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RESUMO
Os aços utilizados na fabricação de trilhos ferroviários devem ser resistentes à ocorrência de defeitos
que podem provocar a falha desses componentes, assim como possuir uma boa combinação de
resistência mecânica, resistência à fadiga e ao desgaste. Uma microestrutura adequada é fundamental
para que as propriedades requisitadas sejam atendidas. Uma das alternativas para se obter a
microestrutura desejada é a escolha da combinação apropriada de composição química e rota de
processamento do material. Aços com microestrutura predominantemente perlítica têm sido utilizados
já há muito tempo em componentes ferroviários devido às suas características mecânicas. Aços perlíticos
ligados ao Nb e ao V podem ser uma opção para o setor ferroviário, e têm sido estudados. Uma outra
alternativa para a fabricação de trilhos ferroviários é o aço com estrutura bainítica, onde um maior grau
de refinamento na microestrutura pode ainda ser conseguido. Este trabalho, em um primeiro momento,
caracterizou microestruturalmente e mecanicamente um aço eutetóide para trilhos ligado ao Nb e ao V
em seu estado de entrega. Em um segundo momento, uma simulação computacional foi realizada para
determinação de temperaturas críticas de transformação de fases no equilíbrio, diagramas TTT e TRC
foram obtidos por dilatometria e o estudo de cinética de decomposição isotérmica da austenita em bainita
foi realizado, etapas que permitiram planejar tratamentos térmicos de refino de perlita e de austêmpera
a serem empregados nesse aço a fim de alterar sua microestrutura e melhorar suas propriedades.
Posteriormente aos tratamentos térmicos, as microestruturas obtidas foram avaliadas com auxílio de
microscopia óptica, eletrônica de varredura e de força atômica. Ensaios de dureza e tração foram
realizados. Ainda foi avaliado o comportamento em nucleação de trinca por fadiga e em desgaste. Dessa
forma, a influência do Nb e do V sobre a microestrutura e, consequentemente, sobre as propriedades
mecânicas desse aço, foi avaliada, estudando o efeito desses microligantes quando presentes na forma
de precipitados ou em solução sólida na austenita. O estudo dilatométrico e de cinética mostrou que a
partir de tratamentos térmicos bem planejados, é possível a obtenção de uma microestrutura perlítica
refinada ou de uma microestrutura majoritariamente bainítica em aços eutetóides com composições
químicas relativamente simples. Os ensaios mecânicos mostraram que existe uma diferença de
resistência mecânica por tração, à nucleação de trinca por fadiga e ao desgaste entre as condições
estudadas. Os aspectos microestruturais foram correlacionados com os resultados, a fim de mostrar o
efeito da microestrutura no comportamento mecânico dos aços. Os resultados deste trabalho mostram
que há grande potencial de melhoria no comportamento dos trilhos ferroviários se adotada uma rota de
fabricação com resfriamento controlado na superfície desses componentes para obtenção de uma
microestrutura bastante refinada.
Palavras-Chave: Microestrutura Perlítica, Microestrutura Bainítica, Trilho Ferroviário Microligado ao
Nb e ao V, Refino da Perlita, Austêmpera, Nucleação de Trinca por Fadiga, Desgaste.
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ABSTRACT
Rail steels must be endure to the occurrence of defects that may cause these components failure,
and also have a good combination of tensile strength, fatigue and wear resistance. An adequate
microstructure is fundamental for the required properties to be met. One of the alternatives to
obtain the desired microstructure is to choose the appropriate combination of chemical
composition and material processing route. Pearlitic steels have been used more often in railway
components due to their mechanical properties, and Nb and V microalloyed perlitic steels have
been extensively studied. Another alternative for rail manufacturing is bainitic steel, where a
higher microstructural refinement can be achieved. In the current work, an eutectoid steel
microalllyed with Nb and V were characterized in the as-received state. Computational
simulation was performed to determine critical equilibrium transformation temperatures.
Dilatoemtry was used to obtain TTT and CCT diagrams. A study of isothermal decomposition
of austenite in bainite was also performed. All these steps were taken to allow heat treatment
strategies that would refine pearlitic structure or austempering strategy to be performed in this
steel in order to change its microstructure and improve its properties. After the heat treatments,
the microstructures obtained were evaluated with light optical microscopy, scanning electron
microscopy and atomic force microscopy. Hardness and tensile tests were performed. The
behavior in fatigue crack nucleation and wear was also evaluated. Thus, the influence of Nb
and V on the microstructure and, consequently, on the mechanical properties of this steel, was
evaluated by studying the effect of these microalloying elements when present in the form of
precipitates or solid solution in austenite. The dilatometric and kinetic study showed that from
well planned heat treatments, it is possible to obtain a refined perlite microstructure or a mostly
bainitic microstructure in eutectoid steels with relatively lean chemistry. Mechanical tests
showed that there is a difference in mechanical properties, crack nucleation and wear between
the studied conditions. The microstructural features were correlated with the results in order to
show the effect of the microstructure on the mechanical behavior of steels. The results of this
work show that there is great potential to improve the behavior of railroad tracks if a controlled
cooling fabrication route is adopted on the surface of these components to obtain a very refined
microstructure.
Keywords: Pearlitic Microstructure, Bainitic Microstructure, Nb and V Microalloyed Rails,
Pearlite Refining, Austempering, Fatigue Nucleation, Wear.
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1. INTRODUÇÃO

Os sistemas ferroviários modernos estão sujeitos a intenso uso, com trens mais rápidos e cargas
mais pesadas transportadas por eixo. Há muitos critérios que determinam a adequação de um
aço para aplicações ferroviárias. A exigência principal é a integridade estrutural de trilhos, que
pode ser comprometida por mecanismos de fadiga, por deformação plástica localizada e por
desgaste excessivo. Todos esses fenômenos dependem de interações entre os parâmetros do
projeto de construção da via, do ambiente e das propriedades do aço (BHADESHIA, 2002).
De acordo com a bibliografia consultada (ORRINGER, 1988; SILVA, 1995; GOMES et
al.,1997; JEONG, 2001; SCHNEIDER, 2005; AGLAN e FATEH, 2007; ZERBST et al., 2009;
RAY, 2017; GODEFROID et al., 2019) a microestrutura é o principal fator determinante da
resistência mecânica por tração, da resistência à fadiga e do comportamento em desgaste de
trilhos e deve ser avaliada a fim de se compreender as causas de falhas desses componentes. Os
aços com microestrutura predominantemente perlítica têm sido largamente utilizados em
componentes ferroviários devido às suas características mecânicas. Nesses aços, o refinamento
do espaçamento interlamelar e da microestrutura composta por colônias perlíticas, de forma
geral, é o principal responsável pela melhora nas propriedades mecânicas dos mesmos (SILVA,
1995; GOMES et al., 1997; MOREIRA, 2015).
Como maior grau de refinamento da microestrutura pode ser obtido em aços com estrutura
bainítica, esses estão sendo bastante estudados. Segundo Aglan et al. (2004), no passado, os
aços de microestrutura bainítica não foram utilizados na fabricação de trilhos ferroviários
porque estruturas bainíticas com alto teor de carbono apresentavam menor resistência ao
desgaste quando comparadas a aços de estrutura perlítica refinada. Lee e Polycarpou (2005)
explicam que o aço com microestrutura perlítica, inicialmente mais macio do que o aço de
microestrutura bainítica com alto teor de carbono, encrua mais na presença das tensões
acumuladas sobre os trilhos em serviço, e assim, melhora o desempenho em desgaste.
Porém, os avanços tecnológicos na fabricação de aços têm permitido a obtenção de uma
estrutura bainítica, em aços com baixo teor de carbono adequada à aplicação na indústria
ferroviária, apresentando alta resistência mecânica por tração, alta dureza e alta resistência à
fadiga de contato, principalmente devido a alto teor de elementos de ligas em sua composição
química. Entretanto, a presença desses elementos de ligas encarece muito as ligas disponíveis
comercialmente.
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Um outro ponto importante, quando se estuda a evolução dos aços de aplicação ferroviária, é a
presença de microligantes como Nb e V. É conhecido que o nióbio é um dos elementos mais
importantes utilizados na produção de aços baixo carbono microligados. Torna-se, então,
interessante avaliar se o nióbio também pode ter um efeito benéfico em aços para trilhos
ferroviários com alto teor de carbono, uma vez que o efeito refinador do nióbio, nesse caso, é
limitado pela baixa solubilidade de Nb na austenita com alto teor de carbono (SILVA, 1995;
DE BOER e MASUMOTO, 2001). Porém, diversos autores (RAY e BHADESHIA, 2015;
REES et al., 1995; GOMES et al., 1997; KESTENBACH e MARTINS, 1984; RAY, 2017)
mostram que adições de nióbio parecem ser promissoras no desenvolvimento de aços
ferroviários.
Sabe-se que uma pequena quantidade de Nb e V na composição química dos aços pode
apresentar um grande efeito na transformação de decomposição da austenita e na microestrutura
perlítica resultante. O Nb e o V em solução sólida na austenita contribuem para a diminuição
da temperatura de decomposição da mesma, conduzindo assim a espaçamentos interlamelares
menores e a uma resistência mecânica superior à de um aço de microestrutura perlítica sem a
presença desses microligantes. A adição desses elementos de liga promove o refino de grão, a
possível obtenção de estrutura bainítica e endurecimento por precipitação. Essas alterações
aumentam a resistência à fadiga, a tenacidade à fratura e a resistência mecânica por tração do
aço, aumentando assim o interesse da indústria pela obtenção de aços para trilhos com nióbio e
vanádio em sua composição química.
Estudar a influência do nióbio e do vanádio na microestrutura resultante de um trilho ferroviário
com determinada rota de processamento, compreender a influência do refinamento da estrutura
perlítica nas propriedades mecânicas e também a melhora dessas propriedades pela presença da
bainita, são fatores que podem contribuir de forma efetiva para a melhoria da segurança
ferroviária. Assim, é possível reduzir falhas e os riscos associados a elas, levando a uma melhor
qualidade do transporte ferroviário, assim como satisfazer as demandas contínuas de aumentar
a velocidade e a carga transportada em trens.
É comentado na literatura (SAHAY et al., 2009) que o resfriamento acelerado da superfície de
trilhos ferroviários desempenha um papel significativo na produção de trilhos modernos, pois
permite a transformação de fase em temperatura mais baixa, resultando em menor espaçamento
interlamelar da perlita, melhorando a resistência mecânica e ao desgaste. Ainda, Sista et al.
(2007) mostraram que é possível obter também estrutura bainítica em tratamento acelerado de
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austêmpera cíclica, promovendo uma alteração na microestrutura superficial do material,
reduzindo o processo de nucleação de descontinuidades na parte mais superior dos trilhos em
serviço.
Sabendo-se que não existem empresas brasileiras fornecedoras de trilhos ferroviários, o que
leva ao desconhecimento sobre o comportamento mecânico dos aços importados, torna-se
necessário e relevante um trabalho de caracterização desse material. Para alcançar este objetivo,
neste trabalho, foi avaliada a resistência a nucleação de trincas por fadiga e ao desgastes de um
trilho ferroviário proveniente da Austrália. Foram também propostos tratamentos térmicos para
entendimento da influência do nióbio e do vanádio presentes nesse aço. Esses tratamentos
térmicos visaram avaliar as alterações, em função das diferentes temperaturas de austenitização,
das microestruturas obtidas. Com bases nos resultados obtidos após aplicação dessas técnicas,
este trabalho aponta caminhos para desenvolvimento de novos aços e novas rotas de
processamento industrial de resfriamento acelerado da superfície dos boletos laminados,
visando a melhor combinação para produção de aços com propriedades mais adequadas para
aplicação em trilhos ferroviários.
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2. OBJETIVOS

Neste capitulo serão apresentados os objetivos gerais e específicos deste trabalho.
2.1. Objetivos Gerais
Caracterizar e avaliar o efeito de tratamentos térmicos na evolução microestrutural, na
resistência à nucleação de trincas por fadiga e na resistência ao desgaste de um aço alto carbono
microligado ao Nb e V para fabricação de trilhos ferroviários.
2.2. Objetivos Específicos
Avaliar o comportamento mecânico, a resistência à nucleação de trinca por fadiga e ao desgaste
de um aço eutetóide microligado ao Nb e V, estudando os efeitos desses microligantes presentes
em solução sólida e na forma de precipitados sobre as características microestruturais perlíticas
e bainíticas e sobre a cinética de transformação de fases. Para que os objetivos sejam atingidos,
foram empregadas as seguintes técnicas experimentais:
- Análise química por espectrometria de emissão óptica como primeira investigação do material
em estado de entrega;
- Caracterização da termodinâmica de transformação de fases do aço, no equilíbrio, por meio
da realização de simulação computacional;
- Caracterização da cinética de transformação de fases isotérmica e sob resfriamento contínuo
do aço estudado considerando o efeito dos microligantes precipitados na forma de carbonetos,
ou em solução sólida na austenita;
- Caracterização do efeito de ciclos térmicos de transformação de fases isotérmicas e sob
resfriamento contínuo sobre a evolução microestrutural do aço estudado visando a obtenção de
estruturas perlíticas nanoestruturadas e bainíticas;
- Determinação da energia de ativação global de decomposição austenítica em bainita para duas
temperaturas distintas de austenitização;
- Avaliação do efeito de tratamentos térmicos, bem planejados, de refino da perlita e de
austêmpera em diferentes temperaturas de austenitização sobre as características
microestruturais e comportamento mecânico em tração, fadiga e desgaste.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo será apresentada uma revisão da bibliográfica sobre o tema em estudo.
3.1. A Evolução dos Aços para Trilhos Ferroviários
A produção de trilhos ferroviários de aço se tornou uma prática comum em meados do século
XIX, com a evolução do processo siderúrgico, apresentando um desempenho superior à dos
trilhos de ferro fundido e proporcionando a rápida evolução das ferrovias pelo mundo. Os
principais avanços metalúrgicos que têm tido grande influência no desempenho dos trilhos
devem-se às alterações na composição química dos aços e à utilização de tratamento térmico a
fim de refinar a estrutura do aço na superfície dos boletos dos trilhos produzidos.
Segundo Silva (1995), com o objetivo de apresentar uma resistência adequada às diversas
solicitações a que é submetido, o trilho ferroviário deve apresentar como principais
características:
•

Altos limites de escoamento e de resistência, conjugados com boa ductilidade;

•

Alta dureza e resistência ao desgaste;

•

Alta resistência à fadiga;

•

Alta tenacidade à fratura;

•

Boa soldabilidade.

Essas características e propriedades, em sua maioria, são antagônicas, tornando-se assim
necessária uma adequação da escolha da composição química e do processamento do material
de modo a encontrar o melhor balanço entre as propriedades exigidas nos trilhos.
Existem diferentes composições químicas de aços para trilhos ferroviários e o objetivo desta
variação composicional é produzir aços para trilhos com microestruturas que apresentem
propriedades adequadas para suportar cargas e/ou velocidades cada vez maiores devido às
necessidades econômicas de aumentar o volume e o peso das cargas transportadas e a formação
de trens unitários mais longos (SILVA, 1995).
O carbono é um elemento químico cujo teor pode ser facilmente variado no processo de
fabricação do aço. Como as principais exigências dos componentes ferroviários são resistência
ao desgaste e à deformação plástica, aumentar o teor de carbono é a maneira mais econômica
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de atingir este fim. Normalmente, o teor de carbono em trilhos ferroviários pode variar de 0,60
a 0,82%, com uma estrutura 100% ou predominantemente perlítica (SILVA, 1995).
Diversos estudos procuram novas alternativas composicionais para trilhos ferroviários com
adição de elementos de liga, além da variação no teor de carbono. Segundo Lee e Polycarpou
(2005) um dos principais motivos para o desenvolvimento de novos materiais para trilhos é
melhorar seu desempenho ao desgaste. Historicamente, o método convencional para atingir esse
fim era produzir aços para trilhos com alto valor de dureza, porém existe um valor máximo de
dureza que pode ser atingido em aços perlíticos convencionais sem alterar outras propriedades
importantes na aplicação de aços para trilhos ferroviários.
Na metade dos anos 50 do século passado, iniciou-se o desenvolvimento de aços alto carbono
contendo pequenas adições de elementos de liga como cromo, nióbio, vanádio e molibdênio.
Esses aços exibem valores de limite de resistência entre 1100 a 1300MPa e dureza na faixa de
330 a 400HB, com uma pequena diminuição na ductilidade, suficiente soldabilidade e
resistência à fadiga. O progresso nas propriedades foi alcançado principalmente pela redução
na temperatura de transformação da austenita, que conduziu a uma microestrutura perlítica mais
refinada (SCHNEIDER, 2005).
Aços perlíticos apresentam uma variedade de elementos de liga em sua composição que
desempenham um papel importante no processo de fabricação dos trilhos, normalmente
(porcentagem em massa) 0,72 a 0,80 de carbono, 0,60 a 1,25 de manganês, 0,10 a 0,60 de
silício, 0,25 a 0,50 de cromo, 0,25 de níquel, vanádio, molibdénio, tungstênio, enxofre e fósforo
(TALEFF et al., 2002; SILVA, 1995).
Um acréscimo no teor de carbono apresenta diversos efeitos sobre a microestrutura, tais como
o aumento da fração volumétrica de perlita, diminuição do valor de espaçamento interlamelar
e aumento da espessura da lamela de cementita, aumentando a resistência mecânica e resistência
ao desgaste, tendo como consequência, a diminuição da tenacidade à fratura e da resistência à
propagação de trinca por fadiga (AGLAN, 2011; SILVA, 1995).
Outros elementos como o silício e manganês, atuam na diminuição da composição eutetóide do
carbono, mantendo uma estrutura predominantemente perlítica, porém com um valor de
tenacidade à fratura e resistência à propagação de trinca por fadiga mais “adequados”.
Manganês e silício contribuem juntos para o endurecimento da ferrita da perlita por solução
sólida. O manganês também é adicionado ao aço para reduzir óxidos e melhorar a ductilidade.
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Sua adição tem consequências semelhantes à adição de níquel, que também aumenta a
ductilidade e tenacidade do aço. Silício e vanádio reduzem a oxidação e funcionam como
agentes de endurecimento. Tungsténio refina o tamanho do grão e aumenta a resistência à
corrosão (AGLAN, 2011; SILVA, 1995).
Clayton e Devanathan (1992) investigaram aços com adições de Cr e Mo para a obtenção de
diferentes microestruturas nos trilhos (bainita inferior, bainita superior e perlita) e suas
influências na resistência ao desgaste dos mesmos. Chegou-se à conclusão que a bainita, quando
atinge durezas de 49 a 54HRC, mostra maior resistência ao desgaste do que a perlita com dureza
de 39HRC, revelando-se assim uma possível candidata para aplicações em trilhos, já que a
bainita alia resistência mecânica com tenacidade. Isso ilustra como as propriedades podem ser
melhoradas pela ação dos elementos de liga e da microestrutura resultante.
Também estão sendo estudadas possíveis alterações no processamento do material. No final da
década de 50 do século passado houve o início do desenvolvimento e produção dos aços alto
carbono com estrutura totalmente perlítica tratados termicamente. Os procedimentos especiais
de resfriamento acelerado conduziram a trilhos com resistências similares à dos aços
microligados, porém com uma dureza um pouco menor e, portanto, ductilidade um pouco maior
(SCHNEIDER, 2005).
A produção de microestrutura perlítica em operações de produção industrial é realizada com
diferentes técnicas. Como exemplo, após a laminação a quente, trilhos ferroviários são
rapidamente resfriados para a temperatura de transformação desejada, por meio de jatos de
água, que podem ser dirigidos para o boleto do trilho para o endurecimento máximo de sua
superfície. A perlita fina desenvolvida por esse tratamento é desejada a fim de proporcionar a
melhor combinação de propriedades para o serviço ferroviário (TALEFF et al., 2002).
Sahay et al. (2009) explica em seu trabalho que existem essencialmente três variantes de
resfriamento acelerado, no processo de produção de trilhos ferroviário, conhecidas como:
processo convencional de tratamento térmico e procesos off-line e in-line de endurecimento
superficial do boleto. No processo de tratamento térmico convencional, todo o trilho é
reaquecido até a temperatura de austenização e subsequentemente embebido em óleo para
produzir uma estrutura perlítica fina. Essa metodologia foi amplamente utilizada, pois resultou
em aço ferroviário premium com microestrutura perlítica fina e muito uniforme. Nesse método,
o boleto, a alma e o patim do trilho alcançam resistência e dureza uniformes. A principal
desvantagem desse método é a necessidade da etapa de processamento adicional de
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reaquecimento do resfriamento, resultando em maior custo do processo e redução na
produtividade da planta.
No método off-line de endurecimento superficial, o boleto do trilho é seletivamente aquecido à
temperatura austenítica por indução ou aquecimento por chama, seguido de resfriamento
acelerado usando névoa de ar e água para obter uma estrutura perlítica muito fina. Devido à
natureza seletiva do processo, há uma variação significativa na microestrutura e nas
propriedades mecânicas nos trilhos produzidos por este método. Por exemplo, para um aço CMn convencional, a dureza Brinell na superfície do boleto pode ser de até 368HBH em
comparação com 287HB no núcleo. A necessidade de reaquecer, mesmo que seletivamente, o
trilho neste método gera, também, um maior custo do processo e menor produtividade.
O processo de endurecimento superficial in-line é o método mais sofisticado e eficiente, onde
o processo de resfriamento acelerado faz parte integrante do processo de laminação a quente.
Este método utiliza o calor do processo de laminação a quente, eliminando etapas adicionais de
reaquecimento. O controle de resfriamento computadorizado altera continuamente as taxas de
fluxo de água para alcançar microestrutura e propriedades muito uniformes.
No método in-line desenvolvido pela “Algoma Steel Corporation”, Canadá (Ackert et al., 1982)
o trilho é resfriado ciclicamente por “spray” de água de baixa pressão, seguido por zonas de
recuperação de ar entre os sprays de água. Defletores são usados para impedir que o spray de
água alcance a região da alma, mantendo assim o corpo do trilho quente, enquanto o boleto é
resfriado. A curva do tempo versus temperatura para três posições diferentes no boleto do trilho
é mostrado na Figura 3.1a. O perfil de resfriamento cíclico devido às zonas de recuperação de
ar pode ser observado perto da superfície do boleto do trilho. Além disso, pode ser observado
um aumento da temperatura do aço devido ao fluxo de calor do interior da zona de recuperação,
bem como o calor da transformação. Além disso, a temperatura quase constante no perfil em
toda a seção transversal do trilho, após o resfriamento inicial, pode ser observado neste método.
O perfil de dureza da superfície ao núcleo do boleto do trilho obtido por este método é mostrado
na Figura 3.1b para duas isotermas de transformação diferentes. Pode-se observar que a dureza
bastante uniforme pode ser alcançada por esse método devido à condição de resfriamento
controlada com precisão. Além disso, pode-se notar que uma melhoria significativa na dureza
pode ser alcançada reduzindo a temperatura de transformação. Por exemplo, quando a
temperatura de transformação foi reduzida de 638°C para 582°C, a dureza da superfície
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aumentou de 300 para 340HB. Isso se deve a uma redução no espaçamento das lamelas
perlíticas com uma redução na temperatura de transformação.

(a)

(b)

Figura 3. 1 – (a) Perfil de resfriamento do aço para trilho ferroviário em três diferentes locais
do boleto e (b) perfil de dureza do boleto do trilho para a amostra em estado de entrega e
tratado isotermicamente a 638°C e 582°C. Adaptação de Ackert et al. (1982).
Em seu trabalho, Silva (1995) encontrou uma grande diferença para valores de dureza medidos
em trilhos com tratamento superficial do boleto e trilhos sem tratamento, ou seja, trilhos tratados
termicamente atestam a efetividade deste tratamento junto às propriedades mecânicas
requeridas para este componente, tais como dureza e tensão limite de escoamento.
Foi reportado que o tratamento térmico pode aumentar a vida ao desgaste por pelo menos 1000
vezes, por Aglan (2011), que estudou três trilhos de aço perlítico para investigar o efeito do
tratamento térmico no comportamento ao desgaste dos trilhos. Ele concluiu que o boleto
endurecido apresenta maior resistência ao desgaste e à fadiga de contato.
O aumento da resistência mecânica de trilhos perlíticos, como comentado, é então baseado no
aumento do refinamento de perlita. O diagrama de transformação de resfriamento contínuo
(TRC) ilustrado para um aço perlítico Grade 900 mostra duas possibilidades para se obter o
refinamento dessa microestrutura. Em primeiro lugar, como ilustrado na Figura 3.2, o campo
de transformação da austenita em perlita pode ser movido para a direita, e, por meio da adição
de elementos de liga, de modo que o resfriamento ao ar, típico para produção de trilhos,
transforme a austenita em perlita fina com estreito espaçamento interlamelar (XIAO-FEI et al.,
2005).
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Figura 3. 2 - Diagrama TRC mostrando o efeito de adição de elementos de liga para
alcançar o refinamento da perlita. Adaptação de Xiao-Fei et al. (2005).
A segunda possibilidade é que a velocidade de resfriamento do trilho possa ser acelerada para
mover a de transformação perlítica do aço Grade 900 para a esquerda, a fim de obter uma
microestrutura de perlita fina; gerando uma resistência à tração de até 1100-1200MPa com a
mesma composição do aço, como apresentado na Figura 3.3. (XIAO-FEI et al., 2005).

Figura 3. 3 – Diagrama TRC apesentando o efeito da taxa de resfriamento no
refinamento da perlita. Adaptação de Xiao-Fei et al. (2005).
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Como resultado dessa variedade de aços para fabricação de trilhos, torna-se necessário
classificar os diferentes tipos de trilhos em função de sua composição química e processo de
fabricação, bem como estudar a melhor aplicação para cada um destes.
Existem trilhos que são classificados como trilhos comuns, também chamados de standard e os
trilhos denominados premium que podem ser trilhos fabricados com aço ligado e/ou trilhos
tratados termicamente. Como comentado, nos aços ligados são adicionados certos elementos
com o objetivo de alterar as transformações microestruturais no resfriamento após a laminação
à quente, produzindo uma perlita muito fina. Os trilhos tratados termicamente apresentam
endurecimento na região do boleto. Trilhos premium e standard apresentam estrutura perlítica.
Na perlita, o espaço entre as lamelas de ferrita e cementita tem um grande efeito sobre as
propriedades do material, aspecto que será discutido mais detalhadamente no item 3.1.2.
Como comentado, recentes estudos e desenvolvimentos dos materiais ferroviários resultou na
utilização de aços ferroviários perlíticos premium, que têm sua resistência mecânica aumentada
principalmente pelo refino de sua estrutura. No entanto, há um limite para a produção de grãos
muito finos nos processos de fabricação e pós-tratamento térmico. Em contraste, os aços
bainíticos apresentam alta resistência mecânica em função de uma estrutura ultrafina. Em
algumas condições, os aços bainíticos, com baixo ou com alto teor de carbono, apresentam
excelente combinação de propriedades mecânicas. Os aços bainíticos com baixo teor de
carbono têm alta tenacidade à fratura e ao impacto, resistência ao desgaste e resistência à fadiga
por contato, enquanto os aços bainíticos com alto teor de carbono possuem alta dureza e alta
resistência mecânica. Alterar a microestrutura da perlita para bainita superior, inferior ou mista
pode aumentar sua vida útil (AGLAN e FATEH, 2006).
A alternativa mais bem sucedida para aços perlíticos na produção de trilhos ferroviários são os
aços bainíticos livres de carboneto, que possuem uma excelente combinação de propriedades
de resistência ao desgaste e de fadiga por contato. A evolução dos trilhos bainíticos em termos
de morfologia, características de transformação e propriedades (por exemplo, resistência
mecânica, ductilidade, resistência ao desgaste e à fadiga, tenacidade, e soldabilidade) foram
revisados por vários autores (AGLAN et al., 2004; BHADESHIA, 2002; HLAVATÝ et al.,
2009; KAPITO et al., 2013). Os aços bainíticos convencionais iniciais continham carbonetos
em uma microestrutura mista de perlita e bainita e apresentavam propriedades mecânicas
inferiores às dos trilhos perlíticos em termos de desgaste, fadiga de contato por rolagem e
tenacidade. Alguns aços bainíticos foram desenvolvidos com propriedades de tração e fadiga

11

mais altas em comparação com trilhos perlíticos com a mesma dureza, mas os ensaios
subsequentes relataram desgaste mais rápido para trilhos bainíticos e também questões
relacionadas à soldagem que não foram especificadas (RAY, 2017).
Pesquisas adicionais sobre aços bainíticos de baixo carbono mostraram tendências similares as
da microestrutura mista, sendo menos resistentes ao desgaste do que aquelas que são totalmente
perlíticas. Sharma et al. (2004) relataram resistência ao desgaste comparável ou superior de
aços bainíticos de baixo carbono em comparação com aços perlíticos de dureza idêntica. Baixas
concentrações de carbono contribuem para uma melhor ductilidade, tenacidade e soldabilidade.
Estudos de desgaste mais sistemáticos realizados por Clayton e Devanathan (1992) sugeriram
que aços bainíticos com baixo teor de carbono (0,07% em massa) e maior ductilidade, podem
superar os aços ferroviários perlíticos nos mesmos níveis de dureza.
Bhadeshia e Edmonds (2013) atribuíram algumas das propriedades mecânicas inferiores dos
aços ferroviários bainíticos de alta resistência a carbonetos grosseiros associados à
microestrutura da bainita e desenvolveram uma interessante microestrutura bainítica livre de
carbonetos, suprimindo a precipitação de cementita durante a transformação de bainita por meio
da presença de silício na composição química. O silício tem baixa solubilidade na cementita e
retarda o seu crescimento, quando o aço ligado ao Si é transformado em bainita superior, o
carbono é rejeitado na austenita residual e, em vez de precipitar como cementita, permanece na
austenita e a estabiliza até a temperatura ambiente. A microestrutura resultante consiste em
placas de ferrita bainítica separadas por regiões de austenita enriquecidas com carbono. Várias
vantagens potenciais deste tipo de microestrutura mista de ferrita e austenita bainítica, foram
relatadas Bhadeshia (2005), incluindo alta dureza e tenacidade, maior resistência à corrosão e
alta resistência mecânica.
Os aços bainíticos geralmente contêm 0,15 a 0,45% de carbono, 0,3 a 2,0% de manganês, 0,15
a 0,2% de silício, 0,5 a 3,0% de cromo e pelo menos um elemento com molibdênio, níquel,
cobre, nióbio, vanádio, titânio ou boro. São aços de alto custo, uma vez que para compensar a
redução do teor de carbono com consequente redução de resistência mecânica, diversos
elementos de liga são adicionados à suas composições químicas. As composições relatadas em
várias publicações citadas por Aglan et al. (2004) estão resumidas na Tabela III.1.
De acordo com Kapito et al. (2013) os elementos de liga usados para produzir aços ferroviários
bainíticos incluem carbono, nióbio, vanádio, silício, manganês, cromo, molibdênio, cobre,
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níquel, titânio e boro. Esses elementos de liga são adicionados para retardar a formação de
perlita e permitir que a bainita se forme durante o tratamento térmico. Eles também refinam o
tamanho de grão da austenita que, por sua vez, produz uma microestrutura bainítica fina,
melhorando a tenacidade e a resistência do aço. Outros elementos de liga aumentam a
resistência da ferrita bainítica e refinam os carbonetos. A maioria dos elementos de liga reduz
a temperatura inicial de formação da bainita (Bs), produzindo um aço mais fino, mais resistente
mecanicamente e mais duro. A Tabela III.2 lista os limites normalmente adicionados aos aços
ferroviários bainíticos e a função de cada elemento de liga.
Tabela III. 1 – Diversas composições químicas nominais de aços perlíticos e bainíticos
utilizados na fabricação de trilhos ferroviários. Adaptação de Aglan et al. (2004)
Aço
Perlítico
Perlítico
Perlítico
Bainítico
Bainítico
Bainítico
Bainítico
Bainítico
Bainítico
Bainítico
Bainítico
Bainítico
Bainítico
Bainítico

C
0,79
0,72-0,78
0,79
0,26
0,40
0,30-0,60
0,18
0,12
0,077
0,023
0,026
0,26
0,27
0,24-0,27

Mn
0,91
0,60-1,25
0,91
1,81
0,70
0,70-1,00
2,01
3,97
2,03
2,02
4,04
2,00
1,87
1,70-2,00

Si
0,66
0,10-0,60
0,66
1,73
1,00
0,80-1,50
1,13
0,27
0,27
0,27
0,27
1,81
1,87
1,60-1,90

Cr

Mo

Ni

0,25-0,50
0,47
0,14
1,10
0,90-1,40
1,94
0,02
1,97
1,96
0,02
1,93
2,02

0,1

0,25

0,47
0,85
0,60-1,00
0,48
0,47

3,00

0,002
0,002

0,01
0,02
1,93
1,93
0,02

0,003
0,003

0,48
0,49
0,45-0,55

B

0,003
0,003

0,21
2,80-3,20

Os elementos de ligas que receberam muita atenção no desenvolvimento dos aços ferroviários
bainíticos de nova geração são B e Si. O Si, se adicionado em quantidades relativamente
grandes (aproximadamente 1-2% em massa), tem a capacidade de impedir a formação de
carbonetos na microestrutura bainítica. Isso é significativo porque a cementita na bainita
superior atua como local de iniciação de trinca durante o carregamento em fadiga. Elementos
de liga também desempenham um papel importante na determinação da microestrutura de aços
continuamente resfriados.
A Figura 3.4a apresenta uma típica curva de transformação de resfriamento contínuo (diagrama
TRC para um trilho de aço perlítico convencional). Para um aço de trilho com composição
tipicamente perlítica, as regiões de bainita e perlita se sobrepõem e, em tais aços, a formação
de bainita sem perlita não é possível. A adição de elementos propõe isolar a região da bainita
de modo que ela possa se formar sem perlita. A Figura 3.4b ilustra um diagrama TRC típico
para o aço bainítico.
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Tabela III. 2 - Elementos de liga encontrados nos aços ferroviários bainíticos e seus limites e
seus efeitos. Adaptação de Kapito et al. (2013).
Elemento

% em massa
limite

C

0,15-0,45

Si

0,10-0,20

Mn

0,2-0,4

Cr

0,2-0,4

Mo

0,01-1,00

Cu

0,05-0,50

Ni

0,05-4,00

Ti

0,01-0,05

V

0,01-0,30

Nb

0,005-0,500

B

0,0001-0,005

Função
Controla as propriedades de dureza, resistência mecânica e
desgaste da bainita;
Aumenta a resistência mecânica da bainita por meio do
endurecimento por solução sólida da ferrita e retarda a formação
de cementita;
Diminui a temperatura Bs, aumenta a dureza de carboneto e a
temperabilidade do aço, e refina a microestrutura, aumentando
resistência mecânica e dureza;
Aumenta a temperabilidade e dispersa finamente os carbonetos.
Também aumenta a dureza da matriz de ferrita e dos carbonetos;
Diminui a temperatura Bs, estabiliza a transformação da bainita,
e aumenta a resistência mecânica da bainita;
Aumenta a resistência mecânica dos aços bainíticos sem
prejudicar sua tenacidade;
Estabiliza a austenita, reduz a temperatura Bs, refina a bainita e
aumenta a ductilidade e tenacidade;
Refina grãos de austenita durante laminação a quente por meio
da formação de carbonitretos de titânio.
Aumenta a resistência mecânica por meio do endurecimento por
precipitação e formação de carbonitreto de vanádio no processo
de resfriamento a partir de laminação a quente.
Forma carbonitretos, que aumentam a tenacidade à fratura e
resistência mecânica.
Suprime a produção de ferrita nos contornos dos grãos da
austenita, de modo que, durante o resfriamento contínuo, a
bainita se forma em uma ampla gama de taxas de resfriamento.

(a)

(b)

Figura 3. 4 – Diagramas TRC típicos de aços para trilhos ferroviários com composição
química referente a aços de microestrutura (a) perlítica e (b) bainítica. Adaptação de Kapito et
al. (2013).
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3.2. Propriedades mecânicas e metalúrgicas da estrutura perlítica
Algumas propriedades mecânicas podem ser previstas em função da microestrutura do aço.
Taleff et al. (2002) entre outros autores têm estudado a relação entre características específicas
da microestrutura perlítica e suas propriedades mecânicas, como será apresentado a seguir, em
uma revisão de trabalhos clássicos e recentes.
De acordo com Taleff et al. (2002), o comportamento mecânico de aços perlíticos é controlado
pela microestrutura desenvolvida durante seu processamento. Os aspectos microestruturais
mais facilmente medidos são o espaçamento interlamelar (λ) e o tamanho da colônia de perlita
(dp).
Gladman et al. (1972) quantificaram o efeito da fração volumétrica de ferrita (f), do tamanho
de grão ferrítico (d), do espaçamento interlamelar da perlita ( ) e da composição química nas
propriedades mecânicas de um aço ferrita-perlita. O efeito destes parâmetros na tensão limite
de escoamento por tração (YS) está mostrado na Equação 3.1.
(3.1)

O primeiro termo dessa equação relaciona-se com as contribuições de resistência mecânica da
ferrita, o segundo termo com as contribuições da perlita, e os últimos termos com efeitos gerais
de silício e de nitrogênio. Pode-se concluir que, com o decréscimo da fração volumétrica de
ferrita, o espaçamento interlamelar da perlita passa a ser o parâmetro que controla a resistência
mecânica do aço (GLADMAN et al., 1972).
Hyzak e Bernstein (1976) quantificaram o efeito do tamanho de grão austenítico (d), do
espaçamento interlamelar da perlita e do tamanho das colônias de perlita nas propriedades
mecânicas de um aço eutetóide. O efeito desses parâmetros na tensão limite de escoamento por
tração está mostrado na Equação 3.2.
1

−2

𝜎𝑌𝑆 (𝑀𝑃𝑎) = 2,18 (𝜆 ) − 0,40 (𝑑𝑃

1

−2

1

−1/2 −2
) − 2,88 (𝑑𝛾
) + 52,30

(3.2)

Esta equação também confirma que o espaçamento interlamelar perlíticos é o mais importante
parâmetro microestrutural que controla a resistência mecânica de aços perlíticos.
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Park e Bernstein (1978) mostram que a resistência à fratura por clivagem de aços perlíticos
depende principalmente do tamanho de grão austenítico e do espaçamento interlamelar, de
acordo com a Equação 3.3.
1

1

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖çã𝑜 (°𝐶 ) = −0,83 (𝜆 −2 ) − 2,98 (𝑑𝛾 −2 ) + 217,84

(3.3)

Esta equação mostra que a temperatura de transição dúctil-frágil para aços completamente
perlíticos está invariavelmente acima da temperatura ambiente. Trabalhos mais recentes
apresentam resultados similares e complementares aos estudos clássicos. A tensão limite de
escoamento de um aço perlítico aumenta à medida que o espaçamento interlamelar da perlita
diminui, como será discutido adiante. A dependência da resistência à deformação plástica com
a distância interlamelar pode ser representada por uma relação do tipo Hall-Petch, YS  -1/2.
Um aumento na resistência mecânica devido à redução do tamanho da colônia de perlita,
também deve ser considerado. Para o tamanho de grão austenítico tem sido demonstrado que
ele não exerce um efeito significativo sobre a resistência ao escoamento dos aços perlíticos
(TALEFF et al., 2002).
Dollar et al. (1988) explicam que, mesmo em baixas tensões, discordâncias são ativadas nas
interfaces ferrita-cementita devido à incompatibilidade elástica entre estas fases, o que leva a
uma deformação plástica localizada, que ocorre em tensões inferiores à tensão de escoamento.
O aumento da tensão de escoamento do aço é consequência do esforço necessário para mover
uma discordância entre duas lamelas de cementita, o que limita a distância de deslizamento na
ferrita. Em perlita grosseira, essa distância é maior do que em perlita fina, então a tensão
necessária para mover discordâncias é inferior e por isso menor é o limite de escoamento.
Segundo Taleff et al. (2002), poucos trabalhos têm sido realizados para determinar a tenacidade
à fratura de aços perlíticos usando corpos de prova da Mecânica de Fratura. A maioria dos
pesquisadores tem estudado a influência da microestrutura de aços perlíticos na tenacidade ao
impacto, realizando ensaios do tipo Charpy.
Kavishe e Baker (1985) concluíram após realizarem ensaios de tenacidade à fratura em corpos
de prova extraídos de trilhos ferroviários de estrutura perlítica e tratados termicamente para
obtenção de vários tamanhos de colônia e de espaçamentos interlamelares, que com a
diminuição do espaçamento interlamelar o valor de KIC primeiro diminui e depois tende a
aumentar para os espaçamentos muito finos. Esse comportamento é atribuído a uma mudança
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no mecanismo de clivagem que ocorre devido às mudanças de espaçamento de uma perlita
grosseira para uma muito fina. Esses autores também afirmam que o efeito do tamanho da
colônia no valor de KIC é insignificante, porque a região onde ocorre o processo de fratura é
muito menor do que o tamanho de um grão e, por isso, os contornos das colônias não podem
influenciar de forma significativa nos processos de fratura que ocorrem na ponta da trinca.
Silva (1995) estudou em seu trabalho a influência da microestrutura sobre a tenacidade à fratura
em trilhos ferroviários de estrutura perlítica. Os trilhos, onde a tenacidade à fratura foi testada
em duas orientações, mostraram uma anisotropia desta propriedade, sendo que a orientação TS sempre apresentou resultados inferiores. Esta anisotropia no valor de tenacidade deve-se à
presença de inclusões não metálicas alongadas na direção de laminação do trilho, e, quando a
quantidade de inclusões é em nível alto, esta anisotropia agrava-se. Porém, assim como Kavishe
e Baker (1985), esse autor conclui que o efeito do tamanho da colônia de perlita sobre a
tenacidade à fratura não é muito evidente. Os valores de espaçamento interlamelar e de
tenacidade à fratura foram confrontados por esse autor para verificação da influência da
primeira sobre a segunda, como apresentado na Figura 3.5.

Figura 3. 5 - Influência do espaçamento interlamelar sobre a tenacidade à fratura em trilhos.
Corpos de prova de orientação L-S (SILVA, 1995).
Silva (1995) ressalta que a diferença entre as composições químicas e gradientes de
propriedades mecânicas presentes nos trilhos estudados por ele, impede de estabelecer uma
relação direta destes dois resultados, espaçamento interlamelar e tenacidade à fratura, de uma
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maneira formal. Porém, o fato destas duas propriedades terem se comportado de forma
inversamente proporcional atesta a influência benéfica de um menor espaçamento interlamelar
sobre a tenacidade à fratura, para os trilhos estudados por ele.
Moreira (2015) e Godefroid et al. (2019) estudaram aços de trilhos ferroviários, aqueles com
estrutura mais refinada, com menor tamanho de colônia de perlita e menor espaçamento
interlamelar apresentaram maior resistência mecânica e pior desempenho em fadiga.
Pickering (1978) explica que um decréscimo no espaçamento interlamelar seria deletério para
as propriedades de tenacidade, por outro lado, o decréscimo simultaneamente observado da
espessura da lamela de cementita da perlita seria benéfico. Existe então um balanço entre o
decréscimo do espaçamento interlamelar, afetando adversamente a tenacidade provavelmente
devido ao seu efeito sobre a resistência mecânica, e o simultâneo decréscimo da espessura da
lamela de cementita, favorável à tenacidade do material, pois uma lamela mais fina tende antes
a flexionar do que trincar.
Como a fadiga é um importante mecanismo de falha em trilhos ferroviários, estudos de
nucleação e propagação de trincas por fadiga em função da microestrutura são de grande
importância, mas os dados disponíveis são limitados (GOMES et al., 1997). A influência da
microestrutura do aço perlítico sobre a propagação de trinca por fadiga foi estudada por Mutoh
et al. (2007). É conhecido que próximo à região do limiar KTH, o comportamento de
crescimento da trinca por fadiga é influenciado por fatores microestruturais e no regime de Paris
(segundo estágio de propagação) a microestrutura tem menos influência no comportamento de
crescimento da trinca. Por isso, a maioria dos estudos está relacionada ao comportamento na
região próxima ao limiar.
Romaniv et al. (1983), que estudaram a influência da estrutura perlítica no valor de KTH,
explicam que apesar do número significativo de obras dedicadas a explicar o fenômeno de
propagação de trinca próximo ao limiar KTH, generalizar os conceitos que explicam quais
fatores microestruturais determinam o valor do KTH para um determinado material ainda não
é possível. Porém esses autores concluíram que se pode esperar que uma redução na distância
interlamelar provoque uma redução no valor de KTH. Ou seja, materiais com maior resistência
mecânica tendem a apresentar menor resistência à propagação de trincas por fadiga.
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Com base em sua pesquisa, Romaniv et al. (1983) propõem o seguinte modelo para explicar o
aumento no valor do KTH com o aumento do espaçamento interlamelar. Uma vez dentro dos
contornos de uma colônia de perlita, a orientação cristalográfica das lamelas que a compõe é a
mesma, o deslizamento dos planos da ferrita sob a ação do carregamento cíclico irá acontecer
dentro desse limite com relativa facilidade, uma vez que não é necessária uma tensão adicional
para ativar planos com orientação desfavorável. Durante o desenvolvimento de bandas de
deslizamento de mesma orientação, ocorre o cisalhamento de placas de cementita e a formação
de microtrincas. A ativação do deslizamento numa colônia de perlita adjacente requer um
aumento progressivo da carga, uma vez que o plano de deslizamento pode ter uma orientação
cristalográfica diferente, então nesse caso o contorno da colônia de perlita é uma barreira
estrutural para propagação da trinca sob carregamento cíclico. Aparentemente, o
desenvolvimento das zonas de deformação plástica ocorre de forma semelhante em perlita
lamelar fina e grossa, exceto devido à diferença no consumo de energia, que para a formação
de uma zona plástica é maior em uma estrutura mais grosseira. Após atingir um valor de K
maior que o valor de KTH, tanto a ativação dos planos de deslizamento da ferrita quanto o
avanço da trinca para colônias adjacentes se torna possível.
Gomes et al. (1997) e Mutoh et al. (2007) estudaram o efeito da morfologia de perlita no
comportamento de propagação de trinca por fadiga no regime de Paris. A observação do
comportamento do crescimento da trinca por MEV foi realizado simultaneamente aos ensaios
para compreender a influência detalhada da morfologia de perlita na resistência ao crescimento
de trincas por fadiga.
Na microestrutura perlítica o caminho da trinca é um pouco desviado e ela é ramificada devido
às barreiras formadas pela estrutura lamelar das fases. É observada uma intensa formação de
discordâncias na fronteira entre as lamelas de ferrita e cementita, muito provavelmente devido
a uma incompatibilidade de deformação plástica das duas fases. O estágio II de propagação de
trinca por fadiga é pouco sensível a variações no espaçamento interlamelar, bem como os
valores das constantes C e m que compõem a Equação de Paris (MUTOH et al., 2007).
Curvas de propagação de trincas por fadiga para três espaçamentos interlamelares são
apresentadas na Figura 3.6. A propagação de trincas por fadiga, no estágio II, mostrou-se
insensível a alterações no espaçamento interlamelar.
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Figura 3. 6 - Propagação de trincas por fadiga (região II) para três aços com diferentes
espaçamentos lamelares. Adaptação de Gomes et al. (1997).
Outro fator que deve ser avaliado no estudo da propagação de trinca por fadiga é o valor de KCL
correspondente ao fenômeno de fechamento de trinca. Tal fenômeno foi explicado por Elber
(1968) como um “rastro” plástico permanente deixado à medida que a trinca se propaga,
formando então um volume extra de material deformado plasticamente entre as faces da trinca,
que está submetido a um campo de tensões residuais compressivas no descarregamento do ciclo
de fadiga.
Porém, segundo Suresh (2004) e Schijve (2004), observações experimentais publicadas no final
dos anos 70 e início dos anos 80, do século passado, estabeleceram que o mecanismo
apresentado por Elber não é o único fenômeno que explica o fechamento de trinca, mas outros
tipos de fenômenos também influenciam no avanço da trinca por fadiga, que são induzidos por
diversos fatores mecânicos, microestruturais e ambientais, como: oxidação, rugosidade, fluido
viscoso, transformação de fase e deflexão da trinca (RITCHIE et al., 1980; VASUDEVEN et
al., 1994).
Segundo Cooke e Beevers (1974) a ocorrência do fenômeno de fechamento da trinca reduziria
o K efetivo que atua na ponta da trinca. Por isso, são comuns taxas de crescimento mais baixas
do que o esperado para um maior fechamento de trinca (KCL) na região I (por
rugosidade/tortuosidade da trinca ou oxidação), o que induz a uma maior resistência ao
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trincamento por fadiga (KTH). Quando há um aumento no espaçamento lamelar o valor de KCL
tende a ser maior, bem como o valor de KTH.
O fenômeno de nucleação de trinca por fadiga será comentado no item 3.5, de forma mais
detalhada, por ser foco de estudo desse trabalho.

3.3. Propriedades mecânicas e metalúrgicas da estrutura bainitica
Embora os trilhos bainíticos pareçam ser um novo desenvolvimento muito promissor na
tecnologia de trilhos ferroviários, que apareceu pela primeira vez em meados da década de
1990, apenas uma quantidade limitada de pesquisas foi conduzida até agora sobre aços
bainíticos. Aglan et al. (2004) entre outros autores têm estudado a aplicação da estrutura
bainitica em aços para fabricação de trilhos ferroviários, avaliando suas propriedades
mecânicas, como será apresentado a seguir, em uma revisão de trabalhos publicados a partir de
2001, apresentando características da microestrutura bainitica e suas propriedades e
comparando aços ferroviários perlíticos e bainíticos.
A microestrutura do aço bainítico é um agregado metaestável de ferrita e cementita produzido
a partir da transformação da austenita em temperaturas abaixo da faixa de transformação da
perlita e acima da temperatura de início de transformação da martensita. Ao contrário da
microestrutura do aço perlítico, a ferrita no aço bainítico tem uma morfologia acicular e os
carbonetos são partículas dispersas. A microestrutura do aço bainítico é mais complexa do que
a do aço perlítico e depende em grande parte das condições de processamento e da composição
química. A bainita pode ser formada a partir de austenita por transformação isotérmica ou por
transformação em resfriamento contínuo (AGLAN et al., 2004). Normalmente, a bainita em
aço isotermicamente transformado é bem caracterizada e distinguida como “bainita superior” e
“bainita inferior”, dependendo se os carbonetos são distribuídos entre regiões de ferritas
individuais ou dentro delas, respectivamente, e as microestruturas dos aços bainíticos
comerciais, produzidas por resfriamento contínuo, são bastante complexas, devido ao
crescimento de uma fase de ferrita acicular associada a um segundo constituinte (carbonetos,
martensita e/ou austenita e talvez até perlita). Na figura 3.7 estão apresentas imagens de
microestruturas de aços bainíticos de médio e alto carbono, obtidas em microscopia eletrônica
de varredura por diversos autores.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3. 7 – Exemplos de microestruturas bainíticas e aços médio e alto carbono, (a)
Folgarait et al., 2006 (b) Chang, 1995, (c) Caballero et al., 2004.
Hilavatý et al. (2009) discutem que aços de estrutura bainítica que podem alcançar resistência
mecânica de até 1400MPa e ainda ductilidade entre 15 e 18%, sem diminuição da tenacidade à
fratura é uma das principais metas para o desenvolvimento de novos aços de alta resistência
mecânica e de resistência ao desgaste na produção de trilhos ferroviários. O objetivo do
desenvolvimento desses novos aços bainíticos é atender a diversas solicitações como
soldabilidade, resistência ao desgaste, resistência à fadiga e baixo custo de material e produção.
Segundo Aglan et al. (2004), no passado os aços bainíticos não foram utilizados na fabricação
de trilhos ferroviários porque estruturas bainíticas com alto teor de carbono apresentavam
menor resistência ao desgaste quando comparadas a aços de estrutura perlítica refinada. Lee e
Polycarpou (2005) explicam que o aço perlítico, inicialmente mais macio que o aço bainítico
com alto teor de carbono, encrua mais na presença das tensões acumuladas sobre os trilhos em
serviço, e assim, melhora o desempenho em desgaste. Porém os avanços tecnológicos na
fabricação de aços têm permitido a obtenção de uma estrutura bainítica, com teor de carbono
relativamente baixo, adequada à aplicação na indústria ferroviária, apresentando alta resistência
mecânica, alta dureza e alta resistência à fadiga de contato.
Segundo Bhadeshia (2002), a resistência mecânica da bainita pode, em princípio, ser descrita
por componentes relacionados à resistência intrínseca do ferro comercialmente puro (σFe),
contribuições de endurecimento por solução sólida (σSS), endurecimento devido à presença do
carbono (σC) e uma variedade de componentes microestruturais incluindo endurecimento por
deformação e tamanho de grão, conforme descrito pela Equação 3.4.
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(3.4)

Onde ρd é a densidade de discordâncias e Δ a distância média entre uma partícula de cementita
e seus dois ou três vizinhos mais próximos. De medições experimentais, kϵ é aproximadamente
115MPa.m1/2 e C10=0,38μb ≈ 7,34Pa.m1/2; assumindo que as partículas de cementita são
esféricas e de tamanho uniforme, kP é aproximadamente 0,52Vθ.MPa.m1/2, onde Vθ é a fração
de volume de cementita.
A Equação 3.4 ilustra a relação dos fatores que levam ao endurecimento da bainita, mas na
prática, é difícil mensurar as contribuições microestruturais, uma vez que parâmetros como o
tamanho do grão e o espaçamento entre as partículas de cementita não podem ser variados
independentemente (BHADESHIA, 2002).
Em termos de avaliação de dureza, Bhadeshia (2002) explica que a dureza da bainita aumenta
linearmente com a concentração de carbono, em aproximadamente 190HV por % em massa de
carbono, que pode ser mensurada quando comparando a um aumento de cerca de 950HV por
% em massa para uma estrutura martensítica. Para microestruturas mistas, combinando perlita
e bainita, a dureza depende da temperatura de transformação e da composição química. A
microdureza da bainita, em microestrutura mista obtida por transformação isotérmica, é menor
que a da perlita, como apresentado na Figura 3.8. Esse comportamento é explicado pelo fato de
que a perlita cresce a partir de austenita enriquecida em carbono e, portanto, contém uma fração
muito maior de cementita do que a bainita.

Figura 3. 8 - Microdureza de aços transformados isotermicamente em uma microestrutura
mista composta por bainita e perlita. Adaptação de Bhadeshia (2002).
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O principal efeito do carbono na resistência mecânica da bainita é em função da precipitação
de carbonetos. Cementita é o carboneto mais comum, precipita em uma forma grosseira sem
presença de campos de tensões. As discordâncias presentes têm que contornar as partículas de
cementita porque elas são incapazes de cortá-las. O efeito do carbono na resistência mecânica
da bainita vale aproximadamente 400MPa por porcentagem em massa de carbono
(BHADESHIA, 2002).
As curvas tensão-deformação de um aços ferroviários bainítico (0,23%C, 1,96%Si, 1,84%Cr,
0,14%Ni, 1,93%Mn, 0,10%Mo e 0,05%V) e um perlítico (0,78%C, 0,60%Si, 0,50%Cr,
0,25%Ni, 1,25%Mn, 0,43%Mo e 0,007%V) para corpos de prova ensaiados sem entalhes,
apresentadas por Aglan et al. (2004) são mostradas na Figura 3.9a. Pode-se observar que o
limite de escoamento e o limite de resistência do aço bainítico são maiores que as do aço
perlítico. A relação entre a tensão e a deformação para corpos de prova entalhados para o aço
bainítico é ilustrada na Figura 3.9b. Pode-se observar que a relação tensão-deformação exibe a
não linearidade antes da falha. Esta deformação plástica na ponta da trinca é indicativa de maior
tenacidade à fratura do aço bainítico. Houve um aumento de cerca de 36% na tensão limite de
resistência e 77% na tensão limite de escoamento do aço perlítico para o aço ferroviário
bainítico.

(a)

(b)

Figura 3. 9 – (a) Curvas tensão-deformação para um aço perlítico e um aço bainítico e (b)
curva tensão-deformação para o aço bainítico ensaiado em corpo de prova com entalhe.
Adaptação de Aglan et al. (2004).
A microestrutura bainítica foi caracterizada, por esses autores (AGLAN et al., 2004), como
composta por ferrita acicular associada a partículas de cementita e contornos de grão bastante
finos, na ordem de 90m. A microestrutura perlítica típica apresentou tamanho médio de grão,
de 50m.
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Xiao-Fei et al. (2005) apresentam resultados para o estudo de um trilho de aço bainítico com
0,35% de carbono que foi produzido em escala comercial e suas características que foram
examinadas e comparadas com as de um trilho de aço perlítico de alta resistência mecânica. As
propriedades mecânicas são apresentadas na Tabela III.3. O aço ferroviário bainítico apresenta
alta resistência à tração de 1420MPa e alta ductilidade. Ambos, tenacidade à fratura e ao
impacto, são duas vezes mais elevadas do que as do trilho de aço perlítico. A resistência ao
desgaste é quase a mesma que a do trilho de aço perlítico de alta resistência mecânica.
Tabela III. 3 – Propriedades mecânicas de dois aços ferroviários. Adaptação de Xiao-Fei et al.
(2005).
Aço
UTS (MPa) t(%) KIC (MPa. m1/2) J (20°C)
Bainítico
1420
15,5
98
39
Perlítico
1300
13,5
43
20

Folgarait et al. (2006) estudaram aços bainíticos, com alto teor de Si-Cr-Mo e com baixos teores
de Si-Cr-Mo-Ti-B, a fim de avaliar comportamento das microestruturas compostas por bainita
inferior e a bainita livre de carbonetos. Esses autores apresentaram resultados sobre a resistência
mecânica desses aços, onde a microestrutura bainitica livre de carbonetos apresentou um
melhor equilíbrio entre resistência mecânica e ductilidade. As diferenças na resistência à tração
entre os aços livres de carbonetos e aços compostos por bainita inferior superaram 200MPa
Além disso, um maior teor de Mo (0,4% versus 0,2%) resultou em um aumento de mais de
100MPa na resistência à tração.
Bhadeshia (2013) também estudou o comportamento de aços bainíticos livres de carbonetos. A
precipitação da cementita pode ser evitada adicionando Si ao aço, levando a uma microestrutura
de placas de ferrita bainítica e carbono. Uma microestrutura como essa tem vantagens; a
ausência de cementita reduz as chances de clivagem e de formação de vazios. O tratamento
térmico necessário para gerar essa microestrutura é simples, mas geralmente não pode ser obtida
sem processamento industrial complexo. O refinamento da microestrutura é uma maneira ideal
de otimizar tanto a resistência mecânica quanto a tenacidade à fratura.
García-Mateo et al. (2009) estudaram o comportamento de um aço cuja microestrutura consiste
em placas de ferrita bainítica e austenita retida transformada em baixa temperatura. A fração de
ferrita bainítica, seu teor de carbono e a densidade de discordâncias aumentam à medida que a
temperatura de transformação é reduzida. Os autores explicam que existem duas características
distintas da bainita gerada por transformação em baixas temperaturas. A primeira é a pequena
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espessura das placas de ferrita, isto é uma consequência do aumento da resistência mecânica da
austenita a baixas temperaturas e da mudança da magnitude da energia livre que acompanha a
transformação; a segunda é a grande quantidade de carbono, até 0,30% em massa, que
permanece preso dentro da ferrita bainítica.
Para o aumento na resistência em microestruturas geradas em temperaturas mais baixas devido
à presença de placas de ferrita bainítica mais finas, a teoria indica que a contribuição para a
̅̅̅𝑇 )-1 em MPa, onde
resistência mecânica devido ao tamanho das placas é dada por Δσ = 115(𝐿
̅̅̅
𝐿 𝑇 é o intercepto linear médio em micrômetros. É facilmente demonstrado que grande parte da
resistência mecânica da bainita de baixa temperatura se deve a placas extremamente finas de
ferrita. Por exemplo, para placas de 30nm de espessura, o valor de Δσ é igual a 1916MPa,
enquanto que Δσ vale 898MPa para uma placa com espessura de 64nm a uma temperatura de
transformação de 300ºC (GARCÍA-MATEO et al., 2009). Existem outros mecanismos de
endurecimento, o excesso de concentração de carbono na ferrita e a densidade de discordâncias,
como comentado por diversos autores. O excesso de carbono é uma consequência do modo de
transformação. Existe uma forte correlação entre o teor de carbono e a densidade de
discordâncias. Portanto, pode não haver contribuição independente do carbono na solução
sólida, mas sim, por meio de seu efeito sobre a mobilidade das discordâncias.
Bhadeshia (2002) explica que ao considerar o papel da microestrutura na fratura da bainita, é
necessário distinguir entre partículas “grandes” e “pequenas”. Para partículas pequenas, o
fenômeno que controla a fratura é a propagação de trincas pela matriz ferrítica. Para partículas
maiores, a fratura representa o evento crítico, após o qual a trinca se propaga pela a matriz e
através dos contornos dos grãos. Às vezes, é possível relacionar os valores de K IC com
parâmetros microestruturais.
Pode-se argumentar que o valor crítico da intensidade de tensão que leva à falha deve estar
associado a valores críticos correspondentes de tensão σC e distância rC, onde σC é a tensão local
necessária para propagar um núcleo de trincas, valor que varia com a espessura do carboneto,
ou mais geralmente, com o tamanho dos núcleos das trincas resultantes da fratura de uma fase
frágil, já a interpretação da distância rC é menos direta. A ponta da pré-trinca por fadiga
realizada no corpo de prova que é ensaiado em tenacidade à fratura é aguda, mas não tão aguda
quanto a ponta de uma trinca por clivagem. Essa pré-trinca, então, não se propaga, quando o
corpo de prova é carregado com tração para o ensaio de KIC. Em vez disso, o campo de tensão
que se estende da ponta de pré-trinca provoca a quebra de partículas duras dentro de uma
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distância rC da sua ponta. Os núcleos de trincas resultantes são agudos e propagam-se na matriz
se a tensão σC for excedida (BHADESHIA, 2002). Assim um refinamento da bainita leva a uma
melhoria na tenacidade à fratura.
Em seus trabalhos, Singh et al. (2012) reportaram resultados de KIC igual a 66MPa.m1/2 e
42MPa.m1/2, para aços bainíticos e perlíticos, respectivamente, de aplicação ferroviária,
enquanto Aglan et al. (2004) reportaram valores de KI para um aço bainítico igual a
150MPa.m1/2, e para um aço de trilho premium perlítico, cerca de 95MPa.m1/2. A tenacidade à
fratura do aço bainítico aumentou em 58% em relação ao aço perlítico. A maior resistência
mecânica e maior tenacidade à fratura do aço bainítico pode estar relacionada à distribuição de
partículas de carboneto; a resistência aumenta com o aumento do número de partículas de
carbonetos por unidade de área. Ao diminuir a temperatura de transformação da bainita, os
carbonetos se tornam mais dispersos, menores e mais frequentes, então a resistência mecânica
aumenta consideravelmente. A tenacidade à fratura superior do aço ferroviário bainítico oferece
uma maior tolerância a danos, o que reduziria os custos de manutenção permitindo que o
tamanho da trinca que pode ser tolerado seja maior sem causar uma falha catastrófica.
Em outro trabalho, Aglan (2011), afirma que um aço perlítico, aplicado em trilho, demonstrou
comportamento elástico e fratura de clivagem em ensaio de tenacidade à fratura, com resultado
do valor médio de KIC igual a 41MPa.m1/2. O aço bainítico também demonstrou comportamento
elástico e fratura de clivagem e valor médio de KIC ,maior, igual a 52MPa.m1/2.
Aglan e Fateh (2006) também estudaram o comportamento de propagação de trinca por fadiga
de um aço bainítico em comparação com um aço perlítico premium. O comprimento médio da
trinca, a, versus o número de ciclos, N, para ambos os aços ferroviários é apresentado na Figura
3.10a. Pode-se observar que a vida útil total de fadiga do aço bainítico é muito maior que a do
aço perlítico. A vida útil média total de fadiga para o aço bainítico é de cerca de 78.000 ciclos,
enquanto que para a perlítica é de cerca de 11.000. Também é mostrado que tanto o tempo de
vida de iniciação como o tempo de vida de propagação para o aço bainítico são maiores do que
para o aço perlítico. As inclinações das curvas na Figura 3.10 são tomadas como a velocidade
média de propagação de trinca em cada comprimento de trinca. As relações entre velocidade
de trinca, da/dN e comprimento de trinca, a, para ambos os trilhos são apresentadas na Figura
3.10b. O aço bainítico exibe uma velocidade de propagação da trinca muito menor em qualquer
comprimento de trinca.
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(a)

(b)

Figura 3. 10 – Curvas de propagação de trinca por fadiga, (a) comprimento de trinca em
função de número de ciclos e (b) taxa de crescimento de trinca por fadiga (da/dN) versus
comprimento de trinca. Adaptação de Aglan e Fateh (2006).
Na análise fractográfica das superfícies dos corpos de prova de fadiga, Aglan e Fateh (2006)
observaram rasgamento dúctil para o aço bainítico. Trincas e coalescência de microcavidades
foram observadas no aço perlítico. Em geral, essas características refletem a desaceleração da
trinca e indicam um processo de consumo de energia consideravelmente alto associado à
propagação da trinca. O aço ferroviário bainítico apresenta mais características de fratura dúctil
na primeira região do que o aço perlítico. Como dito anteriormente, a criação dessas espécies
de fratura consome mais energia e, portanto, reduz a velocidade de trinca no aço bainítico. A
região de propagação da trinca instável também foi examinada, por eles, usando MEV. A
1000X, o aço bainítico apresenta pequenas e grandes ondulações indicativas de alta resistência
ao trincamento do material, por outro lado, a clivagem e fraturas intergranulares estão
associadas à região propagação rápida de trinca no aço perlítico.
O fenômeno de nucleação de trinca por fadiga, para aços bainíticos, também será comentado
no item 3.5, de forma mais detalhada, por ser foco de estudo desse trabalho.
3.4. O Nióbio em Aços de Aplicação Ferroviária
O Nióbio tem sido usado como elemento microligante nos aços há décadas. É amplamente
aceito que pequena adição de Nb promove tanto o refinamento do grão quanto endurecimento
por precipitação no aço. O Nb se dissolve durante o reaquecimento devido à sua alta
solubilidade na austenita em altas temperaturas. No entanto, às temperaturas de transformação,
a solubilidade do Nb é muito menor, o que dá ao Nb o potencial de precipitar na forma de
partículas NbC, NbN ou Nb(CN).
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Esse fato leva a três benefícios. O primeiro caso é a capacidade de permitir precipitação
induzida por deformação durante a deformação da austenita, que é muito eficaz no retardamento
da recristalização da austenita, e, eventualmente, refinamento do grão nos produtos
transformados. Em segundo lugar, aumenta a resistência dos produtos transformados devido à
solução sólida e à precipitação de Nb. Finalmente, o Nb diminui a temperatura de transformação
da austenita (CUI et al., 2015).
Segundo Fonseca (2015), para utilizar de forma eficiente elementos de liga, é necessário
combinar a sua concentração com as condições de processamento e assim controlar as reações
de dissolução e/ou supersaturação e subsequente precipitação dos carbonetos e/ou nitretos, e
para isto é necessário o conhecimento da solubilidade dos mesmos. A solubilidade dos
carbonetos de nióbio, vanádio e molibdênio é determinada em função dos teores de carbono e
metal, além da temperatura e das concentrações desses elementos. Os carbonetos de molibdênio
e vanádio apresentam a maior solubilidade na austenita dentre os vários carbonetos, o que
significa que estes elementos são facilmente dissolvidos na austenita, e a sua precipitação irá
ocorrer no resfriamento, com uma elevada taxa de precipitados, resultando em um maior
endurecimento por precipitação na ferrita. Já o NbC apresenta menor solubilidade, o mesmo é
estável em baixas temperaturas da austenita, mas dissolve-se em temperaturas mais elevadas.
Dessa maneira, o NbC pode precipitar completamente na austenita sob deformação a quente e,
assim, estes precipitados formados podem impedir crescimento dos grãos e até mesmo a
recristalização da austenita durante a deformação em temperaturas mais baixas.
Por muitos anos, pequenas adições de nióbio foram usadas comercialmente para refinar o
tamanho de grão de ferrita em aço de baixo carbono em produtos laminados a quente. Existem
várias maneiras pelas quais o nióbio pode levar ao refinamento do grão de ferrita, e esse efeito
é mais pronunciado quando o nióbio é usado para reduzir a cinética de recristalização durante
a laminação controlada. Neste caso, na deformação plástica durante os passes finais, não ocorre
mais recristalização e como resultado, a transformação durante o resfriamento ocorre em uma
estrutura de grãos de austenita alongados, na qual tanto um maior tamanho de grão quanto uma
alta energia de deformação armazenada aumentam a taxa de nucleação de ferrita. Para retardar
então a recristalização nas temperaturas finais de laminação, o Nb deve estar em solução sólida
na estrutura antes da laminação. Este requisito não apresenta nenhum problema em aços de
baixo teor de carbono, em que as adições típicas de Nb na ordem de 0,03 a 0,05% podem ser
dissolvidas a temperaturas normais de trabalho (KESTENBACH e MARTINS, 1984).
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No entanto, para aços com alto teor de carbono a solubilidade do nióbio na austenita é bastante
baixa, apenas cerca de 0,01% de Nb pode ser dissolvido a 1200°C em um aço carbono de 0,8%
(RAY, 2017). Assim, para aços com alto teor de carbono é necessário otimizar a quantidade de
Nb para que ele possa ser levado em solução durante o reaquecimento em processos industriais,
de modo que os carbonetos de nióbio possam ser precipitados durante a deformação.
Alternativamente, se o carboneto de nióbio não puder ser dissolvido durante o reaquecimento,
o tamanho do carboneto deve ser suficiente e a densidade numérica de partículas de carboneto
grandes o suficiente para fixar os contornos dos grãos de austenita. A literatura sobre adição de
Nb em aços com alto teor de carbono é limitada, mas as indicações são de que as adições de
nióbio seriam benéficas no contexto dos aços ferroviários. Os benefícios estão relacionados
tanto à limitação do tamanho do grão da austenita quanto à modificação do desenvolvimento
subsequente da perlita.
Trabalhos clássicos como os de Coladas et al. (1977) e Kestenbach e Martins (1984) estudaram
efeitos da adição de Nb em aços com teor mais alto de carbono e mostraram um forte efeito
retardador, para uma adição de 0,022% de Nb dissolvido em austenita na recristalização estática
em um aço com 0,4% de carbono após laminação a quente, e o efeito do Nb no comportamento
de recristalização dinâmica durante o forjamento a quente de um aço com 0,75% de C, onde
um grande decréscimo da fracção volumétrica de recristalização a temperaturas de deformação
entre 900 e 1050°C foi relacionado com a presença de apenas cerca de 0,01% de Nb dissolvido
na austenita antes da deformação.
Segundo Kestenbach e Martins (1984) qualquer nióbio presente em solução sólida na
transformação da austenita irá baixar a temperatura de decomposição da mesma, levando deste
modo a menores espaçamentos interlamelares e a uma maior resistência ao escoamento para
aços perlíticos. Em aços perlíticos, o tamanho de grão austenítico afeta as propriedades
mecânicas principalmente por meio do tamanho médio das colônias perlíticas, Admite-se,
geralmente, que o tamanho da colônia perlítica depende da cinética de nucleação das colônias,
sendo portanto influenciado não diretamente pelo diâmetro do grão austenítico, mas pela área
de contorno de grão presente no início da transformação.
A influência do nióbio (0,03 < % em massa de Nb < 0,10) sobre o crescimento de grãos de
austenita tem sido estudada em aços (0,4% < % em massa de C < 0,8). A temperatura de
crescimento de grãos para os aços com nióbio foi correlacionada com o tamanho e o número de
precipitados de carbonitretos de nióbio dispersos na matriz por Coladas et al. (2010).
30

A maior parte dos trabalhos em aços com alto teor de carbono e microligados ao Nb é focada
principalmente no estudo do crescimento de grãos de austenita durante o aquecimento. Coladas
et al. (2010) mostram que o tamanho de grão da austenita aumenta exponencialmente com a
temperatura em aços, Figura 3.11a. Contudo, para os aços com nióbio o crescimento de grãos
acontece em dois estágios, como mostra a Figura 3.11b. Abaixo de uma temperatura crítica a
mudança no tamanho do grão é muito pequena e o número de partículas de carbonitretos por
unidade de volume é suficiente para impedir o crescimento de grãos, enquanto que acima dessa
temperatura, o diâmetro do grão da austenita aumenta muito rapidamente com a temperatura e
o número de partículas por unidade de volume é insuficiente para impedir o crescimento de
grãos, devido à coalescência de alguns precipitados e à dissolução de outros. Assim, no estágio
de crescimento rápido é clara a formação de uma estrutura de grãos heterogênea, contendo grãos
finos e grosseiros. Isso mostra que o crescimento é controlado por um mecanismo secundário
de recristalização.

(a)

(b)

Figura 3. 11 - Crescimento do tamanho de grão da austenita em função da temperatura (a) em
aços comuns e (b) em aços alto carbono (0,77 < %C < 0,81) ligados ao Nb. Adaptação de
Coladas et al. (2010).
No estágio de crescimento lento, o crescimento de grãos de austenita é representado pela
Equação 3.5, mas com valores muito baixos da energia de ativação aparente (12,6 ± 5,0 kJ mol1

K-l). Essas energias de ativação são praticamente independentes do teor de carbono dos aços.

No estágio de crescimento rápido, não é realista definir uma energia de ativação devido à
microestrutura heterogênea presente. No entanto, pode-se notar que o crescimento rápido
também é independente do teor de carbono dos aços (COLADAS et al., 2010).
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D = k.exp[-Q/RT]

(3.5)

Coladas et al. (2010) ainda explicam que a temperatura crítica para a mudança no crescimento
de grãos não parece depender do conteúdo de carbono ou de nióbio, mas depende
principalmente da quantidade de nióbio que foi dissolvida na austenita na temperatura de
laminação. De fato, pode-se perceber que, antes da austenitização dois tipos de partículas de
carbonitretos estão presentes nos aços: (a) Partículas não dissolvidas que se tornam grosseiras
na temperatura de laminação e (b) nióbio em solução sólida durante o aquecimento e o
subsequente resfriamento a ar, concluindo que apenas o nióbio dissolvido na austenita durante
a laminação pode influenciar a temperatura crítica na qual os grãos de austenita começam a
crescer rapidamente durante a austenitização subsequente. A fim de retardar o crescimento do
grão de austenita em aços de médio e alto carbono, não é necessário adicionar mais Nb do que
a quantidade que será dissolvida. E assim, a inibição do crescimento do grão de austenita de
aços de médio e alto carbono microliados com Nb confirma o uso deste elemento de liga como
um refinador de grãos tendo efeitos benéficos nas propriedades mecânicas de tais aços.
Entretanto, Mei (1989) estudou a influência da adição de 0,03% Nb em aços com 0,8%C
utilizando o processo de laminação em dois passes, com redução de 34%. O nióbio é adicionado
até 0,05% no aço para promover o refino do grão, por meio do controle de crescimento do grão
austenítico como também contribui para o endurecimento por precipitação. Diniz (2005)
estudou a influência da adição de nióbio no refinamento do tamanho de grão austenítico de
amostras com médio teor carbono e mostrou que o aumento do teor de nióbio favorece a redução
do tamanho de grão austenítico, comparado ao aço sem adição de nióbio.
Em microestrutura perlítica, além dos elementos de liga formarem partículas de carbonetos,
nitretos ou carbonitretos, que precipitam sob a forma de partículas finas dispersas sobre a matriz
e estas atuam como barreira à movimentação das discordâncias, favorecendo o aumento da
resistência mecânica dos aços, a presença de microligantes também leva ao efeito por solução
sólida que retarda a decomposição da austenita, reduzindo a temperatura de início de formação
da perlita com redução do espaçamento interlamelar da mesma.
Filho e Mei (1983), estudaram o efeito de adição de nióbio (0,03% em massa) na microdureza
da perlita de aços com teor de carbono variando entre 0,4 e 0,81%, resfriados continuamente
ou transformados isotermicamente e concluíram que a adição de nióbio em aços com médio e
alto teor de carbono resfriados continuamente provocou o endurecimento da perlita, pela
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precipitação do NbC na ferrita. Esse efeito tornou- se menos intenso à medida que o teor de
carbono do aço foi aumentado. O Nb em solução na austenita retardou significativamente a
reação de formação de perlita, porém o nióbio na forma de carboneto praticamente não alterou
a cinética desta reação.
A adição de pequenas quantidades de elementos de liga substitucionais, tais como Ni, Mn, Cr,
Mo ou Nb, resultam num atraso significativo na formação da perlita, devido à mudança da
temperatura A1 (reação eutetóide) e a difusão lenta destes elementos de liga, o que alteram o
espaçamento interlamelar da perlita (FONSECA, 2015). A adição de nióbio contribui para a
redução da temperatura de início de formação da perlita, o que resulta na formação de perlita
mais fina, elevando sensivelmente a sua dureza. O aumento da dureza da perlita nos aços com
0,8%C com nióbio é provocado pelo nióbio em solução na austenita, o que retarda a nucleação
da perlita e assim reduz o espaçamento interlamelar e não por endurecimento da ferrita da
perlita, como ilustra a Figura 3.12 (MEI, 1989).

Figura 3. 12 – (a) Correlação entre espaçamento interlamelar mínimo e diâmetro do grão
austenítico para aços com 0,8 %C: com adição de nióbio (8N) e sem adição de nióbio (8); (b)
Correlação entre espaçamento interlamelar mínimo e dureza para aços com 0,8 %C: com
adição de nióbio (8N) e sem adição de nióbio (8). (MEI,1989).
Na prática, o efeito do nióbio na recristalização da austenita deve levar ao refinamento do grão
após a transformação, a fim de melhorar as propriedades do aço. Isto não pode ser alcançado
por laminação simples devido ao grande tamanho de grão de austenita que resulta do tratamento
de dissolução e que deve primeiro ser refinado por passes iniciais a temperaturas mais altas,
onde o nióbio ainda não interfere com a ocorrência de recristalização dinâmica.
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Os resultados obtidos por Kestenbach e Martins (1984) mostram que a pequena quantidade de
nióbio que se dissolve facilmente na austenita no aço com alto teor de carbono pode ter um
efeito bastante significativo no processamento da austenita e na microestrutura da perlita após
a transformação. Durante o resfriamento contínuo, uma taxa de nucleação de perlita aumentada
pode levar a espaçamentos interlamelares maiores, porque a transformação seria concluída em
uma temperatura mais alta. Felizmente, qualquer nióbio deixado em solução sólida durante e
após a deformação da austenita irá baixar a temperatura de decomposição da mesma,
conduzindo a menores espaçamentos interlamelares e uma maior resistência ao escoamento.
Durante o resfriamento contínuo, a perlita pode começar a se formar a uma temperatura mais
alta em austenita fina ou não recristalizada devido à maior densidade de sítios de nucleação.
Uma temperatura de transformação mais alta está associada a um espaçamento interlamelar
mais grosseiro na perlita. Portanto, para austenita refinada ou não recristalizada, a resistência
mecânica do aço pode diminuir devido ao espessamento do espaçamento lamelar. Esta
tendência é confirmada conforme ilustrado na Figura 3.13 para um aço sem adição de
microligantes (0,78%C; 1%Mn, % em massa). No entanto, para o um aço com Nb (0,81%C;
1%Mn; 0,018%Nb, % em massa), embora a temperatura de transformação aumente a
resistência mecânica tende a aumentar. A precipitação de carbonitreto de nióbio induzida pela
deformação é a possível razão para o aumento da resistência mecânica, apesar do espaçamento
lamelar mais grosseiro devido à maior temperatura de transformação (WADA e FAKUDA,
1986).

(a)

(b)

Figura 3. 13 – Variação de: (a) temperatura de transformação de austenita em perlita e (b) da
tensão limite de escoamento para um aço sem Nb e um aço com Nb em sua composição
química. Adaptação de Wada e Fakuda (1986).
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Yang et al. (2015) também relataram o aumento do espaçamento interlamelar com o aumento
do conteúdo de nióbio durante a normalização a partir de 850°C. Para tamanhos similares de
grãos de austenita tratados termicamente, Gomes et al. (1997) relataram um aumento de cerca
de 10% na média do espaçamento para um aço de 0,76%C; 0,045%Nb (% em massa) em
comparação com um aço não microligado ao Nb. Em alguns casos, o espaçamento interlamelar
foi relatado como sendo independente do tamanho de grão da austenita. Williams et al. (1984)
relataram tamanho reduzido de colônias de perlita, mas espaçamento lamelar semelhante em
0,72%C; 1,07%Mn; 0,86%Cr; 0,05%Nb (% em massa) em comparação com o aço não
microligado. Williams et al. (1984) também estudaram o efeito da temperatura de laminação
nas propriedades de recristalização e resistência mecânica da austenita. Alta temperatura
promove a retenção de Nb em solução sólida na austenita aumentando assim a capacidade
endurecimento por precipitação da ferrita. Por outro lado, uma baixa temperatura aumenta a
precipitação induzida por deformação de Nb(CN) na austenita, o que causa um efeito de
endurecimento por diminuir o tamanho da colônia perlita.
De Boer et al. (1995) apresentaram uma compilação abrangente sobre melhorias em resistência
mecânica e outros benefícios obtidos pela adição de Nb em aços de alto carbono em trilhos
ferroviários perlíticos. Uma das primeiras e mais importantes contribuições para os aços
ferroviários com Nb foi o desenvolvimento do Niobras-200 no Brasil em 1984, com 0,03% em
massa de Nb que resultou em características microestruturais e propriedades mecânicas
melhoradas juntamente com boa tenacidade, alta resistência ao desgaste e alta soldabilidade.
Os outros exemplos estão resumidos na Tabela III.4.
A fim de produzir aço bainítico, torna-se necessário que a região de perlita e ferrita no diagrama
de transformação por resfriamento contínuo (TRC) seja empurrada o mais para a direita para
permitir a formação de bainita, como ilustrado na Figura 3.14. Elementos de liga, como nióbio,
vanádio, molibdênio, manganês, níquel, cromo e silício são selecionados para essa finalidade.
Nb, V, Mo, retardam a formação de ferrita e perlita e também refinam o tamanho de grão da
austenita, que por sua vez produz uma microestrutura bainítica mais fina, aumentando a
tenacidade à fratura e a resistência mecânica do aço. Mn, Ni e Cr podem diminuir a temperatura
de transformação da bainita e melhorar as propriedades mecânicas. O Si fortalece a ferrita,
aumenta a ductilidade, a resistência ao desgaste e previne carbonetos. O boro não tem efeito
sobre a temperatura de transformação, mas pode afetar o tempo de transformação, pois pode
retardar a nucleação da ferrita nos contornos de grão da austenita.
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Tabela III. 4 - Alguns exemplos de adição de Nb em trilhos comerciais. Composições estão
em % em massa. Adaptação de De Boer et al. (1995).
Organização/Autor
Domnarvets Jernverk,
Suécia (1970)
ISCOR, África do Sul
(1977)
Iron and Steel Pty.
Ltd. (AIS), Australia
(1977)

Climax Molybdenum,
USA (1978)
Molycorp and The
Colorado Fuel and
Iron Company, USA
(1983)
Hulka et al. (1984)
Singh et al. (1995)

Resultados
Aumento da tensão limite de escoamento em 98MPa e melhora na
resistência ao desgaste;
0,69%C; 1,03%Mn; 0,5%Si; 0,7%Cr; 0,05%Nb: Resistência mecânica
melhorada com valores tão altos quanto 735MPa (LE) e 1215MPa (LR) e
14% de alongamento;
0,43%C; 1,52%Mn; 0,17%Si; 0,29%Cr; (0,025-045)%Nb: LE e LR
melhoradas em 39% e 7%, respectivamente, com valores de alongamento e
redução de área significativamente melhores. As seções do trilho
apresentaram um aumento de pelo menos 2 a 6 vezes na vida útil do trilho
comparado aos aços de trilhos convencionais em serviço.
0,67%C; (0,61-0,88)%Mn; (0,51-0,82)%Cr; (0,24-0,30)%Mo; 0,02%Nb:
Ductilidade melhorada devido à adição de Nb e de baixos teores de Mo.
As propriedades mecânicas foram largamente influenciadas pela proporção
de bainita na microestrutura, sendo esta aumentada por taxas de
resfriamento mais rápidas e maiores teores de Nb.
0,74%C; 0,8%Mn; 0,14%Si; (0,015-0,047)%Nb: aumento da LE (11,4%)
e LR (4,0%) e maior tenacidade.
Trilho ferroviário Grade 900 (0,70% em massa C) microligado com 0,06%
em peso de Nb apresentou um leve aumento na LR.
LR melhorou em 40MPa para o aço devido ao refinamento do
espaçamento interlamelar da colônia de perlita sem qualquer efeito
deletério sobre a soldabilidade.

Figura 3. 14 – Esquema de curvas de transformação por resfriamento contínuo.
Adaptação de Aglan et al. (2004).
O efeito direto do nióbio nas microestruturas bainíticas é raramente explorado na literatura, mas
o efeito do tamanho de grão prévio da austenita e recristalização na transformação da bainita
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está bem revisado. Como comentado, a redução no tamanho de grão austenítico deve levar a
uma taxa de nucleação acelerada devido ao aumento dos sítios de nucleação nos contornos de
grãos durante a transformação isotérmica da bainita. Por outro lado, para um rápido crescimento
a partir de um número limitado de sítios de nucleação, uma redução no tamanho de grão
austenítico reduz o volume total transformado por núcleo e, portanto, retarda a taxa de reação
global. As duas circunstâncias são ilustradas na Figura 3.15 (RAY, 2017).

(a)

(b)

Figura 3. 15 – (a) Bainita em um aço [0,12C-2,96Mn-2,03Si (% em peso)] com nucleação
esparsa e crescimento rápido, os grãos de austenita restringem a quantidade de transformação
em cada núcleo. Reduzir o tamanho de grão da austenita provoca uma redução líquida na taxa
de transformação total. (b) A bainita em um aço [0,96C-0,21Si-0,38Mn-1,26Cr (% em peso)]
com pequena taxa de crescimento, reduzir o tamanho do grão de austenita promove a taxa de
nucleação (RAY, 2017).
Para as composições típicas de bainita livre de carbonetos, usada em trilhos ferroviários (por
exemplo 0,2C-2Mn-2Si, % em massa) pode-se esperar que aconteça o que é mostrado na Figura
3.15a, isto é, na presença de Nb, a redução do tamanho de grão austenítico reduziria a
transformação geral de bainita. O aumento do Nb como soluto na austenita pode também
retardar a nucleação da bainita para taxas de resfriamento mais lentas, isto é, quando a força
motriz para a transformação é baixa (RAY, 2017).
Foi indicado por Rees et al. (1995) que uma pequena quantidade de precipitação de carboneto
de nióbio, pode melhorar a transformação da bainita, atuando como novos locais de nucleação.
Rees et al. (1995) apresentam um estudo sobre do efeito do nióbio em solução sólida na
austenita na cinética de transformação da bainita após o resfriamento. Os resultados indicam
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que o aumento do teor de nióbio retarda a transformação da bainita, embora esse efeito seja
bastante pequeno. Um efeito muito maior sobre a formação de bainita é produzido ao permitir
uma pequena quantidade de precipitação de carbonitreto de nióbio na austenita antes do
resfriamento. A precipitação de carbonetos, portanto, parece acelerar a transformação além do
efeito esperado se o mecanismo de aceleração fosse simplesmente a remoção de nióbio da
solução sólida na austenita.
De Boer et al. (1995) revisaram os resultados experimentais em trilhos bainíticos microligados
com Nb [(0,2-0,55) C- (0,4-0,45) Si- (0,4-2,1) Mn- (0-2,0) Cr- (0-0,15) Nb- (0-0,1) V (% em
massa)] desenvolvido no Japão. Considera-se que a adição de nióbio melhora não só a
resistência mecânica por endurecimento por precipitação, mas também a resistência por
refinamento de grão. As resistências à tração variaram de 810 a 1430MPa, dependendo da
composição. A resistência ao impacto de um aço bainítico de 1420MPa (40J a 20°C) foi relatada
duas vezes maior do que um aço perlítico de 1300MPa (20J a 20°C). Outras propriedades como
a resistência ao desgaste, o desempenho em fadiga de contato, a resistência à fratura (KIC =
98MPa.m1/2) dos trilhos bainíticos com Nb foram superiores aos trilhos perlíticos premium
endurecidos no boleto e devem apresentar excelente desempenho em ferrovias de transporte
pesado.
3.5. O Vanádio em Aços de Aplicação Ferroviária
Os carbonetos de V e Mo são aqueles que apresentam a maior solubilidade na austenita dentre
os vários carbonetos, o que significa que estes elementos são facilmente dissolvidos na
austenita, e a sua precipitação irá ocorrer no resfriamento, com uma elevada taxa de
precipitação, resultando em um maior endurecimento por precipitação (FONSECA, 2015).
Parsons e Edmonds (1987) explicam que para microestrutura perlítica, pode-se esperar que o
vanádio influencie a resistência mecânica de diferentes maneiras: indiretamente, por sua
influência no refinamento dos grão austeníticos, se permanecer parcialmente dissolvido à
temperatura de austenitização; indiretamente, por sua influência na temperabilidade quando em
solução solida na austenita; ou diretamente via endurecimento por precipitação na ferrita
perlítica. Também pode-se esperar que o vanádio dissolvido na rede da cementita modifique o
comportamento mecânico dessas lamelas, o que pode influenciar a resistência mecânica e a
ductilidade da estrutura perlítica. Os carbonetos grosseiros de vanádio que permanecem não
dissolvidos após a austenitização também podem influenciar adversamente a resistência,
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embora isso possa ser parcialmente compensado por seu efeito na restrição do crescimento de
grãos austeníticos.
Segundo Barani et al. (2007) a adição de vanádio é benéfica no controle do tamanho dos grãos
de austenita durante a austenitização e também na estabilização de defeitos da austenita
produzida por deformação. Esses autores estudaram a influência da adição de vanádio no
tamanho do grão austenítico, variando o tempo e a temperatura de austenitização. Para um aço
sem vanádio, o aumento da temperatura e/ou tempo de austenitização provocou um contínuo
crescimento do grão austenítico. Com adição de vanádio, em temperaturas baixas de
austenitização (850°C) o tamanho de grão austenítico apresentou-se menor do que nas amostras
sem vanádio mostrando o efeito de carbonetos de vanádio em restringir o crescimento do
mesmo. Em altas temperaturas (1000°C) e longos tempos de austenitização, os carbonetos de
vanádio estavam totalmente dissolvidos e o crescimento de grão austenítico é igual ao do aço
sem vanádio, como mostrado na Figura 3.16.

Figura 3. 16 - Tamanho do grão austenítico em aços 54SiCr6 e 54SiCrV6 com variação do
tempo e da temperatura de austenitização. Adaptação de Barani et al. (2007).
Canaan (2007) também estudou a influência do vanádio no refinamento do tamanho de grão
austenítico de amostras médio teor carbono com e sem adição de vanádio. O autor mostra que
o aço microligado ao vanádio apresenta tamanho de grão austenítico mais fino do que o aço
comum. Este refinamento do grão foi atribuído à precipitação dos carbonetos de vanádio que
agem no ancoramento dos grãos inibindo o crescimento dos mesmos.
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O efeito do aumento da resistência mecânica causado pela adição de vanádio em aços perlíticos
é produzido principalmente pela formação de precipitados finos de carbonitreto de vanádio na
perlita durante a transformação. Esses precipitados se tornam mais finos à medida que a
temperatura de transformação diminui e variáveis como tamanho de grão da austenita, taxa de
resfriamento e equivalente de carbono influenciam a eficácia da adição desses microligantes.
Além de afetar a resistência por meio da formação de precipitados finos, o vanádio pode exercer
um efeito notável na temperabilidade do aço, desde que haja uma concentração suficiente na
solução antes da transformação. Consequentemente, esse elemento também tem potencial para
aumentar a resistência mecânica, reduzindo o espaçamento interlamelar da perlita e a
quantidade de ferrita pro-eutetóide (JAISWAL e MCIVOR, 1985).
Investigações (MONFORT, 2007; KAGEYAMA et al., 1995) confirmaram que os trilhos
fabricados de aços bainíticos, contendo vanádio, tem alta resistência mecânica, boa resistência
ao desgaste, excelente resistência à fadiga e são fáceis de soldar. Alguns dos aços ferroviários
bainíticos microligados com vanádio estão apresentados na Tabela III.5.
Tabela III. 5 – Composição de aços bainíticos contendo Vanádio.
Organização/Autor
Nippon Steel
Thyssen Stahl
Corus

C
0,28
0,40
0,150,25

Mn
1,21
0,7
1,401,70

Si
0,30
1,5
1,001,50

Cr
1,65
1,1
0,300,70

Mo
0,8
0,100,20

V
0,08
0,1
0,100,20

B
0,0020,004

Em aços ferroviários bainíticos com teor de carbono de 0,15-0,45%, os elementos de liga
molibdênio e boro atrasam a formação de ferrita e perlita e, consequentemente, promovem a
formação de bainita. Além disso, a transformação de bainita pode ser controlada por níquel,
cromo e manganês, que diminuem a temperatura inicial da bainita e, assim, melhoram a
resistência e, em certa medida, a tenacidade. O vanádio é comumente usado no aço ferroviário
bainítico para aumentar s resistência mecânica e a resistência ao desgaste e melhorar a
tenacidade à fratura.
3.6. O Fenômeno de Nucleação de Trinca por Fadiga em Trilhos Ferroviários
Os danos por fadiga são causados pela ação simultânea de tensões cíclicas, tensões trativas e
deformação plástica. A deformação plástica localizada resultante das tensões cíclicas é responsável
pela nucleação de trincas e as tensões trativas pelo crescimento destas trincas até que elas atinjam
um tamanho que exceda o comprimento crítico, consequentemente a tenacidade à fratura do
material é alcançada e o componente entra em colapso (ASM HANDBOOK v. 19, 1996).
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Sabe-se que a microestrutura de um material afeta tanto o fenômeno de iniciação como o de
propagação de trincas por fadiga, mas os estudos realizados para uma variedade de metais e
ligas mostraram que as condições microestruturais que resistem à nucleação de trincas não são
necessariamente benéficas e, em alguns casos, são prejudiciais à resistência à propagação de
trincas por fadiga. Do ponto de vista de seleção de materiais, portanto, é crucial entender as
contribuições dos parâmetros microestruturais no comportamento de iniciação e de propagação
de trincas por fadiga. Isso é particularmente verdadeiro para abordagens de projetos que
tipicamente pressupõem a iniciação para governar a vida útil dos componentes ou que assumem
falhas preexistentes, de modo que o crescimento de trincas por fadiga, especialmente próximo
ao limite, é importante para a predição da vida útil (GRAY et al., 1985; DAEUBLER et al.,
1990).
Gray et al. (1985) afirmam que dados sobre o limite de resistência de um aço perlítico podem
fornecer uma indicação sobre os parâmetros microestruturais que são importantes na iniciação
de uma trinca por fadiga, uma vez que as variáveis que afetam o processo de iniciação de trincas
por fadiga geralmente afetam também o limite de resistência. Dessa forma, um material que
apresenta alta resistência mecânica num ensaio de tração tenderá a apresenta alta resistência à
nucleação de trincas por fadiga.
Diversos trabalhos (AGLAN e FATEH, 2007; BOLD et al., 1991; DAEUBLER et al., 1990;
GODEFROID et al., 2015; KIM, 2002; LARIJANI et al., 2014; MOREIRA et al., 2014, 2015;
ORRINGER, 1988), avaliaram o fenômeno de nucleação de trincas por fadiga ou a combinação
de ambos os fenômenos em trilhos ferroviários de microestrutura perlítica, entendendo que a
melhor combinação de resistência à nucleação e propagação de trincas é obtida, de maneira
geral, em aços com menor espaçamento lamelar.
Poucos trabalhos foram publicados sobre a relação entre microestrutura comum em trilhos
ferroviários e a resistência à nucleação de trinca por fadiga. Gray et al. (1985) apresentam em
seu trabalho clássico resultados para a influência do tamanho de grão austenítico, do tamanho
da colônia de perlita e do espaçamento interlamelar, de forma independente, sobre a resistência
a nucleação de trinca por fadiga em um aço para trilho ferroviário em corpos de prova
padronizados de acordo com a Norma ASTM E466, lisos e com entalhe. Esses autores relataram
que trincas superficiais foram primeiramente observadas em microscópio eletrônico de
varredura (após interrupção dos ensaios) nos corpos de prova com 80 a 90% da vida de fadiga
já ensaiada, e em alguns casos não foram capturadas nos últimos 10% da vida útil estimada,
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antes que a falha ocorresse. Isso sugere que a proporção de vida em fadiga gasta na propagação
de trincas em aços perlíticos é pequena e, portanto, o número de ciclos até a iniciação foi quase
o mesmo que o tempo total de vida do material.
Como os dados sobre a resistência mecânica do material podem fornecer uma indicação útil
dos parâmetros microestruturais que são importantes na avaliação do fenômeno de nucleação
de trinca por fadiga, é possível, portanto, equacionar o limite de resistência mecânica como uma
estimativa razoável para falha por fadiga. Os resultados obtidos mostraram que o tamanho de
grão austenítico não teve efeito sobre o limite de resistência. A variação do tamanho da colônia
de perlita, para material com espaçamento interlamelar grosseiro, resultou em um pequeno
aumento da tensão limite de resistência e a variação do tamanho da colônia de perlita nas
microestruturas de espaçamento lamelar fino não influenciou o comportamento de iniciação de
trinca por fadiga. O espaçamento interlamelar perlítico foi observado como tendo a maior
influência no limite de resistência e no número de ciclos até a falha dos corpos de prova, a
diminuição do espaçamento interlamelar aumentou a resistência para nucleação de trinca por
fadiga em até 18% (GRAY et al., 1985).
Em seu trabalho, Daeubler et al., (1990) mostraram resultados sobre a nucleação de trinca por
fadiga também em um aço eutetóide com diferenças nas características microestruturais. Os
resultados das curvas S-N são apresentados na Figura 3.17 e refletem o fato de que a resistência
à fadiga está relacionada aos valores de tensão limite de escoamento do material. Para o caso
de espaçamento lamelar mais fino (FF, CF), foi obtida vida em fadiga superior em comparação
com amostras de espaçamento grosseiro (FC, CC). Embora o limite de resistência tenha sido
dominado pelo espaçamento lamelar, em amplitudes mais altas de tensão, amostras com
tamanho de grão fino mostraram maior tendência para uma vida em fadiga mais longa do que
as amostras de grãos grosseiros.
Observações generalizadas indicam que a nucleação de trincas geralmente ocorre na superfície
de um material. O estado de tensão na superfície de um material é geralmente caracterizado por
uma distribuição de tensão homogênea, grande volume de material altamente tensionado,
ausência de triaxialidade e baixa restrição de deformação plástica. Sabe-se que a nucleação de
trincas depende tanto da condição da superfície, da resistência do material e da microestrutura.
Como consequência, entende-se que a nucleação de trincas por fadiga é normalmente observada
ao longo das bandas de deslizamento, nos contornos de grãos, em partículas de segunda fase e
nas interfaces de segunda fase de inclusão, dependendo do que ocorre com mais facilidade.
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Figura 3. 17 - Influência da microestrutura na vida em fadiga, curva S-N (:
espaçamento interlamelar, dp: tamanho de colônia perlítica. Adaptação de Daeubler et al.
(1990).
Gray et al. (1985) explicam que no caso de aços eutetóides, a maneira pela qual o refinamento
microestrutural, especialmente diminuindo o espaçamento interlamelar, aumenta o limite de
resistência, está ligada ao papel das discordâncias na nucleação de trincas. Durante a
deformação plástica, as discordâncias que se formam podem emergir para superfície ou se
acumular contra obstáculos presentes na microestrutura. Durante a deformação, as
discordâncias empilham-se em um obstáculo para ativar outro grupo de discordâncias, criando
bandas de deformação, trincas nas interfaces de inclusões, ou descoesão na interface entre a
matriz e uma segunda fase. A presença de caminhos de deslizamento livres, com reduções na
magnitude da deformação plástica local, reduz a facilidade de nucleação de trinca e o
crescimento no Estágio I e resultam em um aumento da resistência à nucleação de trinca por
fadiga. Refinar o espaçamento interlamelar deve reduzir, então, a tensão de empilhamento,
diminuindo assim a tensão que poderia causar falha na placa de cementita presente na estrutura
perlítica, uma vez que as lamelas da fase mais dura são barreiras efetivas ao movimento de
discordâncias, e a iniciação de trinca na perlita requer que o acúmulo de tensão na interface da
cementita seja grande o suficiente para clivar suas lamelas.
A redução da influência do tamanho da colônia de perlita e do tamanho do grão austenítico na
resistência a fadiga sugere um papel controlador do espaçamento interlamelar nesse fenômeno.
Embora os contornos das colônias e dos grãos certamente funcionam como barreiras paras as
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discordâncias, entende-se que o espaçamento mais fino e a dificuldade de deslizamento imposta
pelos limites de fase de ferrita-cementita dominam.
Já Daeubler et al. (1990) discutem em seu trabalho que o valor da diferença entre o limite de
escoamento e o limite de fadiga (YS - L) pode ser usado para caracterizar a resistência à
propagação de trinca. Assim, enquanto o valor absoluto do limite de fadiga para perlita mais
fina é maior do que para perlita grosseira, a maior diferença (YS - L) no valor de 400MPa,
comparada com quase 150MPa, respectivamente indica uma menor resistência relativa ao início
da trinca no aço com microestrutura mais fina. Os autores explicam que um mecanismo
diferente para falha sob carregamento estático, em oposição a carregamento cíclico, é provável.
Para o carregamento estático, sugere-se que a falha se deve à ruptura das lamelas de cementita
por discordâncias empilhadas. No entanto, a nucleação das trincas por fadiga foi sempre
observada paralelamente às orientações das lamelas, sugerindo que, para o carregamento
cíclico, a iniciação das mesmas se dá nas interfaces das lamelas, devido à incompatibilidade
plástica entre ferrita e cementita. Um menor espaçamento interlamelar diminui os gradientes de
tensão e reduz a distância de acomodação para esta incompatibilidade entre as fases, levando a
uma menor resistência relativa contra a nucleação de trinca. Em geral, no entanto, uma estrutura
lamelar fina acompanhada de alta resistência ao escoamento fornece a melhor resistência à
nucleação.
Segundo Sunwoo et al. (1982), metais em geral apresentam comportamento instável sob carga
cíclica, podendo amolecer ou endurecer no processo, dependendo da microestrutura, do estado
inicial e da amplitude de deformação. Nos caso dos aços perlíticos, o amolecimento cíclico
ocorre quando o espaçamento interlamelar da perlita é muito fino, enquanto tanto o
amolecimento quanto o endurecimento cíclico ocorrem, dependendo da amplitude da
deformação, quando o espaçamento interlamelar na perlita é grosseiro. Esses autores
correlacionaram o comportamento em fadiga de aços perlíticos, com espaçamentos
interlamelares variáveis, com os mecanismos de deformação, por meio de análises de
microscopia eletrônica de transmissão. Além disso, a nucleação de microtrincas de fadiga nas
superfícies dos corpos de prova foi estudada e relacionado com a microestrutura, a fim de
determinar o efeito das presença de placas de cementita nessa morfologia. Os resultados
apresentados por eles mostram que as microtrincas iniciam principalmente longe da interface
cementita/ferrita. Muitas discordâncias estão presentes ao longo das interfaces e, portanto,
acredita-se que a ferrita próxima a essa região é significativamente endurecida, já a ferrita longe
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das interfaces é mais suscetível ao surgimento das linhas de deslizamento e, portanto, à nucleão
de trincas.
Tanto para as microestruturas refinadas como para as com espaçamento interlamelar grosseiro,
as trincas paralelas às placas de cementita foram dominantes. A nucleação de trincas paralelas
a essas placas é considerada mais intensa, já que, nesse caso, haverá caminhos mais livres ao
longo da direção lamelar e também a existência de um plano de deslizamento, paralelo às
lamelas. Foi observado um aumento no número de trincas não paralelas com o aumento da
amplitude de deformação. À medida que a amplitude da deformação aumenta, os acúmulos de
discordâncias fraturam a cementita devido ao acúmulo de tensão nas bandas de deslizamento
(SUNWOO et al., 1982).
Poucos trabalhos recentes apresentam resultados sobre a resistência à nucleação de trincas por
fadiga em aços perlíticos. Ahlström e Karlsson (2005) compararam resultados de ensaio de
nucleação de trinca por fadiga com controle de tensão e de deformação, para um aço com
microestrutura perlítica com espaçamento interlamelar de 0,2 a 0,5m aplicado em trilho
ferroviário. Eles entenderam que essa estrutura se deforma plasticamente, principalmente por
deslizamento ao longo de planos de deslizamento na ferrita, mais macia, entre as placas de
cementita. Tipicamente para tais estruturas, o endurecimento de tensão monotônico é muito
mais alto do que para microestruturas dominadas por ferrita em aço de baixo carbono. Isto
conduz primeiramente a um forte Efeito de Bauschinger (mudança de direção do limite de
escoamento após a deformação plástica), e em segundo ao endurecimento que ocorre
tardiamente durante o estiramento cíclico em amplitudes de alta tensão. Seus resultados
mostraram que ao comparar ensaios controlados por tensão e por deformação, o número de
ciclos até a falha é muito similar em ambos os casos.
Em seu trabalho, Gomes et al. (1997), também afirmam que na fadiga de aços eutetóides o
espaçamento interlamelar é uma variável importante no que diz respeito ao início da formação
de trincas, sendo o material com maior espaçamento lamelar menos resistente à nucleação, pois
o tempo de iniciação para a estrutura de perlítica mais grosseira foi mais baixo, apesar desta
não apresentar menor resistência mecânica. Segundo Urashima e Nishida apud Gomes et al.
(1997), esse fenômeno acontece uma vez que menores distâncias de deslizamento
correspondem à deformação plástica mais localizada, assim, a nucleação de trinca torna-se mais
difícil com menores espaçamentos interlamelares, já que as lamelas de cementita são barreiras
efetivas para o deslizamento.
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Porcaro (2019) avaliou os efeitos das alterações microestruturais oriundas do processo de soldagem
elétrica por centelhamento na resistência à fadiga de um aço de aplicação ferroviária, obtendo
curvas S-N para corpos de prova do metal base e de juntas soldadas do trilho. Seus resultados
mostram que o processo de soldagem elétrica por centelhamento reduziu o desempenho em fadiga
do aço de modo significativo, tanto no regime de baixo ciclo, quanto no regime de alto ciclo em
relação ao metal base. O autor discute que apesar do fenômeno de fadiga ser o responsável pela
maior parte das falhas em linhas ferroviárias continuamente soldadas, são poucos os trabalhos na
literatura que apresentam dados sobre fadiga em soldas obtidas por FBW (Flash Butt Welding).

A literatura apresenta diversos trabalhos sobre a aplicação de aços com microestrutura bainítica
na produção de trilhos ferroviários, como apresentado anteriormente, porém, não foi possível,
até o momento, encontrar trabalhos que discutam o fenômeno de nucleação de trinca por fadiga
nesse material. Autores como Aglan (2011); Aglan et al. (2004); Aglan e Fateh (2007); Aglan
(2001); Chang (1995); Onal et al. (2012); Sawley e Kristan (2003), compararam o
comportamento de aços para trilhos ferroviários perlíticos e bainíticos em termos de resistência
mecânica e propagação de trinca por fadiga, e concluíram que a resistência mecânica mais alta
da estrutura bainítica, em relação à perlítica, pode ser relacionada com a distribuição de
partículas de carboneto na estrutura, com a elevada densidade de discordâncias na bainita e/ou
com a presença de elementos de liga que aumentam ou diminuem a energia de falha de
empilhamento da estrutura, podendo dificultar a movimentação de discordâncias, gerando
maior resistência mecânica, maior dureza e consequentemente maior resistência ao desgaste. É
também discutido com clareza que o aço bainítico tem maior tolerância à propagação de trincas
por fadiga, ele exibe características de fratura mais dúcteis, como a presença de cavidades
provenientes do processo de propagação de trincas estável. Ainda, o aço bainítico pode tolerar
trincas de maior dimensão crítica devido à maior tenacidade à fratura, o que constitui mais uma
razão para sua preferência sobre o aço perlítico.
3.7. O Fenômeno de Desgaste em Trilhos Ferroviários
O desgaste superficial é um fator importante que controla a vida útil de trilhos ferroviários. O
fenômeno de desgaste inclui tanto a perda de material alterando o perfil do trilho por desgaste
por deslizamento, quanto a presença de defeitos superficiais causados por fadiga de contato por
rolamento (FCR). Segundo Fonseca (2015), o desgaste por deslizamento é caracterizado pela
remoção de material da superfície, devido ao atrito e adesão do corpo e contra corpo, sob
condição de contato por deslizamentoj e a FCR ou desgaste por rolamento muitas vezes ocorre
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sobre as superfícies de atrito do corpo e contra corpo sob condição de contato por rolamento. É
um processo de dano persistente que envolve a nucleação, propagação da trinca e por fim, a
fratura induzida por trinca. O desgaste atua em oposição ao FCR, uma vez que remove uma
camada de material superficial que pode conter trincas superficiais. Nesse caso, esse fenômeno
impede a propagação das trincas abaixo da superfície do boleto do trilho (DONZELLA et al.,
2005).
Para o caso do desgaste por deslizamento, aumentar o teor de carbono e refinar o espaçamento
de perlita aumenta a dureza do aço perlítico, e isso tem demonstrado melhorar a resistência ao
desgaste. Assim, os fabricantes ferroviários trabalharam para produzir aços perlíticos com
maiores teores de carbono com microestrutura mais refinada (usando tratamento térmico na
superfície do boleto). Ao longo dos anos, observou-se uma relação entre a dureza e o desgaste
dos aços ferroviários e acredita-se que o limite para o trilho de aço perlítico tenha sido quase
alcançado com as técnicas atuais; portanto, pode ser difícil melhorar o desempenho de desgaste
do aço ferroviário perlítico muito além de seu estado atual.
Um estudo de Garnham e Beyon (1991) mostrou que o acúmulo de deformação plástica
unidirecional, juntamente com a modificação da microestrutura, pode explicar o
comportamento de desgaste do aço perlítico. No entanto, nenhuma tentativa foi feita durante
esse estudo para investigar o acúmulo de deformação ou o comportamento de endurecimento
por deformação com o número de ciclos de deslizamento.
Como os aços bainíticos podem apresentar maior dureza que a perlita, muitos estudos
examinaram a resistência ao desgaste desses aços. Clayton et al. (1993) revisaram a literatura
sobre o desgaste em aços bainíticos. A maioria dos estudos de desgaste por
rolamento/deslizamento em laboratório indicou que, para uma dada dureza, as microestruturas
bainíticas são inferiores às perlíticas. No entanto, como Clayton et al. (1993) aponta, o
desempenho relativo de desgaste pode variar com o tipo de ensaio, e poucos estudos
caracterizaram adequadamente a estrutura bainítica. Este último ponto é importante já que o
termo "bainita" abrange um número de diferentes microestruturas, desde a bainita superior e
inferior clássicas até as estruturas livres de carboneto encontradas nos aços de baixo carbono.
Os resultados sobre desgaste em trilhos bainíticos são limitados e não apresentam um consenso.
Heller e Schweitzer (1982) relataram resultados para trilhos de 0,07%C (270-345HB) e 0,3%C
(390-460HB) instalados em uma curva de 300m de raio, com tráfego de carga de 340kN
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viajando a 45km/h. Eles concluíram que os trilhos de aços bainíticos se desgastavam mais
rápido que os trilhos perlíticos de mesma dureza. De Boer et al. (1995) relataram resultados de
trilhos de aços bainíticos de 0,4%C instalados em uma curva de 300m de raio em uma linha de
minérios de ferro norueguesa. Os trilhos bainíticos tinham uma dureza de 415HB e duraram
cerca de 50% a mais que os trilhos perlíticos de 360HB. A British Rail instalou trilhos de aços
bainíticos de 0,1%C em uma curva leve normalmente usada para tráfego de passageiros. Os
trilhos bainíticos tinham uma dureza de 320-325HB. Medições de desgaste indicaram que o aço
bainítico tinha desempenho inferior ao aço perlítico de cerca de 280HB. Trabalhos realizados
no Japão (YOKOWAMA et al., 2000) também examinaram o desempenho de trilhos de aço
bainítico. Portanto, há algumas evidências de que aços bainíticos têm o potencial para um bom
desempenho em desgaste, mas as características microestruturais e as propriedades do material
que controlam o desgaste e a FCR não são ainda bem conhecidas.
De forma geral, os trilhos de aços bainíticos podem ser fabricados de forma simples e sem
tratamentos térmicos complexos, para apresentar dureza acima da atualmente alcançável com
trilhos perlíticos convencionais. A resistência à fratura dos trilhos de aços bainíticos é maior
que a dos trilhos de aços perlíticos, permitindo que trilhos bainíticos sustentem trincas por mais
tempo antes que ocorra uma fratura catastrófica. Isso potencialmente permite que haja mais
tempo para que defeitos sejam encontrados pela inspeção antes que eles possam causar a fratura
do trilho, assumindo que as taxas de crescimento de trinca nos aços bainíticos sejam similares
àquelas dos aços perlíticos (SAWLEY e KRISTAN, 2003).
Hernández et al. (2007) comparam os resultados de ensaios de desgaste em discos com
resultados de desgaste em campo e concluíram que eles estão de acordo, validando-a. Ao
avaliarem aços perlíticos e bainíticos, os autores afirmam que como todas gerações de trilhos
premium avaliados possuem microestrutura perlítica, pode-se dizer que o maior desempenho
de desgaste da última geração de trilhos premium é atribuído à sua maior dureza. O menor
desempenho de desgaste do trilho de aço bainítico é devido à sua baixa capacidade de
endurecimento no trabalho.
O comportamento de desgaste de um componente depende das propriedades do material e das
condições de operação. Não obstante os esforços para superar a abordagem fenomenológica e
desenvolver uma avaliação teórica abrangente dos mecanismos de desgaste, sua compreensão
física está, no entanto, longe de uma descrição matemática da taxa de dano.e
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo serão apresentados o material e os procedimentos experimentais propostos para
o desenvolvimento deste trabalho.

4.1. Material
O material avaliado neste trabalho é um aço aplicado na fabricação de trilho ferroviário tipo
TR45 (44,64 kg/m) produzido por fabricante de procedência australiana e doado ao Laboratório
de Ensaios Mecânicos DEMET/UFOP para produção deste trabalho. Na Figura 4.1, apresentase uma representação esquemática do trilho TR45, com suas respectivas dimensões em mm,
segundo a Norma AREMA (2013).

Figura 4. 1 - Perfil do trilho TR45, dimensões em milímetros (AREMA, 2013).
O aço é identificado como Aço Nb-V devido à presença expressiva desses microligantes na sua
composição química (Nb + V ≈ 0,1%) quando comparada a de outros aços eutetóides de mesma
aplicação (MOREIRA, 2015; VIANA, 2015; PORCARO, 2019).
O material foi fornecido pela Empresa OneSteel, na forma de segmentos de boletos de trilhos
novos de 1m de comprimento e cortados em barras de 500mm a fim de facilitar seu manuseio
e transporte, como apresentado na Figura 4.2.
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Figura 4. 2 - Segmentos de trilhos recebidos no Laboratório de Ensaios Mecânicos do
DEMET/UFOP.

4.2. Procedimentos Experimentais
A seguir, serão apresentados os procedimentos experimentais propostos para realização deste
trabalho. No organograma da Figura 4.3 é apresentado como o trabalho foi desenvolvido,
mostrando três etapas principais. Estudo do material em estado de entrega, composto por análise
química, caracterização metalográfica e de propriedades mecânicas. Planejamento, a fim de se
propor ciclos térmicos com o objetivo de se alcançar as microestruturas desejadas, por meio de
realização de simulação computacional, dilatometria e estudo de cinética. E por fim, a
realização dos tratamentos térmicos propostos, seguidos de caracterização microestrutural e de
propriedades mecânicas e dos estudos de fadiga e de desgaste.

(a)
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(b)

(c)
Figura 4. 3 – Organograma apresentando a organização do trabalho para as etapas de
(a) caracterização do material em estado de entrega, (b) planejamento dos ciclos térmicos e
(c) realização dos tratamentos térmicos seguidos da caracterização do material e dos estudos
de fadiga e desgaste.
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4.2.1 Caracterização do material no estado de entrega
4.2.1.1. Análise química
A análise química do aço foi realizada em um espectrômetro de emissão óptica Foundry –
Master Xpert - Oxford Instruments do Laboratório de Fundição DEMET/Escola de
Minas/UFOP. Esse equipamento permite fazer análises rápidas e simultâneas de diversos
elementos. Foram realizadas três análises e os resultados correspondem a uma média das
mesmas.
4.2.1.2. Análise microestrutural
A extração dos corpos de prova para as análises microestruturais do Aço Nb-V em estado de
entrega foi realizada como ilustrado na Figura 4.4, a partir da seção transversal em relação à
direção de laminação do trilho. A região selecionada representa a região central do boleto,
evitando a região superficial possivelmente tratada termicamente.

Figura 4. 4 - Localização de retirada dos corpos de prova para análise microestrutural, a
região sombreada representa a superfície analisada.
4.2.1.2.1.

Metalografia

Amostras para análise microestrutural foram preparadas obedecendo-se especificações de
norma, ASTM E3 (2017), aplicável para preparação metalográfica de aços. As amostras foram
desbastadas e lixadas em uma sequência de lixas de carboneto de silício até uma gramatura de
1200mesh. Em seguida, polidas com solução aquosa de alumina de 1m e em pasta de diamante
até a eliminação dos riscos da superfície. O ataque químico foi realizado com reativo Nital 2%.
A preparação das amostras foi realizada no Laboratório de Tratamentos Térmicos e
Microscopia Óptica LTM/DEMET/Escola de Minas/UFOP.
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As amostras foram analisadas em microscópio óptico Leica DMRX do Laboratório de Ensaios
Mecânicos DEMET/Escola de Minas/UFOP para obtenção de imagens com aumentos de 50X
até 1000X por meio de uma câmera da marca JVC acoplada ao microscópio. Para a análise
qualitativa de inclusões, observaram-se os corpos de prova sem ataque químico.
Foi também utilizada microscopia eletrônica de varredura. As análises foram realizadas, nas
mesmas amostras utilizadas para microscopia óptica, em um microscópio eletrônico de
varredura Tescan Vega3 do Laboratório NanoLab REDEMAT/UFOP. A técnica utilizada foi a
de elétrons secundários, responsáveis pelo contraste topográfico da imagem gerada, o que
permitiu melhor revelação dos contornos do constituinte presente na amostra.
Foram, também, obtidas imagens de microscopia de força atômica, realizadas nas mesmas
amostras já apresentadas, em um microscópio de força atômica XE7 - Park Systems, do Centro
de Microscopia do Instituto Federal de Minas Gerais/Campus Ouro Preto - MG
4.2.1.2.2.

Determinação do tamanho da colônia de perlita

A determinação do tamanho das colônias de perlita (d) foi efetuada utilizando uma técnica de
ataque térmico em um forno de atmosfera controlada do Laboratório de Tratamentos Térmicos
e Microscopia Óptica LTM/DEMET/Escola de Minas/UFOP, como ilustrado na Figura 4.5,
onde cada amostra permanece dentro no forno por aproximadamente 15 minutos até atingir uma
temperatura de 700ºC e posteriormente por um tempo entre 15 e 20 minutos, nesta temperatura,
para realização do ataque térmico, evitando a austenitização do material.

Figura 4. 5 - Forno de atmosfera controlada do Laboratório de Tratamentos Térmicos
DEMET/Escola de Minas/UFOP.
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Essa técnica se baseia no fato de que a atmosfera dentro do forno, com baixa pressão parcial de
oxigênio, oxida preferencialmente os contornos das colônias de perlita, revelando as colônias
da estrutura. As amostras foram então analisadas em microscópio óptico e os tamanhos médios
das colônias de perlita foram medidos segundo o método dos interceptos de acordo com a
Norma ASTM E112 (2014).
4.2.1.2.3. Determinação do espaçamento interlamelar
Para a determinação dos espaçamentos interlamelares (), partiu-se do pressuposto que a
variação de espaçamento lamelar da cementita entre as diferentes colônias, observadas nas
imagens obtidas por MEV, é devido, em parte, às diferenças de ângulos que as lamelas fazem
com o plano de polimento, e em parte ao fato da perlita ter se formado dentro de uma faixa de
temperatura. Assumindo que todas as colônias de perlita foram formadas aproximadamente à
mesma temperatura e que tenham, portanto, o mesmo espaçamento interlamelar, aquelas
colônias com lamelas perpendiculares ao plano de polimento apresentariam o espaçamento em
verdadeira grandeza ou o menor espaçamento das lamelas de ferrita e cementita (KRAUSS,
1980).
De acordo com Gomes et al. (1997); Limberger (2000); Moreira (2015) e Silva (1995),
observando-se uma amostra plana, atacada metalograficamente em um microscópio eletrônico
de varredura, é possível medir o espaçamento interlamelar em verdadeira grandeza procurandose aquelas regiões de menores espaçamentos e desprezando-se as demais para a obtenção da
amostragem.
As medidas dos espaçamentos interlamelares, realizadas sobre as imagens com auxílio de uma
régua virtual, foram obtidas segundo a Equação 4.1.
𝜆=

𝑉𝐵 𝑥 𝑀𝐵
𝑀𝐿 𝑥 𝑁𝐿

(4.1)

Onde  é o valor do espaçamento interlamelar, VB é a medida da barra de controle em m, MB
é a medida, da barra, em mm na imagem, ML é a medida da linha traçada perpendicularmente
as lamelas na colônia de perlita em mm e NL é o número de lamelas de cementita contadas ao
longo da linha traçada, como esquematizado na Figura 4.6, para uma determinada colônia
selecionada. A fim de se confirmar o valor obtido para o espaçamento interlamelar da perlita
foi utilizada também uma técnica baseada em microscopia de força atômica (AFM).
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Nesse caso, as colônias de perlita aparentemente perpendiculares ao plano de corte também são
selecionadas para observação. As características topográficas reveladas nas imagens de AFM
mostram lamelas de cementita formando “colinas” ao lado de “vales” de ferrita. Uma linha de
teste perpendicular às lamelas é traçada sobre a imagem e o software de análise de imagem
acoplado ao microscópio fornece um perfil topográfico da microestrutura ao longo da linha de
teste. É possível medir distâncias entre os marcadores desenhados para essa linha, que fornece
a distância exata e o número de “colinas” ao longo do perfil e permite, então, a medição das
distâncias dos grupos de “n” lamelas, como apresentado na Figura 4.7. Para obtenção do valor
de espaçamento interlamelar médio, foram obtidas vinte imagens em um microscópio de
varredura por sonda, XE7 Atomic Force Microscope - Park Systems do Centro de Microscopia
do Instituto Federal de Minas Gerais/Campus Ouro Preto - MG

Figura 4. 6 – Esquema indicando os parâmetros medidos, em uma imagem obtida em
MEV, para obtenção do valor médio do espaçamento interlamelar.

(a)

(b)

Figura 4. 7 - a) Linha de teste traçada perpendicularmente às lamelas de perlita em uma
imagem obtida por AFM e b) perfil topográfico correspondente à região atravessada pela
linha de ensaio onde X(m) indica a distância entre os dois marcadores.
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4.2.1.3. Ensaios mecânicos convencionais
A metodologia que foi utilizada para obtenção das propriedades mecânicas convencionais do
aço (dureza e resistência mecânica à tração) é apresentada a seguir.
4.2.1.3.1.

Ensaio de dureza

O perfil de dureza Brinell do boleto do Aço Nb-V em estado de entrega, foi construído em
concordância com as Normas AREMA (2013) e ASTM E10 (2018), obedecendo a distância
mínima entre as indentações, como esquematizado na Figura 4.8, na seção transversal dos
boletos, em um durômetro universal Otto Wolpert-Werke do Laboratório de Ensaios Mecânicos
DEMET/Escola de Minas/UFOP em escala Brinell com esfera de 2,5mm de diâmetro, carga de
187,5kgf e tempo de penetração de 15 segundos. As indentações foram realizadas ao longo das
linhas 1, 2 e 3 e nos pontos 4 e 5, como esquematizado na Figura 4.9.

Figura 4. 8 - Posições das indentações segundo a Norma ASTM E10 (2018).

Figura 4. 9 - Posições das indentações de acordo com a Norma AREMA (2013).
Para construção do gráfico de dureza, foram obtidos os valores de dureza em
semicircunferências com raios distantes de 3mm entre si, como ilustrado esquematicamente na
Figura 4.10.
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Figura 4. 10 - Esquema para obtenção de valores de dureza em função da distância à
superfície do boleto de um trilho.
O valor de microdureza Vickers para o Aço Nb-V em estado de entrega corresponde a uma
média de 10 indentações realizadas em corpo de prova retirado no centro do boleto. As medidas
foram realizadas em um microdurômetro Pantec modelo HXD 1000TM do Laboratório de
Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica LTM/DEMET/Escola de Minas/UFOP com carga
de 200gf e tempo de penetração 5s.
4.2.1.3.2. Ensaio de tração
Objetivando-se a caracterização mecânica inicial do aço estudado foram realizados ensaios de
tração em uma máquina servo hidráulica MTS810 de 10 toneladas do Laboratório de Ensaios
Mecânicos DEMET/Escola de Minas/UFOP.
Os corpos de prova de tração foram retirados do boleto segundo o esquema da Figura 4.11 (três
corpos de prova de tração) e foram confeccionados e ensaiados de acordo com a Norma ASTM
E8M (2016). As dimensões dos corpos de prova de seção circular para tração longitudinal
encontram-se na Figura 4.12.

Figura 4. 11 - Posição de retirada dos corpos de prova para ensaio de tração.
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Figura 4. 12 - Representação esquemática dos corpos de prova para ensaio de tração e suas
dimensões em mm, segundo a Norma ASTM E 466 (2015).
Além da construção da curva “tensão-deformação” e da obtenção dos valores de tensão limite
de escoamento, tensão limite de resistência e deformação total, realizadas de acordo com a
Norma ASTM E8 (2016), o tratamento dos dados fornecidos pelo ensaio de tração também
permitiu calcular os valores dos coeficientes de encruamento (n) e de resistência (K).
A Equação de Hollomon (Equação 4.2) descreve um comportamento elasto-plástico da curva
de escoamento na região de deformação plástica uniforme.
𝜎 = 𝐾𝜀 𝑛

(4.2)

Os valores de K e n são obtidos, primeiramente, transformando-se os valores de tensão e
deformação de engenharia em valores de tensão e deformação reais, para valores de tensão
maiores que o limite de escoamento e menores que o limite de resistência. Posteriormente, um
gráfico com eixos logarítmicos de tensão real (r) pela deformação real (r), resulta numa linha
reta se a Equação 4.2 for satisfeita, de forma que n é o coeficiente angular e lnK é o coeficiente
linear da Equação 4.3.
𝑙𝑛𝜎𝑟 = 𝑙𝑛𝐾 + 𝑛. 𝑙𝑛𝜀𝑟

(4.3)

4.2.1.4. Ensaio de nucleação de trinca por fadiga no estado de entrega
Os ensaios de nucleação de trinca por fadiga foram realizados em uma máquina servo hidráulica
MTS810 de 10 toneladas do Laboratório de Ensaios Mecânicos DEMET/Escola de
Minas/UFOP.
Os corpos de prova foram retirados do boleto também segundo o esquema da Figura 4.11 e
foram confeccionados e ensaiados de acordo com a Norma ASTM E 466 (2015). As dimensões
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dos corpos de prova de seção circular foram as mesmas que as apresentadas na Figura 4.12. A
Norma ASTM E 466 (2015) recomenda que o diâmetro útil do corpo de prova varie entre 5,0 e
25,0mm; foi estipulado 6,0mm, valor dentro do recomentado. Todas as outras dimensões do
corpo de prova são função do diâmetro escolhido. Neste trabalho, estas outras dimensões foram
estipuladas dentro dos parâmetros da referida norma, levando em consideração somente que,
aquelas dimensões que influenciam no comprimento total do corpo de prova foram selecionadas
como sendo as menores possíveis para evitar gastos desnecessários com o material.
Os ensaios de nucleação de trinca por fadiga foram conduzidos com controle de tensão obtendose curvas S-N ou de Wöhler, nas regiões de fadiga de baixo ciclo e fadiga de alto ciclo. As
tensões máximas para realização dos ensaios de fadiga, foram inicialmente definidas como 90%
do limite de resistência à tração do material e foi reduzida em 10% para cada novo conjunto de
ensaios até um número de ciclos da ordem de 10 6, quando os ensaios foram interrompidos. A
execução desse ensaio foi realizada com frequência, f, igual a 30Hz, razão entre tensões, R,
igual a 0,1 e em temperatura ambiente. O número de corpos de prova para cada nível de tensão
aplicada foi igual a três.
4.2.1.5. Fractografia
Foram realizadas análises das superfícies de fraturas nos corpos de prova dos ensaios de tração
e fadiga, em microscópio eletrônico de varredura Tescan Vega3 do Laboratório NanoLab
REDEMAT/UFOP. Esta análise foi realizada para a identificação e confirmação dos
mecanismos de fratura presentes no material.
4.2.1.6. Ensaios de desgaste
Uma vez que o desgaste superficial dos trilhos é um fator determinante para sua vida em serviço,
foram realizados ensaios de desgaste em pequenos tabletes (25x25x0,5mm) fabricados com o
Aço Nb-V. Para a execução deste ensaio foi utilizada a máquina de desgaste do Laboratório de
Fundição do DEMET/EM/UFOP, Figura 4.13. O ensaio de desgaste foi do tipo
microabrasivo/esfera sobre placa.
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Figura 4. 13 – Máquina utilizada para realização dos ensaios de desgaste do Laboratório de
Fundição do DEMET/EM/UFOP.
No ensaio, a esfera de aço é presa entre eixos coaxiais e verticalmente em um braço articulado
e é carregada contra a bola por um peso morto pendurado em um braço de alavanca. A
suspensão abrasiva, contendo partículas de carboneto de silício suspensas em água destilada é
agitada continuamente para evitar a sedimentação de partículas, e é fornecido intermitentemente
como gotas à interface de contato entre a amostra e a esfera, de modo que a zona de contato é
mantida em uma pequena poça de suspensão abrasiva, como ilustra a Figura 4.14. As amostras
submetidas ao ensaio de desgaste microabrasivo têm as superfícies preparadas de acordo com
os mesmos procedimentos para preparação metalográfica, até o polimento com alumina 1µm e
com pasta de diamante 1µm para obtenção de uma superfície espelhada.

Figura 4. 14 – Esquema para o ensaio de desgaste microabrasivo por esfera rotativa
(ARRUDA et al., 2019).
Os parâmetros para os ensaios de desgaste abrasivo foram:
- Carga aplicada: FN: 1,0N
- Velocidade de rotação da esfera: 100rpm
- Distância de rodagem, S: 180m
- Material da esfera: Aço AISI 52100
- Diâmetro da esfera: 25mm
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- Abrasivo: carboneto de silício F1200
- Concentração da suspensão abrasiva: 200g/l
Por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram feitas as medições dos diâmetros
das calotas resultantes do ensaio de desgaste e a caracterização das superfícies de desgaste das
amostras para determinação dos mecanismos de desgaste atuantes. A partir dos valores dos
diâmetros das calotas, foi possível calcular o coeficiente de desgaste, k, por meio da Equação
4.4, o qual corresponde ao volume de material removido durante o ensaio microabrasivo contra
corpo esférico.
𝜋𝑑𝑐4
𝑘=
[𝑚3 /𝑁𝑚]
64𝑅𝐹𝑁 𝑆

(4.4)

Sendo, dc = diâmetro da calota esférica resultante; R = raio da esfera; FN = força normal; S =
distância de rodagem.

4.2.2. Planejamento
A composição química exerce forte influência sobre as temperaturas críticas e a cinética de
transformação de fases nos aços, pois é uma das variáveis que controla as fases presentes e sua
evolução durante as transformações. Além da composição química, a transformação de fase
também é sensível aos aspectos microestruturais (LIANG et al., 2103; RAY, 2017).
A perlita é um constituinte formado durante a decomposição eutetóide da austenita pelo
crescimento cooperativo de ferrita e cementita. As propriedades mecânicas de todos os aços
perlíticos são controladas pelas microestruturas desenvolvidas durante o processamento,
especialmente o espaçamento interlamelar, o tamanho das colônias e o tamanho do grão
austenítico. A bainita é um constituinte dos aços que se forma quando a austenita se decompõe em
temperaturas acima da temperatura de transformação martensítica, mas abaixo daquela em que a
perlita é formada. A microestrutura do aço bainítico é mais complexa do que a de aço perlítico e é
muito dependente das condições de composição química e de processamento do aço.

Como as morfologias da perlita e da bainita são determinadas pela evolução da transformação
da decomposição da austenita durante o processo de produção, o conhecimento e o controle da
cinética dessas transformações são de grande importância para a produção de aços ferroviários
de alto desempenho, uma vez que o prolongamento da vida dos trilhos ferroviários dependem
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de vários fatores, entre eles o desenvolvimento de trilhos com tratamento superficial dos
boletos.
Com o objetivo de explorar a presença de Nb e de V na composição química desse aço
específico, este estudo foi proposto para entender o efeito desses microligantes presentes na
austenita antes da transformação da fase, tanto como carbonetos precipitados quanto como
dissolvidos. Este estudo consistiu em aplicar a técnica dilatométrica, simulando fisicamente a
decomposição da austenita sob resfriamento contínuo e em isotermas, considerando amostras
austenitizadas em duas temperaturas diferentes; a 900°C, uma temperatura de austenitização
comumente usada para aços eutetóides e em que se sabe que os carbonetos de nióbio e vanádio
são estáveis e uma segunda temperatura (definida por

revisão da literatura, simulação

computacional, e avaliação de tamanho de grão austenítico) a qual é conhecida por dissolver
carbonetos de nióbio e vanádio, e portanto, mantendo esses microligantes em solução sólida na
austenita. Pode-se, a partir daí, verificar se a precipitação no resfriamento subsequente teria
uma influência significativa nos diagramas de transformação e na microestrutura final.
4.2.2.1. Simulação computacional
Entende-se que é possível explorar a presença de Nb e V no Aço Nb-V estudado,
compreendendo a sua contribuição para refino da estrutura da perlita e para obtenção de
microestrutura bainítica em aço com alto teor de carbono.
Para a obtenção do valor da nova temperatura de austenitização (Tdis) foi realizada uma
simulação computacional (calculando as temperaturas críticas de transformação de fases no
equilíbrio, incluindo a temperatura de dissolução (Tdis) de precipitados de Nb e V), no
equilíbrio, para o aço estudado, permitindo uma extrapolação para esse valor fora do equilíbrio.
O software utilizado para esse fim foi o MatCalc 6.02. O MatCalc foi desenvolvido com as
bases de dados termodinâmicas ‘mc_fe’, ‘mc_steel’ e ‘mc_sample_fe’ para ligas ferrosas. Uma
revisão das referências dos bancos de dados revela que a descrição do sistema Fe-Nb-C em
‘mc_sample_fe’, que foi utilizada neste trabalho, foi desenvolvida com base na avaliação de
Lee (2001).
4.2.2.2. Dilatometria
Os ensaios dilatométricos foram realizados com objetivos distintos: determinar os diagramas
de transformação sob resfriamento contínuo (TRC e TRC-II) do aço, determinar os diagramas
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de transformação isotérmica do aço (TTT e TTT-II), avaliar a influência do tamanho de grão
austenítico (TGA) nas transformações de fases e determinar as energias de ativação da
decomposição isotérmica da austenita em bainita (Q*0,5) a partir de amostras austenitizadas a
duas temperaturas distintas, 900°C e Tdis.
A construção de duas curvas TRC e de duas curvas TTT, para uma temperatura de
austenitização comum para aços eutetóides e para uma acima dessa temperatura foi realizada
no intuito de garantir que na primeira situação o Nb e o V se encontram precipitados e na
segunda situação o Nb e o V presentes no aço estejam solubilizados na austenita. Este estudo
permitiu uma avaliação da influência desses microligantes nas características microestruturais
do aço.
4.2.2.2.1. Ciclos térmicos
A dilatação das amostras em função da temperatura e do tempo foi determinada usando um
dilatômetro L78 RITA - Linseis Messgeräte do Laboratório de Tratamentos Térmicos e
Microscopia Óptica LTM/DEMET/Escola de Minas/UFOP, no qual termopares do tipo K ou
de platina são soldados por pontos em cada amostra. As amostras cilíndricas para dilatometria
são fabricadas com 10,0mm de comprimento e 3,0mm de diâmetro. Para obtenção das curvas,
os corpos de prova foram, inicialmente, austenitizados a 900ºC a uma taxa de aquecimento
constante de 3ºC/s e mantidos por 60s, em seguida, refrigerados com gás hélio analítico 5.0,
aplicando-se oito taxas de resfriamento diferentes para determinação experimental do diagrama
TRC.
Para a determinação do diagrama TTT, os corpos de prova foram austenitizados na mesma
condição, porém resfriados a uma taxa de 200°C/s até dez diferentes isotermas e mantidos por
tempo suficiente para que a transformação de decomposição da austenita ocorresse.
Os ciclos térmicos propostos para a construção dos diagramas TRC e TRC-II são apresentados
na Figura 4.15 na qual pode-se perceber as temperaturas de austenitização, a taxa de
aquecimento, o tempo de encharque e as diferentes taxas de resfriamento contínuo sugeridas
para construção dos diagramas TRC. Os ciclos térmicos propostos para construção dos
diagramas TTT e TTT-II foram esquematizados conforme a Figura 4.16, onde se observa as
temperaturas de austenitização, a taxa de aquecimento, o tempo de encharque e o resfriamento
até os diferentes patamares de temperatura desejados (isotermas de 700°C, 675°C, 650°C,
600°C, 550°C, 500°C, 450°C, 400°C, 350°C e 300°C).
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(a)

(b)

Figura 4. 15 - Ciclos térmicos propostos para ensaios de dilatometria para construção das
curvas (a) TRC, com austenitização a 900°C e (b) TRC-II com austenitização a Tdis.

(a)

(b)

Figura 4. 16 - Ciclos térmicos propostos para ensaios de dilatometria para construção das
curvas (a) TTT, com austenitização a 900°C e (b) TTT-II com austenitização a Tdis.
Para uma análise completa dos resultados obtidos nos ensaios dilatométricos, algumas amostras
de Aço Nb-V, para taxas de resfriamento e isotermas específicas, para amostras ensaiadas nas
duas temperaturas de austenitização, foram caracterizadas microestruturalmente por MEV e
avaliadas por microdureza Vickers em um microdurômetro Pantec modelo HXD 1000TM do
Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica LTM/DEMET/Escola de
Minas/UFOP com carga de 200gf e tempo de penetração 5s.
4.2.2.2.2. Determinação das temperaturas críticas, tempos de início e final de transformação
e construção dos diagramas TRC e TTT
Após a realização dos ciclos térmicos para obtenção do diagrama TRC, as temperaturas críticas
Ac1 e Ac3 foram determinadas para a taxa de aquecimento de 3°C/s, utilizando,
concomitantemente, os métodos da derivada e do desvio mínimo. Esses métodos permitem a
determinação das temperaturas críticas da seguinte maneira: Ac1 é a temperatura na qual a
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expansão térmica linear começa a se desviar da linearidade e Ac3 é determinado pela
extrapolação da parte linear da curva após a transformação. A Figura 4.17a ilustra um exemplo
da determinação das temperaturas críticas para o aquecimento de uma amostra até a temperatura
de austenitização de 900°C. A Figura 4.17b ilustra um exemplo da determinação das
temperaturas críticas em uma amostra resfriada a uma taxa de 10°C/s a partir da temperatura de
900°C. O método da curva diferencial foi utilizado para todas as temperaturas críticas no
processo de resfriamento, porque a quantidade de austenita transformada em produtos
difusionais é muito pequena, com apenas um pequeno desvio na curva dilatométrica. No
processo de resfriamento, Ar3 é a temperatura do início e Ar1 é a temperatura final da
decomposição da austenita.

(a)

(b)
Figura 4. 17 - Exemplos de determinação das temperaturas críticas para a construção
do diagrama de CCT, (a) no aquecimento e (b) no resfriamento.
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Para ensaios dilatométricos em condições isotérmicas, o tempo de início da transformação é
determinado pelo ponto mínimo da curva ε x t. Como consequência, ao derivar essa curva, esse
ponto terá derivada nula. O tempo final da transformação é determinado pelo ponto em que a
curva ε x t se torna constante e, consequentemente, a derivada desse ponto também será igual a
zero. A Figura 4.18 exemplifica a determinação dos tempos de início e final de transformação.
Repetindo esse procedimento para as diferentes isotermas, coleta-se uma série de tempos de
início e fim de transformação para as várias temperaturas. O diagrama temperatura-tempo pode
ser então construído.

Figura 4. 18 - Exemplo da determinação dos tempos de início e final da transformação
para a construção do diagrama TTT.
4.2.2.2.3.

Crescimento de grão austenítico

Para avaliar o efeito do TGA nas características microestruturais do Aço Nb-V, amostras de
dilatometria foram aquecidas no dilatômetro L78 RITA - Linseis Messgeräte do Laboratório de
Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica LTM/DEMET/Escola de Minas/UFOP a uma taxa
de 3°C/s até atingir temperaturas na faixa entre 900°C e 1300°C, e depois resfriadas sob gás
hélio a uma taxa de 100°C/s até a temperatura ambiente, a fim de “congelar” a microestrutura.
As amostras foram preparadas metalograficamente e atacadas com o reativo Teepol e a
microestrutura revelada foi avaliada no software LAZ, Leica versão 4.6, para determinar o
tamanho médio dos grãos de austenita, segundo a Norma ASTM E1382 (2015).
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4.2.2.2.4.

Cinética de decomposição da austenita em bainita

Foi realizado um estudo da cinética de decomposição da austenita em bainita em condições
Isotérmicas. Caballero et al. (2004) avaliaram a dependência da temperatura de transformação
isotérmica e da taxa de transformação bainítica, mostrando que existe uma energia de ativação
global que pode ser calculada por meio da Equação 4.5.
𝑄𝜉∗ = 𝑅[

𝜕 ln 𝑡
]
𝜕 (1⁄𝑇) 𝜉

(4.5)

na qual, t é o tempo para alcançar uma determinada fração transformada 𝝃, T é a temperatura
de retenção isotérmica e R é a constante universal dos gases. O termo 𝝃 é geralmente tomado
como 0,5 na maioria das publicações, ou seja, calcula-se a energia de ativação considerando-se
a evolução da transformação até 50% de austenita decomposta. A equação convencional de
Avrami é geralmente usada para descrever a cinética global de transformação sob condições
isotérmicas, o que permite, por meio da aplicação da regra da alavanca na curva que fornece a
relação entre dilatação e tempo, obtida no ensaio de dilatometria, determinar a fração de bainita
formada, como exemplificado na Figura 4.19.

Figura 4. 19 - Exemplo da regra da alavanca aplicada para determinar a fração transformada
de austenita em bainita após 1250 segundos a 300°C.
Assim, para cada instante de tempo, calcula-se a fração de bainita por meio da Equação 4.6.
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𝑓=

𝜀𝑀á𝑥 − 𝜀𝑀é𝑑𝑖𝑎
𝜀𝑀á𝑥 − 𝜀𝑀𝑖𝑛

(4.6)

Onde f é a fração de bainita transformada, para um determinado tempo, Máx, Média e Min são as
deformações máximas, média para um determinado tempo e mínima, obtidas na curva  x t.
Em posse das frações transformadas, é possível gerar curvas que fornecem a relação entre a
fração de fase transformada e o tempo. Para determinar a energia de ativação global (Q*0,5) da
transformação bainítica, é preciso definir o tempo necessário para se formar 50% da nova fase
(t0,5), como exemplificado na Figura 4.20.

Figura 4. 20 - Exemplo da curva de fração de fase transformada versus Tempo para isoterma
de 300°C, com ênfase na determinação o tempo necessário para se formar 50% da nova fase.
De posse desses dados, pode-se realizar a regressão linear dos pontos que fornecem a relação
entre o logaritmo do tempo (ln t0,5) e o inverso da temperatura de transformação isotérmica em
escala absoluta (1/T), e assim, obter o valor do coeficiente angular (B), como na Figura 4.21. A
energia de ativação é calculada a partir da Equação 4.7, na qual o coeficiente angular (B) é
multiplicado pela constante universal dos gases (R). As temperaturas utilizadas para
determinação da energia de ativação global da transformação bainítica, são temperaturas
determinadas como estando abaixo da temperatura de início de formação bainítica (Bs).
𝑄0,5 = 𝑅. 𝐵

(4.7)
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Figura 4. 21 - Exemplo de regressão linear de (ln t0,5) versus (1/T) e a determinação do valor
angular do coeficiente (B).
Com intuito de avaliar alguns modelos propostos na literatura, para determinação da BS em aços
eutetóides, foram utilizadas as Equações 4.8 a 4.12, apresentadas na Tabela IV.1. As
temperaturas de início de formação bainítica fornecidas pelas equações empíricas foram
comparadas com os resultados obtidos experimentalmente.
Tabela IV. 1 - Equações empíricas para prever a temperatura de BS de aços ligados.
Nome
Equação 4.8
Equação 4.8
Equação 4.10
Equação 4.11
Equação 4.12

Equação
Bs (°C) = 830 – 270C – 90Mn – 37Ni – 70Cr – 83Mo
Bs (°C) = 656 – 57,7C – 75Si – 35Mn – 15,3Ni – 34Cr –
41,2Mo
Bs (°C) = 711 – 361,9C + 261,9C2 – 28,3Mn + 43,7Si
Bs (°C) = 745 – 110C – 59Mn – 39Ni – 68Cr – 106Mo
+17Mn.Ni + 6Cr2 + 29Mo2
Bs (°C) = 839 – 270[1 – exp(–1,33C)] – 86Mn – 23Si –
67Cr – 33Ni – 75Mo

Referência
STEVENS et al., 1956
KIRKALDY et al.,
1984
LEE et al., 1999
LEE et al., 2002
BOHEMEN
2012

et

al.,

4.2.3. Tratamentos térmicos
4.2.3.1. Tratamento térmico de refino da perlita
Em posse dos diagramas TRC e TTT do Aço Nb-V, obtidos pelo ensaio de dilatometria, é
possível propor tratamentos térmicos para obtenção de diferentes estruturas para esse mesmo
material.
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Com o intuito de se compreender o papel da presença no Nb e do V no aço eutetóide,
concomitantemente ao papel do crescimento do grão austenítico, propôs-se avaliar a influência
do Nb e do V (em solução sólida e também na forma de precipitados) e do tamanho de grão
austenítico na estrutura perlítica, por meio da realização de tratamento térmico de Refino da
Perlita, com duas diferentes temperaturas de austenitização do material (900°C e Tdis). Os
corpos de prova foram aquecidos durante 8 minutos em um forno Analógica modelo AN1408W64 (Figura 4.22) tanto para os ensaios das amostras austenitizadas na temperatura de 900°C,
quanto na Tdis, foram retirados do forno e posteriormente resfriados ao ar forçado por 10
segundos e resfriados continuamente ao ar calmo até a temperatura ambiente. Esse tratamento
térmico foi realizado no Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica
LTM/DEMET/Escola de Minas/UFOP, nos corpos de prova de tração, fadiga e desgaste.

Figura 4. 22 – Forno Analógica modelo AN1408-W64 do Laboratório de Tratamentos
Térmicos DEMET/Escola de Minas/UFOP.
4.2.3.2. Tratamento térmico de austêmpera
Avaliou-se, também, a influência do Nb e do V (em solução sólida e também na forma de
precipitados) concomitantemente ao papel do crescimento do grão austenítico na estrutura
bainitica por meio da realização de tratamento térmico de Austêmpera, com duas diferentes
temperaturas de austenitização do material (900°C e Tdis). Para tanto, foram propostos dois
ciclos térmicos como apresentados na Figura 4.23.
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(a)

(b)

Figura 4. 23 – Esquema para os tratamentos térmicos de austêmpera propostos para o Aço
Nb-V a) com temperatura de austenitização igual a 900°C e b) com temperatura de
austenitização superior à 900°C, obtida por simulação e ensaios preliminares.
Os tratamentos térmicos foram também realizados em fornos do Laboratório de Tratamentos
Térmicos e Microscopia Óptica LTM/DEMET/Escola de Minas/UFOP em corpos de prova de
tração, fadiga e desgaste. Os corpos de prova foram aquecidos durante 8 minutos, tempo
calculado em função da dimensão dos corpos de prova, para garantir o encharque e a
homogeneização da austenita nas temperaturas de 900°C e Tdis. Foram retirados do forno e
posteriormente mantidos em banho de sal Tecfar TEC-140 a temperatura isotérmica definida
por ensaio de dilatometria (Tiso), por tempo suficiente para garantir que se atingiu o tempo final
da transformação.
4.2.3.3. Análises posteriores aos tratamentos térmicos
4.2.3.3.1. Análise microestrutural
Os corpos de prova utilizados para as análises microestruturais realizadas após os tratamentos
térmicos de Refino da Perlita foram extraídos das seções transversais das regiões úteis dos
corpos de prova de tração tratados a 900°C e a Tdis. As amostras foram preparadas e analisadas
como apresentado no item 4.2.1.2.1. Foi realizada a determinação do tamanho de colônia de
perlita e do espaçamento interlamelar como descrito previamente nos itens 4.2.1.2.2 e 4.2.1.2.3.
Os corpos de prova utilizados para as análises microestruturais realizadas após os tratamentos
térmicos de Austêmpera foram extraídos das seções transversais das regiões úteis dos corpos
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de prova de tração tratados a 900°C e a Tdis. As amostras foram preparadas e analisadas também
como apresentado no item 4.2.1.2.1. Foi realizada, ainda, a determinação da espessura das
placas de bainita (). Esse valor foi estimado, como descrito por Caballero et al. (2004).
Utilizando-se o software Image J, foram tratadas imagens provenientes das análises em
microscópio eletrônico de varredura. Foram realizadas medidas, em 20 campos, dos valores do
intercepto linear (LT) na direção perpendicular ao comprimento das placas e o valor de  foi
obtido por meio da medida do intercepto linear médio (𝐿̅ 𝑇 ), como descrito na Equação 4.13.
𝐿̅T = πω/2

(4.13)

Para confirmação da ordem de grandeza dos valores obtidos para a espessuras das placas de
bainita medidas, foi utilizado o software MAP_NEURAL_BAINITEPLATE_ THICKNESS
(SINGH e BHADESHIA, 1998) disponibilizado pela Materials Algorithms Project Program
Library da Universidade de Cambrige.
Bhadeshia (2002) explica que uma análise quantitativa indicou que três fatores influenciam a
espessura das placas de bainita. Entre eles, a temperatura isotérmica de transformação, que tem
apenas um pequeno efeito sobre a espessura das placas de bainita; a energia livre de Gibbs para
transformação da austenita (força motriz); e, a resistência mecânica dos grãos austeníticos,
principal fator que influencia no refinamento da bainita. A relação entre a resistência mecânica
da austenita (, MPa), a temperatura de austenitização (T) e a composição química do aço é
equacionada pelo polinômio apresentado na Equação 4.14.
𝜎 𝛾 = [1 − 0,26 𝑥 10−2 𝑇𝑟 + 0,47 𝑥 10−5 𝑇𝑟2 − 0,326 𝑥 10−8 𝑇𝑟3 ] 𝑥 15,4(4,4 +
23𝑤𝐶 + 1,3𝑤𝑆𝑖 + 0,24𝑤𝐶𝑟 + 0,94𝑤𝑀𝑜 + 32𝑤𝑁 )

(4.14)

Onde, Tr = T – 25 e wi é a porcentagem em massa de cada elemento químico.
Em posse do valor da temperatura de austenitização e da composição química do aço é possível
calcular o valor da resistência mecânica da austenita. Valor que, juntamente com os valores da
isoterma de transformação e dos valores de ΔGγα (Bhadeshia (1982) mostra a relação dos
valores de ΔGγα obtidos para diferentes temperaturas de transformação da austenita em bainita),
alimentam o software para simulação da espessura da bainita transformada.
4.2.3.3.2. Ensaios mecânicos convencionais
4.2.3.3.2.1. Ensaio de dureza
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Os corpos de prova submetidos aos tratamentos térmicos de Refino da Perlita e de Austêmpera
foram avaliadas por microdureza Vickers em um microdurômetro Pantec modelo HXD
1000TM do Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica LTM/DEMET/Escola
de Minas/UFOP com carga de 200gf e tempo de penetração 5s, para confirmação das
microestruturas presentes após realização dos ciclos térmicos.
4.2.3.3.2.2. Ensaio de tração
O procedimento experimental para realização dos ensaios de tração dos corpos de prova após
realização dos tratamentos térmicos descritos anteriormente, foi realizado como apresentado no
item 4.2.1.3.2 para os corpos de prova ensaiados no estado de entrega.
4.2.3.3.3. Ensaio de nucleação de trinca por fadiga
O procedimento experimental para obtenção das curvas S-N dos corpos de prova de fadiga após
realização dos tratamentos térmicos descritos acima foi realizado como apresentado no item
4.2.1.4. para os corpos de prova ensaiados no estado de entrega.
4.2.3.3.4.

Fractografia

As análises fractográficas das superfícies dos corpos de prova dos ensaios de tração e fadiga
foram obtidas da mesma forma que descrito no item 4.2.1.5 para os corpos de prova ensaiados
no estado de entrega.
4.2.3.3.5. Ensaio de desgaste
O procedimento experimental para avaliação da resistência ao desgaste superficial dos corpos
de prova após realização dos tratamentos térmicos descritos anteriormente, foi realizado como
apresentado no item 4.2.1.6 para os corpos de prova ensaiados no estado de entrega.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos neste trabalho e uma discussão que teve
por objetivo principal caracterizar o aço do trilho em estado de entrega e comparar os resultados
obtidos após realizados os tratamentos térmicos de Refino da Perlita e Austêmpera e relacionar
suas características microestruturais com as propriedades mecânicas. Essa discussão foi
baseada nos resultados obtidos e em dados, publicados por outros autores, referentes ao assunto
investigado.

5.1. Análise Química
O resultado da análise química realizada na região do boleto do Aço Nb-V via espectrometria
de emissão óptica é apresentado na Tabela V.1. A composição química encontrada para o Aço
Nb-V apresenta valores dentro do especificado para as classes de trilho standard, segundo a
Norma AREMA (2013).
Tabela V. 1- Composição química (% em massa) do Aço Nb-V.
C
Mn
P
S
Si
Ni
Cr
V
Nb
Ti
0,768 1,039 0,008 0,0198 0,466 0,005 0,014 0,061 0,03 0,0009

É importante destacar que o Aço Nb-V é um aço eutetóide, alto carbono, com adição
significativa de Mn. Se comparada a composição química desse aço às composições químicas
dos aços perlíticos, de aplicação em trilhos ferroviários, apresentados na literatura (SINGH et
al., 2001; AGLAN e FATEH, 2007; MOREIRA, 2015; VIANA, 2015; PORCARO, 2019) os
teores de Nb e V presentes no Aço Nb-V são significativos.

5.2. Simulação Computacional
A composição química exerce forte influência sobre as temperaturas críticas e sobre a cinética
de transformação de fases nos aços, pois é uma das variáveis que controla as fases presentes e
sua evolução durante as transformações. Como não é possível isolar a variável ‘composição
química’ em avaliações experimentais, neste trabalho foi realizada uma simulação
computacional para definir, no equilíbrio, a temperatura de dissolução dos carbonetos de Nb e
V (Tdis) e a temperatura de austenitização (Ae1). A Figura 5.1 mostra as frações de cada fase em
função da temperatura, na faixa de 400°C a 1600°C. Para a composição química do aço
estudado, a simulação das fases em equilíbrio forneceu uma temperatura de dissolução dos
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carbonetos de Nb e V, Tdis igual a 1254°C, e a temperatura de equilíbrio de transformação de
fases ferrita/cementita em austenita, Ae1 igual a 715°C. Os valores encontrados por simulação
computacional para a temperatura de dissolução dos carbonetos de Nb e V por Ray (2017), em
um aço perlítico com 0,02% de Nb, foi igual 1213°C, e para a temperatura Ae1 foi igual a 719°C.
Coladas et al. (1977) determinaram experimentalmente a temperatura de dissolução dos
carbonetos de Nb em um aço eutetóide com 0,03% de Nb em sua composição química. O valor
encontrado por esses autores foi próximo a 1150°C.

Ae1 = 715°C

Tdis = 1254°C

Figura 5. 1 - Resultado da simulação computacional para o cálculo das frações de fase em
função da temperatura, no equilíbrio, destacando as temperaturas de austenitização e
dissolução do carboneto de Nb e V, software MatCalc 6.02.

5.3. Crescimento de Grão Austenítico
Para avaliar a influência da presença de Nb e V, presentes na composição química desse aço,
nas suas características microestruturais resultantes de diferentes tratamentos térmicos, é
necessário entender, concomitantemente, a influência do tamanho prévio dos grãos de austenita
(TGA) nessas mesmas características. Ao aquecer o material a uma temperatura em que os
carbonetos de nióbio e vanádio são dissolvidos, também é esperado um aumento no TGA, que
deve ser medido para posterior avaliação dos motivos das alterações microestruturais.
A temperatura de crescimento dos grãos austeníticos de aços microligados ao Nb foi
correlacionada com o tamanho e a fração de carbonetos de Nb precipitados dispersos na matriz
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por Coladas et al. (2010) e também foi avaliado neste trabalho. O tamanho de grão da austenita
aumenta exponencialmente com o aumento da temperatura nos aços em geral, no entanto, para
os aços microligados ao Nb, o crescimento de grãos ocorre em dois estágios: abaixo de uma
temperatura crítica, a mudança no tamanho dos grãos é muito pequena e a fração de partículas
de carbonetos é suficiente para impedir o crescimento; enquanto acima dessa temperatura, o
diâmetro do grão austenítico aumenta muito rapidamente com a temperatura, uma vez que o
número de partículas é insuficiente para impedir o crescimento dos grãos devido à coalescência
de alguns precipitados e à dissolução de outros. Assim, no estágio de crescimento rápido, a
formação de uma estrutura heterogênea de grãos austeníticos é observada.
Como apresentado na Figura 5.2, essa temperatura crítica avaliada foi igual a 1227°C,
confirmando a faixa de temperatura de dissolução dos carbonetos de Nb e V obtidas por meio
da simulação computacional. A partir dos resultados obtidos pela simulação da temperatura de
dissolução dos carbonetos de Nb e V, pelo estudo do crescimento de grão austenítico e pelos
valores encontrados na literatura, o valor de Tdis determinado para o aquecimento das amostras
no ensaio de dilatometria foi de 1300°C, para garantir a presença significativa de Nb e V em
solução sólida na austenita.

Tdis2 = 1227°C

Figura 5. 2 – Crescimento do grão austenítico em função da temperatura de austenitização
para o Aço Nb-V.
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5.4. Dilatometria
A partir da definição da temperatura de dissolução dos carbonetos de Nb e V, os corpos de
prova de dilatometria foram aquecidos a 900°C e a 1300°C, tanto para construção das curvas
TRC e TRC-II quanto para construção das curvas TTT e TTT-II. O dilatômetro L78 RITA Linseis Messgeräte do Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica
LTM/DEMET/Escola de Minas/UFOP tem capacidade de realizar ensaios até 1400°C. Para
temperaturas acima de 1200°C termopares de platina são soldados por pontos em cada amostra.
5.4.1. Transformação em resfriamento contínuo (TRC)
Por meio da análise das temperaturas críticas de transformação obtidas pelos tratamentos das
curvas dilatométricas, como descrito no item 4.2.2.2.2 foi possível determinar os diagramas
TRCs do aço estudado, tanto para temperatura de austenitização a 900°C quanto para a
temperatura de austenitização a 1300°C. A temperatura média Ac1 do Aço Nb-V, para uma taxa
de aquecimento de 3°C/s é igual a 745°C e a temperatura média Ac3 é igual a 809°C. A
temperatura Ac1 é superior à temperatura obtida pela simulação em equilíbrio, Ae1 em 30°C.
Os diagramas TRCs mostram que a mesma composição química de um aço pode produzir uma
grande variedade de condições microestruturais, desde microestruturas totalmente perlítica,
bainítica, martensítica ou a combinações das mesmas, que são alcançadas para diferentes taxas
de resfriamento. Portanto, o controle da taxa de resfriamento é importante e isso determina a
microestrutura final do material.
A Tabela V. 2 mostra a comparação das temperaturas de início e final da transformação de fase
para taxas de resfriamento na faixa entre 100 e 0,5°C/s para ambas as temperaturas de
austenitização, sendo Tip: temperatura de início de formação de ferrita primária, TiP:
temperatura de início de formação de perlita, T f: temperatura de final de transformação e TiM:
temperatura de início de transformação martensítica. Os diagramas TRC e TRC-II estão
apresentados na Figura 5.3.
Pode-se observar que, para a temperatura de austenitização de 1300°C, o diagrama TRC-II é
deslocado para a direita. Isso é explicado por uma combinação de efeitos; a presença de
elementos microligantes em solução sólida na austenita e o aumento do tamanho de grão
austenítico prévio, alterações relacionadas ao aumento da temperatura de austenitização do
material.
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Tabela V. 2 - Temperaturas de início e final de transformação de fase para taxas de
resfriamento na faixa entre 100 e 0,5°C/s.
Temp. de austenitização
Tipo de
Taxa de resfriamento (°C/s)
(°C)
transformação 100 50 20 10
5
2,5
1
TiM
166 174 143
727 731 759 755
Tip
900
TiP
658 686 698 711
Tf
528 573 596 619
TiM
210 226 227 229 217
665 690 718
Tip
1300
TiP
594 605
Tf
529 560

0,5
786
716
635
756
635
603

O Nb e o V em solução sólida na austenita atrasam significativamente a reação da formação de
perlita, já a presença desses microligantes em forma de carboneto não altera a cinética da reação
de decomposição. De acordo com Olivares (2011), as adições de elementos de liga
substitucionais como Nb, V, Ni, Mn, Cr ou Mo resultam em um retardo significativo da reação
de formação da perlita, pela lenta difusão dos elementos de liga em solução sólida na austenita
e pela mudança na temperatura Ac1. Além disso, o aumento no tamanho do grão austenítico
causa também um aumento na temperabilidade do aço (PEIÑALBA et al., 1996).
A Figura 5.4 mostra as microestruturas das amostras ensaiadas por dilatometria sujeitas,
respectivamente, às temperaturas de austenitização de 900°C e 1300°C e taxas de resfriamento
de 20°C/s, 10°C/s e 1°C/s. Para a temperatura de austenitização de 900°C, pode-se observar
que, para as taxas de resfriamento de 1°C/s e 10°C/s, a microestrutura é majoritariamente
constituída de perlita com a presença de ferrita primária. Para a taxa de 20°C/s o aço apresenta
martensita e perlita degenerada1 ou muito fina se formando nos contornos de grãos austeníticos
prévios; pode-se ainda avaliar que se tenha formado alguns cristais de ferrita pro-eutetóide
muito pequenos, por isso a temperatura crítica está alta (representado pelo ponto vazio no
diagrama TRC, na Figura 5.3(a)). Para as taxas de resfriamento de 100°C/s e 50°C/s, o Aço NbV possui microestrutura completamente martensítica. Para a temperatura de austenitização de
1300°C, nas taxas de 20°C/s e 10°C/s, o aço possui uma microestrutura completamente

1

Perlita degenerada = microestrutura que ocorre em aços eutetóides ou hipereutetóides quando a transformação
da austenita ocorre numa faixa de temperatura entre 500°C e 600°C. O modo de crescimento se torna não
cooperativo e a microestrutura se apresenta em “blocos”, separados por filmes de cementita formados durante o
encontro das frentes de reação, e que têm entre si diferenças de orientação características de contornos de alto
ângulo.
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martensítica, apenas para taxas de resfriamento inferiores a 5°C/s pode-se esperar produtos
difusionais. A uma taxa de 1°C/s, a microestrutura é totalmente perlítica, como mostrado na
Figura 5.4. Algumas dessas condições serão mais profundamente caracterizadas após a
realização dos tratamentos térmicos que serão propostos.

(a)

(b)
Figura 5. 3 – (a) Diagrama TRC do Aço Nb-V e (b) diagrama TRC-II do Aço Nb-V
determinados a partir de amostras austenitizadas a 900°C e 1300°C, respectivamente. Tip:
temperatura de início de formação de ferrita primária, TiP: temperatura de início de formação
de perlita, Tf: temperatura de final de transformação, T iM: temperatura de início de
transformação martensítica.
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É possível observar que há um aumento no valor de T iM, de 152°C para 218°C com o aumento
da temperatura de austenitização e consequente aumento do tamanho de grão austenítico.
Guimarães e Rios (2010) explicam que, de forma geral, os contornos de grãos da austenita
proporcionam uma região adequada para a nucleação da martensita e, ao mesmo tempo, um
pequeno tamanho de grão tem um efeito estabilizador na austenita, limitando o volume de
unidades individuais de martensita. Yang e Bhadeshia (2009) afirmam que o refinamento do
grão austenítico leva à relação de Hall-Petch, dificultando a formação da martensita. Como a
transformação martensítica é adifusional, os efeitos relativos à variação da composição química
da fase austenita podem ser desconsiderados.
Os valores de microdureza Vickers obtidos estão de acordo com valores esperados para cada
microestrutura. Observou-se, ainda, que para a taxa de resfriamento de 1°C/s, ambas as
microestruturas resultaram em perlita, mas para a temperatura de austenitização de 1300°C, a
dureza é um pouco maior.
Taxa de resfriamento
20°C/s
T = 900°C

T = 1300°C

M

M

M
525±24HV

846±12HV
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Taxa de resfriamento
10°C/s
T = 900°C

T = 1300°C

F
P

M

396±4HV

845±12HV
Taxa de resfriamento
1°C/s

T = 900°C

T = 1300°C

F

P

P

356±6HV

407±21HV

Figura 5. 4 – Microestruturas e valores de microdureza Vickers das amostras de dilatometria
austenitizadas a 900°C e 1300°C e resfriadas as taxas de 20°C/s, 10°C/s e 1°C/s; MEV,
40000X, ataque Nital 2%. F: ferrita; P: perlita; M: martensita.
Filho e Mei (1983) estudaram o efeito da adição de Nb na microdureza da perlita de aços com
carbono variando de 0,4 a 0,81%, resfriados continuamente ou transformados isotermicamente
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e concluíram que a adição de Nb em aços médio e alto carbono endurece a perlita por
precipitação de NbC na ferrita. Esses autores ainda mostraram que esse efeito se tornou menos
intenso à medida que o teor de carbono do aço foi aumentado. Ainda, como para a temperatura
de austenitização de 1300°C, os microligantes se encontram em solução solida na austenita, é
esperado que ocorra um efeito de atraso na decomposição da austenita, reduzindo a temperatura
de início de formação da perlita com redução do espaçamento interlamelar da mesma,
aumentando sua dureza.
5.4.2. Transformação tempo-temperatura (TTT)
A partir da obtenção dos tempos de início e final de decomposição da austenita para cada
temperatura de transformação, foi possível determinar os diagramas TTT e TTT-II para o aço
estudado, apresentados na Figura 5.5. Pode-se observar que, também para esse caso, o diagrama
TTT-II é deslocado para a direita para a temperatura de austenitização de 1300°C. Isso é devido
ao mesmo fato que desloca a curva TRC-II. Os diagramas TTT permitem a avaliação de uma
escolha adequada de temperatura de tratamento isotérmico e de tempo necessário para início e
final de transformação da austenita em uma determinada microestrutura, sendo ela perlítica de
características microestruturais grosseiras ou refinadas, ou ainda microestrutura bainítica. A
Figura 5.6 mostra as microestruturas das amostras de dilatometria submetidas às isotermas de
300°C, 450°C e 550°C, austenitizadas a 900°C e a 1300°C, onde é possível observar a presença
de bainita para temperaturas abaixo de 500°C e a presença de perlita para a transformação
isotérmica a 550°C.

.
(a)
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(b)
Figura 5. 5 – (a) Diagrama TTT do Aço Nb-V e (b) diagrama TTT-II do Aço Nb-V
determinados a partir de amostras austenitizadas a 900°C e 1300°C, respectivamente. ti:
tempo de início de transformação, tf: tempo final de transformação, TiM: temperatura de início
de transformação martensítica.
Isoterma
300°C
T = 900°C

T = 1300°C

385±4HV

407±5HV
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Isoterma
450°C
T = 900°C

T = 1300°C

410±12HV

387±8HV
Isoterma
550°C

T = 900°C

T = 1300°C

321±14HV

408±10HV

Figura 5. 6 - Microestruturas e valores de microdureza Vickers das amostras de dilatometria
austenitizadas a 900°C e 1300°C para as isotermas de 300°C, 450°C e 550°C, MEV, 40000X,
ataque Nital 2%.
Algumas dessas condições serão mais profundamente caracterizadas após a realização dos
tratamentos térmicos que serão propostos.
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A utilização das equações provenientes de regressões lineares múltiplas, disponíveis na
literatura, permitiram estimar a temperatura de início da transformação bainítica (B S) em função
da composição química, os resultados são apresentados na Tabela V.3. Com base nas curvas
TTT, na caracterização microestrutural dos corpos de prova de dilatometria, nos valores de
microdureza superiores a 300HV, típicos da microestrutura bainítica (BHADESHIA, 2002;
CABALLERO et al., 2004; HLAVATÝ, et al., 2009) e nos valores calculados de BS, foi
determinado que a temperatura de início da formação da bainita está abaixo de 500°C para o
Aço Nb-V, permitindo escolher a temperatura para tratamento isotérmico de Austêmpera (T iso)
do Aço Nb-V igual a 400°C.
Tabela V. 3 - Valores de BS calculados a partir de equações obtidas por regressão linear
múltipla disponíveis na literatura.
Nome
Temperatura Bs (°C)
Referência
Equação 3
527
STEVENS et al., 1956
Equação 4
539
KIRKALDY et al., 1984
Equação 5
578
LEE et al., 1999
Equação 6
598
LEE et al., 2002
Equação 7
565
BOHEMEN et al., 2012

5.4.3. Cinética de decomposição da austenita em bainita
Após a determinação de BS, foi possível estimar a energia de ativação global da transformação
bainítica, como descrito no item 4.2.2.2.3, utilizando as curvas resultantes dos ensaios de
dilatometria para as temperaturas de transformação isotérmicas iguais a 300°C, 350°C, 400°C
e 450°C na análise. Conforme descrito por Caballero et al. (2004), a cinética de formação
isotérmica da bainita superior e inferior é semelhante, com valores de energia de ativação quase
iguais. Com base nessas informações, o presente trabalho propôs o cálculo de uma energia de
ativação global. A Figura 5.7 mostra as regressões lineares, com uma boa correlação, para a
determinação de Q*0,5 das amostras austenitizadas a 900°C e 1300°C, respectivamente. A
Tabela V.4 mostra os valores encontrados para Q*0,5 para ambas as situações.
Valores de energia de ativação da transformação bainítica em aços de aplicaçao em trilhos
ferroviários foram obtidos também por Rodrigues (2019). Os valores encontrados para Q*0,5
foram de 78kJ.mol-1, 86kJ.mol-1 e 57kJ.mol-1 para dois aços do tipo premium e um aço do tipo
standard, respectivamente. Valores coerentes com os encontrados nesse trabalho. É
consolidado na literatura que a composição química influencia fortemente na energia de
ativação para transformação de fases no aço; quanto maior o teor de elementos de liga no aço,
maior será a "barreira de energia" a ser vencida para que a transformação de fases ocorra.
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(a)

(b)

Figura 5. 7 - Regressão linear de (ln t0,5) versus (1/T) e a determinação do valor angular do
coeficiente (B) para o Aço Nb-V austenitizado a (a) 900°C e (b) 1300°C.
Tabela V. 4 – Valores de energia de ativação global da transformação bainítica para o Aço
Nb-V austenitizado a 900°C e a 1300°C.
Temperatura de austenitização
900°C
1300°C
-1
Q*0,5
79kJ.mol 57kJ.mol-1

Para um mesmo aço, a energia de ativação da transformação bainítica é função das
características microestruturais da austenita (tamanho de grão e densidade de discordâncias)
que afetam tanto a difusão atômica, mecanismo atuantes na etapa de nucleação, quanto a
deformação, responsável pelo crescimento da bainita. A energia de ativação da transformação
bainítica também é função da composição química da austenita instantes antes da transformação
(concentração de C e microligantes como Nb e V em solução sólida na mesma) que altera a
termodinâmica e a distorção da rede.
As energias de ativação (Q*0,5) calculadas nesse trabalho podem ser relacionadas ao tamanho
dos grãos austeníticos medidos (d) e a discussão dessa relação pode ser explorada por meio
dos dados apresentados na literatura. O efeito do tamanho de grão da austenita na transformação
em bainita ainda não é bem estabelecido, apesar de muitas investigações apresentadas em
trabalhos clássicos. Há autores (BARFORD e OWEN, 1961) que relataram que a taxa da
transformação é acelerada pela diminuição do tamanho de grão, devido a um aumento na
densidade numérica dos locais de nucleação nos contornos de grão. Outros autores
(DAVENPORT et al., 1959) argumentaram que o tamanho do grão austenítico não teve efeito
apreciável sobre a cinética da transformação da austenita em bainita. Por outro lado, foi
discutido (MATSUZAKI E BHADESHIA, 1999) que um refinamento da microestrutura
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austenítica leva a uma aceleração da taxa de nucleação (𝑁̇). Do ponto de vista energético,
quanto maior a densidade de contornos de grão austenítico (para um menor d), maior a taxa de
nucleação, porque se espera que o número de sítios adequados para nucleação seja proporcional
ao número de regiões de mais alta energia, os contornos de grãos. Sabe-se, ainda que a energia
de ativação para a nucleação da bainita é diretamente proporcional à força motriz da
transformação (g), em oposição à relação do quadrado inverso previsto pela teoria clássica. A
energia de ativação da nucleação da bainita vem da resistência da rede ao movimento das
discordâncias (BHADESHIA,1992; REES, 1992).
A teoria clássica explica que um dos possíveis mecanismos de nucleação de fases ocorre pelas
flutuações de composição que se dão como eventos aleatórios devido à vibração térmica dos
átomos. Uma flutuação individual pode ou não estar associada a uma redução na energia livre,
mas a nucleação de uma nova fase só pode ser viável e crescer se houver uma redução. Existe
um balanço de energia associado à criação de uma nova fase, para um núcleo ser viável, o
incremento de energia de interface tem que ser compensado pela diminuição de energia de
volume. Em um sistema metaestável, isso leva a um tamanho crítico e uma energia de ativação
necessária, além dos quais o crescimento de uma partícula é favorecido. A energia de ativação
Q* é dada pela Equação 5.1, em função da energia interfacial ( ), e da relação do quadrado
inverso com a energia livre de Gibbs por unidade de volume da fase  (GG) e com a energia
de deformação por unidade de volume de  (GD) (BHADESHIA, 2002).
3
16𝜋𝜎𝛼𝛾
𝑄 =
3(∆𝐺𝐺 + ∆𝐺𝐷 )2
∗

(5.1)

Segundo Bhadeshia (2002), para a nucleação da bainita, existe uma relação linear entre a força
motriz mínima necessária para atingir uma taxa de nucleação para a bainita (𝑄𝑁∗ ) e a temperatura
mais alta na qual a bainita pode se formar por transformação por deformação (Th). Essa relação
pode ser usada para deduzir se a nucleação da bainita envolve movimentos de discordâncias ou
flutuações de composição química. Nesse caso, a taxa de nucleação (IV) terá uma dependência
com a temperatura devido à energia de ativação, dada pela Equação 5.2.
−𝑄∗

(5.2)

𝐼𝑉 ∝ 𝜈. 𝑒 𝑅𝑇

onde  é a frequência de tentativas. Essa relação leva a Equação 5.3
−𝑄 ∗ ∝ 𝛽. 𝑇, onde 𝛽 = 𝑅. 𝑙𝑛
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𝐼𝑉
𝜈

(5.3)

Assume-se, então, que existe uma taxa de nucleação específica em Th, independentemente do
tipo de aço, onde β é um valor constante e negativo, uma vez que a frequência de tentativa deve
ser maior que a taxa real de nucleação. Isso leva ao interessante resultado que a nucleação da
bainita se dá por movimento de discordâncias e apresenta energia de ativação proporcional à
força motriz, como mostrado na Equação 5.4, e como observado nesse trabalho.
𝑄𝑁∗ ∝ 𝛽𝑇

(5.4)

Em termos de composição química da austenita, torna-se necessário levar em consideração a
diminuição da força motriz (g) devido ao enriquecimento de carbono (e outros microligantes)
na austenita quando carbonetos presentes na estrutura são dissolvidos, em temperatura de
austenitização mais alta (REES,1992). Ravi et al. (2017) confirmam que a energia de ativação
para nucleação da bainita (tanto no crescimento do grão da austenita quanto a nucleação auto
catalítica) diminui com o aumento do grau de enriquecimento de carbono na austenita. Rees et
al. (1995) explicam que quando a quantidade de nióbio em solução na austenita é maior, há
também maior dissolução de partículas de carboneto presentes na austenita antes da
transformação ex é então possível que essas partículas não dissolvidas atuem como locais de
nucleação para transformação. Ainda, em relação ao tamanho das placas de bainita, para uma
maior força motriz, o tamanho de raio critico (r*) se torna menor, permitindo um maior número
de sítios de nucleação, levando, assim, a um refinamento da microestrutura bainítca resultante.
Essas relações foram observadas nesse trabalho, como resumido na Tabela V.5.
Tabela V. 5 – Relação entre energia de ativação da transformação bainítica, tamanho de grão
austenítico, tamanho das placas de bainita, taxa de nucleação, força motriz e raio crítico.
Temperatura de austenitização

Q*0,5 (kJ.mol-1) d

 𝑁̇ g r*

900°C
1300°C

onde,  é a espessura da placa de bainita, 𝑁̇ é a taxa de nucleação, g é a forma motriz e r* é
o raio crítico.
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5.5. Caracterização do material
Para melhor apresentação dos resultados das análises realizadas nas amostras do material em
estado de entrega e posteriormente à realização dos tratamentos térmicos propostos, as amostras
foram nomeadas como:
EE: Amostras no estado de entrega do Aço Nb-V;
RP-900: Amostras provenientes do tratamento térmico de Refino da Perlita austenitizadas a
900°C;
RP-1300: Amostras provenientes do tratamento térmico de Refino da Perlita austenitizadas a
1300°C;
A-900: Amostras provenientes do tratamento térmico de Austêmpera austenitizadas a 900°C;
A-1300: Amostras provenientes do tratamento térmico de Austêmpera austenitizadas a 1300°C.
5.5.1. Análise microestrutural
A seguir serão apresentados os resultados da análise microestrutural, qualitativa e quantitativa,
do Aço Nb-V no estado de entrega e posteriormente à realização dos tratamentos térmicos (RP900, RP-1300, A-900, A-1300), realizada via microscopia óptica, eletrônica de varredura e de
força atômica.
5.5.1.1. Metalografia
A Figura 5.8a apresenta uma fotomicrografia sem realização de ataque químico, obtida com o
objetivo de caracterizar a presença de inclusões no Aço Nb-V no estado de entrega. Como
mostrado, há predominância de inclusões de sulfeto de manganês, as quais caracterizam-se por
pequenas partículas circulares dispersas aleatoriamente na matriz (ASTM E45, 2015). A
caracterização das inclusões foi realizada por meio de EDS e o resultado é apresentado na
Figura 5.8b.
Imagens de microscopia óptica obtidas na região central dos boletos dos trilhos para o estado
de entrega, após ataque químico, são apresentadas na Figura 5.9. Observa-se que a
microestrutura do aço é constituída por perlita fina em sua maioria, com presença de algumas
colônias de perlita grosseira, sem presença de ferrita pró-eutetóide em contorno de grãos.
Utilizando-se da técnica de polarização da luz a partir do microscópio óptico, as colônias
perlíticas definem-se com clareza pela diferenciação de cores.
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(a)

(b)

Figura 5. 8 – (a) Inclusões de sulfeto de manganês no Aço Nb-V no estado de entrega, MO,
sem ataque, 100X e (b) Análise de uma inclusão via EDS.
Tal microestrutura era esperada, uma vez que a composição química avaliada indica como
sendo aço eutetóide. Outra característica observada na análise metalográfica foi a
homogeneidade da microestrutura.
A microestrutura da amostra EE também foi avaliada em um MEV, confirmando a presença de
uma estrutura perlítica, como ilustrado na Figura 5.10.

(a)
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(b)
Figura 5. 9 - Micrografia do Aço Nb-V no estado de entrega, MO, ataque Nital 2%, (a) 200X;
(b) 1000X.

(a)

(b)

Figura 5. 10 - Micrografia do Aço Nb-V no estado de entrega, MEV, ataque Nital 2%, (a)
1000X; (b) 4000X.
A imagem obtida por Microscopia de Força Atômicas da amostra EE está apresentada na Figura
5.11.
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Figura 5. 11 - Micrografia do Aço Nb-V no estado de entrega, AFM, ataque Nital 2%,
8X8m.
Imagens por microscopia óptica obtidas nas amostras do Aço Nb-V posteriormente a realização
do tratamento térmico de Refino da Perlita, após ataque químico, são apresentadas na Figura
5.12. Observa-se que a microestrutura obtida após o tratamento térmico para as duas
temperaturas de austenitização (900°C e 1300°C) é constituída por perlita. É nítido que a
amostra austenitizada a 900°C produziu uma microestrutura composta por colônias perlíticas
mais refinadas, característica confirmada por meio das medidas de tamanho de colônia perlítica
(d) que serão apresentadas posteriormente.
As microestruturas das amostras RP-900 e RP-1300 também foram avaliadas por MEV,
confirmando a presença de uma microestrutura perlítica, como ilustrado na Figura 5.13. Por
meio dessas imagens, é possível observar que há uma diferença para o espaçamento interlamelar
das perlitas obtidas posteriormente à transformação de fases a partir das diferentes temperaturas
de austenitização. Esse resultado foi confirmado por meio da medida de espaçamento
interlamelar () que será apresentado e discutido posteriormente, para os dois casos, amostra
austenitizada a 900°C e amostra austenitizada a 1300°C, resfriadas continuamente.
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(a)

(b)
Figura 5. 12 - Micrografia do Aço Nb-V (a) RP-900, (b) RP-1300, MO, ataque Nital 2%,
200X.
As imagens obtidas por Microscopia de Força Atômica das amostras RP-900 e RP-1300 estão
apresentadas na Figura 5.14.
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(a)

(b)

Figura 5. 13 - Micrografia do Aço Nb-V (a) RP-900, (b) RP-1300, MEV, ataque Nital 2%,
4000X.

(a)

(b)

Figura 5. 14 - Micrografia do Aço Nb-V (a) RP-900, (b) RP-1300, AFM, ataque Nital 2%,
8X8m.
Imagens de microscopia óptica obtidas nas amostras do Aço Nb-V posteriormente à realização
do tratamento térmico de Austêmpera, após ataque químico, são apresentadas na Figura 5.15.
A observação microestrutural com microscopia óptica, nesse caso, não apresenta resultado
definitivo, mas é possível observar uma tendência de que microestrutura obtida, após os
tratamentos isotérmicos, é constituída por bainita. É nítido que a amostra austenitizada a 900°C
produziu uma microestrutura mais refinada, característica confirmada por meio das análises das

94

microestruturas em microscopia eletrônica de varredura e por medidas de tamanho das placas
de bainita () que serão apresentadas posteriormente.

(a)

(b)
Figura 5. 15 - Micrografia do Aço Nb-V (a) A-900, (b) A-1300, MO, ataque Nital 2%, 500X.
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As microestruturas das amostras A-900 e A-1300 também foram avaliadas por MEV, como
apresentado na Figura 5.16. A microestrutura do aço bainítico é um agregado de ferrita acicular
semi-coerente com a austenita a partir da qual foi formada e cementita, produzido a partir da
transformação da austenita em temperaturas abaixo da faixa da transformação da perlita e acima
da temperatura inicial de transformação da martensita. Diferentemente da microestrutura do aço
perlítico, a ferrita no aço bainítico tem uma morfologia acicular e os carbonetos são partículas
dispersas. De forma geral, a microestrutura do aço bainítico é mais complexa do que o do aço
perlítico e é amplamente dependente da composição e das condições de processamento.
Normalmente, a bainita em aço transformado isotermicamente é bem caracterizada e
distinguida como “bainita superior” e “bainita inferior”, dependendo se os carbonetos estão
distribuídos nos contornos da ferrita ou dentro das placas, respectivamente. A microestrutura
da bainita superior contém unidades paralelas de ferrita em forma de ripas, que produzem a
chamada aparência de “pluma” e são formadas a temperaturas acima de 350°C. Esse
constituinte foi identificado por meio da micrografia e dos valores de dureza encontrados que
serão apresentados posteriormente.

(a)

(b)

Figura 5. 16 - Micrografia do Aço Nb-V (a) A-900, 4000X (b) A-1300, 6000X, MEV, ataque
Nital 2%.
5.5.1.2. Determinação do tamanho da colônia de perlita
A microestrutura atacada termicamente para a determinação do tamanho médio das colônias de
perlita (d) (no estado de entrega do Aço Nb-V e posteriormente ao tratamento térmico de Refino
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da Perlita), conforme descrito em 4.2.1.2.2, é mostrada na Figura 5.17. Observa-se que existem
contornos bem definidos. Como exposto, a determinação do tamanho da colônia de perlita
baseou-se nestes contornos.
Por meio do procedimento dos interceptos (ASTM E112, 2014) foi possível estimar o tamanho
médio das colônias das três amostras (EE, RP-900 e RP-1300), cujos resultados são
apresentados na Tabela V.6. É possível observar que existe uma influência da temperatura de
austenitização no tamanho da colônia de perlita, o aquecimento do material a temperatura de
1300°C levou a um tamanho de colônia mais grosseiro do que no caso da austenitização a
900°C.
Segundo Kestenbach e Martins (1984) é geralmente assumido que o tamanho da colônia de
perlita depende da cinética de nucleação e, portanto, é diretamente influenciado pelo diâmetro
dos grãos austeníticos (que aumenta com o aumento da temperatura de austenitização) e pela
área de contornos de grãos presente no início da transformação, assim o tamanho da colônia de
perlita é maior para a situação em que o tamanho de grão austenítico é maior e, portanto, a área
de contorno de grãos é menor.
Segundo Liang et al. (2013) a perlita geralmente nucleia no contorno de grão da austenita, mas
estudos recentes (FURUHARA et al. (2007); MUTOH et al. (2007)) indicam que a presença
de inclusão ou de precipitado pode atuar também como um local de nucleação eficaz para
perlita. Os três mecanismos a seguir foram propostos por Liang et al. (2013) para explicar o
efeito da presença de precipitados na austenita antes da transformação em perlita: a existência
de variação local da composição próxima à interface austenita/precipitado; a geração de campos
de tensão-deformação em torno dos precipitados devido à diferença de coeficiente de expansão
térmica entre austenita e precipitado; a melhoria da correspondência da rede através da
substituição da interface austenita/precipitado pela interface ferrita/precipitado. Esses autores
estudaram aços sem e com Nb na sua composição química. No aço microligado ao Nb foi
observada a presença de colônias de perlita nucleadas a partir de precipitados contendo
carboneto de Nb, produzindo, nesse acaso, uma microestrutura com menores tamanhos de
colônia de perlita se comparada a microestrutura de aços sem Nb.
Ao se comparar os tamanhos de colônia de perlita para as amostras austenitizadas a 900°C e
1300°C, é possível perceber que o material austenitizado a uma temperatura mais alta apresenta
maior tamanho de colônia, já que o tamanho da colônia de perlita é maior para a situação em
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que a área de contorno de grãos é menor, caso em que o tamanho de grão austenítico é maior.
Ainda, para a temperatura de austenitização a 1300°C é esperada a presença de carbonetos mais
grosseiros e menos dispersos na austenita (mesmo fora das condições de equilíbrio, uma parte
dos carbonetos vai reprecipitar antes da decomposição da austenita se iniciar) se comparados
ao material austenitizado a 900°C.
Os carbonetos presentes nas amostras austenitizadas a 900°C foram produzidos durante a
laminação do trilho (onde a deformação catalisa a precipitação e cria sítios de nucleação de
precipitados) e não foram dissolvidos no aquecimento do material. A colônia perlítica nucleada
a partir de uma austenita com precipitados mais grosseiros e mais dispersos, conta com menos
locais de nucleação se comparada a perlita nucleada a partir de uma austenita rica em carbonetos
de Nb e V. A discussão da relação do tamanho das colônias de perlita com as demais
propriedades do material será realizada posteriormente.

(a)

(b)

(c)

Figura 5. 17 - Micrografia apresentando os contornos das colônias da perlita para o Aço Nb-V
(a) EE, (b) RP-900, (c) RP-1300, MO, ataque térmico, 200X.
Tabela V. 6 - Tamanho médio das colônias de perlita para o Aço Nb-V em estado de entrega.
Condição d (m)
EE
39 ± 4
RP-900
27 ± 2
RP-1300 63 ± 11

5.5.1.3. Determinação do espaçamento interlamelar
Os espaçamentos interlamelares das colônias de perlita () para as amostras EE, RP-900 e RP1300 foram determinados a partir de fotomicrografias obtidas por microscopia eletrônica de
varredura e confirmado por microscopia de força atômica, conforme descrito no item 4.2.1.2.3.
O resultado é mostrado na Tabela V.7. A partir da comparação entre os valores na tabela,
percebe-se que os valores obtidos pelas duas técnicas de medição foram muito próximos e
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seguiram a mesma tendência. No entanto, em razão da maior amostra analisada a partir das
imagens em MEV, pelo menos 20 campos diferentes, as discussões serão limitadas a este caso.
É possível observar que o espaçamento interlamelar da perlita é mais refinado para as amostras
austenitizadas a 1300°C do que para as amostras austenitizadas a 900°C.
Segundo Kestenbach e Martins (1984), qualquer Nb presente em solução sólida na
transformação de austenita reduzirá sua temperatura de decomposição, levando a um menor
espaçamento interlamelar. Jaiswal e McIvor (1985) explicam que o vanádio pode exercer um
efeito notável na temperabilidade do aço desde que haja uma concentração suficiente em
solução sólida antes da transformação, o que pode ser conseguido com o aumento da
temperatura de austenitização. Consequentemente, esse fato levará a uma redução da
temperatura de transformação, reduzindo o espaçamento interlamelar da perlita. Em um
trabalho mais recente, Porcaro et al. (2019) mostraram resultados para um estudo das mudanças
microestruturais resultantes da soldagem tipo Flash Butt Welding em trilhos ferroviários
perlíticos. Os resultados encontrados por eles também mostram que a perlita que se originou de
grãos maiores de austenita apresenta um tamanho médio de colônia maior, e um espaçamento
interlamelar menor, em comparação àquelas originadas de grãos menores de austenita.
Parsons e Edmonds (1987), explicam que um tamanho maior de grão austenítico diminui a taxa
de nucleação, reduzindo a temperatura de transformação da perlita, levando a um espaçamento
interlamelar mais refinado. Ainda, Gladman et al. (1972) mostram que existe uma relação entre
o espaçamento interlamelar da perlita e a entalpia da transformação, como mostra a Equação
5.5.
𝜆=

2𝛾𝑉𝑚 𝐴1
∆𝐻 𝑥 ∆𝑇0

(5.5)

Onde λ é o espaçamento interlamelar, γ é a energia interfacial ferrita-cementita, Vm é o volume
molar, A1 é a temperatura de transformação eutetóide no equilíbrio, ΔH é a entalpia da
transformação e ΔT0 é o grau de super-resfriamento. O valor de ΔH aumenta com a
supersaturação de C na austenita, o que aumenta com a temperatura de austenitização,
resultando em uma diminuição do espaçamento interlamelar. A discussão da relação do
espaçamento interlamelar com as demais propriedades do material será realizada
posteriormente.
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Tabela V. 7 - Espaçamento interlamelar médio da perlita.
Condição V− (m) AFM− (m)
EE
0,20 ± 0,01
0,22 ± 0,03
RP-900
0,16 ± 0,02
0,19 ± 0,01
RP-1300
0,09 ± 0,01
0,10 ± 0,01

5.5.1.4. Determinação da espessura das placas de bainita
As espessuras das placas de bainita () para as amostras A-900 e A-1300 que foram
determinados a partir de fotomicrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura e por
simulação computacional, conforme descrito no item 4.2.3.3.1, estão apresentadas na Tabela
V.8. É possível observar que a microestrutura bainítica é mais refinada, apresentado menor
tamanho de placas para o material resultante do tratamento térmico de austêmpera a partir de
uma temperatura de austenitização mais baixa, 900°C.
Tabela V. 8 - Espessura das placas de bainita.
Condição MEV -  (m) Simulação -  (m)
A-900
0,08 ± 0,01
0,10 ± 0,03
A-1300
0,12 ± 0,03
0,12 ± 0,03

Segundo Ray (2017) o aumento de Nb como soluto na austenita pode retardar a nucleação da
bainita, reduzindo a taxa e promovendo uma microestrutura resultante mais grosseira. Esse
autor também afirma que há uma indicação, porém com efeito relativamente pequeno, de que
uma pequena quantidade de carboneto de nióbio precipitado pode favorecer a transformação de
bainita, agindo como novos locais de nucleação. Li e Milbourn (2011) apresentam uma revisão
dos desenvolvimentos recentes de aços bainíticos microligados ao vanádio, e mostram que
vanádio não tem um efeito significativo no refinamento da microestrutura bainítica.
Lee et al. (2008) explicam que é sabido que o tamanho de grão de austenita tem uma influência
significativa nas transformações de fase e nas propriedades mecânicas dos aços, e que, no
entanto, o efeito da TGA na evolução da transformação bainítica isotérmica é controverso por
causa de resultados inconsistentes entre os pesquisadores. Esses autores fizeram uma revisão
bibliográfica completa e mostram que os resultados se diferem e função da composição química
do aço estudado e do tipo de bainita formada.
Barford e Owen (1962, apud Lee et al. 2008) e Umemoto et al. (1982, apud Lee et al. 2008)
relataram que a taxa de nucleação da bainita aumenta com a diminuição do TGA, levando a
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uma microestrutura resultante mais refinada, enquanto Graham e Axon (1959, apud Lee et al.
2008) sugeriram que uma estrutura fina de grãos austeníticos retarda o crescimento da bainita,
levando a uma estrutura mais grosseira. Matsuzaki e Bhadeshia (1999, apud Lee et al. 2008)
descobriram que aços diferentes podem mostrar efeitos opostos no que diz respeito ao efeito do
TGA na taxa de nucleação da bainita e que a diferença no comportamento cinético é
acompanhada por distinções entre as microestruturas da bainita. Lee et al. (2008) ainda
concluem que existem poucos estudos cinéticos sobre transformações das bainitas superior e
inferior que incluem o efeito do TGA, mas como resultado de um estudo mais completo, esses
autores mostram que a taxa de transformação bainítica geral foi acelerada pela diminuição do
TGA e os mesmos resultados foram obtidos para a bainita superior e inferior.
Caballero et al. (2004) encontraram valor médio para a espessura das placas de bainita, em um
aço baixo carbono, transformada isotermicamente a 400°C igual a 0,13m. Segundo Bhadehsia
(1992), placas de ferrita bainítica têm tipicamente 10μm de comprimento e cerca de 0,2μm de
espessura. Xiao-Fei et al. (2005) encontrou uma estrutura fina de bainita contendo placas com
dimensões inferiores a 0,2m.
5.5.2. Ensaios mecânicos convencionais
A seguir serão apresentados os resultados dos ensaios para determinação das propriedades
mecânicas convencionais.
5.5.2.1. Ensaio de dureza
O resultado para o perfil de dureza do boleto do Aço Nb-V em estado de entrega é apresentado
na Figura 5.18. Provavelmente, devido ao tratamento térmico ao final da laminação o boleto
apresentou menores valores de dureza, em torno de 310HB no núcleo do boleto até maiores
valores próximos a 330HB na região mais próxima à superfície. O Aço Nb-V em estado de
entrega atende a especificação da Norma AREMA (2013) para valores de dureza em trilhos
ferroviários.
Os resultados para as microdurezas Vickers medidas nos corpos de prova do Aço Nb-V em
estado de entrega e nas condições RP-900, RP-1300, A-900 e A-1300 estão apresentadas na
Tabela V.9. Os valores de microdureza Vickers apresentados pelos corpos de prova no estado
de entrega e provenientes dos tratamentos térmicos de Refino da Perlita e de Austêmpera, para
diferentes temperaturas de austenitização, estão de acordo com as microestruturas obtidas e de
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acordo com o nível de refinamento das mesmas. Para as amostras perlíticas, o maior valor de
dureza medido foi para o aço com espaçamento interlamelar mais refinado, e para as amostras
bainíticas, o maior valor de dureza foi encontrado na amostra com menor espessura de placas
de bainita.

Figura 5. 18 - Perfil de dureza Brinell transversal medida no boleto, Aço Nb-V em
estado de entrega.
Tabela V. 9 – Resultados de microdureza Vickers para o Aço Nb-V nas condições EE, RP900, RP-1300, A-900 e A-1300.
Condição
HV
EE
316 ± 22
RP-900
346 ± 7
RP-1300 388 ± 32
A-900
394 ± 5
A-1300
357 ± 7

5.5.2.2. Ensaio de tração
Os resultados das médias para os ensaios de tração realizados em três corpos de prova para cada
condição estudada são apresentados na Tabela V.10 e na Figura 5.19. O Aço Nb-V em estado
de entrega atende a especificação em ensaio de tração da norma AREMA (2013) para trilhos
ferroviários. O expoente de encruamento e o coeficiente de resistência das condições estudadas
foram determinados a partir das curvas lnσr versus lnεr, como apresentado na Figura 5.20. Todos as
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condições apresentaram valores de expoente de encruamento no intervalo de valores para aços
(ASM INTERNATIONAL, 2002).

Tabela V. 10 - Resultados dos ensaios de tração para o Aço Nb-V nas condições de estado de
entrega, RP-900, RP-1300, A-900 e A-1300.
Condição σLE (MPa) σLR (MPa)
EE
760 ± 22 1154 ± 15
RP-900
693 ± 34 1129 ± 44
RP-1300
793 ± 52
1051 ± 5
A-900
1018 ± 8 1303 ± 20
A-1300
877 ± 17 1137 ± 13

εt (%) K (MPa)
16 ± 1
2100
21 ± 1
2079
3±1
1790
20 ± 1
2121
8±1
1669

n
0,215 ± 0,001
0,213 ± 0,002
0,145 ± 0,002
0,150 ± 0,001
0,116 ± 0,001

Onde σLE é a tensão limite de escoamento por tração, σLR a tensão limite de resistência por
tração, εt é a deformação total por tração, K é o coeficiente de resistência e n é o expoente de
encruamento.

Figura 5. 19 - Curvas “Tensão-Deformação” para o Aço Nb-V em seu estado de entrega e
após tratamentos térmicos de Refino da Perlita (RP-900 e RP-1300) e de austêmpera (A-900 e
A-1300).
Em relação ao estado de entrega do Aço Nb-V, foi verificada uma redução média de 9% no limite
de escoamento e de 2% no limite de resistência no aço tratado para Refino da Perlita a T=900°C e
um aumento de 4% e uma redução de 9% nos limites de escoamento e resistência, respectivamente
no aço tratado para mesmo objetivo a T=1300°C. Observa-se ainda, que a diferença de ductilidade
é grande, cerca de 24% maior para o aço RP-900 e 81% menor para o aço RP-1300, em comparação
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ao estado de entrega. Para o aço tratado por austêmpera a T=900°C, foi verificado um aumento de
25% no limite de escoamento e um aumento de 11% no limite de resistência em relação ao estado
de entrega, e para o aço tratado a T=1300°C um aumento de 13% e um decréscimo de 1,5% nos
limites de escoamento e resistência, respectivamente. A diferença de ductilidade foi cerca de 20%
maior para o aço A-900 e 50% menor para o aço A-1300.

Figura 5. 20 - Curvas logσ versus logε para determinação dos coeficientes de encruamento e
de resistência.
Observando-se os resultados dos ensaios de tração para os aços tratados para Refino da Perlita,
pode-se discutir que o espaçamento interlamelar da perlita é o parâmetro que controla a resistência
mecânica do aço, sendo que a dependência da resistência à deformação plástica com a distância

interlamelar pode ser representada por uma relação do tipo Hall-Petch, YS  -1/2, como
comentado no capítulo 3 desse trabalho. O aumento da tensão limite de escoamento do aço é

consequência do esforço necessário para mover uma discordância entre duas lamelas de
cementita, o que limita a distância de deslizamento na ferrita. Na perlita grosseira, essa distância
é maior do que na perlita fina, então a tensão necessária para mover discordâncias é inferior e
por isso menor é o limite de escoamento. Além disso, durante a deformação da perlita, a ferrita
na perlita também é deformada porque a ferrita é mais macia do que a cementita, a deformação
plástica está sempre associada ao movimento livre das discordâncias, como resultado, quando
o espaçamento interlamelar é grande, as discordâncias se movem mais livremente na ferrita,
resultando em maior deformação. Essa tendência é observada nos aços RP-900 (=0,16m; LE
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= 693MPa; t = 21%) e RP-1300 (=0,09m; LE = 793MPa; t = 3%), como apresentado na
Figura 5.21.

(a)

(b)

Figura 5. 21 – (a) Relação entre espaçamento interlamelar () e tensão limite de escoamento
(LE) e (b) relação entre espaçamento interlamelar () e deformação (t) para os aços tratados
para Refino da Perlita, RP-900 e RP-1300.
De acordo com Pickering (1978), o tamanho das colônias desempenha um importante papel nas
propriedades mecânicas; quanto menor o tamanho da colônia de perlita, mais dúctil e tenaz será
o aço. Liang et al. (2013) também mostram que a ductilidade foi observada como sendo função
do tamanho da colônia de perlita. Eles explicam que as lamelas de cementita e ferrita com
orientação inicialmente aleatória, para as diferentes colônias, tornam-se progressivamente
alinhadas ao longo do eixo de tração com o aumento da carga aplicada, e para aços com menor
tamanho de colônia de perlita há uma diminuição da concentração de tensão durante a
solicitação do material, aumentado a ductilidade. Essa tendência é observada nos aços RP-900
(d = 27m; t = 21%) e RP-1300 (d = 63m; t = 3%), como apresentado na Figura 5.22. Pode
ser ainda discutido que a provável precipitação de carbonetos grosseiros, preferencialmente nos
contornos de grão austenítico, para as amostras austenitizadas a 1300°C, tenha favorecido o
aumento da fragilização desse material.
Modi et al. (2001) reportaram o efeito do espaçamento interlamelar da perlita nas propriedades
mecânicas do aço e mostraram que a tensão limite de resistência não segue uma relação linear
com -1/2 semelhante à observada para as relações de dureza e tensão limite de escoamento.
Esses autores mostraram que para  menores que 180m, em aços perlíticos, a tensão limite de
resistência não sofre alteração em função da variação do espaçamento interlamelar, indicando
que a LR aumenta com a diminuição no espaçamento interlamelar somente até um valor crítico.
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Abaixo desse valor, diminuições adicionais no espaçamento interlamelar não alteram a tensão
limite de resistência.

Figura 5. 22 – Relação entre tamanho da colônia de perlita (d) e deformação (t) para os aços
tratados para Refino da Perlita, RP-900 e RP-1300.
Observando-se os resultados dos ensaios de tração para os aços tratados em Austêmpera, podese discutir que o refinamento da microestrutura bainítica é uma maneira ideal de melhorar tanto
a resistência mecânica quanto a ductilidade e, ainda, a tenacidade à fratura do aço. A
contribuição do tamanho do grão para a resistência da bainita se baseia na relação de HallPetch, que prevê uma relação linear entre a resistência mecânica e a recíproca da raiz quadrada
do tamanho de grão. Embora a maioria dos dados sobre bainita possa ser ajustada à relação
Hall-Petch, os resultados são difíceis de interpretar porque o tamanho das placas de bainita não
pode ser alterado sem influenciar outras variáveis, como a densidade de discordâncias e a
densidade numérica das partículas de carbonetos. A relação Hall-Petch se baseia em uma
descrição no qual um acúmulo de discordâncias gera uma concentração de tensão grande o
suficiente para estimular uma nova fonte de discordâncias em um grão adjacente, transmitindo
assim a deformação nos grãos. Se o tamanho do grão for grande, o número de discordâncias
que pode participar do empilhamento aumentará. O maior campo de tensão do acúmulo de
discordâncias facilita a criação de novas fontes de discordâncias, levando a uma redução na
resistência ao escoamento (BHADESHIA, 2013).
Foi demonstrado por García-Mateo et al. (2009) que para o aumento na resistência mecânica
em microestruturas geradas em temperaturas mais baixas devido à presença de placas de ferrita
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bainítica mais finas, a teoria indica que a contribuição para a resistência mecânica devido à
̅̅̅𝑇 )-1 em MPa, onde ̅̅̅
espessura das placas é dada por Δσ = 115(𝐿
𝐿 𝑇 é o intercepto linear médio
em micrômetros. Segundo Barbacki (1995), considerando o efeito do tamanho de grão no
endurecimento da bainita, é preciso levar em consideração pelo menos dois parâmetros
microestruturais: o tamanho do feixe de bainita e a espessura da placa ( ). Esse autor explica
que a resistência à tração do aço bainítico é bastante insensível ao tamanho do feixe de bainita,
que é um parâmetro dependente do tamanho do grão austenítico. O refinamento da espessura
da placa, no entanto, é uma das principais contribuições microestruturais para a resistência
mecânica da bainita. Essa tendência é observada nos aços A-900 (=0,04m; LE = 1018MPa;
t = 20%) e A-1300 (=0,12m; LE = 877MPa; t = 8%), como apresentado na Figura 5.23.
Pode ser ainda discutido que a provável precipitação de carbonetos grosseiros,
preferencialmente nos contornos de grão austenítico, para as amostras austenitizadas a 1300°C,
tenha favorecido o aumento da fragilização desse material.

(a)

(b)

Figura 5. 23 -(a) Relação entre a espessura da placa de bainita () e tensão limite de
escoamento (LE) e (b) relação entre a espessura da placa de bainita () e deformação (t)
para os aços tratados por Austêmpera, A-900 e A-1300.
Como apresentado na revisão bibliográfica desse trabalho, diversos autores (AGLAN et al.,
2004; AGLAN e FATEH, 2007; XIAO-FEI et al., 2005; FOLGARAIT et al., 2006) mostraram
que, de forma geral, a resistência mecânica do aço bainítico é maior do que a do aço perlítico,
e ainda, o aço bainítico apresenta maior ductilidade e maior tenacidade à fratura. A resistência
mecânica dos aços perlíticos pode ser melhorada por meio do refinamento da estrutura,
reduzindo o espaçamento interlamelar, pois quando aplicada tensões no material perlítico, as
discordâncias são ativadas na interface ferrita-cementita devido à incompatibilidade elástica
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entre estas fases, o que leva a uma deformação plástica localizada. O aumento da tensão de
escoamento do aço é, então, consequência do esforço necessário para mover uma discordância
entre duas lamelas de cementita, o que limita a distância de deslizamento na ferrita. Em perlita
grosseira, essa distância é maior do que em perlita fina, então a tensão necessária para mover
discordâncias é inferior e por isso menor é o limite de escoamento (DOLLAR et al., 1988).
Por outro lado, os aços bainíticos apresentam resistência mecânica mais alta em função de uma
estrutura muito refinada e com ocorrência de elevada densidade de discordâncias que conferem
alta resistência ao material. Pode-se observar na Figura 5.24 que a tensão limite de escoamento,
a tensão limite de resistência e a deformação total das amostras com microestrutura bainítica
são maiores do que para as amostras com microestrutura perlítica, quando comparadas às
amostras austenitizadas à mesma temperatura.

Figura 5. 24 – Comparação entre os valores de tensão limite de resistência (LR), tesão limite
de escoamento (LE) e deformação total (t) para (a) amostras do Aço Nb-V austenitizadas a
900°C, com microestruturas perlítica (RP-900) e bainítica (A-900) e (b) amostras do Aço NbV austenitizadas a 1300°C, com microestruturas perlítica (RP-1300) e bainítica (A-1300).
O melhor resultado para as microestruturas bainíticas pode estar relacionado à distribuição de
partículas de carboneto na sua estrutura. Bush e Kelly (1971) discutiram os vários fatores que
contribuem para a alta resistência mecânica da microestrutura bainítica, embora não tenham
dado nenhuma indicação precisa das contribuições individuais. Os vários fatores são:
endurecimento por dispersão por carbonetos (depende do número e da forma dos carbonetos
dispersos); densidade de discordâncias na ferrita bainítica; elementos de liga e carbono em
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solução sólida da ferrita bainítica; tamanho dos grãos de ferrita bainítica; tamanho de grão
austenítico prévio e tensões internas. Bhadeshia (2001) equaciona (Equação 3.4) fatores que
levam ao endurecimento da bainita, porém afirma que, na prática, é difícil mensurar as
contribuições microestruturais, uma vez que parâmetros como o tamanho do grão e o
espaçamento entre as partículas de cementita não podem ser variados independentemente.
Segundo Aglan e Fateh (2007), a resistência mecânica do aço bainítico aumenta com o aumento
do número de partículas de carboneto por unidade de área no plano da seção. Durante a
deformação, as discordâncias presentes na matriz precisam contornar as partículas de
carbonetos porque elas são incapazes de cortá-las.
A maior ductilidade dos aços bainíticos, comparados aos aços perlíticos, se dá pelo fato de que
a morfologia da cementita tem influência no desenvolvimento de fraturas. Carbonetos finos e
longos são mais suscetíveis a formação de trincas quando a tensão é aplicada. Como a fratura
dúctil em aços de boa qualidade, que não contém muitas inclusões não metálicas, se propaga
por meio da nucleação, crescimento e coalescência de vazios, a fratura macroscópica ocorre
quando os vazios se ligam em uma escala grande o suficiente. Para o caso dos aços perlíticos,
(compostos por lamelas de cementita, que são carbonetos responsáveis pela nucleação de
vazios) a ductilidade deve diminuir, uma vez que a densidade numérica de vazios aumenta
comparativamente ao aço bainítico (compostos por cementita fina e dispersa). A coalescência
na microestrutura perlítica ocorre mais rapidamente, produzindo pouca deformação plástica
antes da fratura, ou seja, uma pequena ductilidade geral.
Observando-se as quatro condições de tratamentos térmicos estudadas neste trabalho a fim de
obter diferentes microestruturas é possível perceber que os resultados dos ensaios de tração para
os aços austenitizados a 900°C mantiveram uma melhor combinação de resistência mecânica e
ductilidade, sendo que, entre eles, o aço tratado em Austêmpera, com microestrutura resultante
bainítica, ainda apresentou tensão limite de escoamento e de resistência maiores, com um bom
valor de deformação total, como é possível observa na Figura 5.25.
Ao se comparar os resultados obtidos nos ensaios de tração para o aço A-900, que apresentou
a melhor combinação de resultados entre os aços estudados, com aços comerciais disponíveis
na literatura, como mostrado na Tabela V.11, é possível observar que os aços que apresentam
limite de resistência alta, como a apresentada pelo Aço Nb-V na condição A-900, em torno de
1300MPa, são aços de microestrutura também bainítica, e os aços perlíticos, mesmo aqueles de
última geração não ultrapassam o valor de 1000MPa. Porém, para se obter uma microestrutura
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bainítica interessante, esses aços citados apresentam um teor de carbono baixo, limitado a 0,4%,
e para garantir uma boa resistência mecânica, o baixo teor de C é compensado pela presença de
microligantes como Si, Mn, Cr e pelo menos um elemento de liga como Mo, Ni, Cu, Nb, V, Ti
ou B em sua composição química, o que, em termos práticos, encarece a liga produzida.
Esses aços com elevado teor de elementos de liga, geralmente possuem diagramas TRC duplo
C, ou seja, com separação dos campos da perlita e da bainita. Assim, esses são aços susceptíveis
à formação de significativa fração de bainita por resfriamento contínuo (processos atuais de
resfriamento de trilhos após laminação a quente). Kapito et al. (2013) explicam que em um
diagrama de transformação em resfriamento contínuo para um aço ferroviário perlítico
convencional, as regiões de bainita e perlita se sobrepõem e, nesses aços, a formação de bainita
sem perlita não é possível. No entanto, a adição dos elementos de liga isola a região da bainita
para que ela possa se formar sem perlita. Nesse caso, é possível se aproveitar o processo
(resfriamento contínuo), mas se encarece a matéria prima.

(a)

(b)

Figura 5. 25 – Comparação entre as relações de (a) deformação total e tensão limite de
escoamento e (b) deformação e tensão limite de resistência para o Aço Nb-V em estado de
entrega e posteriormente à realização dos tratamentos térmicos.
No entanto, é importante lembrar que no método in-line desenvolvido pela Algoma Steel
Corporation, Canadá (Ackert et al., 1982) o trilho é resfriado ciclicamente por spray de água de
baixa pressão, seguido por zonas de recuperação de ar entre os sprays de água, e dessa forma,
é possível obter uma condição de resfriamento isotérmico controlada com precisão. Há, então,
potencial para se utilizar uma matéria prima de menor custo, como por exemplo um aço com a
composição química como a do aço apresentado nesse trabalho e, ainda assim, conseguir uma
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microestrutura bainítica nos trilhos ferroviários, mesmo que em uma certa profundidade a partir
da superfície, mas tão favorável quanto os aços de maior custo.
Tabela V. 11 – Apresentação de diversos aços comerciais aplicados na fabricação de trilhos
ferroviários, suas microestruturas, composições químicas, limites de resistência e deformação
total. B – Bainíticos, P – Perlíticos.
CQ (%
em peso)
A-900
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
P
P

C

Si

Mn

Cr

Mo

V

Nb

0,768
0,055
0,30
0,28
0,3
0,122
0,34
0,37
0,18
0,3
0,2
0,023
0,23
0,70
0,78

0,466
0,22
0,43
1,26
1,0
0,49
0,94
0,88
1,13
1,25
1,25
0,27
1,96
0,31
0,6

1,039
3,95
0,66
0,69
0,7
0,89
0,70
0,70
2,01
1,55
1,55
2,02
1,93
1,16
1,25

0,014
0,11
3,15
2,65
3,0
1,94
1,02
0,98
1,94
0,5
0,5
1,96
1,84
0,034
0,5

0,01
0,01
0,25
0,20
0,53
0,74
0,79
0,48
0,15
0,15
0,48
0,43
0,1

0,061
0,1
0,15
0,14
0,15
0,05
0,003
0,007

0,0276
0,08
0,1
-

LR
(MPa)
1303
883
1334
1336
1398
1185
1239
1115
1360
1200
1100
945
1550
900
1000

t
(%)
20
18,4
15
16
15
12
15
14
14
13
14
18
12,5
15
11
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5.5.3. Ensaio de nucleação de trinca por fadiga
Os resultados obtidos a partir de ensaios de fadiga S-N ou curvas de Wöhler são apresentados,
de modo comparativo, na Figura 5.26. Como pode-se observar, o Aço Nb-V em seu estado de
entrega apresenta desempenho em fadiga intermediário se comparado aos resultados obtidos
nas amostras tratadas.
As amostras dos aços austenitizados a 900°C com microestruturas bainítica e perlítica
apresentam melhor desempenho em fadiga, tanto no regime de baixo ciclo, quanto no regime
de alto ciclo em relação as amostras austenitizadas a 1300°C. As amostras A-900, RP-900 e
RP-1300 apresentaram variações de vida em fadiga menores que 10%, e tiveram
comportamento menos semelhante em regime de alto ciclo. A amostra de microestrutura
bainítica austenitizada a 900°C, apresentou uma melhora de vida em fadiga de 15% em relação
ao aço de pior desempenho (A-1300). Estes resultados podem ser extrapolados para a região de
“vida infinita”.
Com relação aos aços perlíticos, Gray et al. (1985) mostram que a redução do tamanho da
colônia de perlita resultou em um ligeiro aumento da resistência a nucleação de trinca por
fadiga. Em seu trabalho, Daeubler et al. (1990) explicam que o valor da diferença entre a tensão
limite de escoamento e o limite de fadiga pode ser utilizado para caracterizar a resistência à
111

nucleação da trinca por fadiga. Dentro os aços estudados por eles, o valor absoluto da vida por
fadiga para o aço de microestrutura composta por perlita fina é maior que para perlita grosseira.
Porém, a maior diferença entre os limites de escoamento e fadiga de mais de 400MPa, em
comparação com quase 150MPa, indica uma menor resistência relativa à iniciação de trincas
para a perlita compostas por lamelas mais finas. Nesse trabalho, se comparadas as condições
RP-900 e RP-1300 é possível observar que a diferença entre os limites de escoamento e de
fadiga é menor para o aço com espaçamento interlamelar mais grosseiro, RP-900 (440MPa) em
comparação ao aço com espaçamento mais refinado, RP-1300 (557MPa), indicando uma menor
resistência relativa à iniciação de trincas para a perlita compostas por lamelas mais finas.

Figura 5. 26 – Curvas de Wöhler ou S-N para vida infinita do aço Nb-V nas cinco
condições avaliadas: EE, RP-900, RP-1300, A-900 e A-1300.
Supõe-se que os mecanismos para falhas sob carregamento estático e cíclico sejam diferentes.
Para carregamento estático, é sugerido que a falha ocorre pelo rompimento das lamelas de
cementita devido ao empilhamento de discordâncias. Dauebler et al. (1990) mostra em seu
estudo, que, no entanto, a iniciação de trinca por fadiga foi observada paralelamente às
orientações das lamelas, sugerindo que, para carregamento cíclico, a iniciação de trincas nas
interfaces das lamelas é mais provável devido à incompatibilidade plástica entre ferrita e
cementita. Esse processo é controlado por tensão de cisalhamento e os autores observaram que
a direção inicial da trinca está de acordo com as orientações de tensão máxima de cisalhamento.
Em contraste com a deformação por tração, uma presença maior de discordâncias nas interfaces
foi observada nas amostras. Um espaçamento interlamelar menor aumenta os gradientes de
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tensão e reduz a distância de acomodação para essa incompatibilidade, levando a uma menor
resistência relativa à iniciação de trincas.
No caso dos aços bainíticos, o número de trabalhos que avaliam resultados para resistência a
nucleação de trincas por fadiga, é reduzido. Rementeria et al. (2015) afirmam que, para aços
bainíticos de alto carbono, refinar a estrutura e, consequentemente, aumentar a resistência
mecânica do material atrasa a nucleação da trinca por fadiga. No entanto, como a resistência
mecânica pode ser elevada por vários mecanismos diferentes, o limite de fadiga não aumenta
proporcionalmente e o aumento a resistência à fadiga é limitado. Esses autores explicam que,
na estrutura bainitica, a trinca se desvia nas interfaces entre as placas da ferrita bainítica, mas
não de forma significativa nas interfaces dentro de uma única placa. É suposto que o tamanho
da placa de bainita é o parâmetro cristalográfico que controla a propagação de trinca na fase de
crescimento estável. No entanto, seu efeito sobre a resistência à nucleação de trinca por fadiga
permanece incerto, principalmente porque o tamanho da placa de ferrita não pode ser isolado
de outras características microestruturais que, provavelmente, também afetam o
comportamento mecânico nesse caso.
Ao comparar os resultados obtidos para as diferentes microestruturas, Xiao-Fei et al. (2005)
afirmam que o aço bainítico tem um tempo de iniciação de trinca por fadiga mais longo do que
o aço perlítico e a resistência à nucleação de trincas é melhorada com um aumento na resistência
à tração dos aços bainíticos. Esses autores também explicam que a estrutura lamelar da perlita
pode causar anisotropia nas propriedades mecânicas, dependendo da orientação das lamelas.
Sob deformação plástica, a alta concentração de tensão pode ocorrer nos contornos das colônias
e causar trincas ao longo desses contornos. A microestrutura bainítica não apresenta forte
anisotropia microestrutural, reduzindo os locais de início e crescimento de trincas. Acredita-se
que esse comportamento seja responsável pela maior tenacidade à fratura e tolerância a danos
por fadiga do aço bainítico em comparação com aços perlíticos.
5.5.4. Fractografia
As superfícies de fratura dos corpos de prova provenientes dos ensaios de tração e propagação
de trinca por fadiga do Aço Nb-V no estado de entrega e posteriormente aos tratamentos
térmicos foram analisadas por microscópio eletrônico de varredura e serão apresentadas a
seguir. Nas análises das superfícies de fratura dos corpos de prova de tração, para o Aço Nb-V
em estado de entrega e posteriormente aos tratamentos térmicos, nota-se que todos os corpos
de prova ensaiados para essa condição apresentaram a mesma morfologia.
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5.5.4.1. Ensaio de tração
A Figura 5.27a apresenta uma fractografia da seção transversal de um dos corpos de prova
analisados para o Aço Nb-V em estado de entrega, apresentando fratura semifrágil. São também
apresentadas as fractografias onde se observa (Figura 5.27b) uma região de transição entre
fratura dúctil e frágil, mais ao centro do corpo de prova, com presença significativa de “marcas
de rios” e degraus de clivagem e também uma fração da área com aspecto dúctil. A Figura 5.27c
evidencia a presença de mecanismo de fratura por clivagem, característica da fratura do tipo
frágil, presente na maior extensão da superfície.

(a)

(b)

(c)

Figura 5. 27 – (a) Fractografia da superfície de fratura de um corpo de prova de tração do Aço
Nb-V no estado de entrega, fratura semifrágil com zonas bem definidas, 50X e (b) região de
transição, 500X e (c) na região de fratura frágil, 1000X, MEV.
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A Figura 5.28 apresenta uma fractografia da seção transversal de um dos corpos de prova
analisados para o Aço Nb-V na condição RP-900. Nota-se maior deformação plástica em relação
à amostra ensaiada em estado de entrega, no entanto, o aspecto fractográfico também é característico
de fratura semifrágil, com uma grande zona radial e uma zona de cisalhamento nas bordas (Figura
5.28a). Pode-se observar presença predominante de dimples na fractografia. A Figura 5.28b mostra
com detalhes a região dúctil do corpo de prova e a Figura 5.28c apresenta a região radial, em
detalhes, mostrando facetas de clivagem e microcavidades. As fraturas estão de acordo com a

microestrutura apresentada e com os resultados do ensaio de tração.

(a)

(b)

(c)

Figura 5. 28 - (a) Fractografia da superfície de fratura de um corpo de prova de tração do Aço
Nb-V na condição RP-900, fratura semifrágil com presença de zona radial, 45X e (b) detalhes
da região de fratura dúctil, 3000X e (c) da região radial, 3000X, MEV.
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A Figura 5.29 apresenta uma fractografia da seção transversal de um dos corpos de prova
analisados para o Aço Nb-V na condição RP-1300, apresentando fratura frágil, com presença
de mecanismos de clivagem. As fraturas estão de acordo com a microestrutura apresentada e
com os resultados do ensaio de tração.

(a)

(b)

Figura 5. 29 - (a) Fractografia da superfície de fratura de um corpo de prova de tração do Aço
Nb-V na condição RP-1300, 35X e (b) detalhe da fratura frágil 500X, MEV.
Finalmente, a Figura 5.30 apresenta uma fractografia da seção transversal de um dos corpos de
prova analisados para o Aço Nb-V na condição A-900, apresentando fratura dúctil, com
presença de mecanismos de coalescimento de microcavidades (dimples). As fraturas estão de
acordo com a microestrutura apresentada e com os resultados do ensaio de tração.

(a)

(b)

Figura 5. 30 – (a) Fractografia da superfície de fratura de um corpo de prova de tração do Aço
Nb-V na condição A-900, fratura dúctil, 70X e (b) detalhes da fractografia apresentado os
dimples,1000X, MEV.
116

A Figura 5.31 apresenta uma fractografia da seção transversal de um dos corpos de prova
analisados para o Aço Nb-V na condição A-1300, apresentando fratura frágil, com presença de
mecanismos de clivagem. As fraturas estão de acordo com a microestrutura apresentada e com
os resultados do ensaio de tração.

(a)

(b)

Figura 5. 31 - (a) Fractografia da superfície de fratura de um corpo de prova de tração do Aço
Nb-V na condição RP-1300, 35X e (b) detalhe da fratura frágil 100X, MEV.
5.5.4.2. Ensaio de nucleação de trinca por fadiga
Foram analisados corpos de prova submetidos aos ensaios de nucleação de trinca por fadiga de
baixo e alto ciclo. Ressalta-se que os níveis de carregamento em relação ao limite de resistência
foram iguais a 60% para o estado de entrega e para as condições RP-900 e RP-1300 e 50% para
as condições A-900 e A-1300. Como era esperado, para os carregamentos correspondentes a
alto ciclo, pode-se observar significativa propagação estável de trincas por fadiga antes da
fratura final. As trincas por fadiga nuclearam nas superfícies dos corpos de prova e se
propagaram perpendicularmente à seção dos mesmos.
Os corpos de prova de fadiga para o Aço Nb-V no estado de entrega de alto ciclo selecionados
para análise fractográfica apresentaram a mesma morfologia, exemplificada na Figura 5.32. Na
Figura 5.32a pode-se observar a região de nucleação de trinca por fadiga e sua propagação
estável. Na Figura 5.32b pode-se observar o aspecto típico de propagação de trinca por fadiga.
Na Figura 5.32c tem-se o aspecto frágil da fratura final. Os corpos de prova de fadiga de baixo
ciclo selecionados para análise fractográfica foram submetidos a um nível de carregamento
cíclico de 90% da tensão limite de resistência à tração e apresentaram a mesma morfologia dos
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corpos de prova de alto ciclo, se diferenciando apenas pela menor extensão da região de
propagação estável de trinca por fadiga.

(a)

(b)

(c)

Figura 5. 32 – Fractografia via MEV da superfície de fratura de um corpo de prova de
nucleação de trinca por fadiga do Aço Nb-V no estado de entrega a um nível de carregamento
cíclico de 60% da tensão limite de resistência à tração. (a) Visão macroscópica de toda a
extensão da fratura, 50X; (b) detalhe da região de fratura por fadiga, 1000X e (d) região de
fratura final frágil, 500X.
Os corpos de prova de fadiga para o aço Nb-V para as condições RP-900 e RP-1300 para alto
ciclo apresentaram a mesma morfologia, exemplificadas na Figura 5.33. Na Figura 5.33a podese observar com clareza a região de nucleação de trinca por fadiga e sua propagação estável,
para a condição RP-900. Na Figura 5.33b pode-se observar o aspecto frágil da fratura final e na
Figura 5.33c pode-se observar o aspecto típico de propagação de trinca por fadiga, com
indicações de estrias. Na Figura 5.33d pode-se observar com clareza a região de nucleação de
trinca por fadiga e sua propagação, para a condição RP-1300. Na Figura 5.33e pode-se observar
o aspecto frágil da fratura final e na Figura 5.33f tem-se o aspecto de propagação de trinca
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intergranular, indicando provável precipitação de uma fase frágil (carbonetos de Nb e V de
forma grosseira) preferencialmente nos contornos de grãos da austenita.
Os corpos de prova de fadiga de baixo ciclo selecionados para análise fractográfica foram
submetidos a um nível de carregamento cíclico de 90% da tensão limite de resistência à tração
e apresentaram a mesma morfologia dos corpos de prova de alto ciclo, se diferenciando apenas
pela menor extensão da região de propagação de trinca por fadiga. As fraturas estão de acordo
com a microestrutura apresentada.

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

(f)

Figura 5. 33 – Fractografia via MEV da superfície de fratura de um corpo de prova de
nucleação de trinca por fadiga do Aço Nb-V a um nível de carregamento cíclico de 60% da
tensão limite de resistência à tração. RP-900 (a) visão macroscópica de toda a extensão da
fratura, 35X; (b) detalhe da região de fratura final, 1000X; (c) detalhe da região de
propagação estável, 500X. RP-1300 (d) visão macroscópica de toda a extensão da fratura,
35X; (e) detalhe da região de fratura final, 1000X; (f) detalhe da região de fratura
intergranular na região de propagação, 300X.
Os corpos de prova de fadiga para o aço Nb-V para as condições A-900 e A-1300 para alto
ciclo apresentaram a mesma morfologia, exemplificadas na Figura 5.34. Na Figura 5.34a podese observar duas regiões de nucleação de trinca por fadiga e sua propagação estável, para a
condição A-900. Podemos observar, para esse caso, uma região de propagação estável de trinca
por fadiga maior que a região de propagação que as demais condições apresentam. Esse fato
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era esperado, uma vez que essa condição apresentou melhor comportamento e fadiga. Na Figura
5.33b pode-se observar o aspecto típico de propagação de trinca por fadiga. Pode-se observar o
aspecto frágil da fratura final e na Figura 5.34c. Na Figura 5.34d pode-se observar com clareza
a região de nucleação de trinca por fadiga e sua propagação, para a condição A-1300. Na Figura
5.34e pode-se observar o aspecto típico de propagação de trinca por fadiga. A Figura 5.34f
apresenta a região de aspecto de fratura final, com presença de trinca intergranular, indicando
provável precipitação de uma fase frágil nos contornos de grãos.
Os corpos de prova de fadiga de baixo ciclo selecionados para análise fractográfica foram
submetidos a um nível de carregamento cíclico de 90% da tensão limite de resistência à tração
e apresentaram a mesma morfologia dos corpos de prova de alto ciclo, se diferenciando apenas
pela menor extensão da região de propagação de trinca por fadiga. As fraturas estão de acordo
com a microestrutura apresentada.

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

(f)

Figura 5. 34 - Fractografia via MEV da superfície de fratura de um corpo de prova de
nucleação de trinca por fadiga do Aço Nb-V a um nível de carregamento cíclico de 60% da
tensão limite de resistência à tração. A-900 (a) visão macroscópica de toda a extensão da
fratura, 30X; (b) detalhe da região de fratura por fadiga, 1000X; (c) detalhe da região final de
propagação estável, 1000X. RP-1300 (a) visão macroscópica de toda a extensão da fratura,
30X; (b) detalhe da região de fratura por fadiga, 1000X; (c) detalhe da região final 1000X.
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5.5.5. Ensaio de Desgaste
Os diâmetros das calotas de desgaste formadas foram medidos utilizando-se o MEV. Os
resultados apresentados correspondem à média de 3 ensaios. O coeficiente de desgaste, k
(volume de material desgastado por unidade de força e por unidade de distância do deslizamento
do teste de desgaste), foi calculado de acordo com a Equação 4.4, obtendo-se os resultados
apresentados na Tabela V.12.
Os resultados mostram que a maior resistência ao desgaste abrasivo foi obtida para o Aço NbV tratado na condição A-900, seguido do aço tratado na condição A-1300. Essas amostras
apresentam microestrutura bainítica refinada e grosseira, respectivamente. Posteriormente, a
maior resistência ao desgaste é obtida para o aço tratado na condição RP-900, seguido do aço
tratado na condição RP-1300, de microestruturas perlíticas. Todas as amostras tratadas
termicamente apresentam melhor comportamento em desgaste quando comparadas ao Aço NbV em estado de entrega.
Tabela V. 12 - Resultados obtidos após ensaio de desgaste.
Amostra Diâmetro da calota, dC (µm) Coeficiente de desgaste, k (m3/Nm)
EE
2298,6 ± 98,9
6,1x10-13
RP-900
2178,7 ± 33,6
4,9x10-13
RP-1300
2240,4 ± 27,6
5,5x10-13
A-900
1847,4 ± 13,9
2,5x10-13
A-1300
2023,3 ± 24,1
3,7x10-13

Souza (2019) comparou o aço em estudo nesse trabalho em seu estado de entrega com um aço
de aplicação em trilho ferroviário de origem japonesa, sem a presença de microligantes. Foi
avaliado que a maior resistência ao desgaste abrasivo foi obtida para o Aço Nb-V, sendo que o
valor de k para o aço japonês é cerca de 76% maior. Este resultado não está conforme à
afirmação de que materiais com maior dureza possuem maior resistência ao desgaste,
especialmente sob condições de desgaste moderadas, uma vez que, segundo o autor, a dureza
dos dois aços estudados é muito semelhante. Assim, a dureza não parece explicar o diferente
comportamento de desgaste dos aços. O fator que pode ter contribuído para a maior resistência
ao desgaste abrasivo para o Aço Nb-V é sua maior ductilidade (total Aço Nb-v = 16%) se
comparada ao aço japonês (total aço japonês = 10%).
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Uma entre as três calotas produzidas no ensaio de desgaste, para cada condição, é apresentada
na Figura 5.35, mostrando a forma perfeitamente circular das calotas, o que possibilitou o
cálculo do coeficiente de desgaste.

(a)

(b)

(d)

(e)

(c)

Figura 5. 35 - Imagens das calotas geradas nos ensaios de desgaste microabrasivo do Aço NbV para (a) EE, (b) RP-900, (c) RP-1300, (d) A-900 e (e) A-1300, 50X, MEV.
Segundo Guan et al. (2004), apesar de muitos trabalhos apresentarem uma correlação entre
propriedades mecânicas e propriedades tribológicas, ainda não foi alcançado um entendimento
claro dessa relação. Na maioria das pesquisas, tem sido dada atenção principalmente a
propriedades mecânicas como dureza e resistência ao escoamento. Essas propriedades refletem
estágios particulares ou instantâneos dos processos de deformação, são propriedades estáticas.
O processo de desgaste, no entanto, é considerado como sendo dinâmico. Ainda, alguns
parâmetros microestruturais, como porosidade, inclusões e tamanho de grão, podem influenciar
na resistência ao desgaste microabrasivo de um determinado material. Entretanto, a resistência
ao desgaste abrasivo não é uma propriedade do material, dependendo também dos parâmetros
de ensaio, logo a resistência ao desgaste de um material pode variar muito caso ocorra variação
das condições de ensaio, obtendo-se diferentes mecanismos de desgaste (ALAMAN, 2001).
Porém, autores como Kim e Kim (1999) e Sharma et al. (2004) correlacionaram uma menor
taxa de desgaste a uma maior ductilidade em materiais de dureza similar. Durante o estágio
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inicial do ensaio de desgaste as camadas de deformação da superfície (sulcamento) são
formadas no corpo de prova por acumulação de tensão devido ao contato repetido das partículas
abrasivas. À medida que a distância de deslizamento aumenta as plaquetas são destacadas da
superfície e ocorre desgaste na amostra. Os resultados do teste de desgaste e as micrografias do
MEV, desses autores, revelaram, claramente, que nas amostras com maior ductilidade as
plaquetas de superfície (delaminação) se formam mais lentamente e o material,
consequentemente, apresentou menor taxa de desgaste.
A relação entre a ductilidade e a resistência ao desgaste para o aço estudado é apresentada na
Figura 5.36a, onde é possível observar que, apesar do Aço Nb-V tratado na condição A-900
apresentar a maior ductilidade e a maior resistência ao desgaste, para as demais condições não
foi observada correlação clara entre o coeficiente de desgaste e a deformação total obtida no
ensaio de tração. O fator que pode ter contribuído para a melhora na resistência ao desgaste do
material, estudado em suas diferentes condições de tratamento térmico, é o aumento na
resistência mecânica, como apresentado na Figura 5.36b. Porém, a literatura não apresenta
evidencias suficientes para garantir que a resistência mecânica inicial de um aço pode ser
tomada como um guia confiável para sua provável resistência ao desgaste. A relação entre os
valores de dureza e os valores do coeficiente de desgaste estão apresentados na Figura 5.36c.
Este resultado está conforme à afirmação de que materiais com maior dureza possuem maior
resistência ao desgaste (COZZA et al., 2015).
Os mecanismos de desgaste presentes no Aço Nb-V nas condições A-900, A-1300, RP-900 e
RP-1300 estão apresentados nas imagens da Figura 5.38, na respectiva ordem de maior valor
de tensão limite de escoamento para o menor valor apresentados pelo aço. É possível observar
que para a condição A-900, o mecanismo é misto, com presença de desgaste por sulcamento e
de regiões com desgaste por rolamento. Também é possível perceber que à medida que a
resistência mecânica da condição observada diminui, a área da região com mecanismos de
desgaste por sulcamento aumenta, e a região desgastada por rolamento diminui, se tornando
praticamente inexistente para a condição com menor valor de tensão limite de escoamento, a
RP-1300.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5. 36 – Relação entre (a) coeficiente de desgaste e deformação total obtida em ensaio
de tração; (b) coeficiente de desgaste e tensão limite de escoamento e (c) coeficiente de
desgaste e microdureza Vickers; (d) coeficiente de desgaste e coeficiente de encruamento para
o Aço Nb-V no estado de entrega e nas condições RP-900, RP-1300, A-900 e A-1300.

Figura 5. 37 - Mecanismo de desgaste por sulcamento predominante no Aço Nb-V, em estado
de entrega, MEV, 500X.
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Para o mecanismo de desgaste por sulcamento a deformação plástica do material tem grande
influência. Quanto maior a ductilidade menor será o grau de perda de material, que é provocado
pelo destacamento de pequenos “debris”, formados nas bordas dos sulcos, por nucleação e
propagação de trincas por fadiga, como observado por Cozza et al. (2015). Segundo Sharma et
al. (2004) para materiais mais frágeis, pouquíssimos sistemas de deslizamento estão disponíveis
e, durante o desgaste, as tensões se acumulam na superfície. As trincas na superfície do material
e a delaminação da zona resulta em uma maior taxa de desgaste.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5. 38 - Mecanismo de desgaste apresentados pelas amostras nas condições (a) A-900,
(b)A-1300, (c) RP-900 e (d) RP-1300, MEV, 500X.
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6. CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos após caracterização do material em estado de entrega,
planejamento para realização dos tratamentos térmicos e caracterização (microestrutural,
ensaios mecânicos, comportamento em fadiga e desgaste) das quatro condições após a
realização dos tratamentos térmicos, as seguintes conclusões foram obtidas:
•

O Aço Nb-V, de aplicação em trilhos ferroviários, em estado de entrega é um aço
eutetóide com microestrutura completamente perlítica, que apresenta teores
significativos de Nb e V em sua composição química quando comparados aos aços
perlíticos comerciais de mesma aplicação. A composição química e os valores das
propriedades obtidas em ensaios de dureza e de tração estão de acordo com os valores
especificados pela norma AREMA (2013) para aplicação em trilhos ferroviários.

•

O planejamento de possíveis tratamentos térmicos realizados no Aço Nb-V, com
intuitos específicos de refino da estrutura perlítica e de obtenção de estrutura bainitica,
foi realizado com sucesso, por meio de: simulação computacional; curva experimental
de crescimento de grão austenítico; construção de diagramas de transformação contínua
e isotérmica acompanhados de análise microestrutural das amostras provenientes dos
ensaios dilatométricos; e estudo de cinética de transformação da austenita em bainita.

•

O diagrama TRC da amostras austenitizadas a 1300°C foi deslocado para a direita,
representando aumento da temperabilidade (devido ao aumento do TGA e à dissolução
dos carbonetos de Nb e V) quando comparado ao diagrama obtido para as amostras
austenitizadas a 900°C, o que explica o menor espaçamento interlamelar perlítico da
microestrutura transformada a partir de uma temperatura de austenitização mais alta.

•

O diagrama TTT da amostra austenitizada a 1300°C também foi deslocado para a direita
quando comparado ao diagrama obtido para as amostras austenitizadas a 900°C. A
análise microestrutural e de dureza das amostras de dilatometria transformadas
isotermicamente a temperaturas inferiores a 500°C mostraram presença de
microestrutura bainítica, resultado confirmado pelo estudo cinético de transformação de
fases e pela utilização das equações disponíveis na literatura. Esses resultados
permitiram a avaliação de uma escolha adequada de temperatura de tratamento
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isotérmico e de tempo necessário para início e final de transformação da austenita em
microestrutura bainítica.
•

As análises microestruturais mostraram que para o estado de entrega, observa-se que a
microestrutura do aço é constituída por perlita fina em sua maioria, com presença de
algumas colônias de perlita grosseira, sem presença de ferrita pró-eutetóide em contorno
de grãos. Após o tratamento térmico de Refino da Perlita, para as duas temperaturas de
austenitização (900°C e 1300°C), observa-se que a microestrutura obtida é constituída
por perlita e após a realização da Austêmpera, para as duas temperaturas de
austenitização (900°C e 1300°C), observa-se que a microestrutura obtida é constituída
por bainita.

•

Existe uma influência da temperatura de austenitização no refinamento da
microestrutura. Para a microestrutura perlítica, o aquecimento do material a temperatura
de 1300°C levou a um tamanho de colônia mais grosseiro e a um refinamento do
espaçamento interlamelar se comparado ao material austenitizado a 900°C. A
microestrutura bainítica proveniente de uma amostra austenitizada a 1300°C,
apresentou menor tamanho de placas do que a bainita da amostra resultante do
tratamento térmico de austêmpera a partir de uma temperatura de austenitização mais
baixa, 900°C.

•

Em relação ao estado de entrega do Aço Nb-V, foi verificada uma pequena redução de
resistência mecânica dos aços tratado para Refino da Perlita, com um aumento de
ductilidade para o aço RP-900 e uma redução significativa da mesma para o aço RP1300. Para os aços tratado por austêmpera, foi verificado um aumento de resistência
mecânica considerável para o aço austenitizado a 900°C e um pequeno aumento para o
aço austenitizado a 1300°C. A ductilidade aumentou no caso do aço A-900 e reduziu
para o aço A-1300.

•

Observando-se as quatro condições de tratamentos térmicos estudadas nesse trabalho a
fim de se obter diferentes microestruturas, é possível perceber que os resultados dos
ensaios de tração para os aços austenitizados a 900°C mantiveram uma melhor
combinação de resistência mecânica e ductilidade, sendo que, entre eles, o aço tratado
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em Austêmpera, com microestrutura resultante bainítica, ainda apresentou tensão limite
de escoamento e de resistência maiores, com um bom valor de deformação total.
•

As amostras dos aços austenitizados a 900°C com microestruturas bainíticas e perlíticas
apresentaram melhor desempenho em fadiga, tanto no regime de baixo ciclo, quanto no
regime de alto ciclo em relação as amostras austenitizadas a 1300°C. A amostra de
microestrutura bainítica austenitizada a 900°C, apresentou a melhor vida em fadiga,
15% maior em relação ao aço de pior desempenho (A-1300).

•

As fractografias obtidas para todos os ensaios estão de acordo com os resultados obtidos
nos mesmos e com as respectivas microestruturas ensaiadas. Para os ensaios de tração,
foram observados mecanismos de fratura semi-frágil para o material no estado de
entrega, semi-fragil, frágil, dúctil e frágil para as condições, RP-900, RP-1300, A-900
e A-1300, respectivamente. Para os ensaios de nucleação de trinca por fadiga, todas as
condições apresentaram mesma morfologia para os corpos de prova ensaiados em alto
e baixo ciclo; uma região de iniciação de trinca por fadiga, uma região de propagação
estável (menor para os corpos de prova ensaiados em baixo ciclo) e a região de fratura
final. A condição A-900 apresentou maior área de crescimento estável de trinca que as
demais.

•

Os resultados dos ensaios de desgaste mostraram que o melhor comportamento em
desgaste abrasivo foi obtido para o Aço Nb-V tratado na condição A-900, seguido do
aço tratado na condição A-1300. Posteriormente, a maior resistência ao desgaste é
obtida para o aço tratado na condição RP-900, seguido do aço tratado na condição RP1300, de microestruturas perlíticas.

•

O mecanismo de desgaste presente no Aço Nb-V é caracterizado como misto, com
presença de desgaste por sulcamento e de regiões com desgaste por rolamento. Também
é possível perceber que à medida que a resistência mecânica da condição observada
diminui, a área da região com mecanismos de desgaste por sulcamento aumenta, e a
região desgastada por rolamento diminui.

•

A realização dos tratamentos térmicos de refino da perlita e de austêmpera, realizados
após cuidadoso planejamento, permitiram a obtenção de estruturas perlíticas e bainíticas
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com diferentes características estruturais. De forma específica, o tratamento térmico de
austêmpera realizado à temperatura de austenitização de 900°C, produziu uma
microestrutura bainitica no aço microligado ao Nb e V, com bons resultados de
resistência mecânica a tração, dureza, resistência e nucleação de trinca por fadiga e
resistência ao desgaste. A revisão bibliográfica sobre o assunto, mostra que existe a
possibilidade de reprodução dessa condição em linhas de fabricação de trilhos
ferroviários.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
A partir do conhecimento adquirido durante a realização deste trabalho, sugere-se como
possibilidades para trabalhos futuros:
•

Avaliar as microestruturas resultantes dos tratamentos térmicos aplicados nesse trabalho
por meio de microscopia eletrônica de transmissão. Para principalmente, avaliar os
carbonetos presentes na estrutura (morfologia e tamanho), após austenitização do
material a 900°C e a 1300°C. Juntamente com um estudo de cinética de reprecipitação
dos carbonetos.

•

Realizar ensaios de tenacidade à fratura para avaliar o comportamento dos aços de
microestrutura bainítica e compara-los aos aços perlíticos. Ensaios de propagação de
trinca por fadiga no Aço Nb-V após realização dos tratamentos térmicos, importantes
para a previsão da vida remanescente em fadiga do material.

•

Avaliar de forma mais completa\ 1 o comportamento em desgaste do material estudado
nas suas diferentes condições de tratamentos térmicos. Investigando a relação entre os
valores de coeficiente de desgaste e de expoente de encruamento, a fim de compreender
se as propriedades de desgaste podem estar melhor relacionadas com propriedades
mecânicas dinâmicas (taxa de endurecimento por deformação) do que com as estáticas.
Investigando também, o endurecimento superficial resultante do processo de desgaste,
avaliando o perfil de dureza transversal à calota formanda na superfície do material.
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