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Introdução

O ferro fundido cinzento tem como características baixo custo de fabricação, boa
usinabilidade e boa condutividade térmica [1,2]. Essas características permitem o
seu uso em larga escala na indústria, dentre elas, na produção de disco e o tambor
de freio, componentes dos sistemas de freio automotivo. Constantes
desenvolvimentos em materiais estão diretamente ligados a estudos tribológicos,
que envolvem, na sua essência, o estudo dos fenômenos de atrito, desgaste e
lubrificação dos pares tribológicos dos sistemas de freio, os quais são pastilhas-disco
e lona-tambor. Esses tribossistemas operam sob condições severas de temperatura,
pressão e velocidade, inclusive ambientais e demandam, portanto, o
desenvolvimento e melhoria de projetos e de materiais com maior resistência ao
desgaste, associada à durabilidade, e com atrito estável, associado à eficiência na
frenagem e à segurança do veículo. Com esse propósito, novas classes de ferros
fundidos têm sido desenvolvidas, incluindo ligas com adição de nióbio (Nb), o qual
tem papel importante na formação de carbonetos e de grafita. As alterações
microestruturais conferem ao disco ou tambor de freio maior resistência mecânica e
ao desgaste por abrasão, bem como maior usinabilidade e consequentemente,
maior capacidade de amortecimento de vibração e ruído do sistema [3]. Este
trabalho tem como objetivo estudar a influência da adição de Nb na microestrutura
e propriedades mecânicas do ferro fundido cinzento.

Metodologia

Resultados e Discussão

A dureza das amostras de ferro fundido cinzento com diferentes teores de Nb foi
medida por indentação convencional na escala Rockwell B (HRB), em que se usou
um penetrador esférico com 1/16” de diâmetro. Ao considerar os valores médios e o
desvio padrão, não houve variações na dureza HRB (Figura 1) com o aumento do
teor de Nb. Porém, pelo teste de Fisher (Figura 2), observou-se que para as
amostras com 6, 7 e 8 % m. Nb não houve variação das durezas, no entanto para a
amostra com 9 % m. de Nb houve uma redução na dureza.

Figura 1 – Dureza Rockwell B das amostras de 
ferro fundido cinzento com adição de Nb.

A análise microestrutural realizada por microscopia óptica de acordo com a Norma
ASTM247 indicou a formação grafita lamelar [4], a qual foi classificada como tipo A
para ferro fundido cinzento com 6 % m. Nb (Figura 3), e tipo E, para o ferro fundido
cinzento com 9 % m. Nb (Figura 4). Com o aumento do teor de Nb, a morfologia
dos veios tendem a mudar de longos para curtos e encurvados.
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Figura 3 -
Microestrutura do 
ferro fundido 
cinzento. 6 % m. Nb. 
Ataque: Nital 2 %.

(a)

Figura 4 -
Microestrutura do 
ferro fundido 
cinzento. 9 % m. Nb. 
Ataque: Nital 2 %.

(b)

A matriz de todas as amostras de ferro fundido cinzento foi identificada como
predominantemente perlítica [4] (Figura 5), de acordo com a análise de microscopia
eletrônica de varredura por emissão de campo (MEV-FEG). Para os maiores teores
de Nb, a perlita se tornou mais fina, ou seja, com menor espaçamento entre suas
lamelas.

Figura 5 – Microestruturas do ferro fundido cinzento. Ataque: Nital 2 %.

Além da matriz perlítica e dos veios de grafita, outras fases foram identificadas por
espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS), tais como inclusões de
sulfeto de manganês e partículas contendo Nb (Figura 6).

Conclusões

A dureza para o ferro fundido cinzento com 9 % m. Nb foi menor do que as durezas
dos outros materiais. O estudo do efeito do Nb na microestrutura do ferro fundido
cinzento indicou que um aumento de 6 % m. Nb para 9 % m. Nb modifica a
morfologia da grafita e da matriz perlítica. Os veios irregulares e desorientados de
grafita passaram a ser mais curtos formando uma estrutura interdendritica
orientada. A matriz perlítica também se tornou mais fina para os maiores teores de
Nb.

Figura 6 – EDS da microestrutura do ferro fundido cinzento ferro 9 % m. Nb.

MnS

Nb

10 µm

Nb

10 µm

S

10 µm

Ti

10 µm

Fe

10 µm

Mn

10 µm

C

10 µm

9 % Nb8 % Nb

10 µm

5 µm5 µm 5 µm5 µm

10 µm10 µm10 µm

6 % Nb 7 % Nb

100 µm 100 µm

Figura 2 – Teste de Fisher para os dados de 
dureza das amostras. A, B, C e D são as amostras 

com 6, 7, 8 e 9 % m. Nb, respectivamente.
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