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RESUMO

São discutidas as diferentes alternativas de ferros fundidos
empregadas para a produção de discos e tambores de freio.
Inicialmente são caracterizadas as propriedades que os discos
e tambores de freio devem apresentar em serviço, tais como
capacidade de amortecimento de vibrações e ruído,
condutividade térmica, resistência ao desgaste, resistência
mecânica e resistência à fadiga, módulo de elasticidade e
resistência à fadiga térmica. Algumas destas propriedades
seriam influenciadas principalmente pela grafita (capacidade
de amortecimento de vibrações, condutividade térmica), o
que mostra o potencial de otimização destas propriedades;
entretanto, a maioria das propriedades é afetada tanto pela
grafita quanto pela matriz, de modo que sua otimização envolve
sempre um compromisso de propriedades.

Abordam-se as alternativas de elementos de liga que
conferem propriedades específicas a este produto, bem como
as tendências no desenvolvimento de novas classes de ferros
fundidos para aplicações em discos e tambores de freio.
Constata-se a tendência à utilização de ferros fundidos cinzentos
de alta condutividade térmica (FC 150 HC), obtidos com alto
teor de carbono e conseqüentemente com alta quantidade de
grafita na microestrutura. Adições de elementos de liga podem
ainda conferir propriedades específicas a esta classe de ferro
fundido, em especial adições de Nb e Ti (visando aumento
de resistência ao desgaste) e adições de Mo (objetivando
aumento de resistência a quente e resistência à fadiga térmica).

Confrontam-se estas tendências com a produção de discos
de freio no mercado brasileiro, sendo então discutidas as
características dos seguintes tipos de ferros fundidos cinzentos
e sua aplicação em discos e tambores de freio: FC 200, FC
250, FC 250 ligado com Ti, FC 250 ligado com Mo, FC 150
HC e FC 150 HC ligado com Mo. Discutem-se resultados de
ensaios de resistência ao desgaste, ciclos térmicos na frenagem,
acabamento superficial de peças usinadas e medidas de ruído.
Comentam-se adicionalmente alguns resultados referentes a
discos de freio produzidos experimentalmente em ferro fundido
vermicular.

Ferros Fundidos Empregados para Discos e Tambores de Freio

INTRODUÇÃO

Discos e tambores de freio são componentes de geometria
relativamente simples, e que atualmente são produzidos por
um grande número de empresas. A maioria das empresas
voltadas para o mercado de reposição produz estes componentes
em ferro fundido cinzento classe FC-200, atendendo
normalmente aos requisitos de baixo custo, ótima usinabilidade
e boa condutividade térmica. Por outro lado, a indústria de
fundição tem desenvolvido novas classes de ferros fundidos
objetivando aumentar a vida dos discos de freio, aumentar a
segurança deste componente, reduzir ruído, reduzir o peso e
melhorar o desempenho do sistema de freio. É esta discussão
que o presente trabalho se propõe a percorrer, apresentando-
se as propriedades importantes para discos de freio e
exemplificando como os novos desenvolvimentos em ferros
fundidos tem procurado corresponder a este conjunto de
propriedades. Esta discussão é ilustrada com resultados de
alguns trabalhos experimentais com a participação da Tupy
Fundições em algumas instituições (EPUSP, PUC-MG, Fras-
Le), complementando-se ainda com resultados importantes
da literatura.
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Figura 1 - Disco de freio ventilado, produzido em ferro fundido
cinzento.
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PROPRIEDADES IMPORTANTES PARA DISCOS DE
FREIO

FADIGA TÉRMICA - O primeiro aspecto a considerar
na solicitação de um disco de freio é a fadiga térmica. Cada
ciclo de frenagem impõe um ciclo térmico, cuja temperatura
máxima depende também do material.

Considerando-se uma barra bi-engastada, as tensões de
compressão no aquecimento podem ser expressas por: σ  =
E . α  .  T

Verifica-se assim que as tensões são minimizadas por
baixo módulo de elasticidade do material do disco (E), baixo
coeficiente de dilatação térmica (α) e baixo gradiente de
temperatura ( T) (1). Este último parâmetro é influenciado
fortemente pela condutividade térmica do material do disco.
Se ocorrerem deformações plásticas no aquecimento, resultam
tensões de tração no resfriamento, o que pode conduzir à
formação de trincas. Deste modo, é importante que a resistência
a quente do material não seja ultrapassada.

Na tabela I constam propriedades físicas de diversas classes
de ferros fundidos cinzentos, previstas na Norma Européia
EN 1561/1997.  Observa-se que o coeficiente de dilatação
térmica não é afetado pela classe de ferro fundido cinzento,
enquanto a condutividade térmica aumenta à medida que se
caminha para classes de menor resistência mecânica. Isto é
devido à contribuição da grafita na condutividade térmica, de
modo que as classes que contém maiores quantidades de
grafita apresentam maior condutividade térmica (e menor
resistência mecânica).

Metzler (2) comenta ainda o efeito de regiões da peça
contendo carbonetos, em ferros fundidos ligados ao molibdênio.
Estas regiões apresentariam baixa condutividade térmica e
baixa capacidade de amortecimento de vibrações, causando
pulsação no pedal e danificação da resina da pastilha, resultando
em tensões térmicas e trincas térmicas.

Verifica-se ainda na tabela II que o módulo de elasticidade
decresce quando se caminha para classes de menor resistência,
de modo que estas classes apresentariam melhor resistência
à fadiga térmica.

RESISTÊNCIA MECÂNICA E RESISTÊNCIA À
FADIGA - cada ciclo de frenagem impõe um ciclo de tensões
ao disco de freio, de modo que é importante a resistência à
fadiga do material do disco. Tradicionalmente os discos de
freio tem sido produzidos em classes FC-200 e FC-250, cujas
propriedades especificadas podem ser vistas na tabela II.
Ressaltam-se os valores (mínimos) de limite de fadiga (flexão
rotativa) de 90 e 120 MPa, correspondentes às classes FC-
200 e FC-250, respectivamente.

CAPACIDADE DE AMORTECIMENTO DE
VIBRAÇÕES E RUÍDO - A capacidade de amortecimento de
vibrações de um material é a sua habilidade de dissipar parte
da energia vibracional. Em ferros fundidos, a capacidade de
amortecimento de vibrações é resultado do atrito entre a grafita
e a matriz metálica, durante a solicitação mecânica (figura 2)
(3).

Isto pode ser visto no ensaio de tração, através da histerese
no descarregamento e carregamento da amostra. (figura 3) (3,4)

Tabela I - Propriedades Físicas de Ferros Fundidos Cinzentos
(Norma EN 1561/1997)

Figura 2 - O amortecimento de vibrações ocorre devido ao
atrito entre as partículas de grafita e a matriz (3).

Tabela II - Propriedades Mecânicas de Ferros Fundidos
Cinzentos (Norma EN 1561/1997)

A capacidade de amortecimento de vibrações depende de
defeitos na grafita, sendo independente da matriz metálica (5-
7). Uma alta capacidade de amortecimento de vibrações,
avaliada através do coeficiente de amortecimento de vibrações,
é obtida com grande quantidade de partículas grandes de
grafita lamelar, o que é conseguido com alto teor de carbono
equivalente. Isto resulta, por outro lado, em diminuição
considerável da resistência mecânica, o que poderia ser
parcialmente contrabalançado com aumento da resistência da
matriz, com o uso de elementos de liga, como Cr (0,10-0,50%),
Mo (0,2%), Ti (200-400 ppm) e Nb (até 0,1%) (5,6).
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RUGOSIDADE SUPERFICIAL - esta característica
depende do material e das condições de usinagem. De um
modo geral, ferros fundidos de alta condutividade térmica,
com altos teores de carbono, tendem a apresentar maiores
valores de rugosidade superficial, resultante do arrancamento
das partículas de grafita durante a usinagem.

RESISTÊNCIA AO DESGASTE - em condições em que
não ocorre dano por fadiga térmica, este parâmetro define o
tempo de vida do disco de freio. A resistência ao desgaste é
primeiramente função da dureza da matriz e da quantidade
de grafita na microestrutura. Nos discos de freio produzidos
com ferros fundidos de alto carbono, o aumento da quantidade
de grafita é compensado pela adição de elementos formadores
de carbonetos ou carbonitretos, como o Ti e Nb, introduzindo-
se partículas duras na matriz para aumentar a resistência ao
desgaste.

TENDÊNCIAS EM FERROS FUNDIDOS UTILIZADOS
PARA DISCOS DE FREIO:

Na tabela III são apresentadas composições químicas
típicas de discos e tambores de freio produzidos na Tupy
Fundições.

Estas composições são o resultado da evolução da
tecnologia mundial para estes tipos de componente, e podem
ser agrupadas nas seguintes famílias:

* FC 200 e FC 250 - estes são os materiais clássicos para
discos de freio. O teor de carbono é limitado superiormente
em cerca de 3,5-3,6 %, de modo a garantir a resistência
mecânica especificada. A relativamente baixa quantidade de
grafita limita a condutividade térmica. A resistência ao desgaste
é garantida pela matriz totalmente perlítica, obtida com o uso
dos elementos de liga. Os elementos de liga usuais são cobre
e estanho, e eventualmente cromo. Em certas normas européias
é especificado o uso de manganês como elemento de liga, o
que traz algumas dificuldades de fabricação, devido à grande
tendência à segregação deste elemento. Em algumas normas
é ainda especificado o uso de molibdênio, para conferir
resistência a quente e, conseqüentemente, resistência à fadiga
térmica.

* FC 200-250 ligado com Ti - o Ti tem sido empregado
como elemento de liga tanto em blocos de motores como em
discos de freio, aumentando a resistência ao desgaste. Além
disto, o Ti melhoraria propriedades de fricção, evitando
travamento do sistema de freio (8). São usuais valores entre
200 a 400 ppm Ti. É interessante registrar que, em estudos
sobre ruído em sistemas de freio conduzidos na FrasLe com
discos de freio produzidos na Tupy Fundições, este foi o tipo
de ferro fundido que apresentou o melhor desempenho, como
pode ser visto na tabela IV e figura 4 (9) . Não está clara a
razão das diferenças registradas nesta figura, entretanto é
possível que a presença de carbonitretos de titânio na
microestrutura (figura 5) afete as condições do atrito disco-
pastilha, minimizando o estabelecimento de vibrações na
operação de frenagem.

Tabela IV - Características de ferros fundidos ensaiados em
testes de ruído (9).

Figura 4 - Resultados de testes de ruído em diversos discos
de freio (9).

Figura 3 - Diagrama tensão-deformação esquemático, para uma
aço (linha cheia), mostrando um comportamento linear no
carregamento e descarregamento. O ferro fundido cinzento
(linha tracejada) mostra uma recuperação não linear da
deformação e a formação de um loop de histerese no
recarregamento. O loop de histerese seria o resultado do atrito
sólido entre a grafita e a matriz (3).

Tabela III - Especificações de discos e tambores de freio
produzidos na Tupy Fundições.
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Na figura 7 são apresentadas microestruturas típicas de
ferros fundidos cinzentos das classes FC-250 e FC-150 HC,
verificando-se a maior quantidade de grafita neste último
material. Esta maior quantidade de grafita resulta em menor
resistência mecânica, o que deve ser considerado no projeto
da peça (12). Por outro lado, o aumento da condutividade
térmica tem resultado no aumento da vida de componentes
sujeitos à fadiga térmica (21, 22), diminuindo-se a temperatura
em serviço. Na figura 8 apresentam-se resultados obtidos na
EPUSP com diferentes amostras de ferros fundidos obtidas
na Tupy Fundições, ilustrando-se as variações de temperatura
em teste de desgaste, onde as diferentes amostras de ferros
fundidos (como discos) foram testadas contra uma pastilha
de freio. Verifica-se que o disco de ferro fundido cinzento
com alto carbono atinge menores temperaturas no ciclo de
frenagem, comparativamente aos ferros fundidos classe FC-
250, e que o ferro fundido vermicular atinge as maiores
temperaturas (13)

Esta menor temperatura em serviço dos ferros fundidos de
alto carbono certamente influencia a vida do componente em
solicitação de fadiga térmica, como ilustrado na figura 9.

* FC150 HC - Visando otimizações no desempenho de
discos e tambores de freio, foi desenvolvida uma classe de
ferro fundido cinzento de alta condutividade térmica, associada
ainda a bons valores de resistência mecânica e de resistência
ao desgaste. A microestrutura destes materiais apresenta
grande quantidade de grafita e matriz perlítica, a grafita
conferindo alta condutividade térmica (figura 6) e a matriz
perlítica fornecendo resistência mecânica e ao desgaste. Este
material é obtido com o uso de teores relativamente elevados
de carbono (3,7 a 3,9%) e de elementos de liga perlitizantes,
como o cobre, cromo e estanho.

Na tabela V são apresentados resultados de propriedades
físicas e mecânicas das classes FC 250 e FC 150 HC.

Figura 8 - Temperatura de contacto pino - disco durante os
ciclos de frenagem (13)

Figura 7 - Microestruturas de discos de freio obtidos em
classes FC-250 (a) e FC-200 HC (b), sem ataque. 100 x.

Tabela V - Propriedades físicas e mecânicas de FC-150 HC
e FC-250 (11).

Figura 5 - Microestrutura de disco de freio em ferro fundido
cinzento microligado com Ti (300 ppm).

Figura 6 - Efeito do teor de carbono sobre a condutividade
térmica em ferros fundidos cinzentos (10).
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* FC150 HC com Mo - Em algumas normas são
especificadas adições de molibdênio a ferros fundidos cinzentos
de alto teor de carbono, objetivando conferir resistência à
quente e assim aumentar a resistência à fadiga térmica. A
literatura técnica reporta efeito favorável do molibdênio em
solicitações envolvendo fadiga térmica, como ilustrado na
figura 11 (10).

Os resultados da figura 12 mostram ainda outras vantagens
do uso de elementos de liga em ferros fundidos cinzentos de
alto teor de carbono. A curva da figura mostra a relação usual
entre limite de resistência e coeficiente de amortecimento de
vibrações; com o uso de pequenas adições de Mo (0,2%) e
Nb (0,03-0,09%), aumenta-se consideravelmente o limite de
resistência para um dado coeficiente de amortecimento de
vibrações (6).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se que inovações no projeto metalúrgico dos
ferros fundidos cinzentos tem permitido oferecer ao projetista
novas opções para a seleção de material para discos e tambores
de freio. Merecem particular destaque os ferros fundidos
cinzentos de alta condutividade térmica (alto carbono), com
elementos de liga na matriz, aliando alta condutividade térmica
e boa resistência mecânica e ao desgaste, e que possibilitaram
a moderna tendência de utilização de discos de freio inclusive
em caminhões.

Os exemplos apresentados no trabalho mostram a
possibilidade de inovação mesmo em materiais tradicionais
da engenharia, como é o caso dos ferros fundidos cinzentos.
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