro regiões: zonas (a) de entrada, 

(b) de trabalho, (c) cilíndrica e (d) de saída. A primeira região, também chamada de cone de entrada, 

é aquela onde o fio-máquina entra na ferramenta e é guiado por tração, permitindo também a 

entrada do lubrificante para redução do atrito entre ela e o arame (Bresciani Filho et al., 2011). A 
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próxima região, o cone de trabalho, é o local onde ocorre a deformação plástica do metal, ou seja, 

onde o esforço de compressão será aplicado para reduzir o diâmetro do fio-máquina. (Wright, 

2011). Após essa etapa, o fio-máquina passa pelo cilindro de calibração, o qual tem a função de 

ajustar as dimensões do material. E, por fim, a última região é o cone de saída, onde o produto final 

sai da fieira deformado com as dimensões estabelecidas, sendo que, para que arame saia livre e 

sem causar danos na superfície da fieira, é necessário que esse cone seja maior que o fio, 

proporcionando uma saída livre do arame trefilado. (Bresciani Filho et al., 1997). 

Figura 4: Desenho esquemático das partes de uma fieira 

 

Fonte: Bresciani Filho, 1997 

O formato cônico da fieira possui uma leve inclinação, para que o fio-máquina, em contato 

com a fieira, deslize de forma a minimizar o atrito entre ele e a ferramenta. Essa geometria também 

facilita o processo de lubrificação, uma vez que será mais fácil para a passagem do material se a 

área de contato entre fio-máquina e a fieira for maior (Wright, 2011).  

Em geral, a vida média de uma fieira é estimada levando-se em consideração os seguintes 

parâmetros: temperatura de trabalho, lubrificação, homogeneidade do material e limpeza do local 

de trabalho (Bresciani Filho et al. 1997). 

 

3.1.3 Influência dos parâmetros no processo de trefilação 

Além de impactar o tempo de vida da fieira, os parâmetros: temperatura, lubrificação, além 

da velocidade de trefilação influenciam no processo de trefilação (Martinez, 1993). Como o 

trabalho de conformação é realizado a frio, se a lubrificação não for eficiente, o atrito entre a fieira 

e o arame pode aumentar a temperatura de processamento. Além disso, altas velocidades de 
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trefilação também influenciam na variação da temperatura, além de decompor o fluido lubrificante 

e alterar o comportamento do metal, uma vez que o processo tende a ser adiabático, e para baixas 

velocidades, do ponto de vista térmico, as condições de operação tendem a ser isotérmicas 

(Bresciani Filho et al. 1997).  

Ademais, o atrito entre o fio-máquina e a fieira pode ser uma fonte geradora de calor durante 

a trefilação e, se a refrigeração não ocorrer de forma eficiente, pode-se resultar no recozimento do 

arame, fazendo com que as propriedades mecânicas do produto sejam alteradas. Cabe ressaltar que 

o atrito é influenciado: pela forma e o tipo de perfil da fieira, pelo número de fieiras presentes 

(passes) e pela refrigeração durante o processamento (Bresciani Filho et al. 1997).  

A temperatura do processo, portanto, é o parâmetro mais importante a ser controlado 

durante a trefilação. Assim, seu monitoramento e controle são essenciais para se ter uma boa 

trefilação, uma vez que este parâmetro condicionará o progresso da operação (Levrau, 2016). Isto 

porque, em aquecimentos elevados, algumas outras características relacionadas ao produto 

trefilado podem ser afetadas, como a uniformidade granular do fio-máquina trefilado, ocorrência  

de transformações de fase e geração de defeitos (Azevedo, 2016). Além disso, a temperatura 

modificará também as propriedades reológicas do lubrificante, mudando sua viscosidade, ou até 

mesmo sua taxa de degradação, comprometendo assim, seu desempenho e acentuando o desgaste 

da fieira, gerando um indesejado acabamento superficial. Finalmente, qualquer aumento de 

temperatura levará a um aumento nas forças de trefilação, ocasionando também no desgaste 

prematuro da fieira (Levrau, 2016). 

 

3.2 Lubrificação 

Devido à resistência que os materiais apresentam no deslizamento de um sobre o outro, 

sabe-se que o movimento relativo entre estas partes sólidas, como um arame e uma fieira provoca 

atrito entre as partes envolvidas em determinado processamento, como a trefilação (Cetlin, 2010). 

Se esse atrito não for minimizado, um desgaste prematuro da ferramenta e defeitos na superfície 

do produto trefilado serão originados durante o processamento do material. Além disso, um maior 

esforço de trefilação será exigido e, com isso, a temperatura de trabalho será elevada. Por esse 

motivo é necessário que haja um sistema de lubrificação eficiente. (Bresciani Filho et al. 2011)  

A lubrificação, portanto, tem como função reduzir o atrito entre o arame e a fieira, pela 

formação de uma película do agente lubrificante e os componentes, dando origem a uma ação 
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refrigerante, fazendo que a temperatura na superfície do material permaneça constante. Para que a 

película do agente seja formada é necessário que esse fluido apresente características como: 

resistências às temperaturas de trabalho na trefilação e às pressões de deformação, além de 

propiciar um produto com um bom acabamento superficial. (Bresciani Filho et al. 1997; Azevedo, 

2016). O lubrificante tem de manter sua função de separação entre o arame e a fieira para que o 

atrito seja inibido, mesmo sob alta pressão, ou seja, ele não pode coagular, desintegrar-se ou se 

separar em camadas (Azevedo, 2016). 

Na trefilação com uma lubrificação seca, os sabões mais utilizados são de cálcio ou de 

sódio, os quais podem ser estearatos ou misturas de sais de ácidos graxos com uma predominância 

de estearatos. Esses sabões são adicionados em uma caixa localizada antes da fieira, como mostrado 

na Figura 5, sendo o lubrificante arrastado juntamente com o fio-máquina para dentro da fieira, a 

qual já se encontra em uma determinada temperatura, que então, transforma o sabão sólido em um 

estado mesomorfo, para que seja possível a formação da película capaz de controlar o atrito entre 

o fio-máquina e a fieira (Azevedo, 2016). 

Figura 5: Sistema de trefilação com uma única fieira e caixa de sabão 

 

Fonte: Adaptado de Wright, 2011 
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A Figura 6 ilustra uma lubrificação seca, onde pode-se notar a camada de lubrificante que 

é formada entre o arame e a fieira na zona de compressão e no cilindro de calibração da ferramenta 

(Azevedo 2016). 

  

Figura 6: Lubrificação seca com sabão e película de lubrificante entre o fio-máquina e a matriz  

 

Fonte: Adaptado de Azevedo, 2016 

 

Uma lubrificação eficiente depende da espessura da camada de lubrificante, sendo que ela 

irá aumentar linearmente de acordo com o aumento da folga que se encontra entre a fieira e o 

arame, com base no semi-ângulo da ferramenta. Além disso, a viscosidade do lubrificante e a 

rugosidade do trefilado irão determinar o arraste do lubrificante durante a trefilação (Azevedo, 

2016).  

Esse arraste é um ponto importante para se ter uma lubrificação eficiente, sendo o regime 

hidrodinâmico o mais desejado na trefilação, pois limita o atrito e reduz os riscos de quebra e 

desgaste do material. Esse regime é proporcionado por sabões, e por isso, são largamente utilizados 

como agentes lubrificantes para esse processamento, uma vez que geram grandes espessuras, da 

ordem de 1 a 10 μm, que garantem velocidades mais altas de processo, permitindo que o atrito 

entre as partes seja moderado em decorrência da quase ausência do contato do arame com a fieira 

(Levrau, 2006).  

Outro ponto interessante a se ressaltar é que o desempenho do processo de trefilação é 

alterado em função do sabão utilizado. Levrau cita que sabões à base de sódio geram espessuras 
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maiores de lubrificantes no arame, fazendo com que a temperatura e a tensão de processamento 

sejam menores em comparação ao sabão de cálcio, que por gerar uma espessura menor de agente 

lubrificante, apresenta maiores temperaturas e tensões, como pode ser observado no gráfico da 

Figura 7 abaixo (Levrau, 2016). 

 

Figura 7: Comparação entre tensão, temperatura e camada de sabão residual no processo de 

trefilação. 

 

Fonte: Adaptado de Levrau, 2006  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este trabalho foi realizado em parceria com a empresa Gerdau SA, planta de São José dos 

Campos-SP, e foi baseado na tese de doutorado de Levrau, C. (Levrau, 2006), que estudou a 

influência da temperatura no interior da fieira, propondo um método para seu monitoramento e 

medição, validado por um modelo matemático. Ainda, por ser um trabalho de grande interesse 

industrial e demandar um projeto e execução de testes iniciais, optou-se pela divisão da proposta 

de pesquisa em dois Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s) de Engenharia de Materiais no 

ICT-UNIFESP. A presente proposta, portanto, está baseada na aplicação do projeto de 

monitoramento e medição de temperatura na fieira, a partir da coleta de dados durante o processo 

de trefilação em escala industrial, realizado por um sistema projetado e construído no Trabalho de 

Conclusão de Curso realizado pelo Paulo Gonçalves. (Gonçalves, 2021) 

Nesse contexto, os materiais utilizados foram: o fio-máquina aço, fornecido pela empresa 

Gerdau de Ouro Branco, 1008VV, com diâmetro inicial de 5,5 mm; a fieira modificada, com ângulo 

de redução de 9 graus, paralelo de 30% do diâmetro do fio e ângulo de saída de 60 graus; o termopar 

tipo K (modelo TJ79-CASS-116G-4-SMPW-M, marca Ômega) e o registrador de dados (Modelo 

OM-EL-USB-TC-LCD, Marca OMEGACARESM). Para a realização dos testes de monitoramento 

e medição de temperatura, utilizou-se o sétimo passe da máquina de trefilação, sem deslizamento, 

com sete passes (M27, 7 passes, Fabricante Mário Frigério), disponível no parque de equipamentos 

da empresa Gerdau. Uma observação a ser destacada é que no dia de realização dos testes, os passes 

5 e 6 desta máquina não estavam operando, ou seja, o arame que saiu do quarto passe era 

direcionado diretamente ao sétimo passe, como apresentado na Tabela 1. Cada redução, 

considerando os passes de trefilação estão descritas também na Tabela 1, assim como: o 

lubrificante empregado durante a trefilação, a fieira já usinada (modificada), para recebimento dos 

termopares, laminador de pontas (Schlatter) e a máquina de solda.  

 

 

 

 

 



27 

 

Tabela 1: Informações sobre a redução e lubrificante presente em cada passe da máquina de 

trefilação 

Passe Redução Lubrificante 

1 5,50 para 4,80 Sabão Cálcico (X4 CONDAT) 

2 4,80 para 4,20 Sabão Sódico (SNMAC 2 CONDAT) 

3 4,20 para 3,70 Sabão Sódico (SNMAC 2 CONDAT) 

4 3,70 para 3,40 Sabão Sódico (SNMAC 2 CONDAT) 

5 - --- 

6 - --- 

7 3,40 para 3,25 
Teste 1: Sabão Sódico (SNMAC 2 CONDAT) 

Teste 2: Sabão Cálcico (X4 CONDAT) 

 

A metodologia a ser empregada está descrita nos tópicos a seguir. 

 

4.1 Montagem do sistema na linha de produção de trefilação da empresa 

Gerdau.  

A partir das especificações de projeto e da confecção do sistema de monitoramento de 

temperatura apresentados no trabalho anterior (Gonçalves, 2021), realizou-se a montagem desse 

sistema na linha de produção de trefilação da Gerdau. 

Para inserção da nova fieira na máquina de trefilação, com a máquina parada, fez-se o corte 

no arame no último passe da máquina de trefilação da Gerdau. A Erro! Fonte de referência não 

encontrada.Erro! Fonte de referência não encontrada. abaixo, demonstra o equipamento antes 

de se fazer qualquer alteração, onde é possível observar a caixa de lubrificante contendo o sabão 

sódico e ao lado outra caixa contendo a fieira imersa em água. 
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Figura 8: Sétimo passe da máquina de trefilação antes do início do teste 

 

Fonte: o autor 

 

Após retirar a fieira convencional e antiga e instalar a nova fieira modificada, a ponta do 

arame, que antes havido sido cortada, foi afinada através de um laminador de pontas, como ilustra 

a Figura 9. Esse procedimento foi necessário para que o fio conseguisse ser passado pela ferramenta 

inserida e, em seguida, ser soldado com a outra ponta do arame, para que assim a máquina estivesse 

pronta para o início dos testes. 

 

Figura 9: Redução do diâmetro do arame para inserção na nova fieira 

 

Fonte: o autor 
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Na figura acima foi destacado o arame sendo forçado através do laminador para redução de 

seu diâmetro. Então, após essa etapa, os fios foram soldados, como mostra a Figura 10. 

 

Figura 10: Soldagem das duas pontas soltas do arame 

 

Fonte: o autor 

 

Na Figura 10 acima foi destacado a solda sendo realizada. Desse modo, com a nova fieira 

inserida na máquina, finalizou-se a montagem do sistema inserindo o termopar nela, juntamente 

com o registrador de dados.  

A Figura 11 abaixo relata o procedimento de finalização da montagem do sistema, em que 

observar-se, em (a), a fieira modificada na caixa da máquina de trefilação sem a água, em (b), com 

o sistema de resfriamento inserido e, em (c), o termopar na carcaça da fieira, juntamente com um 

fio vermelho referente ao registrador de dados. 
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Figura 11: Montagem finalizada do sistema de medição de temperatura na linha de 

produção da Gerdau. 

 

 
Fonte: o autor 

 

Dando início as medições de temperatura, com a rotatividade da fieira desligada, o 

monitoramento de temperatura foi realizado então através do termopar e do registrador de dados, 

sendo que este se encontra ao lado de fora da máquina e possui armazena os dados com frequência 

de 1 hertz, para geração de um gráfico de temperatura em função do tempo. Na Figura 12 a seguir 

é possível notar o registrador ao lado de fora da máquina. 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 12: Registrador de dados conectado à máquina de trefilação 

 

Fonte: o autor 

 

4.2 Testes na máquina de trefilação 

Para o procedimento dos testes de monitoramento e registro de temperatura durante a 

trefilação, utilizou-se a seguinte metodologia: 

● variação da velocidade de trefilação entre 1 e 12 m/s, na linha de produção da 

empresa Gerdau, com monitoramento e aquisição da temperatura medida durante a 

passagem do fio-máquina na fieira no sétimo passe da máquina de trefilação, 

utilizando primeiro sabão sódico como lubrificante, depois sabão cálcico e, por fim, 

sem lubrificação. Sendo que, no último teste, após a finalização, elevou-se a 

velocidade da máquina em seu máximo, 15,4 m/s, para conhecimento da 

temperatura neste momento. 

● Coleta dos dados e correlação entre os resultados com os apresentados na literatura, 

especificamente coletados no trabalho desenvolvido por Levrau, C. (Levrau, 2006). 

● Interpretação dos resultados, com estimativa da temperatura alcançada no núcleo da 

fieira, nas diferentes condições de processamento. No trabalho de Levrau, C., o ma-

terial da fieira  cônica utilizada para realização dos testes foi o carbeto de tungstênio 

(94%) ligado a cobalto (6%), além dessa ferramenta possuir ângulo de redução de 8 

graus, com paralelo de 30% do diâmetro do fio. (Levrau, 2006) Partindo da premissa 

que a fieira utilizada neste trabalho possui características muito similares, como já 
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descritas no tópico anterior, pode-se usar a correlação apresentada por Levrau, C. 

para estimar a temperatura presente no núcleo da fieira. (Levrau, 2006) Logo, como 

a temperatura medida foi da superfície, todos os valores foram dobrados para plota-

gem dos gráficos. 

● Medição da camada residual total de sabão presente no arame, em cada um dos 

testes. A coleta das camadas foi realizada no laboratório da empresa Gerdau SA, 

onde as amostras do arame coletadas após o teste 1 e 2 foram pesadas, primeira-

mente como recebidas, limpas para remoção dos lubrificantes de cálcio e sódio pre-

sentes e, por fim, pesadas novamente. A diferença de massa de ambas as pesagens 

realizadas é a camada residual de sabão presente no arame, sendo que como o com-

primento deste material não mudou, as amostras são calculadas pela relação de 

grama por metro quadrado de superfície. 

Vale ressaltar alguns pontos sobre o registrador de dados utilizado nos testes. Esse aparelho é 

responsável por medir e armazenar a temperatura durante todo o processamento enquanto ele 

estiver conectado ao termopar e este em contato com a fieira. Após o término do teste, os dados 

são descarregados em um computador, uma vez que o registrador possui uma entrada USB para 

poder ser conectado nele. Dessa forma, utilizando um software, que é acoplado ao registrador, é 

possível analisar os resultados obtidos através de gráficos de temperatura em função do tempo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.3 Monitoramento de Temperatura na Máquina de Trefilação 

A Figura 13 apresenta o gráfico da variação da temperatura, durante a trefilação, em função 

do tempo de processamento, obtido no ensaio com o sabão sódico como lubrificante. 

 

Figura 13: Gráfico de temperatura em função do tempo, resultante do teste 1 utilizando sabão 

sódico 

 

Fonte: o autor 

 

Analisando os resultados do primeiro teste, nota-se que, assim como estudado e comentado 

na revisão de bibliografia, a temperatura aumenta conforme a elevação da velocidade de processo, 

sendo que para cada velocidade primeiro tem-se um aumento linear da temperatura seguido de sua 

estabilização posterior. Tal comportamento é o esperado, pois, o aumento linear da temperatura é 

decorrente do aumento da velocidade de processo que após alguns segundos, é estabilizada. 

Observa-se também que após o desligamento da máquina, a temperatura cai drasticamente e 

rapidamente atinge a temperatura ambiente, devido ao sistema de resfriamento.  
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Após a troca de lubrificante, deu-se início ao segundo teste. A Figura 14 abaixo mostra os 

resultados obtidos, onde observa-se um comportamento similar obtido no primeiro teste, ou seja, o 

aumento progressivo da temperatura em função da variação da velocidade sendo que ao se 

aumentar a velocidade, a temperatura também segue o mesmo perfil.  

 

Figura 14: Gráfico de temperatura em função do tempo, resultante do teste 2 utilizando sabão 

cálcico 

 

Fonte: o autor 

 

Por fim, finalizou-se o experimento realizando um último teste sem o uso de lubrificantes, 

em que o resultado está apresentado na Figura 15 abaixo. Com este gráfico pode-se observar o 

mesmo comportamento de ambos os testes passados, com uma pequena diferença no pico de 

temperatura, uma vez que ao final do teste se elevou a velocidade em seu máximo (15,4 m/s). 

Conforme o esperado, a elevação de temperatura foi mais acentuada que nas demais condições, 

devido à falta de lubrificação durante o processo, sendo que esta também responsável pela 

minimização da temperatura e também pela manutenção da qualidade do arame. 
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Figura 15: Gráfico de temperatura em função do tempo, resultante do teste 3 sem o uso de 

lubrificante 

 

Fonte: o autor 

 

 Para melhor análise dos três experimentos, plotou-se um gráfico de temperatura média em 

função da velocidade, Figura 16, em conjunto com as linhas de tendência para cada condição. 

Observa-se que há diferença de desempenho, em função do lubrificante utilizado, pois o sabão 

cálcico apresentou maiores temperaturas que o de sódio, conforme verificado no trabalho de 

Levrau, C. (Levrau, 2006) Além disso, as maiores temperaturas ocorreram quando não se utilizou 

lubrificante durante o processamento, confirmando a importância desse material no processo de 

trefilação. Ademais, é possível observar que todas as curvas possuem o mesmo comportamento, 

sendo que a temperatura possui uma forte correlação com a velocidade. 
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Figura 16: Gráfico comparativo das três curvas resultante do monitoramento de temperatura no 

interior da fieira na máquina de trefilação 

 

Fonte: o autor 

 

 Além do monitoramento de temperatura, para fortalecer os resultados desse trabalho, 

mediu-se também a camada residual total de sabão presente no fio trefilado. A Figura 17 mostra as 

camadas residuais de sabão presentes no arame após a trefilação dos dois testes realizados com 

lubrificantes. Nota-se que a trefilação realizada com lubrificante de sabão de sódio apresentou 

camadas residuais maiores que as obtidas com o emprego do lubrificante de cálcio. Além disso, 

pode-se observar como a correlação é forte entre a temperatura e a velocidade, pois os dois gráficos 

(Figuras 17a e 17b) são bastante semelhantes. Para o comportamento do sabão de sódio, nota-se 

que para velocidades pequenas a camada residual foi alta e conforme a velocidade aumenta, tem-

se uma redução dessa camada, porém ela chega a se estabilizar. Já para o sabão de cálcio, seu 

comportamento é um pouco diferente. Para baixas velocidades, até 4m/s, sua camada residual é 

bastante satisfatória, porém ao se aumentar a velocidade, a camada residual cai rapidamente e 
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drasticamente, não sendo de interesse para o processo. Esse fato explica o porquê normalmente se 

utiliza o sabão de cálcio nos primeiros passes do processo trefilação.  

 

Figura 17: Camada residual de sabão conforme o aumento de velocidade e temperatura 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: o autor 
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5.4 Comparação dos dados obtidos com a Literatura 

Após a coleta e análise dos dados obtidos, a partir do monitoramento de temperatura durante 

a trefilação, realizado na empresa Gerdau, foi possível realizar uma comparação com os dados 

disponíveis na literatura, considerando o trabalho desenvolvido por Levrau, C., base da montagem 

do sistema proposto. 

Primeiramente Levrau, C. estudou a variação da temperatura em função da velocidade de 

trefilação, em testes de bancada em dois pontos diferentes da fieira, sendo T1 a temperatura medida 

na superfície da fieira e T2, a temperatura medida no núcleo, ou seja, perto da região do paralelo 

da ferramenta (região mais quente). Além disso, segundo Levrau, C., essas duas temperaturas 

possuem uma forte correlação, onde T2 é aproximadamente o dobro de T1. O gráfico obtido por 

Levrau, C. é apresentado na Figura 18. (Levrau, C. 2006) 

 

Figura 18: Gráfico obtido por Levrau, C. em seu estudo de temperatura em função da velocidade 

utilizando sabão sódico. 

 

Fonte: Adaptado de Levrau, C. 2006 
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A fim de comparação, a Figura 19 apresenta os dados obtidos no presente estudo, obtidos com 

a trefilação do fio-máquina utilizando lubrificante de sabão sódico e baseando-se nas premissas 

apresentadas na metodologia deste trabalho, aplicou-se a correlação apresentada pela autora. 

 

Figura 19: Gráfico obtido a partir do teste de temperatura em função da velocidade utilizando 

sabão sódico na máquina de trefilação da Gerdau 

 

Fonte: o autor 

 

Comparando os resultados (Figuras 18 e 19), observa-se que o sistema de monitoramento e 

medição de temperatura, projetado e implementado na máquina de trefilação da Gerdau, foi 

eficiente, pois apresenta comportamento semelhante ao obtido pela autora. Vale ressaltar que a 

temperatura medida durante os testes foram as temperaturas T1, referentes às obtidas na superfície 

da fieira. Além disso, Levrau, C. afirmou que quanto maior a velocidade de processo, maior a 

variação de temperatura, o que também é observado nos resultados dos testes deste trabalho, sendo 

mais evidente para altas velocidades (8, 10 e 12 m/s, respectivamente) como destacado na Figura 

20. 

 

 

 Temperatura T1 

 Temperatura T2 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 



40 

 

 

 

Figura 20: Gráfico de temperatura na fieira em função de altas velocidades utilizando sabão 

sódico na máquina de trefilação da Gerdau 

 

Fonte: o autor 

 

Levrau, C. também avaliou a influência do tipo de lubrificante na variação da temperatura para 

o sabão sódico e cálcico, considerando velocidades elevadas. Os resultados obtidos estão 

apresentados nas Figura 21 e Figura 22 abaixo. 
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Figura 21: Gráfico obtido da tese de Levrau, C. de temperatura em função de elevadas 

velocidades utilizando sabão sódico 

 

Fonte: Adaptado de Levrau, C. 2006 

 

Figura 22: Gráfico obtido da tese de Levrau, C. de temperatura em função de elevadas 

velocidades utilizando sabão cálcico 

 

Fonte: Adaptado de Levrau, C. 2006 

 

 A partir dos resultados dos testes obtidos com os dois sabões na máquina de trefilação, 

utilizou-se a correlação proposta por Levrau, C. (Figura 21 e Figura 22). Os resultados estão nas 

Figura 23Figura 24. 
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Figura 23: Gráfico obtido da estimativa de temperatura em função da velocidade utilizando sabão 

sódico, na máquina de trefilação da Gerdau 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 24: Gráfico obtido da estimativa da temperatura em função da velocidade utilizando sabão 

cálcico, na máquina de trefilação da Gerdau 

 

Fonte: o autor 
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 Comparando os resultados obtidos com os apresentados na literatura consultada (Levrau, 

C.). Os resultados são comparativamente semelhantes, confirmando a assertividade do sistema 

projetado.  

 Por fim, Levrau, C. também apresenta uma comparação entre a camada residual e a 

temperatura dos dois sabões estudos para a velocidade de 1 m/s. O resultado obtido pela autora está 

apresentado na Figura 25. 

 

Figura 25: Comparação da temperatura e camada residual total dos lubrificantes estudados por 

Levrau, C. em sua tese 

 

Fonte: Adaptado de Levrau, C. 2006 

 

 No presente estudo, os resultados obtidos do teste na máquina de trefilação da Gerdau, está 

apresentado na Figura 26. 
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Figura 26: Gráfico de comparação da temperatura e camada residual dos dois sabões utilizados 

no teste de monitoramento de temperatura no interior da fieira na máquina de trefilação da 

Gerdau, utilizando velocidade de 1 m/s 

 

Fonte: o autor 

 

 Comparando-se os resultados (Figura 25 e Figura 26), nota-se que tanto a temperatura 

quanto a camada residual de sabão têm o mesmo comportamento, sendo que o sabão sódico 

apresentou uma maior camada residual, e consequentemente, em uma temperatura menor, enquanto 

o sabão cálcico apresenta um comportamento oposto, como já previa a tese de Levrau, C.  
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6. CONCLUSÕES 

Os testes realizados na linha de produção da empresa Gerdau mostraram que a temperatura 

aumenta conforme a velocidade, sendo que esses dois parâmetros possuem uma forte correlação. 

Ademais, este trabalho mostrou que a depender do lubrificante utilizado, sendo estudado sabões à 

base de sódio e cálcio, a máquina terá uma performance diferente, uma vez que as temperaturas 

mais elevadas se mostraram quando o sabão de cálcio foi utilizado. Além disso, comprovamos a 

importância da lubrificação no processo de trefilação, pois, comparando os três testes realizados, 

as temperaturas mais altas foram quando não se havia sabão presente. Também, observou-se que 

as camadas residuais diminuem conforme se aumenta a velocidade, e consequentemente as 

camadas seguem o mesmo comportamento para a temperatura, uma vez que esta aumenta conforme 

o aumento da velocidade de trefilação, e que as camadas de sabão sódico foram maiores do que os 

de cálcio, como previa a tese de Levrau, C. 

Em relação à comparação com a literatura consultada Levrau, C., os resultados mostraram 

comportamentos semelhantes em termos de variação de temperatura em função do aumento da 

velocidade, comprovando a eficiência do método de monitoramento de temperatura no interior da 

fieira proposto.  

Por fim, a partir deste estudo muitos trabalhos posteriores podem ser originados como 

parametrização teórica do dispositivo, a otimização dos parâmetros de trefilação a partir do controle 

de temperatura, avaliação de novos lubrificantes e sua influência na variação de temperatura e 

comparação de dados de monitoramento de temperatura com modelos matemáticos. 
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