
Manual do Programa ICARO para HP 

 

Origem do Programa: 

 Criei este programa em 25/02/2008, o motivo foi o fato de não encontrar em 

nenhum lugar um programa capaz de facilitar a vida de quem trabalha com metalurgia. 

Este manual é referente a versão 1.3, compilada hoje, dia 10/06/2011 

 Comecei com funções simples, como cálculo de carga, correções químicas, e 

armazenamento de composições que utilizava na empresa em que trabalho. O programa foi 

evoluindo e chegou a tal ponto, que resolvi disponibilizá-lo na internet. 

 A primeira versão (1.0) está disponível no site hp-calc, que é o maior repositório de 

programas para HP, as versões mais atuais, estou disponibilizando principalmente em meu 

site: www.eduardomoreira.eng.br , agora, enquanto escrevo este manual, o programa está 

na versão 1.3. 

 

Limitações: 

 Este programa está em tal tamanho, que não consigo adicionar novas funções, 

então, provavelmente no futuro irei separá-lo em vários programas, e o interessado instala 

só o que quiser. Mas isso é para o futuro. 

 A programação dele é em USERRPL, que é um pouco mais lenta que a SYSRPL, mas 

não chega a ser um problema, já que as contas são todas de certo modo, simples. Utilizei a 

USERRPL por ser mais fácil de aprender, eu perderia muito tempo aprendendo a outra 

linguagem, para daqui a pouco ela ser obsoleta, então optei pela mais fácil mesmo. 

 

Instalação:  

 O programa deve ser copiado para o diretório HOME. Isto pode ser feito através do 

cabo de comunicação, ou se preferir, pode copiar para um cartão de memória, e pela 

calculadora, copiar do cartão para o diretório HOME. 

 Com o programa no diretório HOME, basta pressionar a tecla VAR, que aparecerá o 

programa ICARO nas opções (F1 a F6), sempre tenha certeza de estar no diretório HOME, as 

vezes devido a algum erro na execução do programa, ele sai no diretório HOME / FI, então, 

volte para o diretório HOME, pressionando por um momento a tecla SHIFT ESQUERDO e 



depois a tecla VAR, para executar o programa, no diretório HOME, aparecerá uma tela como 

na figura abaixo: 

 

 

O programa criará automaticamente em sua primeira execução a vaiável “OPCAO” que é de 

uso interno do programa, apaga-la não afetará em nada o programa, mas sempre que o 

programa for executado, ela será criada, contem apenas ‘0’ ou ‘1’ que o programa usa nas 

escolhas de menu. O programa criará também o diretório FI dentro do diretório HOME, no 

diretório FI estarão todas as variáveis do programa, se você apagar o diretório FI, apagará 

tudo que você armazenou no programa, como as composições químicas, rendimento dos 

elementos, entre outras coisas. Apagar este diretório, seria como se você deixasse o 

programa como na primeira utilização. 

 

Ao executar o programa ICARO, você verá a seguinte tela: 

 

E rolando a tela para baixo, verá as outras opções, como na tela a seguir: 

 



Escolhendo o primeiro ITEM – COMPOSICOES QUIMICAS: 

Aqui é onde você irá manusear as composições químicas desejadas, na tela a seguir, verá as 

opções que estarão disponíveis: 

 

Neste menu você poderá verificar as composições químicas que você armazenou, para 

FORNO, para PEÇA, algumas composições de aços ABNT comuns, definir composições 

químicas para forno e peça, e apagar as composições armazenadas. 

Ao verificar uma composição química, a seguinte tela será mostrada: 

 

Depois de selecionado o material, o resultado será mostrado da seguinte forma: 

 

Então, seria: 

Carbono do GG-15, entre 3.4 e 3.5 

Silicio do GG-15 entre 1.7 e 1.8  



Etc; 

Estas são composições do forno, e é você que define estes valores no menu de DEFINIR 

COMPOSICOES, da seguinte forma: 

Assim como na verificação, você escolherá o material, e então o programa lhe fará uma 

série de perguntas relativas a composição, como nas figuras a seguir: 

 

 

 

E assim por diante, com os outros elementos. 

Caso você cometa algum equivoco, e coloque o mínimo, maior que o máximo, o programa 

lhe avisará da seguinte forma: 



 

Ele armazenará os valores mesmo assim, se você achar conveniente mudar e deixar da 

maneira correta, terá que iniciar o processo de cadastro de composição química deste 

elemento novamente. 

 

 

No menu de composições dos aços, é mostrado a composição conforme norma ABNT e o 

usuário não pode mudar estes valores, são apenas para consulta, como na figura a seguir: 

 

 

 

 



Agora o menu de CARGA DO FORNO: 

 Neste menu, você pode realizar os cálculos referentes a carga do forno. 

Ao selecionar este menu, a seguinte tela aparecerá para que você escolha com qual Gusa irá 

fazer a carga. 

 

 

Depois você escolhe a sucata de aço que irá utilizar: 

 

 

Então informa qual o percentual que cada item irá representar na carga: 

 



O programa calculará qual será o percentual de retorno faltante para completar 100% da 

carga: 

 

 

O programa irá te questionar sobre a composição média da sucata de ferro que será 

utilizada: 

 

 

E depois, a composição do retorno que você deseja utilizar na carga: 

 

 



 

O programa irá então perguntar qual a composição desejada no forno, para poder calcular a 

quantidade de elementos a serem adicionados. 

 

 

O programa vai perguntar as características do forno, a capacidade do forno será utilizada 

para que se possa transformar as quantidades de % para Kg, a potencia e o tempo de fusão 

será utilizado para posteriormente poder verificar qual o custo do metal na bica do forno, 

para que não ocorra nenhum problema, é importante no menu de definições do programa 

ter informado corretamente o custo do KW/h, o rendimento dos elementos como 

Carburante, FeSi, FeMn, etc;, pois isso varia para cada processo de fundição e matéria-prima 

utilizada.  

 

 

 

 

 

 



E então o programa informará quais as quantidades a serem adicionadas no forno: 

 

Serão aqui, 200Kg de Gusa, 300Kg de Aço, 400Kg de retorno, 100Kg de sucata de ferro, 

16,5Kg de Carburante, 5,9Kg de FeSi, e 4,4Kg de FeMn. 

Simples não? 

Muito mais fácil do calcular tudo na mão. 

 

Caso sua carga não seja possível, o programa mostrará o erro que ocorreu, como mostrado 

a seguir: 

 

Depois, ele mostrará o resultado, com a quantidade a adicionar negativa no elemento que 

provocou o erro. 

 

 

 

 



Agora, o menu de CORRECOES QUIMICAS: 

Aqui, você pode realizar correções de qualquer elemento que seja, em qualquer quantidade 

que seja. 

Aparecerá o seguinte menu: 

 

 

Escolhendo o item para aumentar a %, aparecerá o seguinte formulário: 

 

 

 

Você deve preenche-lo conforme sua necessidade, como segue: 



 

Aqui, eu defini que vou corrigir 1000Kg de ferro. 

O elemento que quero corrigir está com 3% e quero aumenta-lo para 3,5%, o rendimento 

do material que vou adicionar é de 60%, 

Então, o programa irá mostrar a quantidade a ser adicionada, em Kg, conforme a figura a 

seguir: 

 

Precisarei então adicionar 8,3Kg da matéria prima que contém o elemento a ser adicionado. 

 

 

Para diminuir a sequencia é a mesma, e o programa mostra a quantidade de material a ser 

adicionado para realizar a diluição do elemento desejado. 

 

 

 

 

 



Menu DIAGRAMAS: 

 

Aqui está disponível apenas o diagrama Fe-C, sendo que o ampliado eu retirei a partir da 

versão 1.3, para dar espaço a novas funcionalidades ao programa 

 

 

 

Menu de RESISTENCIA MECANICA: 

 

Irá aparecer o seguinte menu:  

 

 

 

 

 

 



Na primeira opção, você vai ver a resistência mecânica calculada a partir de composições 

químicas armazenadas pelo programa, isso servirá apenas para o ferro fundido cinzento: 

 

 

Irá aparecer o seguinte ALERTA: 

 

Os cálculos de propriedades mecânicas são teóricos e podem não refletir a realidade da 

peça, sendo que isso depende em muito da temperatura de desmoldagem, grau de 

nucleação do banho, processo de fundição, etc; 

 

Então, aparecerá o resultado, como na tela a seguir (escolhi a composição de GG-15 PECA, a 

composição armazenada serve apenas para este manual):  



 

As 2 primeiras linhas são despresadas, trata-se de números que ficaram na pilha de 

memória da calculadora, referente a outros cálculos que fiz. 

Ali, ela mostra o resultado de Dureza, Tração, Compressão, Flexão, e Modulo de 

Elasticidade. 

 

O mesmo serve para os outros itens, porém, em ferro fundido cinzento, o usuário informará 

as composições químicas, e em ferro nodular o usuário informará apenas a quantidade de 

perlita. Isto porque no Ferro fundido cinzento, as propriedades são definidas 

predominantemente pela forma da grafita e consequentemente pelo carbono equivalente, 

e no ferro fundido nodular as propriedades são definidas predominantemente pela matriz. 

 

 

 

Menu de Elementos no Ferro: 

Aqui é mostrado a influencia de alguns elementos adicionados, ou presentes em ligas de 

ferro fundido, conforme a seguir: 



 

 

Escolhendo o Silicio por exemplo, aparecerá como a seguir: 

 

As informações são limitadas devido ao tamanho da tela. 

 

 

 

 

 

Menu de DEFINICOES: 

Este menu é IMPORTANTISSIMO, e deve ser preenchido com atenção, pois com as 

informações definidas aqui, o programa irá realizar os cálculos. Aqui você define o 

rendimento dos elementos que o programa calcula em adições, composições, etc; 



 

Será realizada uma série de perguntas, como a seguir: 

 

 

 

Menu de INFORMACOES CUSTOS: 

 

Este menu também é muito importante para que o programa calcule os custos da maneira 

correta, há 2 opções, o custo de energia, e os custos de fusão: 



 

 

Escolhendo energia, você definirá o custo do Kw/H, outras fontes de energia ainda não 

foram implementadas. 

 

 

Então, aparecerá o formulário para o preenchimento. 

 

 



Em custos de fusão, será mostrado o seguinte formulário: 

 

Escolhendo matéria prima, você será questionado pelos custos das matérias primas 

utilizadas, como gusa, sucatas, etc; 

Escolhendo Elementos de liga, você definirá os custos do Kg do carburante, do FeSi, etc; 

É IMPORTANTISSIMO preencher estes itens para que o programa funcione de forma correta. 

 

Escolhendo o CUSTO ULTIMA CARGA,  

Caso falte alguns dados, o programa dará o seguinte erro:  Este erro ocorrerá também, caso 

a última carga tenha dado erro do tipo “Quantidade negativa de algum elemento”. 

 

 

 

 



 

Menu de CALCULO DE PANELAS: 

Será mostrado o seguinte menu: 

 

É possível fazer o calculo do panelão de reação de nodular, e de panelas de vazamento. 

Bastando informar a relação entre altura e raio desejado, e o volume de ferro desejado. 

As medidas serão internas e é necessário considerar uma sobra na parte superior, além da 

parede refratária desejada, que são dados que dependem de empresa para empresa. 

A sequencia é mostrada a seguir, escolhendo panela de vazamento com relação de altura 

igual a 4 vezes o raio: 

 

 

Aparecerá o menu para definir quanto deve ser a capacidade de ferro: 

 



 

Ao preencher, com 250Kg, sua capacidade volumétrica é mostrada: 

 

O programa informa que R = Raio e H = Altura, e informa que as medidas são em relação a 

coluna de ferro, portanto, deve ser adicionado ao raio, a medida do refratário lateral, e a 

altura, a medida do refratário do fundo + a medida de sobra em cima da panela para que 

não haja derramamento de ferro no transporte, isso varia conforme a empresa. 

 

 

Então, o programa mostra o resultado: 

 

 

O mesmo ocorre para panela de nodularização, onde o programa calcula também, o buraco 

onde é colocada a liga de FeSiMg. 

 



 

 

Menu de AJUDA: 

Neste menu, apenas algumas considerações a respeito de poss;iveis erros, informação sobre 

mim (Autor do programa) e informação sobre versão do programa. 

 

 

 

 

 

Espero que este programa seja útil, e em caso de duvidas, ou sugestões, escreva para meu 

e-mail: eduardo@eduardomoreira.eng.br 

Novas versões as vezes demoram a surgir devido minha falta de tempo para me dedicar a 

programação. 

 

 

 

 

 

 

 

 


