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RESUMO 
 

A pesquisa relativa ao transporte ferroviário no Brasil tem se intensificado nos 
últimos anos visando principalmente a melhoria no desempenho do par roda-
trilho. Isso se deve à demanda de se transportar cada vez mais carga por eixo 
com a finalidade de reduzir o custo de transporte. Através de mudanças na 
microestrutura do material ou de mudanças na composição das ligas utilizadas 
na fabricação pode se aumentar a resistência do par roda-trilho. Neste trabalho 
foi analisada a influência de diferentes microestruturas (puramente perlíticas e 
perlíticas-bainíticas), obtidas por meio de tratamento térmico por dilatometria, 
nas propriedades de um aço alto carbono similar ao utilizado em rodas 
convencionais classe C AAR destinadas ao transporte de carga pesada. As 
análises empregaram técnicas metalográficas (identificação de fases presentes 
e distância interlamelar da perlita), ensaios magnéticos (saturação magnética e 
ruído magnético de Barkhausen), ensaio mecânico de dureza e ensaio 
tribológico de resistência ao desgaste por deslizamento. Foram caracterizadas 
rodas ferroviárias classe C AAR em quatro condições distintas: usadas e novas, 
fundidas e forjadas. 
 
Palavras-chave: Rodas ferroviárias. Distância interlamelar da perlita. Desgaste 
por deslizamento. 
  



ABSTRACT 
 

Research about rail transport in Brazil has been intensified recently due the need 
to improve the wheel-rail performance, considering the demand of increasing axle 
load aiming for transportation cost reduction. Changes in the material 
microstructure or in the alloys composition can improve the wheel-rail resistance. 
A eutectoid steel similar to that used in conventional class C AAR wheels 
(designed to heavy haul transportation - high loads and low speeds) was 
submitted to isothermal heat treatments applying dilatometry techniques at ten 
different cycles. Different microstructures (totally pearlitic and pearlitic-bainitic) 
were obtained and their influence on the mechanical and magnetic properties 
was analyzed. The analysis included metallographic techniques (identification of 
phases and pearlite interlamellar spacing), magnetic testing (magnetic saturation 
and magnetic Barkhausen noise) and mechanical testing (hardness and pin-on-
disc tests). Railway wheels Class C ARR were characterized in four different 
conditions: new and used, cast and forged. 
 
Keywords: Railway wheels. Pearlite interlamellar spacing. Sliding wear. 
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1 INTRODUÇÃO 
Dentre os produtos transportados por via ferroviária, destacam-se os minérios e 
grãos; essas cargas demandam altas cargas transportadas e baixas 
velocidades. Com o aumento da carga transportada por eixo, é possível reduzir 
a quantidade de composições para a mesma carga transportada, reduzindo o 
custo. Devido as solicitações mecânicas nos materiais, é necessário melhorar o 
desempenho do par roda-trilho. 
Diversas rodas conforme padrão AAR são utilizadas para esse tipo de 
implementação no Brasil, as de classe C são fabricadas de aço com alto teor de 
carbono através de processos de fundição ou de forjamento (AAR M-107/M-208, 
2011). 
Como alternativa para melhorar o desempenho da roda pode-se alterar a 
composição da liga ou modificar os tratamentos térmicos com intuito de melhorar 
as propriedades mecânicas e tribológicas. 
 As rodas ferroviárias classe C AAR (M-107/M-208) são de aço com composição 
próxima à eutetóide. Na primeira parte do trabalho, foram utilizados corpos de 
prova com material similar a esse tipo de roda, submetidos a tratamentos 
térmicos por dilatometria e a ensaios de desgaste por deslizamento puro, assim 
foram avaliadas as características das microestruturas obtidas e a relação com 
o comportamento no desgaste. Já na segunda etapa do trabalho, foram 
analisadas as características e propriedades de rodas ferroviárias classe C AAR 
em quatro condições distintas: novas e usadas, forjadas e fundidas. 
 

1.1 OBJETIVOS 
Os objetivos do presente trabalho são: 
- Analisar as transformações perlíticas - bainíticas de um aço SAE 1080, com 
composição química próxima à eutetóide (material este similar ao utilizado em 
rodas ferroviárias convencionais classe C), e assim comparar a relação da 
microestrutura com a dureza, com a resistência ao desgaste por deslizamento 
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puro e com as propriedades magnéticas (saturação magnética e ruído magnético 
de Barkhausen). Espera-se compreender a relação entre a distância interlamelar 
da perlita e a resistência ao desgaste. 
- Realizar uma análise comparativa entre as rodas ferroviárias classe C AAR 
quanto a sua dureza, composição química e microestrutura. Serão analisadas 
quatro rodas em condições diferentes (novas e usadas, fundidas e forjadas). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 RODAS FERROVIÁRIAS 
A pesquisa científica relativa ao transporte ferroviário no Brasil tem aumentado 
ultimamente devido a necessidade de redução de custo e aumento da 
competividade no transporte de carga. É importante que cada vez mais seja 
transportada mais carga por eixo e que esse transporte se torne cada vez mais 
rápido. Para tal fim é necessário o estudo das principais falhas existentes, 
desenvolvimento de novas soluções, e desenvolvimento de novos materiais e 
ligas (VILLAS BÔAS, 2010). 
Para facilitar o estudo do sistema roda-trilho, a designação das partes de uma 
roda ferroviária genérica e o trilho pode ser verificada na Figura 1. 

 
Figura 1 - Designação das partes de uma roda ferroviária (OKAGATA, 2013). 
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2.1.1 Classificação e normas 
A classificação das rodas ferroviárias utilizada no Brasil é realizada a partir das 
normas AAR M-107 e M-208 (Association Of American Railroad) elaboradas nos 
Estados Unidos. Existem outras normas ferroviárias, dentre as quais se 
destacam a EN–13262 (European Standards) e a JIS E–5402-1 (Japanese 
Industrial Standards). O teor de carbono e a dureza de acordo com a classe das 
três normas citadas podem ser observados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Classificação de rodas ferroviárias segundo as normas internacionais (OKAGATA, 
2013). 

Região Norma Classe Teor de carbono [%p] Dureza [HB] 

Europa EN 13262 
ER6 <0,48 234-270 
ER7 <0,52 247-282 
ER8 <0,56 258-296 
ER9 <0,60 300-350 

América 
do Norte 

AAR M-107 e 
AAR M-208 

Classe L <0,47 197-277 
Classe A 0,47-0,57 255-321 
Classe B 0,57-0,67 302-341 
Classe C 0,67-0,77 321-363 
Classe D 0,67-0,77 341-415 

Japão JIS E 5402-1 SSW 
QS 

0,60-0,75 
246-307 

QR 311-363 
QRH 295-347 

É interessante perceber que a norma AAR M-107/M-208 apresenta os valores 
máximos e mínimos de dureza aceitáveis no aro (Tabela 1), porém não 
especificam a homogeneidade desses valores na região. Uma mesma roda pode 
apresentar valores de dureza com variação acima de 50 pontos e mesmo assim 
ser aceita para uso, no entanto isso pode gerar defeitos. No entanto a norma EN-
13262 define que a diferença entre os valores máximo e mínimo de dureza no 
aro para um mesmo lote não pode exceder 30 HB (AAR M-107/M-208, 2011; EN-
13262, 2011). 
Em geral, as rodas ferroviárias tradicionais são de ligas ferro-carbono e possuem 
médio ou alto teor de carbono. No Brasil as rodas mais utilizadas são as da AAR 
M-107/M-208 classe C devido a aplicação em transporte de minérios, que exige 
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altas cargas por eixo e baixas velocidades. Nos últimos anos nota-se uma 
tendência de mudança para a classe D, que são rodas de aço microligado e que 
apresentam uma maior resistência mecânica quando comparada a classe C 
(AAR M-107/M-208, 2011). 
Nas normas ferroviárias previamente citadas, é possível encontrar as 
classificações e aplicações recomendadas, testes de validação, dimensões, 
composição química e processos de fabricação. Na Tabela 2 e Tabela 3 são 
apresentadas as composições das rodas definidas pela AAR M-107 e EN 13262 
respectivamente. 

Tabela 2 - Composição química de rodas ferroviárias segundo a AAR M-107/M-208. 

Elemento 
químico 

Concentração [%p] 
Classe L Classe A Classe B Classe C Classe D 

Carbono <0,47 0,47-0,57 0,57-0,67 0,67-0,77 0,67-0,77 
Manganês 0,60-0,90 0,60-0,90 0,60-0,90 0,60-0,90 0,60-0,90 

Fósforo <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 
Enxofre 0,005-0,040 0,005-0,040 0,005-0,040 0,005-0,040 0,005-0,040 
Silício 0,15-1,00 0,15-1,00 0,15-1,00 0,15-1,00 0,15-1,00 
Níquel <0,25** <0,25** <0,25** <0,25** <0,25** 
Cobre <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 

Molibdênio <0,10** <0,10** <0,10** <0,10** <0,10** 
Vanádio <0,40** <0,40** <0,40** <0,40** <0,40** 

Tabela 3 - Composição química de rodas ferroviárias segundo a EN 13262. 
Elemento 
químico 

Concentração máxima [%p] 
ER6 ER7 ER8 ER9 

Carbono 0,48 0,52 0,56 0,60 
Manganês 0,75 0,80 0,80 0,80 

Fósforo 0,020 0,020 0,020 0,020 
Enxofre 0,015 0,015 0,015 0,015 
Silício 0,40 0,40 0,40 0,40 

2.1.2 Processos de fabricação 
Os processos de fabricação de roda ferroviária são definidos para atender as 
normas, como a AAR, EN, JIS e outras. Os processos de fabricação 
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homologados pela AAR no Brasil incluem etapa de fundição ou de forjamento. 
Recomenda-se que todo o processo de solidificação seja controlado para que 
não ocorram defeitos internos, trincas ou tensões prejudiciais. No Brasil existem 
dois fabricantes de rodas ferroviárias, um segue o processo de forjamento e 
outro o processo de fundição.  Os dois fabricantes nacionais de roda ferroviária 
pesada são a MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda. (rodas forjadas) e a Amsted 
Maxion (rodas fundidas). 
 Após a etapa de forjamento ou de fundição, a norma AAR define que as rodas 
ferroviárias devem ser austenitizadas e em seguida passar por um resfriamento 
diferencial na superfície de rolamento seguida de um revenido. A têmpera 
superficial gera tensões residuais compressivas que inibem a propagação de 
trincas de fadiga na direção radial, que caso ocorram geralmente são 
catastróficas (COLPAERT, 2008). 
Durante muito tempo, as rodas ferroviárias foram confeccionadas em aço 
carbono, porém nos últimos anos começaram a ser utilizados aços microligados 
(classe D AAR). Aços microligados são aqueles que possuem pequena adição 
de elementos de liga (menor que 0,1% em massa), essa pequena adição 
melhora consideravelmente a temperabilidade, as propriedades mecânicas e a 
resistência ao desgaste (VILLAS BÔAS, 2010). 
O fluxograma das etapas do processo de fabricação de uma roda forjada pode 
ser visualizado na Figura 2. 
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Figura 2 - Fluxograma do processo de fabricação de rodas forjadas (MWL, 2016). 

Na fabricação de rodas fundidas, o aço líquido é vazado sobre pressão com 
velocidade controlada em moldes permanentes de grafite. Esse processo de 
fundição sob pressão é denominado Griffin Wheel Casting Process (KOTZIN, 
1981). 
O fluxograma das etapas do processo de fabricação de rodas ferroviárias 
fundidas pode ser observado na Figura 3. 

Aciaria
1) Forno elétrico
2) Preparação da panela 
3) Vazamento
4) Desgaseificação
5) Lingotamento

Corte a quente

Forjamento

Laminação
Tratamentos térmicos

1) Resfriamento controlado logo após o forjamento
2) Resfriamento diferencial (com jatos de água na região do aro)
3) Revenido (fornos elétricos a gás ou a óleo)

Usinagem
1) Furo central para fixação do eixo
2) Pista de rolamento

Shot peening
Inspeção final

1) Ultrassom
2) Partículas magnéticas
3) Dureza
4) Avalação dimensional
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Figura 3 - Fluxograma do processo de fabricação de rodas fundidas (AMSTED, 2016). 

2.1.3 A indústria ferroviária no Brasil 
O início das ferrovias aconteceu no século XVII na Inglaterra. Para exploração 
de minas de carvão eram utilizados vagões de madeira que circulavam sobre 
trilhos também de madeira. Apenas em 1776 os trilhos de ferro substituíram os 
trilhos de madeira e nesse período era utilizada a tração animal para movimentar 
os vagões. Em 1812 na Middleton Railway – Inglaterra foi utilizada a primeira 
locomotiva à vapor (ANTF, 2015). 
No Brasil, a primeira ferrovia foi inaugurada em 1845 no Rio de Janeiro e possuía 
um trajeto de apenas 14,5 km. O desenvolvimento da rede ferroviária brasileira 
sempre foi impulsionado por interesses do governo, em algumas épocas obteve 
grande avanço e em outras foi desacreditada (ANTF, 2015). 
Em 1922, a malha ferroviária brasileira consistia de aproximadamente 29.000 km 
operadas com máquinas de tração à vapor. No ano de 1930 as máquinas 
começaram a operar com tração elétrica. Em 2015, a quantidade era de 28.991 

Fundição (Processo Griffin)
1) Aço líquido
2) Vazamento em moldes de grafite com velocidade e pressão controladas
3) Solidificação da roda
4) Desmoldagem e resfriamento controlado

Tratamentos térmicos
1) Austenitização
2) Resfriamento diferencial (com jatos de água na região do aro)
3) Revenido (para alívio de tensões geradas no resfriamento diferencial)

Usinagem
1) Furo central para fixação do eixo
2) Pista de rolamento

Shot peening

Inspeção final
1) Ultrassom
2) Partículas magnéticas
3) Dureza superficial
4) Avalação dimensional
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km regulados pelas ANTT e 1.411 km regulados pelas demais operadoras, 
totalizando apenas 30.402 km de linhas ferroviárias em operação.  Nota-se 
pouca diferença na extensão da rede ferroviária brasileira quando comparado o 
ano de 1930 com o ano de 2015. Observa-se assim a importância do aumento 
da malha ferroviária brasileira, considerando que o Brasil é um país com grande 
área continental (ANTF, 2015). 
O aumento da carga transportada anualmente pelas ferrovias brasileiras desde 
2006 pode ser visualizado na Figura 4. 

 
Figura 4 - Carga transporta anualmente pelas ferrovias brasileiras em 103 TU [tonelada útil] 

(ANTT, 2016). 

O valor total dos investimentos realizados anualmente no transporte ferroviário 
brasileiro desde 2006 pode ser visualizado na Figura 5. 

 
Figura 5 – Valor total dos investimentos realizados anualmente no transporte ferroviário 

brasileiro em milhões de reais (ANTT, 2016). 
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Segundo informações disponibilizadas pela ABIFER (Associação Brasileira da 
Indústria Ferroviária), o volume da produção brasileira anual de vagões e 
locomotivas, bem como a previsão para o ano de 2016 podem ser visualizadas 
na Figura 6. 

 
Figura 6 – Produção anual brasileira de vagões e locomotivas (ABIFER, 2016). 

A malha ferroviária brasileira é a maior da América Latina quando considerada a 
carga transportada e conforme o PNLT – Plano Nacional de Logística e 
Transportes, essa malha ferroviária deve crescer continuamente pelo menos até 
2023 (CUNHA, 2013). 

2.2 TRIBOLOGIA 
O termo tribologia origina-se do grego (τριβος: rubbing ou attrition) e é definido 
como sendo “a ciência e tecnologia da interação das superfícies em movimento 
relativo” e engloba o estudo do atrito, do desgaste e da lubrificação 
(HUTCHINGS, 1992). 
Na maior parte dos componentes mecânicos, um atrito elevado é indesejado pois 
pode provocar o desgaste precoce das peças, falhas e aumento da energia 
gasta. Porém em certos sistemas, como embreagens e freios, é importante um 
atrito elevado para que tais componentes desempenhem corretamente a sua 
função. 
Quando duas superfícies paralelas entram em contato, a área aparente de 
contato é facilmente calculada. Porém, o contato inicial “real” é realizado em 
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apenas alguns pontos representados pela área de contato real. Se a carga 
normal aplicada for aumentada, a área de contato real também vai aumentar. 
A mecânica de contato tem como principal objetivo o estudo do contato entre 
duas superfícies sólidas, analisando deslocamentos, deformações e tensões. É 
aplicada na análise de diversos equipamentos mecânicos, como em cilindros de 
laminação, engrenagens, rolamentos de esferas ou de rolos e em sistemas roda-
trilho (PEIXOTO, 2008). 
As superfícies de contato podem ser complexas e de difícil análise. Para facilitar 
o estudo, a geometria do contato pode ser separada em três formatos distintos 
(NORTON, 2004): 

1) Contato pontual: esfera contra esfera; 
2) Contato linear: cilindro contra cilindro (utilizado em análises de cilindros 

de laminação); 
3) Contato superficial: plano contra plano. 

As tensões observadas na região de contato podem ser obtidas a partir da Teoria 
de Hertz que foi publicada em 1882. Tal teoria pode ser aplicada nos contatos 
tipo pontual e linear. Hertz (1882) considera em sua teoria as hipóteses de uma 
pequena deformação elástica e um sistema livre de atrito. 
Com a utilização de modelos matemáticos estima-se que no sistema roda-trilho 
o contato acontece numa região em formato de elipse (Figura 7). Cada 
superfície, da roda e do trilho, deve ser representada por dois raios de curvatura 
principais (PEIXOTO, 2008). 
A pressão máxima de Hertz [p0] para contato elíptico é definida como sendo: 

 = 3
2  ( 1 ) 

Fn - Força normal aplicada 
a, b - Eixos da elipse de contato 

Observa-se que quanto menor a área de contato, maior será a pressão de Hertz 
(NORTON, 2004). 
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Figura 7 – Área de contato elíptico entre duas superfícies (PEIXOTO, 2008). 

Para análise de mecânica de contato também podem ser utilizados softwares de 
elementos finitos que chegam a resultados muito satisfatórios. Peixoto (2008) 
realizou um trabalho comparativo entre a solução de Hertz e o método dos 
elementos finitos para uma mesma situação de contato tipo linear. Os resultados 
obtidos apresentam diferença inferior a 1%. Tal conclusão pode ser observada 
na Tabela 4 para um contato tipo linear cilindro – cilindro (PEIXOTO, 2008). 

Tabela 4 - Comparação dos resultados para o contato cilindro–cilindro (PEIXOTO, 2008). 

Solução 
P0 [Pa] 

(Pressão máxima 
de Hertz) 

 máx [Pa] 
(Tensão de 

cisalhamento máxima) 
Hertz 133.870 40.162 

Método dos Elementos Finitos 133.642 40.423 

Os mecanismos de desgaste segundo a DIN 50320 (Wear) podem ser divididos 
em quatro: desgaste por adesão, desgaste por abrasão, fadiga de superfície e 
reações triboquímicas. Esses mecanismos podem atuar individualmente ou 
combinados. 

2.2.1 Tribologia aplicada ao sistema roda-trilho 
No sistema roda-trilho podem ser observados dois tipos distintos de condições 
cinemáticas. Na região da pista de rolamento é aplicada uma carga vertical, 
ocorrendo tanto rolamento como deslizamento, o raio de contato é grande. Na 
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região do flange a carga é aplicada lateralmente e ocorre também rolamento 
combinado com deslizamento, porém nas curvas da trajetória ou durante a 
aplicação do freio pode ser observado apenas desgaste por deslizamento. 
Estudos mostraram que em aços a diminuição do espaçamento interlamelar da 
perlita aumenta a resistência ao desgaste por deslizamento (PEREZ-UNZUETA; 
BEYNON, 1993; SINGH; SINGH, 1993). 
Na Figura 8 visualiza-se as duas principais regiões de contato, a região A é o 
contato trilho-pista e a região B é o contato trilho-flange. 

 
Figura 8 – Desenho esquemático da região de contato roda-trilho. 

É necessário que as rodas e trilhos possuam resistência à fadiga de contato e 
que essa resistência seja suficiente para resistir às tensões de Hertz. Além disso, 
é imprescindível também que as rodas possuam resistência ao desgaste na pista 
e na flange (OKAGATA, 2013). 
As rodas ferroviárias utilizadas para transportar altas cargas à baixas 
velocidades, aplicadas por exemplo no transporte de minérios, normalmente não 
possuem lubrificação na pista de rolamento. Porém, podem apresentar 
lubrificação no flange lateral do contato roda-trilho, tal lubrificação é importante 
nos momentos de curvas na trajetória. 
Os sistemas tribológicos normalmente devem ser compostos de quatro 
elementos: corpo, contra - corpo, elementos atuantes na interface e ambiente. É 
importante que seja conhecido cada elemento presente e a influência que ele 
exerce para que o sistema seja estudado e caracterizado da forma correta 
(FONSECA, 2015). 
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A Figura 9 apresenta um desenho esquemático que representa o tribossistema 
roda – trilho. 

 
Figura 9 - Desenho esquemático do tribossistema roda-trilho (FONSECA, 2015). 

Na Figura 10 são listados os elementos e suas variáveis presentes em um 
tribossistema. 

Elemento Variáveis 
Meio Ambiente Atmosfera, umidade, areia, pó de minério, óleos lubrificantes, 

folhagens. 
Material Roda, trilho e sapata. 
Carga Mecânica: peso bruto, impacto, carregamento cíclico. 

Térmica: micro e macro escorregamento (devido à frenagem)  
Meio interfacial Partículas de desgaste, folhas, lubrificantes, água. 

Figura 10 - Elementos e variáveis de um tribossistema roda-trilho (FONSECA, 2015). 

Em tais sistemas tribológicos é possível encontrar diversas formas de desgaste 
atuando, como por exemplo desgaste por deslizamento ou abrasivo além de 
fadiga (por contato, por corrosão ou termomecânica) (FONSECA, 2015). 
Os mecanismos de falha por fadiga podem ser divididos nos seguintes grupos 
(FONSECA, 2015): 
- Fadiga mecânica:  pode ocorrer quando cargas cíclicas são aplicadas no 
componente ou sistema. 
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- Fadiga por fluência: pode ocorrer quando cargas cíclicas são aplicadas em 
conjunto com ambiente com elevadas temperaturas. 
- Fadiga termomecânica: fadiga mecânica e por fluência combinada, pode 
ocorrer quando existe a flutuação de carga aplicada em conjunto com flutuação 
de temperatura do próprio equipamento ou material. 
- Fadiga por corrosão: pode ocorrer quando existe uma carga cíclica aplicada no 
componente ou sistema e é combinada com ambiente quimicamente agressivo. 
- Fadiga de contato: pode ocorrer quando dois materiais em contato são 
submetidos a cargas cíclicas, deve existir deslocamento com atrito entre as 
partes. 
Os defeitos mais encontrados são o lascamento (spalling), a escamação 
(shelling), a quebra do aro (shattered rim) e trincas térmicas (FONSECA, 2015). 

 Lascamento (spalling) 
O defeito de lascamento pode ocorrer normalmente por dois fatores distintos. 
Primeiramente a escamação pode ser um defeito de origem termomecânica que 
ocorre durante o processo de frenagem. Devido à grande energia de atrito, a 
temperatura local pode ser aumentada acima da temperatura de austenitização. 
Assim, a região é aquecida e resfriada imediatamente, podendo formar 
martensita (fase dura e frágil) que se desprende da roda e gera assim o 
lascamento (MINICUCCI, 2011).  
Esse defeito também pode ter origem apenas mecânica. Nas aplicações 
ferroviárias pesadas (heavy haul), as rodas têm que suportar altas cargas. 
Durante a aplicação, a roda sofre diversos impactos devido as condições de 
trabalho, alguns desses choques excedem o limite de escoamento do material 
levando à deformação e posterior lascamento conforme ilustrado na Figura 11. 
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Figura 11 – Roda com lascamento (spalling) (MINICUCCI, 2011). 

 Escamação (shelling) 
Nos últimos anos nos Estados Unidos as rodas ferroviárias para implementação 
pesada (classe C da AAR) começaram a apresentar muitos casos de escamação 
na pista de rolamento; muitas vezes chegando a causar fratura da roda. Assim 
foi desenvolvido em 2008 uma nova classe de roda (classe D), que possui 
características de segurança igual à classe C, porém apresenta uma maior 
resistência (AAR M-107/M-208, 2011). 
Devido à altas cargas aplicadas no sistema roda-trilho, uma trinca pode ter início 
numa região logo abaixo da superfície de rodagem. A trinca então pode se 
propagar até a superfície gerando a escamação (Figura 12). Dependendo do 
caso pode até ocorrer a fratura do aro da roda (shattered rim). 
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Figura 12 – Exemplo de shelling na pista de rolamento de uma roda de trem de carga 

(OKAGATA, 2013). 

 Quebra de aro (shattered rim) 
A quebra do aro ocorre devido à aplicação de altas cargas e impacto. O início da 
falha acontece dentro do material em concentradores de tensão, como 
porosidades, vazios, micro inclusões e óxidos e se propaga rapidamente em 
direção à superfície. Normalmente o início da falha ocorre em uma distância de 
4 mm à 8 mm da pista de rolamento (MINICUCCI, 2011). 
O defeito de quebra de aro é mostrado na Figura 13. 
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Figura 13 -  Roda com quebra do aro (shattered rim) (MINICUCCI, 2011). 

 Trincas térmicas 
As trincas térmicas acontecem devido ao grande gradiente de calor gerado por 
fricção entre a roda e o trilho, essas trincas podem ser grandes e afetar a área 
de contato podendo causar o rompimento total da roda e consequente 
descarrilamento (MINICUCCI, 2011).  
Grandes gradientes de temperatura (foram reportadas temperaturas de até 
840°C) podem também alterar a microestrutura da roda. Em rodas usadas foi 
observada a formação local de martensita (ZERBST; MÄDLER; HINTZE, 2005). 
Um exemplo de trinca térmica gerada por aquecimento na face do aro é 
apresentado na Figura 14. 



34 
 

 
Figura 14 -  Roda com trinca por aquecimento na face do aro (MINICUCCI, 2011). 

O aumento do teor de carbono aumenta a dureza do aço, quanto maior o teor de 
carbono maior deve ser a resistência ao desgaste e a resistência à fadiga de 
contato por rolamento. Porém esse aumento do teor de carbono pode reduzir a 
ductilidade (BHADESHIA; HONEYCOMBE, 2006). A variação do teor de carbono 
exerce considerável influência no desgaste das rodas (OKAGATA, 2013). 
Um estudo desenvolvido pela Sumitomo no Japão analisou a relação entre o 
desgaste de roda-trilho de acordo com a concentração de carbono a partir de um 
vagão em escala reduzida durante sete anos. Os pesquisadores observaram que 
as rodas utilizadas nos anos 90 no Japão possuíam uma vida útil menor quando 
comparada com as empregadas na Europa. As rodas japonesas possuíam baixo 
teor de carbono (até 0,5%C em peso), então previu-se que o aumento do teor de 
carbono contribuiria para o aumento da durabilidade das rodas, porém diminuiria 
a durabilidade dos trilhos (OKAGATA, 2013). 
Essa pesquisa provou que o aumento do teor de carbono não apenas aumenta 
a durabilidade das rodas, mas também a dos trilhos. Segundo os pesquisadores, 
as pequenas partículas removidas da roda e do trilho agem como um abrasivo 
gerando o desgaste tanto da roda como do trilho, assim, quanto menor o 
desgaste da roda, menor será a quantidade de partículas abrasivas removidas e 
maior a vida do trilho (OKAGATA, 2013). 
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O teor de carbono tem um limite superior especificado pelas normas (Tabela 1), 
pois o aumento do teor de carbono acima do permitido pode ocasionar outros 
problemas como por exemplo uma maior possibilidade de fratura frágil. 
A Figura 15 ilustra a relação entre a perda de massa em kg nas rodas e trilhos e 
a variação do teor de carbono. 

 
Figura 15 - Abrasão nos pares roda - trilho. Variação do peso perdido com o teor de carbono 

(OKAGATA, 2013). 

2.2.2 Camada branca 
Com a modernização das ferrovias, cada vez mais as velocidades dos trens e a 
carga por eixo estão sendo aumentadas. Devido esse fator, os danos causados 
na superfície de contato entre os trilhos e as rodas são maiores. Na camada 
superficial de contato pode acontecer uma mudança da microestrutura, essa 
camada deformada é denominada white etching layer – WEL. Foi possível 
comprovar que em trilhos de aço perlítico essa camada é constituída de perlita 
altamente deformada, martensita, austenita e partículas de cementita (ZHANG 
et al., 2006). 
O nome dessa camada é dado devido ao fato da microestrutura gerada 
apresentar alta resistência ao ataque com Nital, assim quando observada no 
microscópio ótico apresenta uma aparência difusa e branca (ZHANG et al., 
2006). 
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A WEL é dura e frágil, podendo atingir uma dureza Vickers de até 1200 HV, 
assim nessa região normalmente são iniciadas trincas que podem reduzir a vida 
útil da roda e do trilho. No estudo de Zhang (2006), as máximas durezas 
encontradas não foram exatamente na superfície externa dessa camada, mas 
sim na estrutura lamelar deformada (ZHANG et al., 2006). 
A Figura 16.apresenta um trilho com WEL. 

 
Figura 16 –Visão macroscópica da camada branca – WEL em um trilho. (ÖSTERLE et al., 

2001) 

Apesar dos diversos estudos na área, o mecanismo de formação da WEL ainda 
não é um consenso entre os pesquisadores. Enquanto alguns autores acreditam 
que essa camada acorre devido às altas temperaturas locais levando à uma 
transformação martensítica; outros supõem que uma deformação plástica severa 
leva à dissolução da cementita e refino de grão (LI et al., 2016). 
Estudos recentes mostraram que além da WEL, nos trilhos pode se formar uma 
outra camada denominada BEL (brown etching layer). Essa camada possui uma 
dureza inferior e coloração diferente da WEL. Nessa camada as trincas se 
propagam na direção interna do material sem se ramificar, ou seja, essa camada 
pode ter maior potencial de causar fadiga de contato por rolamento do que a 
WEL. No entanto, ainda não se sabe exatamente qual o mecanismo de formação 
de tal camada (LI et al., 2016). 
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3 ESTUDO DAS TRANSFORMAÇÕES PERLÍTICAS E 

RESISTÊNCIA AO DESGASTE DE UM AÇO EUTETÓIDE 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 
Um sistema modelo (aço eutetóide sem adição de elementos de liga) foi 
analisado por meio de tratamentos isotérmicos em diferentes temperaturas 
visando obter uma variação controlada da distância interlamelar. Em seguida 
esses materiais foram submetidos a ensaios de desgaste por deslizamento do 
tipo pino - disco. 
Os corpos de prova foram confeccionados de aço SAE 1080, eles foram 
recebidos em formato de fio máquina com seção transversal de 5 mm. A Tabela 
5 apresenta a composição química do material. 

Tabela 5 – Composição química do aço utilizado (% em massa). 
Elemento químico S C Mn P Si Al N 

% em massa 0,0062 0,8010 0,5111 0,0073 0,1780 0,0002 0,0029 

Os corpos de prova utilizados foram usinados do centro do arame em formato 
de cilindros maciços com 10 mm de comprimento e 4 mm de diâmetro. Uma 
representação esquemática dos corpos de prova é mostrada na Figura 17. 

 
Figura 17 – Dimensões dos corpos de prova utilizados no ensaio dilatométrico. 

A primeira etapa da análise consistiu na realização de tratamentos térmicos 
utilizando um dilatômetro. 



38 
 
Após tratados termicamente, os corpos de prova foram divididos em dois grupos. 
O primeiro grupo passou por uma preparação metalográfica, foi analisado pelo 
microscópio eletrônico de varredura – MEV e foram realizadas medições de 
microdureza. O segundo grupo foi submetido a ensaios de saturação magnética, 
ruído magnético de Barkhausen e desgaste por deslizamento (pino - disco). 
Para facilitar a visualização das etapas de análise, o fluxograma da Figura 18 
ilustra a sequência de tarefas e ensaios. 

 
Figura 18 – Fluxograma das atividades e ensaios realizados. 

3.1.1 Dilatometria 
Os tratamentos térmicos foram realizados com a utilização do dilatômetro Bähr 
modelo DIL805A pertencente ao LTF - USP. 

Aço 1080 Usinagem dos corpos de prova

Dilatometria

Preparação metalográfica

MEV

Caracterização microestrutural
Espaçamento interlamelar da perlita

Dureza

Saturação magnética Ruído magnético de Barkhausen Ensaio pino -disco 

Caracterização

Perfilometria
Dureza

Perda de massa
MEV
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Os corpos de prova foram aquecidos à uma taxa de 10 °C/s até o patamar de 
800 °C. Foram mantidos nessa temperatura durante 5 minutos e resfriados com 
a utilização de um fluxo de gás hélio a uma taxa de 150 °C/s até os patamares 
isotérmicos de 700 °C, 675 °C, 650 °C, 625 °C, 600 °C, 575 °C, 550 °C, 525 °C, 
500 °C e 475 °C. Cada corpo de prova permaneceu nesse patamar de 
temperatura até que as transformações cessassem, por fim foram resfriados ao 
ar. Cada condição de ensaio foi repetida três vezes.  
O tempo aproximado para o final das transformações perlíticas-bainíticas foi 
estimado a partir de um diagrama de transformação isotérmica para o aço ASTM 
1080 (KRAUSS, 2005). 
Na Tabela 6 observam-se as temperaturas dos patamares isotérmicos, o tempo 
aproximado para o fim das transformações de fase em segundos e a provável 
microestrutura final. 

Tabela 6 – Tratamentos térmicos e prováveis microestruturas. 
Temperatura de tratamento 

isotérmico [°C] 
Tempo aproximado para o 
fim das transformações [s] 

Provável 
microestrutura 

475 °C 30 Bainita e perlita fina 
500 °C 30 Bainita e perlita fina 
525 °C 30 Perlita fina 
550 °C 30 Perlita fina 
575 °C 30 Perlita média 
600 °C 30 Perlita média 
625 °C 60 Perlita média 
650 °C 100 Perlita grosseira 
675 °C 100 Perlita grosseira 
700 °C 500 Perlita grosseira 

Uma representação esquemática dos ciclos térmicos é mostrada na Figura 19. 
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Figura 19 - Desenho esquemático dos ciclos térmicos. 

3.1.2 Determinação das temperaturas críticas 
Para determinação das temperaturas críticas Ac1, AcM e Ms foi utilizada como 
base a norma ASTM A1033.  
No ensaio dilatométrico o corpo de prova foi aquecido a partir da temperatura 
ambiente à uma taxa de 10 °C/s até a temperatura de 700 °C. A partir de então, 
o corpo foi novamente aquecido à uma taxa de 28 °C/h até 780 °C, essa taxa é 
reduzida pois é nesse intervalo que são observadas as temperaturas de 
transformação Ac1 e AcM. Em seguida, o material de análise foi temperado numa 
taxa de resfriamento de 150 °C/s para definição de Ms (ASTM A1033-04, 2004). 

3.1.3 Microscopia eletrônica de varredura 
As amostras foram embutidas em uma matriz de baquelite com o auxílio de uma 
embutidora metalográfica modelo EM30D (PMT-USP). As amostras foram 
lixadas na seguinte ordem de granulometria: 180, 320, 400, 600, 1200. Em 
seguida, foram polidas com pasta de diamante seguindo uma variação 
decrescente de granulometria (6 µm, 3 µm e 1 µm). Após a preparação, todas 
amostras foram atacadas por uma solução de Nital 2%. Nital 2% é uma solução 
composta de 2 ml de HNO3 e 98 ml de álcool etílico 99%. 
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As amostras foram analisadas em diferentes regiões através de um microscópio 
eletrônico de varredura MEV-FEG Inspect50 do LabMicro – USP. 

3.1.4 Espaçamento interlamelar da perlita 
A distância interlamelar foi determinada usando imagens de alta resolução de 
três diferentes regiões, para cada condição, traçou-se uma linha sobre a perlita 
com menor distância interlamelar. O tamanho total da linha foi dividido pelo 
número de intersecções com as lamelas de cementita e obteve-se assim a 
distância interlamelar da perlita. 
Num tratamento isotérmico, supõe-se que a distância interlamelar da perlita é 
constante ao longo de toda amostra, assim é válido medir a menor distância 
interlamelar visualizada na imagem, pois corresponde à região em que as 
lamelas perlíticas estão mais perpendiculares à superfície da amostra. O método 
utilizado para determinação da distância interlamelar média foi o método da 
interseção aleatória (COSTA E SILVA, 2006). 
Para definição do espaçamento interlamelar mínimo foi utilizada a Equação 2. LT 
é o comprimento total da linha de interseção traçada em µm e I é o número de 
interseções da linha com as lamelas de cementita. 

 =  ( 2 ) 

Com os valores obtidos do espaçamento interlamelar mínimo foi calculada a 
média aritmética simples (Equação 3) para cada amostra, ou seja, para cada 
temperatura de tratamento isotérmico. 

 é = ̅ = ∑  ( 3 ) 

xi - Valores obtidos nas medições 
n - Quantidade de medições 

O desvio padrão e o coeficiente de variação foram calculados com a utilização 
das Equações 4 e 5 respectivamente. 
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  ã = = ∑
− 1 − ̅

− 1 ( 4 ) 

   çã = = ̅ ( 5 ) 

Os valores de média, desvio padrão e coeficiente de variação também foram 
calculados para as outras análises desenvolvidas ao longo do trabalho. 

3.1.5 Dureza 
As medições de microdureza foram obtidas a partir de um microdurômetro 
Shimadzu HMV – 2TQDW pertencente ao LabMicro–USP. 
Para cada temperatura de tratamento isotérmico uma amostra foi analisada. 
Foram realizadas 30 medições de microdureza Vickers aplicando uma carga de 
100 gramas durante um período de 15 segundos (ASTM E384, 2012). 
A Equação 6 apresenta o cálculo da dureza Vickers (ASTM E384, 2012): 

 = 1854,4 ∗  ( 6 ) 

F - Força aplicada em [gf] 
d - Média dos comprimentos das diagonais da indentação [µm] 

3.1.6 Saturação magnética 
Quando um material ferromagnético é submetido à um campo magnético H 
crescente, a magnetização do material vai aumentando até certo valor. Esse 
estado é definido como saturação magnética. A técnica de medição de saturação 
magnética pode ser usada para estudar a fração de fases não-ferromagnéticas 
na amostra, em geral a quantidade de austenita retida e carbonetos 
paramagnéticos (RAMÍREZ, 2008). 
No momento em que o material está desmagnetizado, os domínios magnéticos 
estão orientados ao acaso; porém quando é aplicado um campo magnético fraco 
acontece o crescimento dos domínios cujos momentos magnéticos estejam 
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numa orientação com menor ângulo com a direção do campo, esses domínios 
vão crescendo à medida que o campo externo é aumentado. No momento em 
que os domínios rotacionam na direção do campo externo ocorre a saturação 
magnética (FARIA; LIMA, 2005). 
Uma representação gráfica do movimento dos domínios magnéticos num 
processo de magnetização é observada na Figura 20. Quanto maior o campo 
magnético externo aplicado, mais orientado em direção a este campo os 
domínios estarão. 

 
Figura 20 - Comportamento dos domínios magnéticos durante o processo de magnetização 

(FRANCO, 2010). 

A curva de magnetização ou de histerese mostra a relação entre o campo 
magnético aplicado H e o campo magnético resultante B. Essas curvas podem 
variar para um mesmo material de acordo com o tratamento térmico ou trabalho 
a frio ao qual ele foi submetido. A curva de histerese dos materiais 
ferromagnéticos não é linear, conforme ilustrado na Figura 21. 
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Figura 21 – Saturação magnética em um material ferromagnético em função do campo 

magnético aplicado (FARIA; LIMA, 2005). 

A relação entre B, H e M é descrita pela Equação 7 (FARIA; LIMA, 2005). 

 = ( + ) ( 7 ) 

µ0 - Permeabilidade magnética no vácuo [4π10-7Hm-1] 
H - Campo magnético aplicado [Am-1] 
B = campo magnético resultante [T] 
M = campo do material magnetizado [Am-1] 

A saturação magnética é medida em Tesla [T] e seu valor pode ser obtido através 
da aplicação de um campo magnético elevado e fixo na amostra. Foi utilizado 
para análise o equipamento de saturação magnética de campo fixo. Os corpos 
de prova foram fixados em um suporte especial, colocados entre dois imãs 
permanentes e envoltos por uma bobina medidora; tais imãs deviam permanecer 
o mais próximo possível da amostra. A Figura 22 apresenta o equipamento 
utilizado e a Figura 23 ilustra a montagem esquemática da amostra. O campo 
magnético fixo aplicado nas amostras possuía intensidade de aproximadamente 
700 kA/m. 
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Figura 22 – Equipamento para medição da saturação magnética. 

 
Figura 23 – Desenho esquemático do equipamento para medição de saturação magnética 

(CULLITY; GRAHAM, 2009). 

Na Figura 24 verifica-se a interface do programa MagSat utilizado para coleta e 
tratamento dos dados. 
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Figura 24 – Interface do programa MagSat utilizado para análises de saturação magnética. 

Os parâmetros do teste foram então inseridos no programa MagSat: 
 Tempo de latência: 0,1 segundo; 
 Duração da aquisição de dados por análise: 5 segundos; 
 Duas etapas por ensaio; 
 Seis ensaios por amostra. 

3.1.7 Ruído magnético de Barkhausen 
A movimentação das paredes dos domínios magnéticos ocorre quando um 
campo magnético externo é aplicado. Normalmente esse movimento não é 
suave, mas sim descontínuo e irregular. Esse fenômeno descoberto em 1919 é 
denominado “Ruído de Barkhausen” (CULLITY; GRAHAM, 2009). 
O ensaio ruído magnético de Barkhausen (RMB) tem atraído a atenção dos 
pesquisadores nos últimos anos devido ao fato de ser um método capaz de 
caracterizar diversas propriedades de um material e de ser um ensaio não 
destrutivo, ou seja, não danifica a amostra, tem boa precisão e é fácil de ser 
realizado (ANGLADA-RIVERA; PADOVESE; SANCHEZ, 2001). 
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Esse método mostrou-se satisfatório para caracterizar diversas microestruturas 
do mesmo material (aço) que passou por diferentes tratamentos térmicos 
(KAMEDA; RANJAN, 1987; SAQUET; CHICOIS; VINCENT, 1999). 
Uma justificativa tecnológica para este estudo é a possibilidade de 
eventualmente se desenvolver uma técnica não destrutiva de controle de 
qualidade baseada nesse método. 
As amostras previamente tratadas no dilatômetro foram ensaiadas de forma a 
obter o ruído magnético de Barkhausen para cada tratamento isotérmico. O 
diagrama esquemático do equipamento utilizado nos ensaios é ilustrado na 
Figura 25. Os ensaios foram realizados no LADIN - USP. 
Um campo magnético alternado de ±1,2x104 A/m e frequência de 10 Hz foi 
aplicado na amostra através da bobina solenoide. O medidor de campo media o 
campo magnético na superfície de amostra. A bobina medidora posicionada 
sobre a amostra detectava os sinais magnéticos induzidos pela movimentação 
dos domínios magnéticos. Os valores obtidos passavam então por um 
amplificador de sinais, um filtro (1-100 kHz) e por fim chegavam no sistema de 
aquisição de dados (ANGLADA-RIVERA; PADOVESE; SANCHEZ, 2001). 

 
Figura 25 – Diagrama esquemático do equipamento utilizado para medição do ruído magnético 

de Barkhausen (ANGLADA-RIVERA; PADOVESE; SANCHEZ, 2001). 
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Para análise foram utilizados os valores de RMS (root mean square – raiz 
quadrática média) (Equação 8). Vm é o máximo de cada salto de sinal recebido 
do ruído magnético de Barkhausen e ns é o total de saltos em cada medição. 
Faz-se ainda a média aritmética dos valores obtidos de RMS para ensaio. Os 
ensaios foram repetidos quatro vezes para cada temperatura de tratamento 
isotérmico (HUALLPA et al., 2013). 

 = ∑  ( 8 ) 

3.1.8 Desgaste 
Os ensaios de desgaste foram realizados em um equipamento de desgaste do 
tipo pino - disco modelo PLINT TE-79 do LFS-USP (ASTM G99-05, 2010). 
A Figura 26 mostra o equipamento utilizado nos ensaios de desgaste e a 
montagem esquemática do pino e disco é verificada na Figura 27. 

 
Figura 26 - Plint TE-79 - equipamento utilizado para os ensaios de desgaste pino – disco. 
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Figura 27 - Desenho esquemático do ensaio pino – disco. 

Foram utilizados como pino corpos de prova de aço SAE 1080 provenientes do 
ensaio dilatométrico tratados nos patamares isotérmicos de 550 °C, 625 °C e 
700 °C. Os pinos possuíam microestruturas puramente perlíticas com 
espaçamentos interlamelares diferentes. A Tabela 7 apresenta as características 
dos pinos utilizados nos ensaios de desgaste. 

Tabela 7 – Características dos pinos utilizados nos ensaios de desgaste pino – disco. 
Temperatura de 

tratamento isotérmico [°C] 
Espaçamento interlamelar 

da perlita [nm] Dureza Vickers [HV] 
550°C 70 381 
625°C 128 320 
700°C 243 224 

Os discos utilizados para o ensaio eram de aço ABNT H13 com dimensões de 5 
mm de espessura, 70 mm de diâmetro e furo central para fixação com diâmetro 
de 8 mm. Eles foram submetidos à tempera e revenido com o objetivo de obter 
600 HV de dureza superficial mínima. 
Para cada temperatura de tratamento isotérmico (Tabela 7) foram 
confeccionados cinco pinos diferentes totalizando quinze ensaios de desgaste. 
Foi aplicado um carregamento de 10 N nos pinos. A velocidade de rotação do 
disco era 190 rpm e o raio da pista de deslizamento do pino 25 mm; assim 
atingiu-se uma velocidade de deslizamento de 0,5 m/s. O tempo de duração dos 
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ensaios foi de 3600 segundos, portanto obteve-se uma distância de 
deslizamento de 1800 m. 
No início de cada ensaio, foi realizado o assentamento dos pinos com a utilização 
de lixas 220 com a finalidade de obter a mesma área de contato inicial em todos 
os ensaios. Após o assentamento, as amostras foram colocadas em um 
recipiente com álcool etílico numa cuba de ultrassom durante 10 minutos e 
secadas com um fluxo de ar para limpeza. 
Para medição da perda de massa dos pinos e discos em cada ensaio foi utilizada 
uma balança de precisão Mettler Toledo XP205, antes de cada medição é 
necessário realizar a desmagnetização de cada amostra e deixá-las numa cuba 
de ultrassom com álcool etílico durante 20 minutos para limpeza. 
A superfície perpendicular à superfície desgastada dos pinos foi analisada com 
um MEV-FEG Inspect50 do PMT-USP. As superfícies desgastadas dos pinos 
foram analisadas com o auxílio de um MEV JEOL JSM-6010LA do LFS-USP. 
As medidas de microdureza da região deformada dos pinos foram obtidas a partir 
de um microdurômetro Shimadzu HMV-2TQDW do PMT - USP. Era aplicada 
uma carga de 1 grama durante um período de 10 segundos (ASTM E384, 2012). 
Os parâmetros de rugosidade das superfícies desgastadas dos pinos foram 
analisados com a utilização de um perfilômetro 3D CCI-MP Taylor Hobson 
pertencente ao LFS-USP tendo como base a norma ISO 25178. 
Os óxidos presentes na superfície de desgaste foram caraterizados pelo método 
de espectrometria RAMAN com a utilização do equipamento XploRA Horiba 
pertencente ao LFS-USP. 
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3.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.2.1 Determinação das temperaturas críticas 
Utilizando as informações de composição química do material estudado (Tabela 
5), obteve-se o diagrama de porcentagem de fases utilizando o software 
ThermoCalc com banco de dados TCFE (PMT - USP). Na Figura 28 observa-se 
o diagrama com o intervalo de temperatura mais relevante para o estudo, entre 
600 °C e 800 °C, e na Figura 29 o diagrama completo com intervalo de 
temperaturas entre 400 °C e 1600 °C. 

 
Figura 28 - Diagrama reduzido de fração de fases obtido pelo ThermoCalc. 
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Figura 29 - Diagrama completo de fração de fases obtido pelo ThermoCalc. 

Nos diagramas é possível perceber que a composição é predominantemente de 
ferrita (BCC) e cementita até 720 °C aproximadamente, nesse ponto se inicia a 
dissolução de ferrita e de cementita para a formação de austenita (FCC). Nota-
se assim que a faixa de temperatura da transformação eutetóide (austenita se 
transformando em ferrita + cementita) está entre 720 °C e 727 °C. A partir de 
727 °C já ocorreu totalmente a dissolução de ferrita, então permanecem em 
equilíbrio as fases austenita (FCC) e cementita até aproximadamente 745 °C. A 
faixa entre 727 °C e 745 °C é denominada região intercrítica e sugere que o 
material é hipereutetóide. 
Experimentos de dilatometria mostraram também que a liga utilizada é 
ligeiramente hipereutetóide, confirmando os cálculos termodinâmicos realizados 
no software ThermoCalc. 
O cálculo de carbono equivalente CE é importante de ser realizado, afinal junto 
com o carbono, outros elementos de liga podem alterar as propriedades do 
material como temperatura de solidificação e temperabilidade. Na equação, cada 
variável (elemento de liga) deve ser adicionada em porcentagem em massa. 
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Algumas equações foram elaboradas para cálculo do carbono equivalente; o IIW 
(International Institute of Welding) sugere a utilização da Equação 9 (ASM 
Handbook, 2001). 

 = + 6 + 15 + 15 + 5 + 5 + 5 ( 9 ) 

Chegou-se a um valor de CE=0,886% em massa. 
No gráfico da Figura 30 verificou-se a relação da dilatação do corpo de prova 
com o aumento da temperatura. Para o material em estudo, a temperatura Ac1 é 
aproximadamente 725 °C e a temperatura AcM é aproximadamente 738 °C. 

 
Figura 30 - Curva de dilatometria com taxa de aquecimento de 28 °C/hora. 

Ac1 e AcM são as temperaturas de início e de fim da transformação austenítica. 
Durante o aquecimento, a dilatação do corpo de prova é medida continuamente 
e segue uma relação linear com o aquecimento. Quando a temperatura Ac1 é 
atingida, a curva muda de tendência com a elevação da temperatura pois reflete 
a transformação para uma fase mais densa, ou seja, devido ao início de 
nucleação da austenita. Já na temperatura AcM, outro ponto de inflexão no 
gráfico, completa-se a transformação para austenita (Fe-γ). Após essa 
temperatura o corpo de prova dilata-se de maneira linear devido apenas ao 
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acréscimo de temperatura, não mais devido à formação de uma nova fase 
(BHADESHIA; HONEYCOMBE, 2006). 
A Figura 31 ilustra a contração do corpo de prova conforme a variação da 
temperatura durante resfriamento, no ponto de inflexão estima-se a temperatura 
Ms (aproximadamente 225 °C). Ms é a temperatura na qual no resfriamento 
ocorre a formação de martensita. 

 
Figura 31 - Curva de dilatometria com taxa de resfriamento de 100 °C/s. 

A literatura traz equações empíricas para estimar tanto as temperaturas Ac1, AcM 
e Ms a partir da composição química. Para definir numericamente Ac1 e AcM 
pode-se utilizar as Equações 10 e 11 respectivamente (TRZASKA; DOBRZA, 
2007). 

 = 739,3 − 22,8. − 6,8. + 18,2. + 11,7. − 15.
− 6,4. − 5. − 28.  ( 10 ) 

 = 937,3 − 224,5. , − 17. + 34. − 34. − 21,6.
− 41,8. − 20.  ( 11 ) 

A temperatura Ms pode ser estimada pela Equação 12 de Trzaska ou pela 
Equação 13 de Andrews (BHADESHIA; HONEYCOMBE, 2006). 



55 
 

 (Trzaska) = 532,6 − 396,7. − 33. − 1,4. − 14. −
18. − 11. + 49,7. + 31.  ( 12 ) 

 (Andrews) = 539 − 423. − 30,4. − 17,7. − 12,1. −
7,5.  ( 13 ) 

Os valores dos elementos químicos utilizados nas formulas devem ser a fração 
mássica em porcentagem na liga. Na Tabela 8 são apresentados os valores de 
temperaturas estimadas com ensaio dilatométrico, numericamente a partir das 
equações citadas anteriormente e com a utilização do software ThermoCalc. 
Nota-se que a diferença entre as temperaturas Ac1 e AcM obtidas com o ensaio 
dilatométrico e estimada numericamente ou pelo ThermoCalc é da mesma 
ordem de grandeza do erro de medida do modelo de Trzaska, o que valida as 
equações comparando com ensaios experimentais. 

Tabela 8 – Temperaturas de transformação de fase estimadas por diferentes técnicas e 
medições. 

Temperatura 
Temperatura 

estimada através 
do ensaio 

dilatométrico [°C] 

Temperatura 
estimada 

numericamente 
[°C] 

Temperatura 
estimada pelo 
ThermoCalc 

[°C] 

Erro entre o 
modelo e o teste 
[°C] (TRZASKA; 
DOBRZA, 2007) 

Ac1 725 720,8 720 7,8 
AcM 738 733,8 745 14,2 

Ms 225 
197,7 

(Trzaska) - 
13,5 

184,6 
(Andrews) - 

3.2.2 Microestruturas 
A Figura 32 apresenta imagens das microestruturas obtidas através do 
microscópio eletrônico de varredura.  
As Figuras 31(a) e 31(b) mostram as micrografias das amostras tratadas em 
patamares isotérmicos de 475°C e de 500°C respectivamente. Nota-se nelas a 
presença de uma mistura de perlita degenerada (PD) e de bainita superior (BS) 
(indicadas por setas nas figuras). 
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Nas outras imagens, da Figura 31(c) até a Figura 31(j), observam-se estruturas 
totalmente perlíticas, percebe-se também que a distância interlamelar da perlita 
aumentou de acordo com o acréscimo da temperatura do patamar isotérmico. 

 
(a) 475°C 

 
 (b) 500°C 

 
(c) 525°C 

 
(d) 550°C 

BS 

BS 

PD 
PD 
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(e) 575°C 

 
(f) 600°C 

 
(g) 625°C 

 
(h) 625°C 

 
(i) 675°C 

 
(j) 700°C 

Figura 32 - Microestruturas obtidas no MEV-FEG para produtos de reação isotérmica. 
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3.2.3 Espaçamento interlamelar da perlita 
O espaçamento interlamelar da perlita é diretamente proporcional à temperatura 
de transformação (super-resfriamento), quanto maior essa temperatura, maior 
será o espaçamento interlamelar (BHADESHIA; HONEYCOMBE, 2006; ZENER, 
1945). 
Zener propôs a Equação 14 para estimar o espaçamento interlamelar mínimo da 
perlita, nota-se que esse espaçamento é inversamente proporcional à 
quantidade de super-resfriamento (Te-T).  

 = 2
( − ) ( 14 ) 

S0 - Espaçamento interlamelar mínimo da perlita 
Te - Temperatura eutetóide 
E - Energia superficial por unidade de área 
TT - Temperatura de transformação 
Q - Calor de transformação por unidade de massa 

Na Tabela 9 são mostrados os valores do espaçamento interlamelar da perlita 
em nanômetros. 
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Tabela 9 – Espaçamento interlamelar médio da perlita. 
Temperatura isotérmica 

[°C] 
Espaçamento interlamelar 

da perlita [nm] 
475 °C 64 ± 4 
500 °C 65 ± 2 
525 °C 69 ± 3 
550 °C 70 ± 4 
575 °C 108 ± 4 
600 °C 111 ± 5 
625 °C 128 ± 6 
650 °C 147 ± 7 
675 °C 151 ± 8 
700 °C 243 ± 9 

Na Figura 33 são apresentados graficamente os dados da Tabela 9. Na mesma 
figura são comparados os valores obtidos neste trabalho com os valores 
calculados pela equação proposta por Zener (Equação 14). Para o cálculo 
empregou-se a composição química do aço eutetóide utilizado neste trabalho. 

 
Figura 33 - Espaçamento interlamelar médio em função da temperatura de transformação 

isotérmica. 

Outra forma de analisar a relação entre a temperatura do tratamento isotérmico 
e o espaçamento interlamelar da perlita é a partir da representação gráfica da 
relação entre essa temperatura e o recíproco do espaçamento interlamelar 
(Figura 34). O recíproco do espaçamento interlamelar é inversamente 
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proporcional à temperatura de tratamento isotérmico. Observa-se que a linha de 
tendência desta relação se aproxima de uma reta, ou seja, uma relação linear, 
como previsto no modelo de Zener (1945). 

 
Figura 34 - Recíproco do espaçamento interlamelar em função da temperatura de tratamento 

isotérmico. 

Diversos autores verificaram a relação linear entre a temperatura de tratamento 
isotérmico e o recíproco do espaçamento interlamelar da perlita. A Figura 35 
apresenta os resultados do presente trabalho e mais dois obtidos por outros 
autores (BHADESHIA; HONEYCOMBE, 2006; MEI, 1983). 

 
Figura 35 - Recíproco do espaçamento interlamelar em função da temperatura de tratamento 

isotérmico (comparação com outros autores). 



61 
 
A Equação 15 corresponde a equação da reta para o modelo de regressão linear 
obtida com os dados deste trabalho e visualizada na Figura 35. 

 1 = −0,054 + 42,01 ( 15 ) 

S0 - Espaçamento interlamelar mínimo da perlita [µm] 

Tiso - Temperatura eutetóide [°C] 
Observa-se que o intervalo de temperaturas coberto neste estudo é mais amplo 
que o coberto pelos autores citados (Figura 35). Mesmo considerando o intervalo 
de temperatura comum aos três estudos (625 °C – 675 °C), existem diferenças 
entre os três trabalhos. 
Os menores valores obtidos por Mei (1983) (espaçamentos interlamelares 
maiores) referem-se a um aço perlítico microligado ao nióbio. Para Mei (1983), 
o nióbio é um estabilizador de ferrita, porém com a adição de valores menores 
que 0,2% em peso de nióbio ele pode atuar como estabilizador de austenita, 
aumentando assim o espaçamento interlamelar da perlita (MEI, 1983). 

3.2.4 Dureza 
As medidas de microdureza Vickers são apresentadas na Tabela 10 e na Figura 
36. 

Tabela 10 – Resultado do ensaio de microdureza Vickers. 
Temperatura do patamar 

isotérmico [°C] Microdureza Vickers [HV] 
475 391 ± 11 
500 412 ± 6 
525 407 ± 9 
550 381 ± 11 
575 352 ± 10 
600 340 ± 11 
625 320 ± 11 
650 313 ± 9 
675 253 ± 6 
700 224 ± 9 



62 
 

 
Figura 36 - Microdureza Vickers em função da temperatura de tratamento isotérmico. 

Perez-Unzueta (1993) analisou um aço perlítico utilizado em trilhos ferroviários 
com diferentes espaçamentos interlamelares da perlita e chegou à uma relação 
do tipo Hall-Petch entre o recíproco do espaçamento interlamelar e a dureza 
Vickers (PEREZ-UNZUETA; BEYNON, 1993). 
O recíproco da raiz quadrada do espaçamento interlamelar da perlita é definido 
como a relação 1/ , S0 é o espaçamento interlamelar mínimo da perlita. 
Realizando essa mesma correlação do tipo Hall-Petch para os dados obtidos 
nesse trabalho de recíproco do espaçamento interlamelar e de dureza Vickers, 
chega-se à Equação 16. A Figura 37 indica observa-se uma curva de tendência 
linear entre esses dois valores. 

 = 58 + 2824 ⁄  ( 16 ) 



63 
 

 
Figura 37 - Correlação do tipo Hall-Petch entre o recíproco da raiz quadrada do espaçamento 

interlamelar da perlita e a dureza Vickers. 

3.2.5 Saturação magnética 
O valor de saturação magnética é uma propriedade que depende da fração 
volumétrica das fases presentes em cada material, cada fase tem o seu valor de 
saturação magnética característico. Defeitos cristalinos e morfologia do grão 
podem, porém, alterar o valor de saturação magnética do material (RAMÍREZ, 
2008). 
A técnica de saturação magnética pode ser utilizada para verificação da fração 
de fases não-ferromagnéticas ou fracamente ferromagnética em uma amostra 
(RAMÍREZ, 2008). 
Os valores de saturação magnética medidos, descritos pela Tabela 11 e Figura 
38, não variaram em função da temperatura de tratamento isotérmico. 
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Tabela 11 – Valores do campo de saturação magnética médio em função da temperatura do 
tratamento isotérmico. 

Temperatura isotérmica 
[°C] 

Campo de saturação médio 
[T] 

475 1,966 ± 0,003 
500 1,958 ± 0,003 
525 1,956 ± 0,001 
550 1,989 ± 0,001 
575 2,005 ± 0,002 
600 1,969 ± 0,002 
625 1,936 ± 0,000 
650 1,988 ± 0,001 
675 1,936 ± 0,001 
700 1,922 ± 0,000 

Na Figura 38, os pontos são os valores medidos e a linha tracejada representa 
a média aritmética destes valores. O campo de magnetização se manteve 
constante com a variação da temperatura de tratamento isotérmico, indicando 
que toda a austenita foi consumida nos tratamentos térmicos. Sicupira (2016) 
demonstrou em seus estudos que a técnica de saturação magnética é 
satisfatória para quantificar austenita retida em aços. (SICUPIRA et al., 2016) 

 
Figura 38 - Campo de saturação médio em função da temperatura de tratamento isotérmico. 
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3.2.6 Ruído magnético de Barkhausen 
A Tabela 12 mostra os valores da intensidade do ruído magnético de Barkhausen 
em Volt para cada temperatura de tratamento isotérmico. 
Tabela 12 – Variação da intensidade do ruído de Barkhausen [RMS] em função da temperatura 

de tratamento isotérmico. 

Temperatura de tratamento 
isotérmico [°C] 

Intensidade do ruído 
magnético de Barkhausen - 

RMS [V] 
475 0,879 
500 0,750 
525 0,760 
550 0,755 
575 0,786 
600 0,728 
625 0,791 
650 0,833 
675 0,838 
700 0,783 

A amostra tratada a 475 ºC, que apresentou considerável quantidade de bainita 
superior apresentou intensidade do ruído de Barkhausen maior do que as 
amostras totalmente perlíticas, sugerindo que o método se presta a separar os 
dois tipos de microconstituintes. 
Observou-se também, que para as amostras totalmente perlíticas, a intensidade 
do ruído tendeu a aumentar com a diminuição da dureza do material (Figura 39). 
Os valores de intensidade de ruído encontrados para as amostras tratadas entre 
500 °C e 625 °C oscilaram entre 0,728 e 0,791. Já os valores para as amostras 
tratadas 650 °C e 675 °C foram maiores. Isto pode se dever ao fato das 
distâncias interlamelares da perlita serem maiores nessas amostras. 
Percebeu-se também que alguns valores de intensidade de RMS não seguiram 
a tendência mencionada anteriormente, ou seja, que o RMS deve aumentar com 
a diminuição da dureza do material (amostras tratadas a 600 °C e 700 °C). Tal 
fato pode ter ocorrido devido ao ensaio de ruído magnético de Barkhausen ser 
extremamente sensível à presença de inclusões e defeitos. 
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Figura 39 - Relação entre intensidade do ruído magnético de Barkhausen e microdureza para 

cada temperatura de tratamento isotérmico em amostras com microestruturas totalmente 
perlíticas. 

Na Figura 40 encontram-se os sinais de RMB para as amostras tratadas nos 
patamares isotérmicos de 550 °C, 625 °C e 700 °C. 

 
Figura 40 - Sinal do ruído magnético de Barkhausen para as amostradas tratadas nos 

patamares isotérmicos de 550°C, 625°C e 700°C 

Notou-se que a posição dos picos máximo do sinal RMB variou de acordo com 
a dureza de cada amostra. Quanto maior a dureza da amostra, mais tempo 
demorou para a ocorrência do pico máximo. Como essas amostras analisadas 
apresentavam a mesma microestrutura perlítica com diferentes distâncias 
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interlamelares, os sinais de RMB eram muito similares, com pouca variação no 
formato do sinal e posição dos picos. 
Outros pesquisadores demonstraram que a técnica de RMB apresentou ótimos 
resultados para comparar diferentes microestruturas. Saquet (1999) verificou 
diferentes ruídos para microestruturas totalmente perlíticas e martensíticas em 
aços com a mesma composição química.  Já Kameda (1987) conseguiu 
estabelecer uma relação entre o RMB e a temperatura de revenido do aço AISI 
1020 (KAMEDA; RANJAN, 1987; SAQUET; CHICOIS; VINCENT, 1999). 

3.2.7 Desgaste 
Considerou-se que as perdas de massa ocorreram em regime permanente de 
desgaste devido as características das curvas de atrito a serem discutidas 
posteriormente, bem como a experimentos prévios realizados no mesmo 
equipamento e a resultados da literatura em condições similares (VIÁFARA et 
al., 2005). 
As perdas de massa dos pinos e discos em função das temperaturas de 
tratamento isotérmico dos pinos e os respectivos desvios padrões e coeficientes 
de variação estão na Tabela 13. Na tabela estão também os valores de dureza 
dos pinos. Os discos ensaiados nesse trabalho apresentaram dureza superficial 
média de 600 HV. 

Tabela 13 - Perda média de massa dos pinos e discos após ensaios de desgaste por 
deslizamento realizados com força normal de 10 N e velocidade de deslizamento tangencial de 

0,5 m/s. 

T [°C] 
Espaçamento 
interlamelar 

[nm] 

Dureza 
pinos 
[HV] 

Perda de massa dos pinos 
[mg] 

Perda de massa dos 
discos [mg] 

Média Desvio 
padrão CV Média Desvio 

padrão CV 
550°C 70 381 1,34 0,27 0,20 0,55 1,33 2,42 
625°C 128 320 2,29 0,28 0,12 1,45 1,35 0,93 
700°C 243 224 4,09 1,17 0,29 0,92 0,34 0,37 

A dispersão dos resultados de perda de massa dos pinos resultou em 
coeficientes de variação que oscilaram entre 12% e 29%, valores compatíveis 
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com resultados de ensaio pino contra disco com este número restrito de 
repetições. 
A perda de massa média dos pinos diminuiu com o aumento da dureza como 
pode ser visualizado na Figura 41. Os valores diminuíram linearmente com o 
aumento da dureza aparentemente de acordo com o modelo de desgaste 
proposto por Archard (ARCHARD; HIRST, 1956). 

 
Figura 41 - Variação da perda de massa média dos pinos em função da dureza HV. 

Uma análise mais detalhada da perda de massa dos pinos pode ser feita com os 
dados da Tabela 14. Na qual foram calculados os valores de coeficiente de 
desgaste KA como empregado na literatura sobre desgaste de roda e trilho. 
O coeficiente de desgaste KA foi calculado a partir da Equação 17, também 
conhecida como “Equação de Desgaste de Archard”. Esse coeficiente deve ser 
adimensional e menor que uma unidade (HUTCHINGS, 1992). 

 = ∗  ( 17 ) 

QA – Volume de massa perdida por unidade de distância de deslizamento 
[m3/m] 
WA – Carga normal [N] 
HA – Dureza do material mais mole [N/m2] 
KA – Coeficiente de desgaste [adimensional] 
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Tabela 14 – Coeficiente de desgaste KA em função da temperatura do tratamento isotérmico 
dos pinos utilizados no ensaio pino-disco. 

T [°C] 
Dureza 
pinos 
[HV] 

Força 
normal 

[N] 

Perda de massa 
do material mais 

mole [mg] 
Distância 

percorrida [m] 
Coeficiente de 
desgaste KA 

550°C 381 10 1,34 1900 3,54*10-2 
625°C 320 10 2,29 1900 5,08*10-2 
700°C 224 10 4,09 1900 6,35*10-2 

Os coeficientes de desgaste variaram entre 3,54 e 6,35x10-2, ou seja, tiveram 
79% de variação. Os valores obtidos para os coeficientes de desgaste segundo 
a literatura sugerem que o desgaste ocorreu no regime moderado (HUTCHINGS, 
1992). 
Notou-se ainda que a diminuição de dureza de 16% (de 381para 320 HV) causou 
uma elevação de 71% (de 1,34 para 2,29 mg) na perda de massa enquanto que 
a diminuição de dureza de 30% (de 320 para 224 HV) resultou num aumento da 
perda de massa percentualmente equivalente a 79% (de 2,29 para 4,09 mg). 
Estas considerações sugerem que uma relação linear entre a perda de massa e 
dureza mostrada na Figura 41. 
As medidas de rugosidade média e rugosidade quadrática média estão 
resumidas na Tabela 15. O cálculo da rugosidade foi realizado ortogonalmente 
às marcas de desgaste.  

Tabela 15 – Parâmetros de rugosidade das superfícies desgastadas dos pinos. 
Temperatura de 

tratamento isotérmico 
[°C] 

Ra [µm] 
Rugosidade média  

Rq [µm] 
Rugosidade quadrática 

média 
550°C 0,0410 ± 0,0162 0,0506 ± 0,0218 
625°C 0,0546 ± 0,0064 0,0676 ± 0,0100 
700°C 0,0674 ± 0,0130 0,0842 ± 0,0156 

A rugosidade média dos pinos tratados à 700 °C foi ligeiramente superior, isso 
pode ser associado a remoção de massa ter sido mais severa nesses pinos 
quando comparada aos outros (VIÁFARA et al., 2005). 
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Na Figura 42 observa-se a variação do coeficiente de atrito de acordo com a 
distância de deslizamento para cada condição de pino perlítico. Foram 
encontradas diferenças consideráveis entre os coeficientes de atrito medidos 
para os pinos perlíticos tratados em diferentes patamares isotérmicos na etapa 
de início do ensaio. 

 
Figura 42 - Variação do coeficiente de atrito de acordo com a distância de deslizamento para 

cada condição de pino perlítico. 

Na primeira fase do ensaio (etapa de running) há uma clara diferença no 
coeficiente de atrito de acordo com a distância interlamelar. Amostras menos 
duras (com espaçamento interlamelar maior) apresentaram maior coeficiente de 
atrito. Na segunda fase dos ensaios, após aproximadamente 1.000 metros de 
distância de deslizamento, não se observaram mais diferenças significativas no 
coeficiente de atrito. A Tabela 16 mostra o coeficiente de atrito médio após 1.000 
metros de deslizamento até o final do ensaio em função da temperatura de 
tratamento isotérmico dos pinos. 
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Tabela 16 – Coeficientes de atrito em função da temperatura de tratamento isotérmico dos 
pinos após 1.000 metros de deslizamento. 

Temperatura de tratamento 
isotérmico [°C] Coeficiente de atrito  

550°C 0,77 ± 0,07 
625°C 0,76 ± 0,07 
700°C 0,75 ± 0,05 

Na Figura 43 encontram-se as imagens obtidas com o auxílio de um MEV das 
superfícies desgastadas dos pinos. Para cada temperatura de tratamento 
térmicos dos pinos observam-se duas imagens, a primeira é do modo SE 
(elétrons secundários) e a segunda do modo BSC (elétrons retroespalhados). 
Analisando as micrografias dos pinos tratados à 550 °C, observam-se indícios 
de adesão na superfície e deformação plástica nas bordas do pino na Figura 43 
(a) e provável presença de óxidos (regiões mais escuras) na Figura 43 (b); 
comparando essas duas imagens, percebe-se presença de óxidos dentro dos 
sulcos. Para os pinos tratados à 625 °C e 700 °C verificaram-se as mesmas 
evidências observadas nos pinos tratados à 550 °C., no entanto, observa-se uma 
maior deformação plástica nas bordas e sulcos mais contínuos no pino tratado à 
700 °C. 
Com a análise das superfícies de desgaste por espectroscopia RAMAN verificou-
se em todos os pinos a predominância de óxidos Fe3O4 (magnetita) e indícios de 
Fe2O3 (hematita). 
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(a) 550 °C – SE (b) 550 °C – BSC 

 
(c) 625 °C - SE (d) 625 °C – BSC 

 
(e) 700 °C - SE (f) 700 °C - BSC 

Figura 43 - Aspecto da superfície de desgaste nos pinos perlíticos tratados em patamares 
isotérmicos de 550°C, 625°C e 700°C respectivamente. 

A observação do corte transversal das amostras dos pinos (Figura 44) mostra a 
deformação plástica das colônias de perlita. Verifica-se que as colônias de perlita 
se curvam no sentido contrário ao do movimento relativo entre pino e disco. Em 
decorrência disso a dureza na superfície é máxima, decaindo para o interior do 
pino até atingir a dureza do tratamento isotérmico, como pode ser visto na Figura 
45. 
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A microestrutura foi severamente deformada em regiões próximas à superfície 
(distância inferior a 2 µm), algumas estruturas perlíticas foram degeneradas e 
perderam a sua formação lamelar, visualizam-se também trincas sub-superficiais 
próximas à superfície desgastada. Quanto maior a temperatura de tratamento 
isotérmico à qual o pino foi submetido, mais profunda é a camada deformada. 

Sentido do movimento do pino → 

 
(a) 550°C 

 
(b) 625°C 

Sentido do movimento do pino → 

 
(c) 700 C 

Figura 44 - Aspecto da superfície transversal em relação à de desgaste nos pinos perlíticos 
tratados em patamares isotérmicos de 550°C, 625°C e 700°C respectivamente (MEV-FEG). 

A Figura 45 apresenta as medições de microdureza em função da distância da 
superfície desgastada em cada condição de ensaio. Observa-se que ocorreu um 
aumento de dureza na região próxima à superfície devido ao encruamento. 



74 
 
O pino tratado no patamar de 700 °C teve um acréscimo de 54% no valor da 
dureza na região da superfície quando comparado à dureza antes do ensaio de 
desgaste; já o pino tratado à 625 °C teve um aumento de 19% e o tratado à 550 
°C aumento de 14%. Conclui-se assim, que quando menor a dureza da perlita 
antes do ensaio de desgaste por deslizamento, maior será o aumento de dureza 
percentualmente. O aumento da dureza na região próxima à superfície de 
deslizamento pode ter ocorrido devido ao alinhamento das lamelas de perlita na 
direção paralela ao deslizamento e diminuição do espaçamento interlamelar. 

 
Figura 45 - Variação da microdureza dos pinos em função da distância abaixo da superfície 

desgastada. 

Viáfara e colaboradores (2005) analisaram a resistência ao desgaste por 
deslizamento em equipamento pino-disco de pinos bainíticos (AISI 15B30) e 
perlíticos (AISI 1070) contra discos perlíticos (AISI 1080). Os pinos possuíam 
diâmetro de 6 mm, força normal de 10 a 50 N, velocidade de deslizamento de 1 
m/s e distância de deslizamento de 800 m (pinos bainíticos) e 3200 m (pinos 
perlíticos), ou seja, condições estas muito similares às utilizadas no presente 
trabalho. Eles constataram que a perda de massa dos pinos perlíticos (330 HV) 
para ensaios com carga de 10 N foi de aproximadamente 5 mg, da mesma ordem 
de grandeza dos resultados obtidos nesse trabalho. Já a perda de massa dos 
pinos bainíticos (410 HV) atingiu 250 mg com a mesma carga de 10 N em apenas 
800 m de deslizamento. Ambos pinos foram ensaiados contra discos com 335 
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HV de dureza. Os autores também relataram uma formação de filme de óxido 
sobre as superfícies das amostras de pinos perlíticos e identificaram como sendo 
magnetita (VIÁFARA et al., 2005). 
A diferença de microestrutura do disco nem a sua dureza não afetou os 
resultados de forma expressiva quando comparado esse trabalho com o do 
desenvolvido por Viáfara (2005). 
No entanto, em outro estudo de desgaste por deslizamento sem lubrificação 
desenvolvido por Viáfara e Sinatora (2013) mostrou que a elevação da dureza 
do disco (corpo com maior dureza) provocou uma redução da perda de massa 
em uma ordem de grandeza. Nesse estudo foram ensaiados pinos com 
microestruturas de bainita e de martensita revenida (dureza de 318 HV até 436 
HV) contra discos de H13 (dureza de 356 HV até 569 HV) com 35 N de carga 
aplicada nos pinos (VIÁFARA; SINATORA, 2013). 
Os resultados dos ensaios de pino-disco desse trabalho quando comparado com 
outros autores sugerem que o aumento da dureza do disco (corpo mais duro) 
não teve efeito significativo na redução do desgaste dos pinos, essa suposição 
é apenas para estruturas perlíticas. 
A Figura 46 mostra a perda de massa média dos pinos em função do 
espaçamento interlamelar da perlita. Observa-se que a perda de massa média 
dos pinos cresce com o aumento do espaçamento interlamelar da perlita, 
resultado semelhante ao mostrado por Perez-Unzueta (1993). 

 
Figura 46 - Variação da perda de massa média dos pinos em função do espaçamento 

interlamelar da perlita. 
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Perez-Unzueta (1993) em seu estudo analisou a resistência de pinos perlíticos 
ao desgaste contra discos de material de roda ferroviária por deslizamento puro, 
tais pinos eram de aço perlítico usado em trilhos ferroviários. Foi verificado que 
a redução do espaçamento interlamelar da perlita (e consequente aumento da 
dureza) causa uma menor taxa de perda de massa (PEREZ-UNZUETA; 
BEYNON, 1993). 
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3.3 CONCLUSÕES 
 Todos os tratamentos isotérmicos resultaram em estruturas lamelares, 

perlíticas, com exceção do tratamento isotérmico a 475 °C, que resultou em 
uma mistura de perlita degenerada e bainita superior, que teve dureza inferior 
à de material de perlita fina (temperatura isotérmica de 525 °C). 

 Observou-se que os valores de saturação magnética independem da 
temperatura de tratamento isotérmico, indicando que a fração fracamente 
ferromagnética formada (cementita) é a mesma para todos os tratamentos e 
não há austenita residual. 

 A amostra tratada a 475 ºC (que apresentou considerável quantidade de 
bainita superior) apresentou intensidades do ruído de Barkhausen maiores do 
que as amostras totalmente perlíticas, indicando que o método se presta para 
separar os dois tipos de microconstituintes. 

 Quanto maior a distância interlamelar da perlita, maior foi a quantidade de 
massa perdida no desgaste no ensaio pino – disco, ou seja, o aumento da 
dureza do pino reduz a perda de massa. 

 Nos pinos com maior espaçamento interlamelar da perlita, ocorreu um maior 
aumento da dureza na região adjacente à superfície de desgaste após os 
ensaios pino - disco quando comparado com os pinos com menor 
espaçamento interlamelar. 

 Após os ensaios de desgaste pino - disco, as amostras com maior 
espaçamento interlamelar da perlita apresentaram sulcos mais profundos e 
contínuos do que as outras amostras (imagens obtidas por perfilometria 3D). 

 Os resultados dos ensaios de pino-disco quando comparado com outros 
autores sugerem que o aumento da dureza do disco (corpo mais duro) não 
tem efeito significativo na redução do desgaste (válido somente para 
estruturas perlíticas). 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 Fazer novos ensaios de desgaste por deslizamento com os pinos perlíticos, 

porém com maiores tempos de deslizamento e avaliando a perda de massa 
em relação ao tempo percorrido. 

 Realizar ensaios pino contra disco utilizando pinos bainíticos e assim avaliar 
a resistência ao desgaste por deslizamento puro dessa microestrutura e 
relacionar com os valores obtidos em pinos perlíticos. 

 Realizar ensaios disco contra disco utilizando material de roda ferroviária 
classes C e D AAR. 

 Fazer novas repetições do ensaios pino-disco com durezas intermediárias às 
estudadas (entre 200HV e 400HV). 

 Estudar a influência da variação da dureza do disco (corpo mais duro) na 
resistência ao desgaste. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DE RODAS FERROVIÁRIAS CLASSE C 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 
Foram analisados quatro tipos de rodas ferroviárias pertencentes à classe C da 
AAR. São rodas que passaram por processo de fabricação de forjamento ou 
fundição, em condição usada ou nova. A Tabela 17 apresenta as características 
das rodas analisadas. 

Tabela 17 – Amostras de roda ferroviária classe C AAR. 

Amostra Processo de 
fabricação Condição Nome da 

amostra 
Roda 1 Forjamento Usada C_FO_U 
Roda 2 Forjamento Nova C_FO_N 
Roda 3 Fundição Usada C_FU_U 
Roda 4 Fundição Nova C_FU_N 

O procedimento de análise das rodas Classe C AAR seguiu as etapas do 
fluxograma da na Figura 47. 



80 
 

 
Figura 47 -Cronograma de análise utilizado nas rodas classe C AAR. 

4.1.1 Preparação das amostras 
As amostras recebidas foram cortadas na primeira e na segunda etapa com uma 
cortadeira Discotom-65 Cutoff (LFS - USP) e uma cortadeira Mesotom-Struers 
(PMT - USP). Na Figura 48 mostram-se os locais de retirada aproximado das 
amostras. 

Recebimento da roda

Corte e lixamento das amostras

Dureza Brinell
Cortes menores, lixamento e polimento das amostras

Preparação metalográfica
(polimento e ataque químico)

MEV

Análise da camada deformada nas rodas usadas

Caracterização microestrutural

Microdureza Vickers

Análise química
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Figura 48 - Localização do corte das amostras menores da roda. 

As amostras foram embutidas em uma matriz de baquelite utilizando uma 
embutidora metalográfica modelo EM30D (PMT – USP). Foram então lixadas na 
seguinte ordem decrescente de granulometria: 180, 320, 400, 600, 1200. Em 
seguida, foi realizado o polimento com pasta de diamante com variação 
decrescente de granulometria 6 µm, 3 µm e 1 µm. Na sequência, as superfícies 
das amostras foram limpas com álcool etílico, secadas e atacadas quimicamente 
por uma solução de Nital 2%.  
Para realização das medições de microdureza Vickers as amostras não 
passaram pela a etapa de ataque químico. 

4.1.2 Dureza 
As medições de dureza Brinell foram realizadas em diversos pontos do aro das 
rodas. Essas medições foram realizadas em um durômetro Testor-Süssen (PMT 
- USP) com aplicação de uma pré-carga de 10 kg e carga de 187 kg durante 10 
segundos, a esfera de indentação possuía 2,5mm de diâmetro. 
Foram determinados perfis de microdureza Vickers no flange e na pista, além da 
medição na região interna do material. Com os dados de perfil de dureza foi 
possível analisar a camada deformada nas rodas usadas. Essas medições foram 
obtidas em um microdurômetro Shimadzu HMV – 2TQDW do (LabMicro - USP). 



82 
 
Em cada condição, foram realizadas 30 medições de microdureza Vickers com 
aplicação de uma carga de 100 gramas durante um período de 10 segundos 
para cada amostra (ASTM E384, 2012). 
O motivo da utilização de microdureza Vickers ao invés de dureza Brinell 
(especificada na norma AAR) é que quando se faz um perfil de dureza de uma 
camada próxima à superfície é indispensável que a marcação deixada pelo 
penetrador seja inferior à espessura da camada. Então se fez necessário a 
utilização de técnicas de microdureza que conferem cargas menores aos 
ensaios e assim marcações com menores dimensões. 
Para conversão de valores de dureza entre as escalas (Brinell e Vickers) foram 
utilizadas as tabelas presentes na ASTM E-140-02. 

4.1.3 Microscopia eletrônica de varredura 
Com o auxílio de um MEV JEOL JSM-6010LA do LFS-USP foram observadas 
as microestruturas presentes em cada amostra. Analisaram-se imagens obtidas 
nas regiões da pista, da flange e da área interna das rodas. 
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4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.2.1 Composição química 
A Tabela 18.mostra os limites de composição química segundo a AAR para as 
rodas ferroviárias classe C e os resultados de análise química para as amostras 
de roda estudadas. Os valores de carbono, manganês, níquel, cobre, cromo, 
molibdênio e vanádio foram utilizados para o cálculo do carbono equivalente. 

Tabela 18 - Composição química das rodas classe C analisadas e os limites segundo a AAR 
(% em massa). 

Elemento químico Classe C - AAR C_FO_N C_FO_U C_FU_N C_FU_U 
Carbono 0,67-0,77 0,72 0,77 0,75 0,74 

Manganês 0,60-0,90 0,77 0,76 0,78 0,75 
Fósforo <0,030 0,017 0,018 0,021 0,017 
Enxofre 0,005-0,040 0,009 0,008 0,012 0,015 
Silício 0,15-1,00 0,22 0,28 0,64 0,68 
Níquel <0,25 ** 0,10 0,04 0,03 0,02 
Cobre <0,35 0,17 0,07 0,03 0,02 
Cromo <0,25 ** 0,23 0,21 0,13 0,06 

Molibdênio <0,10 ** 0,03 0,02 0,03 0,02 
Vanádio <0,040 ** 0,008 0,003 0,003 0,007 

Elementos químicos como manganês e níquel atuam como estabilizadores de 
austenita, já silício e cromo são estabilizadores de ferrita. Estabilizadores de 
austenita diminuem a temperatura de transformação eutetóide (KRAUSS, 2005). 
Na composição química das rodas os teores de elementos químicos podem, 
segundo a AAR, exceder os especificados de níquel, cromo, molibdênio e 
vanádio desde que a Equação 18 seja atendida, ou seja, apresente um valor 
superior à 390. Os valores dos elementos químicos devem ser adicionados à 
fórmula em % de massa. 

 930 − (570× ) − (80× ) − (20× ) − (30× )
− (20×( + )) > 390 ( 18 ) 
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As quatro rodas ferroviárias analisadas nesse trabalho apresentaram valores 
superiores a 390 e atenderam assim a Equação 18. Esses resultados são 
apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19 - Resultados da Equação 16 obtidos para as amostras de rodas ferroviárias 
analisadas. 

 C_FO_N C_FO_U C_FU_N C_FU_U 
Resultado da Equação 16 501 473 482 493 

O cálculo do carbono equivalente é importante de ser realizado, pois o carbono 
e outros elementos de liga afetam a temperabilidade bem como a posição da 
composição do aço em relação ao ponto eutetóide no diagrama de fases. Esse 
cálculo foi realizado para as rodas ferroviárias analisadas e também para a 
composição química estabelecida pela AAR (classe C) com a utilização da 
Equação 9. Na Tabela 20 são apresentados os valores obtidos de carbono 
equivalente das rodas analisadas e para norma AAR (são mostrados os limites 
mínimo e máximo). 
Tabela 20 – Carbono equivalente das rodas classe C analisadas e segundo os limites da AAR 

(% em massa). 

 Classe C - AAR C_FO_N C_FO_U C_FU_N C_FU_U Mínimo Máximo 
Carbono 

equivalente 0,770 0,920 0,918 0,949 0,917 0,881 

Outros autores analisaram aços para rodas ferroviárias classe C com 
composições similares ao desse trabalho. Fonseca (2015) estudou o um aço de 
rodas ferroviárias classe C com CE = 0,821%p e comparou com os da classe D 
(microligados com vanádio, nióbio e molibdênio) para avaliar o efeito da adição 
desses microligantes nas propriedades do aço (FONSECA, 2015). 
Villas Bôas (2010) também estudou a influência dos microligantes (nióbio e 
molibdênio) nas propriedades de aços utilizados em rodas ferroviárias forjadas. 
O material de roda classe C utilizado em seu estudo possuía CE = 0,936%p 
(VILLAS BÔAS, 2010). 
Freitas (2015) trabalhou com rodas ferroviárias fundidas e forjadas da classe C 
e D avaliando as propriedades mecânicas e microestruturas dessas rodas. As 
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rodas classe C estudadas por ele apresentavam CE = 0,819%p as fundidas e 
CE = 0,941% as forjadas (FREITAS, 2015). 

4.2.2 Dureza Brinell do aro 
A Figura 49 apresenta os valores de dureza Brinell medidos na seção transversal 
do aro. 

 
(a) C_FO_N 

 
(b) C_FO_U 

 
(c) C_FU_N 

 
(d) C_FU_U 

Figura 49 – Medições de dureza Brinell na seção transversal do aro nas rodas classe C. 

Comparando as medições de dureza Brinell observadas na Figura 49 com os 
valores especificados na norma AAR e descritos na Tabela 1 verificou-se que os 
valores da amostra C_FO_N (Figura 49a) encontram-se dentro da faixa de 
dureza especificada pela norma que é entre 321 HB e 363 HB para classe C. A 
roda C_FU_N (Figura 49c) tem todos os seus valores de dureza abaixo do 
mínimo especificado pela AAR. As duas rodas usadas têm a maioria dos seus 
valores de dureza dentro da faixa de durezas da AAR. 
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Na Tabela 21 observam-se os valores de microdureza Vickers na região central 
do aro de cada roda e os valores de dureza Brinell apresentados na Figura 49. 
Os valores médios de microdureza Vickers encontrados nessa região são 
menores quando comparados com a dureza Brinell do aro (Figura 49) devido aos 
tratamentos térmicos aos quais as rodas foram submetidas; o resfriamento 
diferencial na pista de rodagem faz com que a dureza do material na região 
próxima à pista seja superior à dureza da região interna (amostra AI). 

Tabela 21 – Resultados dos ensaios de microdureza Vickers na região central do aro e de 
dureza Brinell no aro 

Amostra Microdureza Vickers 
[HV] 

Dureza Brinell 
(Figura 49) [HB] 

C_FO_N 380 ± 16 358 ± 7 
C_FO_U 345 ± 10 326 ± 11 
C_FU_N 324 ± 12 308 ± 8 
C_FU_U 343 ± 15 323 ± 4 

4.2.3 Dureza na pista 

4.2.3.1 Roda C_FO_N 
Na Figura 50 visualiza-se o perfil de dureza medido desde a superfície da pista 
até uma profundidade de 4000 µm, nota-se que para distâncias da superfície 
maiores de 1000 µm a dureza é semelhante à medida na região interna. Os 
valores em torno de 380 HV medidos abaixo de 1000 µm são característicos de 
tratamentos isotérmicos à 550 °C como visto na Figura 36; isso corresponde a 
espaçamentos interlamelares de aproximadamente 70 nm como mostrados na 
Figura 33. Na Figura 51 pode se ver a microestrutura típica da região central do 
aro (região interna), nela o espaçamento interlamelar medido foi de 86 ± 4 nm, 
valor previsto pelo modelo estudado no Capítulo 3. Essa região apresentou 
dureza de aproximadamente 380 HV (330 HB). 
O modelo permite inferir que a temperatura de transformação da austenita nesta 
região foi de aproximadamente 562 °C. Esse resultado foi obtido entrando-se 
com o espaçamento interlamelar da perlita medido na Equação 15 e obtendo-se 
a temperatura de transformação. 
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Em regiões próximas à superfície, distâncias inferiores à 1000 µm, verifica-se 
um aumento da dureza atingindo medições de até 425 HV (401 HB), valores 
estes superiores aos admitidos na AAR (Tabela 1).  
No Capítulo 3 desse trabalho foi analisada a relação entre a distância 
interlamelar da perlita e a dureza Vickers, foi verificado que as microestruturas 
perlíticas com menor espaçamento interlamelar apresentaram durezas de até 
412 HV. Os valores de dureza medidos próximo à superfície da amostra R_FO_N 
são maiores que os observados no Capítulo 3, sugerindo uma mudança 
microestrutural. Na Figura 52 observa-se que ocorreu a formação de bainita e 
perlita durante a fabricação da roda. 

 
Figura 50 - Dureza em função da profundida na pista de rolamento na amostra C_FO_N. 

 
Figura 51 - Imagem obtida no MEV para roda C_FO_N – região interna 
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Figura 52 - Imagem obtida no MEV para roda C_FO_N – região da pista 

4.2.3.2 Roda C_FO_U 
O perfil de microdureza desde a superfície até uma profundidade de 4000 µm 
para a amostra de roda C_FO_U é mostrado na Figura 53. Quanto mais distante 
da superfície a dureza diminui e se aproxima dos valores da região interna. Na 
região interna (Figura 54) observaram-se colônias de perlita com espaçamento 
interlamelar de 99 ± 5 nm e dureza 346 HV (329 HB), esses valores são próximos 
aos observados na Figura 33 para tratamentos isotérmicos à 575°C. 
Adicionando o espaçamento interlamelar da perlita medido na região interna na 
Equação 15 estima-se que a temperatura de transformação da austenita nesta 
região foi de 591 °C. 
As durezas medidas na região interna das rodas forjadas novas e usadas 
possuem uma diferença de aproximadamente 23 HV (380 HV a amostra 
R_FO_N e 347 HV a amostra R_FO_U), essa diferença pode ser atribuída as 
pequenas diferenças de composição química observadas na Tabela 18 e as 
heterogeneidades inerentes ao processo de fabricação, o processo de 
fabricação de rodas ferroviárias forjadas foi descrito na Figura 2. 
Foram obtidas medições de dureza de até 470 HV (441 HB) em profundidades 
menores que 200 µm. Esses valores são muito maiores que os medidos nesse 
trabalho e mostrados na Figura 36 para estruturas sem deformação, sugerindo 
assim que ocorreu encruamento na superfície devido aos carregamentos 
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impostos na pista durante o serviço. Na Figura 55 mostra uma micrografia da 
região da pista e observa-se que a perlita foi deformada plasticamente na direção 
de deslizamento. 

 
Figura 53 - Dureza em função da profundida na pista de rolamento na amostra C_FO_U. 

 
Figura 54 - Imagem obtida no MEV para roda C_FO_U – região interna 
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Figura 55 - Imagem obtida no MEV para roda C_FO_U – região da pista 

4.2.3.3 Roda C_FU_N 
Na Figura 56 observa-se o perfil de dureza na pista da amostra C_FU_N desde 
a superfície até uma profundidade de 4000 µm, nota-se que para distâncias da 
superfície maiores de 3000 µm a dureza é semelhante à medida na região 
interna. Os valores em torno de 340 HV medidos abaixo de 3000 µm são 
característicos de tratamentos isotérmicos à 575 °C como visto na Figura 36; 
isso corresponde a espaçamentos interlamelares de aproximadamente 100 nm 
como mostra a Figura 33. Na Figura 57 observa-se a região interna da amostra 
de roda C_FU_N que apresentou uma microestrutura perlítica com dureza de 
325 HV (308 HB) e espaçamento interlamelar de 118 nm. 
Nas regiões próximas à superfície (distâncias inferiores à 500 µm) verificou-se 
uma diminuição da dureza atingindo valores de até 270 HV (256 HB), valores 
muito inferiores aos admitidos pela norma AAR (Tabela 1), ocorreu o inverso do 
observado na roda forjada nova que teve a dureza aumentada na região 
adjacente à superfície. A Figura 58 apresenta uma micrografia da região da pista 
onde visualiza-se estruturas bainíticas. 
A microdureza Vickers da bainita é menor do que da perlita quando medidas em 
microestruturas mistas de bainita com perlita obtidas por transformação 
isotérmica. Esta relação continua válida quando a perlita e a bainita foram 
geradas à mesma temperatura (BHADESHIA, 2001). 
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Figura 56 - Dureza em função da profundida na pista de rolamento na amostra C_FU_N. 

 
Figura 57 - Imagem obtida no MEV para roda C_FU_N – região interna 
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Figura 58 - Imagem obtida no MEV para roda C_FU_N – região da pista 

4.2.3.4 Roda C_FU_U 
No interior da roda C_FU_U (região AI - Figura 60) a dureza medida foi de 343 
HV (325 HB) e observou-se uma estrutura perlítica com espaçamento 
interlamelar de 111 ± 9 nm. Observa-se a partir da Figura 59 que para distâncias 
a partir da superfície maiores que 2000 µm a dureza é semelhante a medição da 
região interna. Os valores de dureza medidos a partir dessa distância variaram 
em torno de 350 a 360 HV são característicos de tratamentos isotérmicos a 575 
°C como se viu na  Figura 36 e que correspondem a espaçamentos 
interlamelares de aproximadamente 111 ± 9 nm como mostra a Figura 33. 
Estima-se que a temperatura de transformação da austenita foi de 
aproximadamente 611 °C, essa temperatura foi estimada utilizando a Equação 
15 e o valor de espaçamento interlamelar para a amostra AI da roda C_FU_U. 
Comparando as rodas fundidas novas e usadas percebeu-se que elas possuem 
na região interna uma diferença de dureza de aproximadamente 19 HV (324 HV 
a amostra R_FU_N e 343 HV a amostra R_FU_U), tal diferença pode ter ocorrido 
devido as heterogeneidades inerentes ao processo de fabricação descrito na 
Figura 3 e as pequenas diferenças de composição química observadas na 
Tabela 18. 
O aumento da dureza na região mais próxima à superfície se deve à deformação 
em serviço, a região da pista deformada é visualizada na Figura 61, visualizam-
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se trincas próximas à superfície. Este fenômeno deve corresponder a formação 
de trincas de fadiga de contato. 

 
Figura 59 - Dureza em função da profundida na pista de rolamento na amostra C_FU_U. 

 
Figura 60 - Imagem obtida no MEV para roda C_FU_U – região interna. 
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Figura 61 - Imagem obtida no MEV para roda C_FU_U – região da pista. 

4.2.3.5 Comparação entre as rodas C_FO_U e C_FU_U 
Não é conhecido o percurso que essas rodas percorreram nem a carga à qual a 
roda foi submetida, mas pressupõe-se que elas foram submetidas a cargas de 
acordo com o recomendado na AAR para esse tipo de roda (Classe C). 
Comparando os resultados do perfil de dureza a partir da superfície na pista de 
rolamento das rodas usadas forjadas e fundidas nota-se que ambas 
apresentaram aumentos de dureza na região próxima à superfície. 
A roda forjada usada apresentou em profundidades de até 1000 µm um aumento 
significativo da dureza, já na roda fundida usada foi verificado esse aumento em 
até 2000 µm de profundidade. 

4.2.4 Dureza na flange 
A flange tem um papel importante nas rodas ferroviárias pois é ela que não 
permite que a roda saia do trajeto orientado pelo trilho e assim não ocorra o 
descarrilamento do trem. A flange encosta no trilho principalmente em regiões 
de curvas na trajetória. 
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4.2.4.1 Roda C_FO_N 
Na Figura 62 observa-se o perfil de dureza medido desde a superfície da flange 
até uma profundidade de 4000 µm. As durezas medidas em regiões próximas à 
superfície apresentaram valores maiores que a dureza da região interna (380 
HV), atingindo valores próximos de 500 HV (465 HB) na superfície, valores estes 
superiores aos admitidos na AAR (Tabela 1). Verifica-se que para distâncias da 
superfície maiores que 3000 µm a dureza é similar à medida da região interna. 
Valores próximos de 500 HV medidos perto da superfície são superiores aos 
obtidos no modelo estudado no Capítulo 3. Para as microestruturas perlíticas 
com menores espaçamentos interlamelares foi encontrado 412 HV de dureza 
(Tabela 10), isso sugere a presença de outra microestrutura na região da flange. 
Na micrografia da Figura 63 verifica-se a presença de bainita. Na região próxima 
à superfície da flange observam-se pontos com maior dureza quando comparado 
com os valores da pista da mesma roda (Figura 50). A região da flange possui 
dimensões menores que a pista e provavelmente durante o tratamento térmico 
apresentou maiores taxas de resfriamento, originando assim uma microestrutura 
mais fina e com maior dureza. 

 
Figura 62 - Dureza em função da profundida no flange na amostra C_FO_N. 
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Figura 63 - Imagem obtida no MEV para roda C_FO_N – região da flange. 

4.2.4.2 Roda C_FO_U 
Na Figura 64 observa-se o perfil de microdureza desde a superfície da flange da 
amostra de roda RO_FO_U até uma profundidade de 4000 µm. Quanto mais 
longe da superfície desgastada a dureza diminui até se aproximar dos valores 
de dureza medidos da região interna (346 HV). 
Nas regiões em que foram observadas as maiores durezas, ou seja, distâncias 
de até 500 µm desde a superfície, a dispersão é pequena quando comparada 
com regiões mais internas. Em regiões próximas à superfície foram obtidas 
medições de dureza de aproximadamente 500 HV (465 HB). Esses valores são 
maiores que os medidos no Capítulo 3 nesse trabalho e mostrados na Figura 36 
para estruturas sem deformação; indicando que ocorreu encruamento na 
superfície da flange devido aos carregamentos impostos. 
Comparando o perfil de dureza da pista (Figura 53) com o da flange (Figura 64) 
observa-se que na pista ocorreu uma maior profundidade de encruamento 
devido a menor perda de massa nesta região quando comparado com a flange. 
Na Figura 65 visualiza-se uma micrografia da região da flange. A perlita foi 
deformada plasticamente na direção de deslizamento e parte da sua estrutura 
lamelar foi degenerada de forma que é possível ver as lamelas de cementita 
quebradas, observa-se também trincas na superfície. 
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O mecanismo de encruamento da superfície da flange é o mesmo que o 
observado no estudo do Capítulo 3, as lamelas de perlita foram curvadas de 
forma a se alinharem com a direção do movimento e em regiões adjacentes à 
superfície as lamelas foram quebradas (Figura 44). As amostras estudadas no 
modelo do Capítulo 3 não atingiram as mesmas durezas nem profundidade de 
encruamento observadas na amostra R_FO_U. Na Figura 45 observou-se uma 
profundidade de encruamento de até 70 µm, tal diferença pode ter ocorrido 
devido aos ensaios pino-disco promoverem cargas menores nos pinos do que 
as cargas impostas nas rodas em serviço ou ao desgaste no ensaio ser maior 
que nas flanges em serviço promovendo assim remoção da camada encruada 
com maior dureza. 

 
Figura 64 - Dureza em função da profundida no flange na amostra C_FO_U. 
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Figura 65 - Imagem obtida no MEV para roda C_FO_U – região da flange. 

4.2.4.3 Roda C_FU_N 
Na Figura 66 encontra-se o perfil de dureza da flange da amostra C_FU_N a 
partir da superfície até uma profundidade de 4000 µm, o perfil de dureza é 
semelhante ao encontrado na região da pista para a mesma roda (Figura 56). 
Observa-se também que apenas para distâncias maiores do que 3000 µm a 
dureza se torna semelhante ao valor medido na região interna.  
Em distâncias inferiores a 500 µm observou-se uma diminuição da dureza do 
material, sendo encontrados valores inferiores aos admitidos na norma AAR 
(Tabela 1) como 270 HV (256 HB). A Figura 67 mostra uma micrografia da região 
da flange que apresentou microestrutura bainítica. 
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Figura 66 - Dureza em função da profundida no flange na amostra C_FU_N. 

 
Figura 67 - Imagem obtida no MEV para roda C_FU_N – região da flange. 

4.2.4.4 Roda C_FU_U 
Na Figura 68 observa-se o perfil de dureza desde a superfície até a distância de 
4000 µm da região da flange da amostra de roda C_FU_U. Observa-se um 
aumento de dureza na região próxima à superfície devido à deformação em 
serviço (encruamento). 
A Figura 69 apresenta uma micrografia da região deformada da flange, 
mostrando pela primeira vez na literatura, diversas trincas próximas a superfície. 
Estas trincas sugerem que o mecanismo de desgaste na flange ocorra, ao menos 
em parte, por delaminação. Aparentemente as trincas se formam abaixo da 
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superfície e segundo a teoria da delaminação se propagam em direção paralela 
à superfície (HUTCHINGS, 1992; RIGNEY, 1997). 
Em distâncias maiores que 2000 µm as medições de dureza se aproximam ao 
valor encontrado na região interna da roda (342 HV). 
Comparando os perfis de dureza da amostra de roda C_FU_U na região da pista 
(Figura 59) com o da flange (Figura 68) observa-se que na pista ocorreu uma 
maior profundidade de encruamento devido provavelmente a menor perda de 
massa quando comparado com a flange. 
O mecanismo de encruamento da superfície da flange da roda C_FU_U é o 
mesmo que o observado na roda C_FO_U e no estudo do Capítulo 3. As 
amostras analisadas no Capítulo 3 não atingiram as mesmas durezas nem maior 
profundidade de encruamento como o observado nas amostras de roda classe 
C. Isso pode ter ocorrido porque nos ensaios de desgaste descritos no Capítulo 
3 a carga aplicada foi muito menor ou porque o desgaste no ensaio foi mais 
intenso do que o que ocorre na flange resultando, por isso, em remoção da 
camada de maior dureza. 

 
Figura 68 - Dureza em função da profundida no flange na amostra C_FU_U. 
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Figura 69 - Imagem obtida no MEV para roda C_FU_U – região da flange. 
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4.3 CONCLUSÕES 
Neste capítulo analisaram-se rodas forjadas e fundidas novas e após uso em 
condições não controladas. As medidas de dureza Brinell, microdureza Vickers 
e análise microestrutural levam as seguintes constatações: 
 As durezas Brinell de uma das rodas (C_FU_U) estão abaixo dos valores 

especificados pela AAR. Em duas das outras rodas (C_ FO_U e C_FU_U) 
foram medidos valores abaixo do mínimo (321 HB) em alguns pontos. A roda 
C_FO_N apresentou durezas dentro da faixa com valores na faixa superior da 
mesma. Será necessário um levantamento maior de dados para mostrar se 
as discrepâncias observadas neste trabalho se repetem na população de 
rodas da classe C e da classe D. 

 As medidas de microdureza e as observações microestruturais mostraram 
para as rodas novas que a presença de bainita inferior na superfície leva a 
durezas acima da faixa especificada pela AAR e superiores as durezas da 
perlita fina. Quando a bainita resultante na superfície é bainita inferior ocorre 
uma queda de dureza em relação a dureza da perlita. Isso ocorre tanto no 
centro da pista quanto na flange. Em ambos os casos toda ou parte da 
camada bainítica é removida pela usinagem inicial da roda. 

 As medidas de microdureza na pista e na flange mostraram que na pista os 
valores são mais elevados fruto, provavelmente do menor desgaste nesta 
região que preserva a camada encruada de maior dureza. 

 A observação microscópica mostrou a existência de trincas superficiais no 
centro das pistas. Este fenômeno deve corresponder a formação de trincas de 
fadiga de contato. A documentação destas trincas em corte transversal parece 
ser inédita na literatura. 

 A observação da superfície da flange de rodas usadas, fundidas e forjadas, 
mostrou a existência de trincas superficiais e sub superficiais. Estas ultimas, 
caso confirmadas em outras amostras, indicam a operação do mecanismo de 
delaminação característico do desgaste por deslizamento. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 Formular com base no mestrado um procedimento para análise de rodas a 

ser seguido em análises posteriores. 
 Repetir a análise de rodas da classe C seguido o procedimento deste 

mestrado. 
 Realizar o mesmo procedimento de análise descrito no presente trabalho para 

as rodas ferroviárias classe D da AAR (rodas microligadas) seguindo o 
procedimento estabelecido neste mestrado. 

 Verificar quais os mecanismos que operam no desgaste de rodas lubrificadas 
comparando-os com os observados neste mestrado. 

 Analisar rodas que apresentaram defeitos e correlacionar com a 
microestrutura e processos de fabricação. 

 Novos estudos comparativos entre rodas fundidas e forjadas (as rodas 
fundidas nesse trabalho apresentaram menor dureza da mesma região 
quando comparadas com as rodas forjadas). 
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