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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem como principal objetivo a determinação do comportamento 
mecânico, mais especificamente a resistência ao impacto, de estruturas martensíticas baseadas 
em aços ao carbono e ligados. A preocupação principal é a resposta dessas ligas quando 
revenidas em temperaturas baixas (inferior a 180ºC). Foram realizados os tratamentos 
térmicos de têmpera em água e óleo com o intuito de verificar a severidade do meio através 
dos ensaios de dureza, impacto, análise micrográfica e fractográfica. Os aços SAE1045 e 
SAE4140 também foram submetidos aos tratamentos térmicos de revenimento a baixas 
temperaturas, 100ºC, 140ºC e 180ºC, para verificação do aumento da tenacidade e possíveis 
alterações microestruturais desses materiais. Foi verificada a maior temperabilidade do aço 
SAE4140 em relação ao aço SAE1045, em concordância com a literatura, através dos 
resultados de dureza e da análise micrográfica realizada. Na têmpera em óleo o aço SAE4140 
apresentou uma microestrutura predominantemente martensítica o que gerou uma dureza 
superior a do aço SAE1045 que apresentou uma microestrutura de martensita com ilhas de 
perlita fina e ferrita. Nos revenimentos realizados foi constatado que para o aço SAE1045 
ocorre um aumento na energia absorvida no impacto com o aumento da temperatura, e que 
estes revenimentos a baixa temperatura têm influências significativas sobre a tenacidade do 
material. Os revenimentos apresentam maiores aumentos de energia absorvida e expansão 
lateral no aço SAE1045 nas condições de têmpera em água do que na têmpera em óleo. Para o 
aço SAE4140 a têmpera em água (não muito usual na prática) gerou trincas em alguns corpos 
de prova, já a têmpera em óleo proporcionou valores elevados de energia absorvida no 
impacto e não mostrou alterações significativas nos revenimentos a baixa temperatura. 
Conclui-se que para o aço SAE1045 os revenimentos a baixa temperatura causam um 
aumento significativo na tenacidade do material independentemente do meio de têmpera; já 
para o aço SAE4140 a têmpera em água inviabiliza a avaliação devido as trincas geradas no 
resfriamento e para têmpera em óleo nenhuma melhoria na tenacidade pode ser observada. 

 
Palavras-chave: Revenimento, Mecanismos de fratura, Revenido, Têmpera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

This work has as main objective the determination of mechanical behavior, 
specifically the impact resistance of martensitic structures based on carbon and on alloyed 
steels. The main concern is the response of these alloys when tempering at low temperatures 
(below 180 º C). Heat treatments were performed by quenching in water and oil in order to 
determine the severity of the medium through testing the hardness, impact, micrographic and 
fractographic analysis. The SAE1045 and SAE4140 steels were also subjected to heat 
treatment tempering at low temperatures, 100°C, 140°C and 180ºC, to verify the increase of 
toughness and possible changes in microstructure of these materials. It was the largest 
recorded hardenability of SAE4140 steel over SAE1045 steel, in agreement with the 
literature, through the results of hardness and micrographic analysis performed. The 
quenching in oil of the SAE4140 steel showed a predominantly martensitic microstructure 
which generated a hardness greater than SAE1045 steel that showed a microstructure of 
martensite with islands of fine pearlite and ferrite. At all the tempering carried out for 
SAE1045 steel there is an increase in absorbed energy on impact with increasing temperature, 
and that these low-temperature tempering have significant influences on the material 
toughness. The tempering have higher increases of energy absorption and lateral expansion of 
SAE1045 steel in the conditions of quenching in water than in quenching in oil. For SAE4140 
steel quenching in water (not very usual in practice) generated cracks in some specimens, 
since tempering in oil gave high values of absorbed energy during impact and showed no 
significant changes in the low-temperature tempering. It follows that for SAE1045 steel the 
low tempering temperature cause a significant increase in material toughness regardless of the 
quenching medium, however for tempering SAE4140 steel in water makes it impossible to 
evaluate because of the cracks generated in the cooling and quenching in oil no improvement 
in toughness can be observed. 

     
Keywords: Tempering, Fractography Mechanism, Temper, Quenching 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

 

Ilustração 01 – Morfologia da Martensita (~400x) ..................................................................22 

Ilustração 02 – Morfologia da Martensita (~1000x) ................................................................22 

Ilustração 03 – Estrutura CFC. .................................................................................................23 

Ilustração 04 – Estrutura CCC..................................................................................................23 

Ilustração 05 – Estrutura TCC..................................................................................................23 

Ilustração 06 – Estrutura de duas células CFC. ........................................................................24 

Ilustração 07 – Estrutura de duas células CFC e TCC. ............................................................24 

Ilustração 08 – Estrutura de duas células CFC e TCC com Planos e Direções........................25 

Ilustração 09 – Transformação da austenita em martensita......................................................28 

Ilustração 10 – Interface austenita-martensita. .........................................................................28 

Ilustração 11 – Diagrama ferro carbono. ..................................................................................32 

Ilustração 12 – Curva de resfriamento e taxa de resfriamento no centro de uma barra ...........35 

Ilustração 13 – Taxa de resfriamento em barra temperada de Inconel 600..............................36 

Ilustração 14 – Desenho do corpo de prova segundo ...............................................................45 

Ilustração 15 – Desenho do corpo de prova segundo ...............................................................45 

Ilustração 16 – Dispositivo de resfriamento brusco .................................................................45 

Ilustração 17 – Representação esquemática do dispositivo para resfriamento brusco. ............45 

Ilustração 18 – Correlação entre endurecibilidade e o resfriamento contínuo .........................47 

Ilustração 19 – Representação formação do carboneto. ...........................................................57 

Ilustração 20 – Representação esquemática da difusão por lacuna. .........................................58 

Ilustração 21 – Representação esquemática da difusão intersticial. .........................................58 

Ilustração 22 – Foto do Espectrofotômetro de Emissão Ótica utilizado na Análise química ..65 

Ilustração 23 – Foto do durômetro Rockwell utilizado para medição......................................66 

Ilustração 24 – Dimensões dos corpos de prova para utilizados no ensaio de Impacto. ..........67 

Ilustração 25 – Máquina de Impacto Charpy utilizado para o ensaio ......................................68 

Ilustração 26 – Corte a frio com serra executado na barra. ......................................................69 

Ilustração 27 – Equipamento Cut-off para corte a frio dos corpos de prova de impacto .........69 

Ilustração 28 – Foto do laboratório de ensaio metalográfico - Tork. .......................................70 

Ilustração 29 – Forno utilizado para os Tratamentos Térmicos ...............................................71 

Ilustração 30 – Micrografia SAE1045 recozido. ......................................................................76 



Ilustração 31 – Micrografia SAE1045 recozido. ......................................................................76 

Ilustração 32 – Micrografia SAE4140 recozido. ......................................................................76 

Ilustração 33 – Micrografia SAE4140 recozido. ......................................................................76 

Ilustração 34 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em água. .................................80 

Ilustração 35 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em óleo...................................80 

Ilustração 36 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em água e revenido a 100ºC. .81 

Ilustração 37 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em água e revenido a 140ºC. .81 

Ilustração 38 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em água e revenido a 180ºC. .81 

Ilustração 39 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em óleo e revenido a 100ºC. ..82 

Ilustração 40 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em óleo e revenido a 140ºC. ..82 

Ilustração 41 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em óleo e revenido a 180ºC. ..82 

Ilustração 42 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em água. .................................83 

Ilustração 43 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em óleo...................................83 

Ilustração 44 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em água e revenido a 100ºC. .83 

Ilustração 45 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em água e revenido a 140ºC. .84 

Ilustração 46 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em água e revenido a 180ºC. .84 

Ilustração 47 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em óleo e revenido a 100ºC. ..84 

Ilustração 48 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em óleo e revenido a 140ºC. ..85 

Ilustração 49 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em óleo e revenido a 180ºC. ..85 

Ilustração 50 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 recozido..............................86 

Ilustração 51 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 recozido..............................87 

Ilustração 52 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água – CP1. 87 

Ilustração 53 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água – CP2. 88 

Ilustração 54 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água – CP3. 88 

Ilustração 55 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo – CP1..89 

Ilustração 56 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo – CP2..89 

Ilustração 57 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo – CP3..90 

Ilustração 58 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água 

revenido a 100ºC – CP1. .................................................................................90 

Ilustração 59 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água 

revenido a 100ºC – CP2. .................................................................................91 

Ilustração 60 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água 

revenido a 100ºC – CP3. .................................................................................91 



Ilustração 61 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água 

revenido a 140ºC – CP1. .................................................................................92 

Ilustração 62 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água 

revenido a 140ºC – CP2. .................................................................................92 

Ilustração 63 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água 

revenido a 140ºC – CP3. .................................................................................93 

Ilustração 64 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água 

revenido a 180ºC – CP1. .................................................................................93 

Ilustração 65 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água 

revenido a 180ºC – CP2. .................................................................................94 

Ilustração 66 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água 

revenido a 180ºC – CP3. .................................................................................94 

Ilustração 67 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo 

revenido a 100ºC – CP1. .................................................................................95 

Ilustração 68 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo 

revenido a 100ºC – CP2. .................................................................................95 

Ilustração 69 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo 

revenido a 100ºC – CP3. .................................................................................96 

Ilustração 70 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo 

revenido a 140ºC – CP1. .................................................................................96 

Ilustração 71 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo 

revenido a 140ºC – CP2. .................................................................................97 

Ilustração 72 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo 

revenido a 140ºC – CP3. .................................................................................97 

Ilustração 73 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo 

revenido a 180ºC – CP1. .................................................................................98 

Ilustração 74 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo 

revenido a 180ºC – CP2. .................................................................................98 

Ilustração 75 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo 

revenido a 180ºC – CP3. .................................................................................99 

Ilustração 76 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água – CP1. 99 

Ilustração 77 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água – CP2.100 

Ilustração 78 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água – CP3.100 

Ilustração 79 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo – CP1.101 



Ilustração 80 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo – CP2.101 

Ilustração 81 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo – CP3.102 

Ilustração 82 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água 

revenido a 100ºC – CP1. ...............................................................................102 

Ilustração 83 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água 

revenido a 100ºC – CP2. ...............................................................................103 

Ilustração 84 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água 

revenido a 100ºC – CP3. ...............................................................................103 

Ilustração 85 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água 

revenido a 140ºC – CP1. ...............................................................................104 

Ilustração 86 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água 

revenido a 140ºC – CP2. ...............................................................................104 

Ilustração 87 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água 

revenido a 140ºC – CP3. ...............................................................................105 

Ilustração 88 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água 

revenido a 180ºC – CP1. ...............................................................................105 

Ilustração 89 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água 

revenido a 180ºC – CP2. ...............................................................................106 

Ilustração 90 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água 

revenido a 180ºC – CP3. ...............................................................................106 

Ilustração 91 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo 

revenido a 100ºC – CP1. ...............................................................................107 

Ilustração 92 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo 

revenido a 100ºC – CP2. ...............................................................................107 

Ilustração 93 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo 

revenido a 100ºC – CP3. ...............................................................................108 

Ilustração 94 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo 

revenido a 140ºC – CP1. ...............................................................................108 

Ilustração 95 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo 

revenido a 140ºC – CP2. ...............................................................................109 

Ilustração 96 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo 

revenido a 140ºC – CP3. ...............................................................................109 

Ilustração 97 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo 

revenido a 180ºC – CP1. ...............................................................................110 



Ilustração 98 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo 

revenido a 180ºC – CP2. ...............................................................................110 

Ilustração 99 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo 

revenido a 180ºC – CP3. ...............................................................................111 

 



LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 01 – Deformação nas transformações martensíticas.....................................................27 

Tabela 02 – Solubilidade Sólida dos Elementos de Liga no Ferro γ e no Ferro α. ..................39 

Tabela 03 – Influência dos Elementos de Liga na Temperabilidade........................................40 

Tabela 04 – Relação entre teor de carbono, porcentagem de martensita e máxima dureza .....43 

Tabela 05 – Temperaturas de normalização e austenitização...................................................46 

Tabela 06 – Faixa de dureza para o ensaio Jominy ..................................................................48 

Tabela 07 – Composição química dos aços para ensaio Jominy..............................................49 

Tabela 08 - Variação de comprimento no Revenimento. .........................................................56 

Tabela 09 – Identificação dos corpos de prova ........................................................................71 

Tabela 10 – Resultados da analise química ..............................................................................75 

Tabela 11 – Resultados dos ensaios de dureza - Recozido ......................................................75 

Tabela 12 – Resultados dos ensaios de impacto - Recozido ....................................................76 

Tabela 13 – Resultados dos ensaios de dureza - SAE 1045 - Após Tratamento Térmico .......77 

Tabela 14 – Resultados dos ensaios de dureza - SAE 4140 - Após Tratamento Térmico .......77 

Tabela 15 – Resultados dos ensaios de impacto - SAE 1045 - Após Tratamento Térmico .....78 

Tabela 16 – Resultados dos ensaios de impacto - SAE 4140 - Após Tratamento Térmico .....79 

 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE GRÁFICOS 
 

 

Gráfico 01 – Volume específico (DV/V) do aços carbono em temperaturas ambiente. ..........29 

Gráfico 02 – Faixa de Temperabilidade do Aço 1045H. Fonte: SAE J406 (1998)..................31 

Gráfico 03 –  Diagrama TTT de um aço com composição eutetóide.......................................33 

Gráfico 04 – Curvas de Resfriamento em água........................................................................37 

Gráfico 05 – Curvas de Resfriamento em óleo.........................................................................37 

Gráfico 06 – Curvas de Resfriamento em ar calmo..................................................................37 

Gráfico 07 – Efeito da massa e do tamanho da seção nas curvas de resfrimento. ...................41 

Gráfico 08 – Influência do tamanho de grão austenítico na temperabilidade. .........................42 

Gráfico 09 – Curvas Jominy – Aço 1045H ..............................................................................48 

Gráfico 10 – Curvas Jominy – Aço 4340H ..............................................................................49 

Gráfico 11 – Curvas Jominy – Aço 4140H ..............................................................................49 

Gráfico 12 – Relação entre propriedades mecânicas e a temperatura de revenimento. ...........50 

Gráfico 13 – Efeito do teor de carbono sobre a dureza em aços revenidos..............................52 

Gráfico 14 – Dureza em função da temperatura de revenimento para aços carbono planos....56 

Gráfico 15 – Efeito dos elementos de liga na dureza em função da temperatura.....................59 

Gráfico 16 – Perda de resistência depois do revenimento na faixa de fragilização. ................60 

Gráfico 17 – Comparação entre Têmperas – Energia Absorvida...........................................113 

Gráfico 18 – Comparação entre Têmperas – Expansão Lateral .............................................113 

Gráfico 19 – Comparação entre Têmperas – Dureza .............................................................113 

Gráfico 20 – Comparação entre Revenimentos – Aço SAE 1045 – Energia Absorvida .......115 

Gráfico 21 – Comparação entre Revenimentos – Aço SAE 1045 – Expansão lateral ...........115 

Gráfico 22 – Comparação entre Revenimentos – Aço SAE 1045 – Dureza ..........................115 

Gráfico 23 – Comparação entre Revenimentos – Aço SAE 4140 – Energia Absorvida .......116 

Gráfico 24 – Comparação entre Revenimentos – Aço SAE 4140 – Expansão lateral ...........117 

Gráfico 25 – Comparação entre Revenimentos – Aço SAE 4140 – Dureza ..........................117 

 
 



SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................17 

1.1 OBJETIVO GERAL..................................................................................................18 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO.........................................................................................18 

1.3 JUSTIFICATIVA ......................................................................................................19 

1.4 METODOLOGIA......................................................................................................19 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...............................................................................21 

2.1 MARTENSITA .........................................................................................................21 

2.1.1 Formação da Martensita.........................................................................................22 

2.1.2 Estrutura Tetragonal da Martensita .....................................................................23 

2.1.3 Transformação da Martensita................................................................................26 

2.1.4 Interface Austenita-Martensita ..............................................................................28 

2.1.5 Variações Dimensionais Geradas pela Martensita ...............................................29 

2.2 TÊMPERA ................................................................................................................31 

2.2.1 Efeito da Velocidade de Resfriamento...................................................................32 

2.2.1.1 Fatores que influenciam a velocidade de resfriamento .............................................34 

2.2.1.2 Meios de resfriamento da têmpera.............................................................................34 

2.2.2 Composição química ...............................................................................................38 

2.2.3 Tamanho da seção e Massa da Amostra................................................................41 

2.2.4 Granulação e Homogeneidade da Austenita .........................................................41 

2.2.5 Intensidade de Endurecimento vs. Endurecibilidade...........................................43 

2.2.5.1 Temperabilidade Jominy ...........................................................................................44 

2.3 REVENIMENTO ......................................................................................................50 

2.3.1 Reações do Revenimento.........................................................................................52 

2.3.2 Estágios do Revenimento ........................................................................................53 

2.3.3 Efeitos da Temperatura ..........................................................................................56 

2.3.4 Efeitos dos Elementos de Liga ................................................................................57 

2.4 FRAGILIZAÇÃO......................................................................................................59 

2.4.1 Fragilização da Martensita Revenida ....................................................................60 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ...................................................................................63 

3.1 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA DOS ENSAIOS ............................................64 



3.1.1 Análise Química – Espectrometria de Emissão Ótica ..........................................64 

3.1.2 Dureza Rockwell ......................................................................................................65 

3.1.3 Impacto .....................................................................................................................67 

3.1.4 Microscopia Óptica .................................................................................................69 

3.1.5 Tratamento Térmico ...............................................................................................70 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA E ENSAIOS.................................71 

3.3 TRATAMENTOS TÉRMICOS ................................................................................72 

3.3.1 Recozimento .............................................................................................................72 

3.3.2 Têmperas ..................................................................................................................72 

3.3.3 Revenimentos ...........................................................................................................73 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................74 

4.1 RESULTADOS - ENSAIOS APÓS RECOZIMENTO ............................................75 

4.1.1 Análise Química .......................................................................................................75 

4.1.2 Ensaio de Dureza .....................................................................................................75 

4.1.3 Ensaio de Impacto ...................................................................................................76 

4.1.4 Microscopia Óptica .................................................................................................76 

4.2 RESULTADOS - ENSAIOS APÓS TRATAMENTOS TÉRMICOS......................77 

4.2.1 Ensaio de Dureza .....................................................................................................77 

4.2.2 Ensaio de Impacto ...................................................................................................78 

4.2.3 Microscopia Óptica .................................................................................................80 

4.2.4 Análise Fractográfica ..............................................................................................86 

4.3 DISCUSSÃO - COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS .......................................112 

5 CONCLUSÃO........................................................................................................118 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................120 

 
 
 
 
 



 
17 

1 INTRODUÇÃO 

 

O homem no período entre 5.000 e 3.000 a.C. desenvolveu o forno de “alta 

temperatura”, onde ele aprendeu a fundir os metais e a empregá-los para dominar os animais. 

Ele inventou o arado, a carroça, as embarcações, a vela e a escrita. No início da era cristã o 

homem conhecia sete metais: cobre, ouro, prata, chumbo, estanho, ferro e mercúrio. Os 

romanos disseminaram no seu vasto império o ferro como material propulsor da economia. 

(PADILHA , 2000) 

Um dos avanços na produção e utilização de materiais metálicos ocorreu com a 

fabricação dos aços com teor de carbono mais baixo e no estado líquido. Antes da década de 

1860, o ferro maleável sempre foi moldado em temperaturas abaixo de seu ponto de fusão. 

Isto gerava inevitavelmente à heterogeneidade na distribuição do carbono e ao aprisionamento 

de escória e outras inclusões. A descoberta de Henry Bessemer em 1856 permitiu a produção 

de aço em grande escala e inaugurou uma nova fase na história da humanidade; a idade do 

aço. Quase todos os desenvolvimentos do século XIX se dirigiram para a produção mais 

eficiente dos materiais conhecidos há séculos. 

A observação microscópica da microestrutura dos materiais e correlação com 

suas propriedades começou no grande centro produtor de aço, em Sheffield, na Inglaterra. 

Henry Clifton Sorby, em 1863/64, observou a estrutura de rochas e de aços ao microscópio 

óptico. A superfície destes materiais tinha sido polida e atacada levemente com reagentes 

químicos. Em 1895, eram descobertos os raios x. A difração de raios x, que possibilitou a 

determinação da estrutura cristalina dos materiais, foi descoberta em 1911/12. 

De posse da metalografia óptica, da difração de raios x e de algumas técnicas 

indiretas como dilatometria e análise térmica, os metalurgistas puderam caracterizar as 

transformações de fase e as microestruturas delas decorrentes (PADILHA , 2000). 

O aço é comumente definido como uma liga de ferro e carbono com teores de 

carbono entre poucos centésimos de por cento até aproximadamente 2% em peso. Outros 

elementos podem ser somados ao total até aproximadamente 5% em peso em aços baixa liga e 

mais altos em aços ligados ou inoxidáveis. Os aços podem apresentar uma grande variedade 

de propriedades dependendo da composição química, assim como das fases e dos 

microconstituintes, que dependem do tratamento térmico (ASM 10, 1998). 

A nomenclatura utilizada para os aços segundo a norma SAE é a mais utilizada 

para os aços. A composição de cada aço corresponde a uma numeração com 4 ou 5 dígitos. Os 

dois últimos dígitos indicam os centésimos da porcentagem de C contida no material, 
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podendo variar entre 05 (0,05% de C) até 95 (0,95% de C). Abaixo estão explicadas as 

nomenclaturas dos dois primeiros dígitos dos aços que foram utilizados nesta dissertação: 

• SAE 1XXX – Aço-Carbono 

• SAE 10XX – Aço carbono simples (outros elementos em porcentagens 

desprezíveis, teor de Mn de no máximo 1,0%) 

• SAE 4XXX – Aço-molibdênio 

• SAE 41XX – Aço com Mo entre 0,08% e 0,25% e com Cr entre 0,40% e 1,20% 

Além da composição química dos materiais, os tratamentos térmicos também 

são modificadores de propriedades mecânicas e microestruturais (ASM 10, 1998).  

A têmpera é um tratamento térmico que se refere a um processo de 

resfriamento rápido do material a partir da austenitização tipicamente entre a faixa de 815 a 

870ºC para os aços. A habilidade da têmpera em endurecer os aços depende das 

características do meio de resfriamento e da composição química do aço (ASM 10, 1998). 

O revenimento é um processo no qual os aços previamente temperados ou 

normalizados são aquecidos à temperatura inferior a temperatura crítica e resfriados a uma 

taxa aplicável, para obter um aumento de ductilidade e tenacidade, porém pode ocorrer um 

aumento no tamanho de grão da matriz. Os aços são revenidos através do aquecimento depois 

da têmpera para obter valores determinados de propriedades mecânicas e aliviar tensões 

residuais da têmpera, além de assegurar estabilidade dimensional (ASM 10, 1998).  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar as modificações estruturais, fractográficas e as alterações nas 

propriedades mecânicas geradas por diferentes meios de resfriamento na têmpera, pelos 

revenimentos a baixa temperatura e pela variação dos elementos de liga nos aços testados. 

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Estudar os tratamentos de térmicos de têmpera e revenimento, visando obter 

conhecimento das microestruturas obtidas em cada um dos processos. Aprofundar o 

conhecimento sobre a microestrutura martensítica e suas principais características.  

Comparar as alterações nas propriedades do aço quando temperados em meios 

de resfriamento diferentes. Comparar as alterações do aço quando revenidos a baixas 
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temperaturas. Comparar as alterações nas propriedades causadas pela têmpera e pelos 

revenimentos em aços com teores de elementos de liga diferentes.  

Realizar todas as comparações através dos resultados obtidos de propriedades 

mecânicas, microestruturais e análises fractográficas.  

  

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O tema abordado foi escolhido devido ao meu grande interesse nas 

propriedades obtidas e na metalurgia envolvida nos tratamentos térmicos de têmpera e 

revenimento, principalmente em revenimentos a baixa temperatura. O desconhecimento geral 

sobre este tema e a pouca literatura faz com que o comportamento de diferentes ligas de aço 

temperadas e revenidas a baixas temperaturas torne-se um grande campo de estudo.  

 

1.4 METODOLOGIA 

 

O estudo está divido em duas partes: fundamentação teórica e parte 

experimental.  

Na fundamentação teórica foram realizados estudos sobre: 

− Têmpera  

− Martensita 

− Revenimento 

− Estágios do Revenimento 

− Fragilização por Revenimento 

Na parte experimental foram realizadas testes de propriedades mecânicas, 

microestruturais e aspectos fractográficos com a finalidade de verificar as principais 

alterações causadas pelo revenimento a baixa temperatura em materiais com teores de 

elementos de liga diferentes e também em diferentes condições de têmpera. Os ensaios e 

tratamentos térmicos a serem realizados estão apresentados a seguir. 

− Aço SAE 1045: Barra de aço carbono SAE 1045. Realização de tratamentos 

térmicos de têmpera e revenimentos a baixa temperatura. Ensaios: análise 

química, impacto (segundo a Norma ASTM E23 (2008)), micrografia 

(segundo a Norma ASTM E7 (2003) e E407(2007)), dureza (segundo a 

norma ASTM E18(2005)) e análise fractográfica após ensaios de impacto.  
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− Aço SAE 4140: Barra de aço carbono SAE 4140. Realização de tratamentos 

térmicos de têmpera e revenimentos a baixa temperatura. Ensaios: análise 

química, impacto (segundo a Norma ASTM E23 (2008)), micrografia 

(segundo a Norma ASTM E7 (2003) e E407(2007)), dureza (segundo a 

norma ASTM E18(2005)) e análise fractográfica após ensaios de impacto.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Na revisão bibliográfica foram feitas as fundamentações teóricas abaixo:  

− Têmpera  

− Martensita 

− Revenimento 

− Estágios do Revenimento 

− Fragilização por Revenimento 

Cada tópico foi estudado para viabilizar o entendimento dos tratamentos 

térmicos e ensaios executados. A correta interpretação dos resultados também depende da 

teoria apresentada neste capítulo. 

 

2.1 MARTENSITA 

 

A martensita é uma fase metaestável que aparece com o resfriamento brusco da 

austenita, ou seja, a velocidade de resfriamento necessária deve ser tal que não ocorra a 

formação de outros constituintes, essa velocidade é chamada de velocidade crítica de 

resfriamento (CHIAVERINI, 1987). Para velocidades maiores que a crítica é obtida somente 

martensita. De acordo com Silva e Mei (2006) esse resfriamento brusco forma essa fase 

metaestável, gerada sem a difusão do carbono.  

A formação da martensita é compreendida como uma reação de cisalhamento, 

através dos planos cristalográficos, de maneira tão rápida que não pode ser evitada no 

resfriamento rápido. A forma alotrópica do ferro (ferro gama – Austenita) é transformada em 

ferro alfa, a qual retém as lâminas estreitas e alongadas de austenita provenientes do 

cisalhamento, as quais são chamadas de martensita, que podem ser vistas nas Ilustrações 01 e 

02, na forma de agulhas longas e finas. Devido a esse processo de formação da martensita são 

geradas tensões internas apreciáveis no material (SILVA e MEI, 2006).  

A martensita apresenta-se na forma de ripas (lath), devido à pequena largura da 

martensita, em aços de baixo a médio carbono e na forma de agulhas (thin polates ou plate 

martensite) em aços com alto carbono (SILVA e MEI, 2006). As Ilustrações 01 e 02 mostram 

a morfologia típica de martensita.  
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Ilustração 01 – Morfologia da Martensita (~400x) Ilustração 02 – Morfologia da Martensita (~1000x) 

 

A alta velocidade de resfriamento requerida para iniciar a transformação 

martensitica associada à transformação sem difusão torna a velocidade de formação das 

agulhas ou ripas extremamente alta, da ordem da velocidade do som no material. A 

transformação ocorre rapidamente em formas de plaquetas até encontrarem um contorno de 

grão de austenita, ou placa de martensita (ROTHERY, 1968), as agulhas ou plaquetas que se 

formam primeiro tendem a ser maiores e o tamanho de grão da martensita é menor que o da 

austenita matriz. 

 

2.1.1 Formação da Martensita 

 

Devido a formação da martensita ocorrer com deformações, ela precisa de uma 

quantidade de energia para sua formação (ROTHERY, 1968). Como a energia de deformação 

é gerada durante o processo, o crescimento da martensita numa dada temperatura também é 

limitado. Portanto com a redução da temperatura a energia disponível aumenta, e uma fração 

dela pode ser utilizada como energia de novas nucleações. Porém, quando toda essa energia 

disponível é utilizada, o processo é novamente cessado, e só ira ser completado quando atingir 

uma temperatura de transformação total da martensita. Rothery (1968) definiu esta martensita 

formada como martensita atérmica. Em alguns aços com alto teor de níquel a martensita pode 

ser formada por processos átermicos ou isotérmicos. Aplicações de tensões externas também 

podem levar a formação de martensita acima do Mi. O aumento da temperatura não gera 

reversão da reação para formação da austenita, pois ocorrem reações secundárias (SILVA e 

MEI, 2006). 
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Segundo Bain (1945), a composição química, o tamanho de grão da austenita e 

a homogeneidade da austenita afetam a posição das curvas da reação martensitica e desta 

maneira, modificam a formação da martensita. 

 

2.1.2 Estrutura Tetragonal da Martensita 

 

Segundo Rothery (1968), o endurecimento de aços por têmpera, gera a 

transformação martensítica onde a estrutura de átomos de ferro é submetida a um 

cisalhamento brusco a partir da estrutura CFC para a estrutura CCC. A transformação é rápida 

demais para os átomos de carbono difundirem para formar carbonetos ou grafita. Estes 

átomos ficam, portanto, retidos nos interstícios octaédricos da estrutura CCC e a característica 

da transformação é que num dado cristal apenas um conjunto de interstícios octaédricos é 

ocupado, desta maneira, gera-se uma distorção tetragonal no cristal. As Ilustrações 03, 04 e 05 

mostram as estruturas CFC, CCC e TCC com o carbono intersticial formando o octaedro. 

   
Ilustração 03 – Estrutura CFC. 

  
Ilustração 04 – Estrutura CCC.  

 
Ilustração 05 – Estrutura TCC. 

 
 

Segundo Higgins (1999), na estrutura CCC, a temperatura ambiente, no 

máximo 0,006% de carbono é retido na solução sólida supersaturada. A presença de 0,5% de 

carbono na estrutura gera uma deformação, transformando, portanto, a estrutura CCC em 

Tetragonal de Corpo Centrado (TCC).  

A Ilustração 06 mostra duas células unitárias de uma estrutura cúbica de faces 

centradas. A Ilustração 07, representa a mesma estrutura, porém foi identificada a estrutura 

tetragonal de corpo centrado de relação axial 1,414 (ROTHERY, 1968). 
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Ilustração 06 – Estrutura de duas células CFC. 

As esferas azuis (maiores) representam átomos de ferro e as esferas vermelhas (menores) átomos de 
carbono. Nos interstícios forma-se o octaedro de carbono. 

 

 
Ilustração 07 – Estrutura de duas células CFC e TCC. 

Os átomos verdes (carbono) da estrutura TCC são átomos também pertencentes a estrutura CFC, 
porém não pertencem a estrutura CCC,  

Os átomos amarelos (carbono) da estrutura TCC são átomos pertencentes a estrutura CFC e CCC 
Os átomos vermelhos (carbono) são átomos pertencentes apenas a estrutura CFC. 

 
 

A estrutura representada na Ilustração 07 pode ser achatada verticalmente até torna-se 

eventualmente um cubo de corpo centrado ou uma estrutura levemente tetragonal. Todos os 

átomos de carbono apresentados na Ilustração 07 pertencem a estrutura CFC, já os átomos 

amarelos são os únicos que pertencem a estrutura CCC (ROTHERY, 1968).  

O resfriamento brusco da austenita fará com que os átomos localizados nos interstícios 

octaédricos da estrutura CFC permaneçam nestas posições sem que ocorra a difusão do 
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carbono. Esta permanência dos átomos (verdes) na posição tende a produzir uma distorção do 

reticulado CCC originando assim uma estrutura cristalina TCC (ROTHERY, 1968). 

A transformação real da austenita em martensita ocorre através do processo de 

cisalhamento rápido. As relações de orientação são aproximadamente para a austenita (CFC) 

os planos e direções de máxima densidade atômica {111} e <110>, indicados em azul e roxo 

na Ilustração 08, sendo também paralelos aos planos e direções de máxima densidade atômica 

da unidade TCC, {110} e <111>, representados na mesma Ilustração em verde e rosa. As 

mesmas relações de orientação geométrica podem ser obtidas pelo mecanismo de compressão, 

seguido de uma expansão uniforme da estrutura CCC para formação do TCC, chamada de 

Deformação de Bain.  

 
Ilustração 08 – Estrutura de duas células CFC e TCC com Planos e Direções.  

O plano e a linha azul representam a máxima densidade atômica da estrutura CFC, ou seja, o plano 
{111} e direção <110>. O plano e a linha verde representam máxima densidade atômica da estrutura 

TCC, ou seja, o plano {110} e a direção <111> . 
 

 

A tetragonalidade, medida pela relação entre eixos c/a (Ilustração 08), aumenta 

com o teor de carbono de acordo com a equação 1 fornecida por Vatavuk (2008): 

peso) (em %C 0,04671
a

c
+=  Equação 1 

 

De acordo com a equação acima para um teor de carbono igual a zero% c = a, 

formando assim uma estrutura CCC. Com o aumento do teor de carbono aumenta-se também 

a distorção da estrutura CCC para formar a TCC. O carbono expande a estrutura CFC 

uniformemente, porém na estrutura CCC a expansão maior é no eixo c, dando origem a 

 

a 

c 
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estrutura TCC. Isso se deve ao fato do vão octaédrico na estrutura CFC ser regular e na 

estrutura CCC não. 

 

2.1.3 Transformação da Martensita  

 

As transformações martensíticas, para Rothery (1968), satisfazem duas 

condições nas ligas ferrosas e não ferrosas: 

1ª – A transformação ocorre sem alteração na composição química, portanto é 

uma indicação que átomos individuais não se movem mais do que uma distância interatômica. 

2ª – A transformação gera uma mudança de forma macroscópica que 

corresponde a uma deformação homogênea que deixa uma interface, pelo menos, 

aproximadamente não relacionada e não distorcida. Este tipo de deformação envolve uma 

deformação plana invariante. 

A estrutura TCC é obtida na formação da martensita pela teoria da 

“Deformação de Bain”, pois o carbono não tem tempo suficiente para se difundir, ficando 

retido na estrutura durante o resfriamento, essa retenção do carbono causa a distorção da 

estrutura CCC do ferro alfa. Essa “Deformação de Bain” envolve a contração de 20% ao 

longo da direção correspondente ao eixo “c” da martensita e uma expansão uniforme de 12% 

da direção do eixo “a” (SILVA e MEI, 2006). Está teoria sozinha não poderia explicar o 

mecanismo de transformação, pois a relação de orientação de Kurdjumov-Sachs observada 

experimentalmente difere da obtida pela deformação de Bain. Além disso, esta deformação 

não deixa nenhum plano invariante, nem mesmo uma direção invariante o que estaria em 

contradição com a observação experimental de que transformação martensítica possui um 

plano de hábito, ou seja, um plano comum às estruturas CCC e CFC que permanece não 

deformado e não girado (RIOS e PADILHA, 2007) 

Completando o processo de transformação da martensita, para Silva e Mei 

(2006), ocorre também uma “Deformação de Forma” numa escala atômica, onde o 

escorregamento ou a maclação auxiliariam na acomodação das distorções necessárias para 

que a transformação da austenita em martensita ocorresse sem distorções na interface entre as 

duas fases.  

Segundo Rothery (1968), essa deformação de forma, conhecida também por 

“modificação invisível” que junto com a deformação visível (Deformação de Bain) produzem 

a estrutura cristalina TCC. Este processo é para fins de estudo, e não necessariamente 

representa o processo real. A teoria que explica esse processo está descrita na Tabela 01.  
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Tabela 01 – Deformação nas transformações martensíticas. 
Fonte: Rothery (pág. 148, 1968) 

1 – Reticulado não deformado 

 

2 – Ocorre a deformação do reticulado em função da 
mudança da forma da célula unitária. 

 

3 – Ocorre a deformação com reticulado invariante em que a 
forma do bloco todo muda, enquanto as células individuais 
não são distorcidas; isto é obtido através de cisalhamento. 

 

4 – Ocorre a deformação de reticulado e deformação de 
reticulado invariante combinadas dando deformação global 
igual a zero. 

 

5 – Ocorre a deformação na forma gerada pela variação de 
deformação do reticulado em diferentes regiões (maclação). 

 

 

O resultado dessas alterações seria uma interface plana macroscopicamente 

com irregularidades atômicas. Estas deformações estão representadas na Ilustração 09. 
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Ilustração 09 – Transformação da austenita em martensita. 

Para que ocorra essa transformação é necessário que ocorra o 
escorregamento entre planos descrito de (a) a (d). 

Fonte: Silva e Mei (pág. 64, 2006) 
 

2.1.4 Interface Austenita-Martensita 

 

A martensita possui um plano de hábito com a austenita, o plano de interface que 

permanece invariante. Este plano é coerente ou semicoerente e possui uma orientação 

cristalográfica bem definida para todas as placas de martensita. Na Ilustração 10 pode-se 

verificar com dois exemplos como estão dispostos os planos macroscopicamente invariantes 

entre as placas de martensita e a matriz a austenita. Na região próxima a superfície é formado 

um relevo que pode ser visto nesta mesma Ilustração. Quando a transformação martensítica 

ocorre constrita pela matriz observa-se uma curvatura nas extremidades da placa, por isso a 

extremidade da placa de martensita que termina no interior do cristal apresenta curvatura 

acentuada (RIOS e PADILHA, 2007).  

  
Ilustração 10 – Interface austenita-martensita. 

Fonte: Rothery (pág. 150 e 151, 1968) 
 

No caso dos aços, a interface é semicoerente, pois não é possível haver uma interface 

coerente entre as estruturas cristalinas CCC e CFC, porque não há nenhum plano cristalino 

que seja idêntico em ambas as estruturas. As discordâncias presentes nas interfaces devem ser 
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capazes de migrar sem ativação térmica (glíssil), ou seja, seu vetor de Burgers precisa estar 

fora do plano da interface. 

 

2.1.5 Variações Dimensionais Geradas pela Martensita 

 

Segundo Vatavuk (2008) a transformação da martensita gera aumento de 

volume e variações dimensionais, que contribuem para formação de tensões residuais 

superficiais após a têmpera, quando a transformação está por toda a seção transversal, e a 

transformação entre face e núcleo ocorrem defasadas. A variação de volume durante a 

transformação da austenita em martensita em um aço com teor de carbono igual a 1% é de 

aproximadamente 4% (enquanto a transformação da perlita é da ordem de 2,4% de expansão), 

diminuindo tanto quanto a adição de carbono na matriz. Isto ocorre devido ao diferente efeito 

do carbono na relação da austenita para a martensita. No primeiro, a deformação é de caráter 

volumétrico enquanto no segundo é mais direcional. Isto pode ser visto no Gráfico 01. 

 
Gráfico 01 – Volume específico (DV/V) do aços carbono em 

temperaturas ambiente.  
Onde M-Martensita; RA-Austenita Retida; A-Austenita e FC- Perlita. 

Fonte: Vatavuk (pág. 289, 2008) 
 

A diferença no volume específico entre a austenita e a martensita apresentada 

no Gráfico 01 é de aproximadamente 15% de um aço baixo carbono para um aço com teor de 

carbono muito alto (2% de Carbono). Isto é interessante de se observar que para um aço baixo 

carbono, a alteração volumétrica em um recozido e em outro endurecido é praticamente a 

mesma. Por outro lado, o aumento do teor de carbono aumenta essa diferença. 

Essas observações são importantes durante o projeto do processo do 

componente. O aumento do teor de carbono faz com que a fragilidade da martensita aumente 

também. De qualquer modo, a austenita retida irá aumentar com teor carbono, essa fração de 
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austenita retida irá aumentar a tenacidade da matriz e reduzir a variação volumétrica, como 

mostrado no Gráfico 01, curva “A-FC”. Este fato resulta em uma baixa tensão na superfície 

fria, pois ocorre uma transformação incompleta do núcleo. É importante mencionar que o 

núcleo apresenta uma baixa tensão de escoamento quando tem austenita retida e baixa 

resistência mecânica, diminuindo a possibilidade de tensões residuais superficiais Vatavuk 

(2008). 

Isto pode ser visto no Gráfico 01 onde 2% de carbono, teoricamente possibilita 

a obtenção da completa transformação da martensita, porém não vem ao caso. De qualquer 

modo, é interessante observar que a linha da austenita retida corta a linha da austenita para 

teores de carbono muito altos (próximos a 2%). Este é o caso dos Aços Hadfield, que tem alto 

teor de manganês (aproximadamente 12%) que garante uma microestrutura austenítica, 

equilibrado com teor de carbono de 1,2%. Nesta situação, é possível temperar grandes 

componentes com geometria complexa sem risco de trincas, enquanto se reduz a severidade 

da têmpera (VATAVUK, 2008). 

A habilidade do aço para formar martensita é descrita em termos de 

endurecibilidade, que é relatada pela presença de outros elementos além do carbono. Por 

exemplo, molibdênio e manganês aumentam a endurecibilidade dos aços, enquanto cobalto 

diminui. Uma maior endurecibilidade contribui para a formação de martensita com uma taxa 

de resfriamento lenta. Isto é benéfico para reduzir tensões residuais superficiais. 
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2.2 TÊMPERA 

 

Este tratamento térmico é o mais importante, porque quando associado ao 

revenimento produz a melhor combinação de resistência e tenacidade nos aços, o que permite 

o emprego em peças de maior responsabilidade e em aplicações mais críticas. Este tratamento 

térmico visa à obtenção do microconstituinte martensita. De uma maneira simplificada, pode-

se dizer que a têmpera consiste em resfriamento rápido, a partir da temperatura de 

austenitização, em meio com grande capacidade de resfriamento, como água, salmoura, óleo e 

eventualmente ar. 

Os fatores indicados abaixo são de extrema relevância para o tratamento 

térmico de têmpera (CANALE e TOTTEN, 2008). 

1. Velocidade de Resfriamento; 

2. Composição Química; 

3. Tamanho e Forma da Amostra; 

4. Granulação e Homogeneidade da Austenita. 

Temperabilidade é o nome dado a propriedade do aço em altas temperaturas 

(temperatura de austenitização) que determina sua habilidade para se transformar de austenita 

em martensita ou a produção de endurecimento total a várias profundidades sob a sua 

superfície. A taxa mínima de resfriamento é chamada de taxa de resfriamento crítica (BAIN, 

1945). A profundidade de endurecimento, geralmente, depende mais do tamanho de grão 

austenítico e da presença de elementos de liga do que o teor de carbono. No Gráfico 02, temos 

um exemplo das curvas de temperabilidade que representam as faixas de temperabilidade para 

um determinado aço. 
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Gráfico 02 – Faixa de Temperabilidade do Aço 1045H. Fonte: SAE J406 (1998) 
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2.2.1 Efeito da Velocidade de Resfriamento 

 

O diagrama de equilíbrio da Ilustração 11 é para condições de resfriamento 

muito lento. Os constituintes resultantes dessa transformação da austenita são a ferrita, 

cementita e perlita. A formação da ferrita, da cementita e da perlita (ferrita + cementita) é 

oriunda da movimentação dos átomos por difusão, através da austenita sólida, o que leva 

tempo (CHIAVERINI, 1982).  

 
Ilustração 11 – Diagrama ferro carbono.  

Fonte: ASM 03(pág.527, 1992) 

O aumento da velocidade de resfriamento da austenita faz com que as 

transformações da austenita se modifiquem devido ao tempo insuficiente para uma completa 

movimentação atômica. Essa modificação pode fazer com que os constituintes normais como 

perlita e ferrita deixem de se formar e podem surgir outros novos constituintes como, por 

exemplo,  a martensita e bainita (SILVA e MEI, 2006). 

O diagrama transformação-tempo-temperatura (TTT) representa o resfriamento 

mais rápido nos aços, ou seja, permite um entendimento dos fenômenos que ocorrem quando 

o aço é esfriado a diferentes velocidades em diversas temperaturas abaixo de 727 ºC.  A 

análise dessas curvas do diagrama TTT segundo Jr. (2002), para o aço eutetóide representado 

no Gráfico 03 mostra: 

a) A linha horizontal, na região superior do diagrama, representa a linha 

inferior da zona crítica, isto é, a linha A1 à temperatura de 727ºC; 
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b) A linha em forma de C próxima a austenita define o tempo necessário para 

que a transformação da austenita em perlita se inicie; 

c) A linha também em forma de C mais próxima a perlita define o tempo 

necessário para que a transformação de em perlita se complete; 

d) A transformação tem um tempo maior para iniciar e se completar, à 

temperatura logo abaixo da crítica; ou em outras palavras, a velocidade de 

transformação é baixa inicialmente. 

e) A demora para a transformação se iniciar e completar é cada vez menor à 

medida que decresce a temperatura, até que, cerca de 550ºC, tem-se o mais 

rápido início de transformação; 

f) Abaixo de 550ºC, aumenta novamente o tempo para que a transformação se 

inicie, ao mesmo tempo que a velocidade de transformação decresce. 

g) Finalmente, è temperatura de cerca de 200ºC, a linha M(início) e mais abaixo 

a linha M(final) (esta linha estaria abaixo da M(90%)) indicam o aparecimento 

de outro tipo de transformação, a qual tem lugar instantaneamente, 

independente, portanto, do tempo. A faixa de temperaturas entre as quais 

ocorre essa transformação, totalmente diferente da indicada pelas curvas 

em C é de M(início) e M(final). Assim, a cerca de 200ºC, um novo constituinte, 

chamado martensita, aparece instantaneamente, em porcentagens 

crescentes, a partir de M(início) até constituir, à temperatura correspondente a 

M(final), a totalidade do produto de transformação.  

 
Gráfico 03 –  Diagrama TTT de um aço com composição eutetóide. 

Fonte: Jr. (2002, pág. 213) 
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A rigor, a formação da martensita não deveria ser representada no diagrama de 

transformação isotérmica, pois independe do tempo, isto é, essa formação se dá com a queda 

da temperatura, prossegue à medida que ela cai, mas estaciona se ela é mantida constante.  

A velocidade de resfriamento deve ser tal que a curva de resfriamento pelo 

menos tangencie o cotovelo ou joelho da curva de início de transformação da austenita e 

atinja as linhas horizontais correspondentes à formação de martensita. Essa velocidade de 

resfriamento necessária para formar a martensita, segundo Silva e Mei (2006), é denominada 

velocidade crítica. Essa velocidade depende da composição química do aço e da forma e 

dimensões da peça. 

 

2.2.1.1 Fatores que influenciam a velocidade de resfriamento 

 

O mecanismo de resfriamento é aparentemente simples em peças de superfície 

regular, porém vários fatores entram em jogo no mecanismo de resfriamento.  

A forma da peça afeta o suprimento de calor do núcleo à superfície (ASM 04, 

1991). Segundo Jr. (2002), A taxa de resfriamento para um tratamento térmico têmpera 

depende da razão da área superficial sobre a massa. Quanto maior for essa razão, maior será a 

taxa de resfriamento, e como conseqüência será obtida uma maior profundidade de 

endurecimento. 

O potencial de extração de calor do meio de resfriamento em condições 

normais, ou seja, sem agitação e temperatura e pressão normais é diferente quando as 

condições, de temperatura, pressão e/ou agitação do meio são modificadas (CANALE e 

TOTTEN, 2008). Quanto mais rápido for resfriamento, ou seja, quanto mais severo for 

resfriamento, maior o potencial de extração do meio. Dos três meios mais utilizados água, 

óleo e ar, a água produz o resfriamento mais severo, seguida pelo óleo e depois pelo ar (JR., 

2002). 

 

2.2.1.2 Meios de resfriamento da têmpera 

 

Para o controle da taxa de resfriamento, utilizam-se vários meios de têmpera, 

com capacidades de extração de calor diferentes (severidade). Os meios mais comuns são os 

já citados anteriormente, ar, óleo e água pura ou associada com sais ou polímeros, apesar de 

que podem ser utilizados meios gasosos como nitrogênio, hélio, etc. (SILVA e MEI, 2006). 
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Geralmente são considerados três estágios de remoção de calor na têmpera em 

meios líquidos A curva temperatura-tempo apresentada na Ilustração 12 mostra os três 

estágios (ASM 04, 1991). Os estágios em que ocorre a têmpera estão descritos a seguir.  

 
Ilustração 12 – Curva de resfriamento e taxa de resfriamento no centro de uma barra 

 de 25mm de diâmetro temperada na água a 95ºC com taxa de resfriamento de 15m/min. 
Fonte: SILVA e MEI (2006, pág. 100) 

No primeiro estágio (A), ocorre a formação de um filme contínuo de vapor 

sobre a peça. Esta formação uniforme de vapor ao redor da peça é caracterizada como 

fenômeno de Leidenfrost. Este filme de vapor é desenvolvido e mantido enquanto o 

suprimento de calor do interior da superfície excede a quantidade de calor necessária para 

evaporação e manutenção a fase de vapor do meio (ASM 04, 1991). 

Segundo Silva e Mei (2006) a taxa de resfriamento durante este período é 

pequena porque o filme de vapor atua como um isolante térmico. Isto é explicado, por ASM 

04 (1991), pelo resfriamento ocorrer, principalmente por radiação.  

A temperatura na qual o filme de vapor total é mantido é conhecida como 

temperatura característica do líquido ou temperatura de Leidenfrost. Esta temperatura, para 

meios médios, independe da temperatura inicial em que o metal é temperado. A Ilustração13 

indica este fenômeno (ASM 04, 1991).  
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Ilustração 13 – Taxa de resfriamento em barra temperada de Inconel 600  

de 24mm de diâmetro a partir de temperaturas entre 300 e 800ºC em água a 100ºC. 
Fonte: ASM 04 (1991, pág. 164) 

 
A adição de mais de 5% de material iônico, como KCl, LiCl entre outros, na 

água podem evitar este estágio. Este estágio não é observado quando o meio de resfriamento 

não é volátil, como banho de sal fundido. A presença de sais na interface do metal quente 

inicia a nucleação de bolhas imediatamente. A água apresenta este estágio particularmente 

longo que pode ser reduzido, agitando-se a peça durante o início da têmpera para romper o 

filme de vapor (SILVA e MEI, 2006).  

Durante o segundo estágio (B) o filme de vapor colapsa e a taxa de 

resfriamento aumenta com a nucleação de bolhas de vapor sobre a superfície da peça tornando 

esta a maior taxa de resfriamento (ASM 04, 1991). Neste estágio, a agitação do meio de 

resfriamento é importante, pois evita a permanência de bolhas sobre os mesmos locais por 

muito tempo, o que causa pontos de resfriamento mais lentos, chamados pontos moles (Silva 

e Mei, 2006). 

O terceiro e último estágio (C) começa quando a temperatura da superfície da 

peça fica abaixo do ponto de ebulição do meio de têmpera, interrompendo a formação de 

bolhas de vapor. Abaixo dessa temperatura as bolhas cessam e o resfriamento passa a ocorrer 

através da condução e da convecção do meio de resfriamento. O estágio é controlado pela 

capacidade calorífica do meio de têmpera, pelas condições interfaciais peça-meio e pela 

agitação. Este estágio depende da viscosidade do meio. Se todos forem mantidos constantes, a 

taxa de resfriamento diminui com o aumento da viscosidade.  
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As curvas apresentadas nos Gráficos 04, 05 e 06 mostram a variação da taxa de 

resfriamento do centro de uma peça para diferentes meios de resfriamento e diferentes 

tamanhos de superfícies de troca de calor. 

 
 

Gráfico 04 – Curvas de Resfriamento em água. 
Fonte: ASM 04 (1991, pág. 274) 

 

 
 

Gráfico 05 – Curvas de Resfriamento em óleo. 
Fonte: ASM 04 (1991, pág. 274) 

 

 
Gráfico 06 – Curvas de Resfriamento em ar calmo. 

Fonte: ASM 04 (1991, pág. 274) 
 

A agitação refere-se a movimentação relativa entre o líquido e a peça. A 

Agitação é comumente obtida pela movimentação do líquido, porém em alguns casos é obtida 

pela movimentação da peça no líquido. A agitação tem influência extremamente importante 
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na taxa de resfriamento. A agitação causa rompimento mecânico do filme de vapor no estágio 

A e uma transição mais rápida para o estágio B de resfriamento. Aumentos na agitação 

normalmente produzem reduções de tempo no estágio A de resfriamento e taxas de 

resfriamento maiores nos três estágios (ASM 04, 1991). 

 

2.2.2  Composição química 

 

Os elementos de liga, entre outros efeitos, têm influência na faixa de 

temperaturas de formação da martensita e dureza da martensita (BAIN, 1945). 

Os elementos químicos como cromo e manganês podem abaixar as 

temperaturas da reação martensítica. O carbono é o elemento que apresenta maior influência 

sobre a temperatura de inicio de formação seguido do manganês, cromo, níquel, molibdênio e 

tungstênio. O cobalto aumenta a temperatura de inicio de formação da martensita. Os efeitos 

do vanádio e titânio são discutíveis. A influência de todos esses elementos sobre a 

temperatura de fim de formação da martensita é, aparentemente a mesma. A distância das 

temperaturas de formação Mi e Mf variam de 160ºC  a 245ºC sendo a maior para os elementos 

manganês cromo e níquel que têm maior tendência de abaixar temperatura final de formação 

da martensita.  

A temperatura de fim de formação da martensita representa a possibilidade da 

eliminação total da austenita, pois determina se irá permanecer na estrutura a austenita retida 

(BAIN, 1945). Os elementos de liga como níquel e manganês aumentam a quantidade de 

austenita retida (SILVA e MEI, 2006). Segundo Bain (1945), em um aço temperado 

adequadamente 0,55% de austenita persiste retida, particularmente em aços contendo níquel, 

manganês e cromo até mesmo com teores baixos de carbono. Em um reaquecimento a uma 

temperatura adequada pode-se transformar essa austenita, dependendo da tendência de 

transformação isotérmica do aço. Outra maneira de eliminar a austenita retida seria através de 

um resfriamento sub-zero, porém este método pode causar tensões internas muito severas e 

até o aparecimento de trincas. Quantidades de austenita entre 10% e 20% não produzem 

modificações significativas durante um revenido a baixa temperatura, pois ocorre a 

transformação em bainita inferior e em alguns casos melhora a resistência, a ductilidade e a 

tenacidade. Entretanto, em revenimentos a temperaturas mais elevadas pode ser produzido a 

bainita superior ou perlita, produzindo assim efeitos prejudiciais (BAIN, 1945).  

O aumento do carbono desloca as curvas de início e fim da transformação da 

austenita para a direita e rebaixa as linhas Mi e MF (BAIN, 1945). Vatavuk (2008) afirma que 
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o carbono é o elemento de maior influência sobre a temperatura Mi. Para vários autores, 

citados por Vatavuk (2008), existem diferentes equações para o abaixamento da temperatura 

Mi descritas abaixo: 

 

Mi  = 539 – 432 (%C) – 30,4 (%Mn) – 17,7 (%Ni) – 12,1 (%Cr) – 7,5 (%Mo) 
 

Equação 2 
 

Mi  = 520 – 320 (%C) – 50 (%Mn) – 30 (%Ni) – 20 (%Cr) – 5 (%Mo) 
 

Equação 3 
 

Mi  = 561 – 474 (%C) – 33 (%Mn) – 17 (%Ni) – 17 (%Cr) – 21 (%Mo) Equação 4 
 

O carbono é o principal elemento que tem influências endurecedoras na 

martensita, além disso, os elementos de liga também alteram a dureza. O aumento de cromo e 

molibdênio nos aços causa um aumento na dureza. A Tabela 03 mostra a influência de cada 

um dos elementos de liga na temperabilidade do material, ou seja, na endurecibilidade do aço.  

Na Tabela 02, estão representadas as solubilidades de cada um dos elementos nas fases 

austenita e ferrita. 

 

Tabela 02 – Solubilidade Sólida dos Elementos de Liga no Ferro γ e no Ferro α. 
Fonte: SILVA e MEI (pág. 300, 2006) 

Solubilidade 
Sólida 

E
le

m
en

to
 

Ferro γ Ferro α 

Al 1,1% (Aumentada pelo C) 36% 

Cr 12,8% (20% com 0,5% C) Sem limite 

Co Sem limite 75% 

Mn Sem limite 3% 

Si 2% (9% com 0,35%C) 18,5% (não muito alterada pelo carbono) 

Ti 0,75% (1% com 0,20%C) ±6% 

W 6% (11% com 0,25%C) 33% 

V 1% (4% com 0,20%C) Sem limite 

Mo 3% (8% com 0,3%C) 37,5% 

Ni Sem limite 10% (sem relação com o teor de carbono) 

P 0,5% 2,8% (sem relação com o teor de carbono) 
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Tabela 03 – Influência dos Elementos de Liga na Temperabilidade. 
Fonte: SILVA e MEI (pág. 300, 2006) 

Influência Exercida  
por meio dos Carbonetos 

E
le

m
en

to
 

Influência 
sobre a 
Ferrita 

Influência sobre a 
Austenita 

(Endurecibilidade) 
Tendência 
formadora 
carbonetos 

Ação Durante 
Revenido 

Al 
Endurece 

consideravelmente por 
solução sólida. 

Aumenta 
moderadamente se 

dissolvido na austenita. 

Negatividade 
(Grafitiza) 

-- 

Cr 

Endurece 
ligeiramente;  

Aumenta a resistência 
à corrosão. 

Aumenta 
moderadamente. 

> Mn 
< W 

Moderada. 
Resiste à diminuição de 

dureza. 

Co 
Endurece 

consideravelmente por 
solução sólida. 

Diminui no estado 
dissolvido. 

Semelhante ao Fe 
Sustenta dureza pela solução 

sólida. 

Mn 
Endurecimento 

acentuado. 
Reduz plasticidade. 

Aumenta 
moderadamente. 

> Fe 
< Cr 

Muito pequena nos teores 
normais. 

Si 
Endurece com perda 

de plasticidade 
(Mn<Si<P) 

Aumenta 
moderadamente. 

Negativa 
(Grafitiza) 

Sustenta a dureza por 
solução sólida. 

Ti 

Produz sistema 
endurecível por 

precipitação em ligas 
Ti-Fe com alto Ti. 

Provavelmente aumenta 
muito no estado 

dissolvido. 

A maior conhecida 
(2% Ti torna aços 
com 0,5% C não 

endurecíveis) 

Carbonetos persistentes 
provavelmente não afetados. 

Algum endurecimento 
secundário. 

W 

Produz sistema 
endurecível por 

precipitação em ligas 
W-Fe com alto W. 

Aumenta fortemente em 
pequenos teores. 

Forte 
Opõe-se a diminuição de 
dureza por endurecimento 

secundário. 

V 
Endurece 

moderadamente por 
solução sólida. 

Aumenta muito 
fortemente no estado 

dissolvido. 

Muito Forte 
(V<Ti ou Nb) 

Máxima para endurecimento 
secundário. 

Mo 

Produz o sistema 
endurecível por 

precipitação nas ligas 
Fe-Mo 

Aumenta fortemente 
(Mo<Cr) 

Forte 
(Mo>Cr) 

Opõe-se a diminuição de 
dureza criando a dureza a 

secundária. 

Ni 
Aumenta a resistência 

e a tenacidade por 
solução sólida. 

Aumenta ligeiramente, 
mas tende a reter 

austenita com C mais 
elevado. 

Negativa 
(Grafitiza) 

Muito pequena em teores 
baixos. 

P Endurece fortemente 
por solução sólida. 

Aumenta Nenhuma - 
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2.2.3 Tamanho da seção e Massa da Amostra 

 

O efeito do tamanho da seção e massa sobre o resfriamento nas peças 

temperadas pode ser visto nos Gráficos 04, 05 e 06 apresentadas no sub-item 2.2.1.2, e 

também no Gráfico 07  apresentado abaixo para um aço 1040 com massas diferentes com 

seção plana (ASM 04, 1991). 

 
Gráfico 07 – Efeito da massa e do tamanho da seção nas curvas de resfrimento.  

Curvas obtidas para resfriamentos em água e um 1040 aço plano. 
Fonte: ASM 04 (1991, pág. 272) 

 
A profundidade de endurecimento deve ser analisada em conjunto com 

tamanho da seção da peça com o intuito de verificar o efeito da têmpera sobre a seção tratada. 

Este tema será explicado mais detalhadamente no sub-item 2.2.5. 

 

2.2.4 Granulação e Homogeneidade da Austenita 

 

De acordo com Bain (1945), a austenita aumenta seu tamanho de grão em altas 

temperaturas. Dependendo da composição química, inclusões, etc. este aumento de tamanho 

de grão pode ser gradual, mais ou menos abrupto, porém a temperatura de aquecimento pode 

prover um controle da extensão do tamanho de grão da austenita. O aquecimento dos aços à 

temperatura de austenitização (formação da austenita) retém em solução na austenita todos os 

elementos dissolvidos anteriormente na ferrita gerando poucas alterações nas propriedades da 

austenita. A influência destes elementos dissolvidos sobre o tamanho de grão pode ser 

verificada na pequena elevação da temperatura de crescimento de grão. O tamanho de grão é 

fortemente influenciado pelos constituintes não dissolvidos na austenita e das inclusões não 

metálicas que podem evitar o crescimento de grão, pois formam barreiras, forçando a 

elevação da temperatura.  
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Para exemplificar melhor esta situação Bain (1945) expõe que corpos de prova 

idênticos podem ser tratados termicamente para desenvolver tamanhos de grão diferentes a 

partir do controle da temperatura de exposição. Todos estes corpos de prova, após o 

tratamento de crescimento de grão, quando aquecidos até a temperatura para têmpera e 

resfriados na mesma temperatura e meio são utilizados para estimar a influência do tamanho 

de grão na temperabilidade do material.  

A taxa de resfriamento do material na superfície é maior do que a taxa de 

resfriamento deste mesmo material no núcleo. Em uma amostra de tamanho considerável são 

apresentadas diversas de taxas de resfriamento.  A influência do grão grosseiro é o aumento 

da temperabilidade comprovando que velocidade de resfriamento crítica é aumentada com o 

aumento do diâmetro grão de austenita, como mostra o Gráfico 08. 

A temperabilidade aumenta com o aumento do tamanho de grão austenítico, 

devido à redução da área de contornos de grão por unidade de volume. Isto significa que as 

regiões nucleadoras de ferrita e perlita são reduzidas em número, resultando que essas 

transformações são retardadas, e a temperabilidade é então aumentada (HONEYCOMBE e 

BHADESHIA, 2006). 

  
Gráfico 08 – Influência do tamanho de grão austenítico na temperabilidade.  

Barra de 1 polegada de diâmetro com 0,75% de Carbono. Temperada em 
temperaturas idênticas para todos tamanhos de grão que foram induzidos pela 

variedade da máxima temperatura como mostrado. 
Fonte: BAIN (1945, pág. 50) 
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2.2.5 Intensidade de Endurecimento vs. Endurecibilidade 

 

 Deve-se fazer diferenciação entre dureza máxima obtida em um aço 

(intensidade de endurecimento) e a endurecibilidade ou temperabilidade (profundidade de 

endurecimento) (BAIN, 1945).  

Os aços endurecidos pela formação de martensita, ou seja, por têmpera, podem 

produzir somente um valor máximo de dureza que depende largamente do teor de carbono, 

ainda que os outros elementos tenham menor influência.  A dureza máxima nem sempre é 

obtida, devido a certos fatores na transformação (BAIN, 1945). Aços temperados apresentam 

diferentes intensidades de dureza de acordo com teor de carbono, como podem ser verificadas 

na Tabela 04 que mostra a relação entre a concentração de carbono, porcentagem de 

martensita e a máxima dureza obtida na têmpera (ASM 04, 1991). 

Tabela 04 – Relação entre teor de carbono, porcentagem de martensita e máxima dureza  
obtida na têmpera. 

Fonte: ASM 04 (pág. 196, 1991) 
Dureza 
[HRC] 

Quantidade de Martensita 

Teor de  
Carbono 

[%] 
99% 95% 90% 80% 50% 

0,10 38,5 32,9 30,7 27,8 26,2 
0,12 39,5 34,5 32,3 29,3 27,3 
0,14 40,6 36,1 33,9 30,8 28,4 
0,16 41,8 37,6 35,3 32,3 29,5 
0,18 42,9 39,1 36,8 33,7 30,7 
0,20 44,2 40,5 38,2 35,0 31,8 
0,22 45,4 41,9 39,6 36,3 33,0 
0,24 46,6 43,2 40,9 37,6 34,2 
0,26 47,9 44,5 42,2 38,8 35,3 
0,28 49,1 45,8 43,4 40,0 36,4 
0,30 50,3 47,0 44,6 41,2 37,5 
0,32 51,5 48,2 45,8 42,3 38,5 
0,34 52,7 49,3 46,9 43,4 39,5 
0,36 53,9 50,4 47,9 44,4 40,5 
0,38 55,0 51,4 49,0 45,4 41,5 
0,40 56,1 52,4 50,0 46,4 42,4 
0,44 58,1 54,3 51,8 48,2 44,3 
0,46 59,1 55,2 52,7 49,0 45,1 
0,48 60,0 56,0 53,5 49,8 46,0 
0,50 60,9 56,8 54,3 50,6 46,8 
0,52 61,7 57,5 55,0 51,3 47,7 
0,56 63,2 58,9 56,3 52,6 49,3 
0,58 63,8 59,5 57,0 53,2 50,0 
0,60 64,3 60,0 57,5 53,8 50,7 
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A severidade da têmpera é a mínima taxa de resfriamento que produz 

substancialmente a dureza martensítica. Uma barra de aço pode ser completamente temperada 

em óleo enquanto outra barra pode precisar de uma taxa de resfriamento drástico como água. 

Os aços variam muito no que diz respeito à taxa de resfriamento requerida na têmpera para 

produzir martensita e nenhuma característica dos aços para tratamento térmico é de grande 

importância, além dessa propriedade para determinar a máxima seção que, em qualquer 

técnica de têmpera, pode ser endurecido. Uma vez que resfriamentos leves são, geralmente, 

menos propensos a causar trincas, os aços que não requerem resfriamentos severos são 

normalmente designados para peças grandes (BAIN, 1945). 

Casos onde a dureza superficial do material temperado é significativa, o teor de 

carbono é geralmente determinado com o intuito de cumprir este requisito sem maiores 

complicações. Por outro lado, quando a dureza martensítica deve ser obtida também no 

interior de uma peça com tamanho considerável, o aumento do teor de carbono não terá tanto 

efeito, apesar de provavelmente aumentar levemente a profundidade da dureza induzida. 

Nestes casos, é necessário o aumento na capacidade do aço para desenvolver esta dureza 

martensítica através de taxas resfriamento mais lentas. Esta capacidade é praticamente 

independente da dureza intrínseca da martensita. Como exemplo pode-se verificar que um aço 

ferramenta de alto teor de carbono e granulação fina pode facilmente atingir a dureza máxima 

conhecida nos aços, porém somente depois de forte têmpera em seções relativamente 

pequenas. No caso de aços baixo carbono ligados pode-se alcançar durezas em torno de 58 

HRC, relativamente menores que as de um aço ferramenta, mas ao mesmo tempo essa dureza 

pode ser obtida em toda a seção de peças grandes. Esta propriedade, que determina a 

profundidade endurecida, é conhecida como temperabilidade (BAIN, 1945). 

 

2.2.5.1 Temperabilidade Jominy 

 

O ensaio Jominy de temperabilidade destina-se ao teste da temperabilidade de 

aços. O ensaio consiste em um corpo de prova padronizado de aço a ser testado, conforme 

Ilustração 14 e 15, sendo aquecido para a temperatura de têmpera e resfriado bruscamente em 

uma face frontal, em um dispositivo, por meio de um jato d’água ascendente, de acordo com 

as Ilustrações 16 e 17. Nas superfícies de ensaio retificadas em paralelo e o eixo do corpo de 

prova mede-se a dureza em distâncias determinadas, iniciando na face frontal resfriada 

bruscamente (DIN 51.191, 1989). 
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Ilustração 14 – Desenho do corpo de prova segundo  

Fonte: DIN 51.191 (1998) 
Ilustração 15 – Desenho do corpo de prova segundo  

Fonte: ASTM A255 (2002) 
Este método de ensaio foi desenvolvido por Jominy e Boegehold e é 

atualmente o mais usado, tendo sido padronizado pelas normas ASTM, SAE, DIN e ABNT. 

  
Ilustração 16 – Dispositivo de resfriamento brusco   

Fonte: CHIAVERINI (pág. 66, 1982) 
Ilustração 17 – Representação esquemática do dispositivo 

para resfriamento brusco.  
Fonte: DIN 51.191 (1998) 

 

O corpo de prova é aquecido uniformemente para a temperatura de têmpera 

determinada para o respectivo aço. A Tabela 05 apresenta algumas temperaturas de 

austenitização. O corpo de prova deve ser mantido a esta temperatura por 30 ± 5 minutos. 

Caso o aquecimento leve menos de 20 minutos, deverá o tempo total de aquecimento e de 

manutenção à temperatura de têmpera, ser de no mínimo 50 minutos (DIN 50.191, 1988). 
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Tabela 05 – Temperaturas de normalização e austenitização  
Fonte: ASTM A255 (2002, pág. 02) 

Série do Aço 
Carbono 
% (máx.) 

Temperatura 
Normalização 

(ºC) 

Temperatura 
Austenitização 

(ºC) 

1000, 1300, 1500, 
3100, 4000, 4100 

0,25 e abaixo 925 925 

4300, 4400, 4500, 4600, 
4700, 5000, 5100, 6100B, 
8100, 8600, 8700, 8800, 

9400, 9700, 9800 

0,26 até 0,36 inclusive 900 870 

2300, 2500, 3300, 
4800, 9300 

0,37 e acima 
0,25 e abaixo 

870 
925 

845 
845 

9200 
0,26 até 0,36 inclusive 

0,37 e acima 
0,50 e acima 

900 
870 
900 

815 
800 
870 

Nota 1 – É permitida uma variação de ± 6ºC da temperatura indicada nesta tabela. 
B – Temperaturas de Normalização e de Austenitização são 30ºC maiores para séries 6100. 

 

O aquecimento do corpo de prova deve ser feito em uma atmosfera com o 

mínimo de descarbonetação. Para isso pode executar o aquecimento na posição vertical dentro 

de um recipiente com uma camada de cavacos de ferro fundido ou grafite, e com a parte 

inferior do corpo de prova apoiada sobre os cavacos ou grafite (ASTM A255, 2002).   

O dispositivo de resfriamento brusco é ajustado para a altura de ascensão livre 

da água de 65 ± 10 mm para o ensaio Jominy. O suporte do corpo de prova deve estar seco no 

início de cada teste. O tempo de remoção do corpo de prova do forno até o início do 

resfriamento não deve ser superior a 5 segundos (ASTM A255, 2002). O resfriamento deve 

durar no mínimo 10 minutos, segundo a norma DIN 50.191 (1998). Após este lapso de tempo 

se o corpo de prova ainda estiver quente, ele deve ser resfriado por imersão em água fria. 

A amostra resfriada à temperatura ambiente é retificada por via úmida em duas 

linhas periféricas deslocadas em 180º, para uma profundidade de 0,4 mm a 0,5 mm. Na 

retífica não deve causar alteração na dureza (DIN 50.191, 1988). Pode-se realizar um ataque 

com Nital 5% para verificação de regiões moles. Caso sejam encontradas regiões moles, duas 

novas superfícies são usinadas (ASTM A255, 2002). 

Durante o resfriamento brusco do corpo de prova a extremidade que sofre o 

resfriamento mais rápido exibe uma maior dureza, devido formação de martensita. A taxa de 

resfriamento diminui conforme aumenta a distância da extremidade. A diminuição da taxa faz 

com outros constituintes possam ser formados pela difusão do carbono. A Ilustração 18 



 
47 

representa um diagrama de transformação isotérmica relacionando com alguns pontos de 

dureza, a distância da extremidade e a sua taxa de resfriamento (Callister, 2002). 

  

 
Ilustração 18 – Correlação entre endurecibilidade e o resfriamento contínuo  

para uma liga eutetóide – Fonte: CALLISTER (pág. 231, 2002) 
 

Quando analisados os resultados as curvas do ensaio Jominy para um 

determinado material pode-se verificar que existe uma faixa de dureza. Essa faixa é devido a 

dispersão dos resultados dos ensaios executados para a realização da norma. A dispersão dos 

resultados para um mesmo material ocorre por algumas razões como às diferenças na 

estrutura dos aços (tamanho de grão, inclusões, etc.) e nas composições químicas (SILVA e 

MEI, 2006) 

Os resultados obtidos deste ensaio são duas curvas de dureza obtidas com 

pontos de dureza medidos em distâncias determinadas. 

Na Tabela 06 estão indicados os pontos de mínimos e máximos aceitáveis pela 

norma SAE J406 (1998) de alguns materiais. 
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Tabela 06 – Faixa de dureza para o ensaio Jominy  
Fonte: SAE J406 (1998) 

 

Valores de Dureza HRC 

SAE 1045H SAE 4340H SAE 4140H 

Distância 
da Face 
Frontal 
(mm) mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo 

1,5 55 62 53 60 53 60 

3 44 59 53 60 52 60 

5 30 50 53 60 52 60 

7 27 35 53 60 51 59 

9 26 32 53 60 50 59 

11 25 31 53 60 48 58 

13 24 30 52 60 46 57 

15 22 29 52 60 43 57 

20 20 28 50 59 38 55 

25 -- 26 48 58 35 53 

30 -- -- 46 58 33 51 

35 -- -- 44 57 32 49 

40 -- -- 43 57 32 48 

45 -- -- 42 56 31 46 

50 -- -- 40 56 30 45 
 

As faixas de dureza variam de aço para aço devido às diferentes composições 

químicas de cada material, sendo que a quantidade de carbono e os elementos de liga, exceto 

cobalto, tendem a aumentar a endurecibilidade, ou seja, quanto mais carbono ou elementos de 

liga, maior a distância da extremidade com valores elevados de dureza (Callister, 2002). 

Nos Gráficos 09, 10 e 11 estão plotadas as faixas de dureza dos materiais 

apresentados na Tabela 07 pontos de dureza. 
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Gráfico 09 – Curvas Jominy – Aço 1045H 

Fonte: SAE J406 (1998) 
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Gráfico 10 – Curvas Jominy – Aço 4340H 

Fonte: SAE J406 (1998) 
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Gráfico 11 – Curvas Jominy – Aço 4140H 

Fonte: SAE J406 (1998) 
 

Na Tabela 07 estão as composições químicas de cada um dos aços 

apresentados acima, para tornar possível uma avaliação mais detalhada das curvas de Jominy.  

Tabela 07 – Composição química dos aços para ensaio Jominy  
Fonte: Key to Steel CD-ROM Edition, 2005 

 

Aço 1045H Aço 4340H Aço 4140H 
Elemento 

mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo 

C 0,420 0,510 0,370 0,440 0,370 0,440 

Si 0,150 0,350 0,150 0,350 0,150 0,350 

Mn 0,500 1,000 0,550 0,900 0,650 1,100 

P -- 0,040 -- 0,035 -- 0,035 

S -- 0,050 -- 0,040 -- 0,040 

Cr   0,650 0,950 0,750 1,200 

Mo   0,200 0,300 0,150 0,250 

Ni   1,550 2,000 -- 0,250 

Cu   -- 0,350 -- 0,350 
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2.3 REVENIMENTO 

 

A martensita no estado “temperado” é muito dura e frágil, além de quaisquer 

tensões internas que possam ter sido introduzidas durante a têmpera possuem um efeito de 

enfraquecimento. O revenimento é tratamento térmico de reaquecimento a uma temperatura 

relativamente baixa que tem a finalidade de aumentar a ductilidade, a tenacidade e reduzir as 

tensões internas (JR., 2002), embora, segundo Rothery (1968), isso também gere diminuição 

nos limites de escoamento, resistência e dureza. O Gráfico 12, mostrado em Higgins (1999), 

representa a alteração das propriedades mecânicas de um aço com teor de 0,5% carbono e 

0,7% de manganês em função da temperatura de tratamento. 

 

 
Gráfico 12 – Relação entre propriedades mecânicas e a temperatura de revenimento. 

Neste exemplo foram utilizados os dados de um aço com teor de 0,5% carbono e 0,7% de 
manganês em forma de uma de uma barra de 25mm de diâmetro anteriormente temperada em 

água a partir de 830ºC.  
Fonte: Higgins (pág. 266, 1999) 

 
O revenimento transforma a martensita TCC monofásica supersaturada de 

carbono em martensita revenida, composta pelas fases estáveis ferrita e cementita assim como 

está representada na Equação 5. A microestrutura formada consiste em partículas de cementita 

extremamente pequenas e uniformemente dispersas, embutidas no interior de uma matriz 

contínua de ferrita (CALLISTER, 2002).  
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Martensita  
(TCC, monofásica, Supersaturada)  

� 
Martensita Revenida  

(fases α + Fe3C) 
Equação 5 

 

A martensita revenida pode ser quase tão dura e resistente quanto a martensita 

devido a grande área de contornos por unidade de volume que existe entre as fases ferrita e 

cementita, para as numerosas e muito finas partículas de cementita. Quanto maior as 

partículas de cementita, menor a resistência e a dureza, esse aumento das partículas está 

ligado ao aumento do tempo de tratamento e/ou aumento da temperatura de tratamento, tendo 

em vista que esse é um processo por difusão e o aumento de temperatura aumenta a difusão 

do carbono (CALLISTER, 2002). 

O efeito do revenimento sobre as propriedades mecânicas de escoamento, 

resistência e dureza do material é reduzi-las. De acordo com Vatavuk (2008 apud Totten e 

Howes, 1997, p. 527-667) podemos obter estimativas das variações de dureza após o 

revenimento através das equações a seguir: 

  

HB = 2,84Hh + 75(%C) – 0,78 (%Si) + 14,24 (%Mn) + 14,77 (%Cr) 
         + 128,22 (%Mo) – 54 (%V) – 0,55Tt + 435,66 
 
Onde: 
HB = Dureza Brinell depois da têmpera e revenimento 
Hh = Dureza Rockwell C depois da têmpera 
Tt = Temperatura de revenimento 
 

Condições de Contorno: 
20 < Hh < 65 [HRC] 
500 < Tt < 600 [ºC] 
0,20 < %C < 0,54 
0,17 < %Si < 1,40 
0,50 < %Mn < 1,90 
0,03 < %Cr < 1,20 

Equação 6 
 

 

Hh = (Tt/167 – 1,2)Ht – 17 [HRC] 
 
Onde: 
Ht = Dureza Rockwell C depois da têmpera e revenimento 
Hh = Dureza Rockwell C depois da têmpera 
Tt = Temperatura de revenimento 
 

Condições de Contorno: 
490 < Tt < 610 [ºC] 
Tempo de tratamento de 1 hora. 

Equação 7 
 

 

Os efeitos do teor de carbono sobre a dureza pode ser visto também através do 

Gráfico 13. 
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Gráfico 13 – Efeito do teor de carbono sobre a dureza em aços revenidos.  

Fonte: Vatavuk (pág. 291, 2008 ) 
 

2.3.1 Reações do Revenimento 

 

Revenimento é processo onde a microestrutura se aproxima do equilíbrio 

através da influência da temperatura. Isto segue que a tendência para o revenimento depende 

de quanto a microestrutura está distante do equilíbrio. A martensita é a microestrutura mais 

distante seguida pela bainita, ferrita e cementita (VATAVUK, 2008). 

Devido à microestrutura martensítica ser metaestável, é natural a tendência da 

sua transformação em uma estrutura mais estável, e essas modificações são aceleradas pelo 

aumento da temperatura durante o revenimento. 

As modificações que ocorrem durante o revenimento são complexas, e as 

transformações durante o tratamento necessárias para obtenção de propriedades mecânicas 

combinadas são resultados de conhecimento acumulado, não só acadêmico como também da 

observação prática. A maior parte das estruturas formadas durante este tratamento isotérmico 

é influenciada pelo baixo teor de outros elementos além do ferro e do carbono. 
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2.3.2 Estágios do Revenimento 

 

As reações de estado sólido seguem a seqüência de precipitação que 

relacionadas a variáveis como: 

• Difusividade do elemento envolvido; 

• Energia de superfície das interfaces produzidas pelas reações; 

• Estabilidade termodinâmica da reação. 

• Disposição cristalográfica (tensão de coerência) entre fases precipitadas e a 

matriz de ferro. 

Durante o Revenimento, a estrutura martensítica é submetida a uma seqüência 

de reações, freqüentemente sobrepostas e definidas como estágios de revenimento. 

 

• Primeiro Estágio: 

Em aços alto carbono, a precipitação do excesso de carbono começa com a 

formação de um carboneto de transição, como o ε (Fe2.4C). Este carboneto pode crescer a 

temperaturas de 50ºC. Martensita é uma solução supersaturada de carbono, quando a 

concentração excede o equilíbrio de solubilidade com respeito à outra fase. Porém o equilíbrio 

da solubilidade depende da fase. A solubilidade será maior quando a martensita estiver em 

equilíbrio com uma fase metaestável como o carboneto ε. Aproximadamente 0,25% em massa 

de carbono é considerado como remanescente em solução depois que a precipitação do 

carboneto ε é completa. Embora muitos livros iniciem a discussão de revenimento com o 

primeiro estágio do revenimento, envolvendo redistribuição do carbono e a precipitação de 

carbonetos de transição, cementita pode ser precipitada diretamente. Este é o caso da 

martensita em ripas, onde a densidade deslocamento pode ser tão rápida quanto 1012 a 

1013/cm2. Os átomos de carbono presos irão precipitar como carbonetos de transição, porém a 

cementita é mais estável que o carbono aprisionado. Este estágio inicia a temperatura 

ambiente e se estende até 250ºC. Um fino ajuste entre o carboneto ε e a estrutura ferrosa é 

atribuído para o efeito de endurecimento por precipitação da martensita em aços carbono de 

alto teor de carbono revenidos entre 50 e 100ºC (VATAVUK, 2008).  

Silva e Mei (2006) concordam com Vatavuk (2008) e complementam que em 

aços com baixo teor de carbono ocorre a difusão do carbono na martensita e em aços com 

teores superiores ocorre a precipitação dos carbonetos ε. 
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Higgins (1999) afirma que o carboneto ε não gera uma alteração 

microestrutural aparente sob o microscópio óptico, pois os carbonetos ε são partículas muito 

pequenas, porém os microscópios eletrônicos revelam que existem películas com espessura de 

20µm. A fragilidade é reduzida devido ao desaparecimento das tensões residuais da têmpera, 

em conseqüência da transformação ocorrida. A 100ºC essas reações ocorrem lentamente, 

porém aumentam de velocidade com o aumento da temperatura até 200ºC.   

 

• Segundo Estágio: 

Revenimento a altas temperaturas na faixa de 200 a 300ºC, por uma hora 

induzem a austenita retida a se decompor em mistura de cementita e ferrita. Quando a 

austenita está presente como um filme, a cementita sempre precipita como arranjo contínuo de 

partículas que tem aparência de um filme. A martensita em aços com menos de 0,5% de 

carbono tem austenita retida equivalente a menos de 2%, chegando em 6% em aços com 0,8% 

de carbono. Existem indícios de que a austenita retida se decompõe transformando-se em 

ferrita e cementita, porém não existe um consenso se esta estrutura pode ser correlacionada 

como bainita inferior, tipicamente de tratamentos isotérmicos de decomposição da austenita, a 

temperatura de 230 a 300ºC (VATAVUK, 2008). 

Segundo Silva e Mei (2006) entre as temperaturas de 100 e 300ºC ocorre que a 

martensita perde sua tetragonalidade se transformado em ferrita, pois o carbono é difundido e 

precipita a cementita na forma de barras. À medida que as partículas de cementita crescem as 

de carboneto ε vão desaparecendo. 

 

• Terceiro Estágio: 

Revenimento em altas temperaturas faz com que as partículas de cementita 

tornem-se mais grosseiras, do que aquelas localizadas em contornos das agulhas reduzindo as 

partículas internas das agulhas. A precipitação é responsável pelo fenômeno de fragilização 

observado na temperatura de 250ºC a 400ºC. Isto pode ser evitado com a adição de silício, 

que é insolúvel na cementita. Isso permite a formação da cementita em temperaturas onde a 

difusão do silício ocorre, então torna o processo mais lento. 

Silício é um elemento substitucional que acumula na matriz de ferro adjacente 

ao carboneto de Fe3C no processo de crescimento. Isso aumenta a atividade do carbono nesta 

região, reduzindo o fluxo de carbono para o crescimento da partícula e conseqüentemente 

redução da velocidade de crescimento. Esse efeito do silício resulta em desenvolvimento da 

liga 300M, que substitui o SAE 4340 nas aplicações onde é necessário o uso de temperaturas 
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de revenimento que causam a fragilidade por revenimento da martensita revenida. Essa reação 

começa a ocorrer em temperaturas da ordem de 100ºC. Cementita pode ser observada também 

durante a têmpera quando a temperatura Mi é elevada, como no caso de aços com baixo teor 

de carbono, principalmente na martensita formada somente abaixo da temperatura Ms. Este 

fenômeno é conhecido como auto-revenimento (VATAVUK, 2008). 

Segundo Silva e Mei (2006), quando houver qualquer dúvida quanto à 

possibilidade de fragilização do aço deve-se realizar o resfriamento em água após o 

revenimento, desta maneira reduzindo a permanência na faixa crítica. 

 

• Quarto Estágio: 

Em aços carbono o terceiro estágio marca o fim do processo de revenimento. 

Esferoidização da cementita ocorre como coalescimento. Este fenômeno é às vezes chamado 

de quarto estágio de revenimento. Os contornos das ripas mantêm uma estabilidade até 

aproximadamente 600ºC. Intensos rearranjos ocorrem entre as ripas e seus contornos de baixo 

ângulo acima de 600ºC. Este processo de recuperação é substituído pela recristalização e 

coalescimento em temperaturas entre 600ºC e 700ºC (VATAVUK, 2008). O que resulta, 

segundo Silva e Mei (2006), na formação de grãos ferrita equiaxiais com partículas de 

cementita esferoidais no contorno e no interior dos grãos. A continuação do processo irá 

resultar, para Silva e Mei (2006), em coalescimento contínuo das partículas de cementita e um 

gradual crescimento dos grãos ferríticos. 

 

• Revenimento Múltiplo: 

Aços com alta temperabilidade geralmente são revenidos 2 vezes. O primeiro 

revenimento inicia-se ainda com a peça morna (60ºC a 90ºC). Este primeiro revenimento gera 

um alívio de tensões, revenimento da martensita e precipitação de carbonetos na austenita 

retida. O abaixamento do teor de carbono dissolvido na austenita retida, através da 

precipitação de carbonetos, faz com que sua temperatura Mi aumente e, portanto, tempere 

durante o resfriamento do revenimento. O segundo revenimento tem a função de revenir esta 

nova martensita. Este procedimento pode ser feito mais de duas vezes e é muito usado para 

aços ferramenta. 
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2.3.3 Efeitos da Temperatura 

 

O efeito da temperatura no revenimento em aços com o aumento do teor de 

carbono pode ser deduzido do Gráfico 14. Durante o revenimento, a decomposição contínua 

da martensita em ferrita e em carbonetos gera mudanças no estado de tensões devido as 

alterações dimensionais. Em baixas temperaturas (1º estágio), ocorre uma contração no 

volume em conseqüência da precipitação do carboneto ε. A transformação da austenita retida 

a aproximadamente 300ºC (2º estágio) gera uma expansão volumétrica. No 3º estágio ocorre 

uma contração volumétrica em função da decomposição da martensita. 

 
Gráfico 14 – Dureza em função da temperatura de revenimento para aços carbono planos. 

Fonte: Vatavuk (pág. 294, 2008) 
 

É importante frisar que a temperatura de austenitização, que determina a 

quantidade de carbono dissolvido e austenita retida, têm grande influência nas alterações de 

volume (VATAVUK, 2008). A Tabela 08 mostra as alterações em comprimento para vários 

aços em função da temperatura de revenimento. 

Tabela 08 - Variação de comprimento no Revenimento. 
Alterações de comprimento ocorrem para reações metalúrgicas em função das faixas de temperatura de 

revenimento. - Fonte: Vatavuk (pág. 194, 2008) 

Estágio 
Faixa de 

Temperatura 
[ºC] 

Reação Metalúrgica 
Alteração 

Volumétrica 

1 0 – 200 
Precipitação do Carboneto ε; 

Perda de tetragonalidade. 
Contração 

2 200 – 300 Decomposição da Austenita Retida. Expansão 

3 230 – 350 Decomposição do Carboneto ε em Cementita. Contração 

4 350 – 700 
Precipitação de carbonetos de liga; 

Coalescimento do Grão. 
Expansão 
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2.3.4 Efeitos dos Elementos de Liga 

 

Em aços ligados podem ter outro estágio que precipita carbonetos de liga, 

porém todos eles requerem uma longa faixa de difusão de átomos substitucionais. Eles 

somente irão precipitar quando houver uma combinação de tempo temperatura suficiente para 

esta difusão. Os carbonetos de liga crescem a custa da cementita instável. Se a concentração 

de elementos formadores de carbonetos, como molibdênio, cromo, titânio, vanádio, nióbio, 

for grande, então todo o carbono pode ser acomodado em carbonetos de liga, assim 

eliminando completamente a cementita (VATAVUK, 2008). A Ilustração 19 mostra um 

esquema simples para formação dos carbonetos de liga. 

 
 

 

A transformação pode ser reduzida para diâmetros 
atômicos desiguais dos metais constituintes e por qualquer 
participação destes durante a formação do carboneto. 

 
 
 

 
 
 
 

Esta transformação pode ser retardada por efeitos de 
partição. Não necessariamente será afetada pelos 
diâmetros diferentes dos metais constituintes, pois a 
distorção da estrutura permite a acomodação dos átomos 
desses metais. Pode-se ocorrer a formação do Fe3C sem a 
intervenção do carboneto. 

 

 
 

O solvente (ferro) e o soluto não devem ter diâmetros 
atômicos muito diferentes. O processo pode ser 
favorecido quando o soluto tem maior energia de ligação 
que o solvente, pois a aglomeração dos átomos de soluto 
resultará em uma diminuição de energia livre. 

 

 
 

Pode ocorrer por nucleação independente, a partir de 
cementita, ou a partir de zonas ricas em soluto. 

 

O primeiro carboneto de liga pode ser substituído por 
outro ou outros mais estáveis. 

Ilustração 19 – Representação formação do carboneto. 
A partir da Martensita podem ser formados carbonetos de liga após a têmpera e o revenimento.  

Fonte: Rothery (pág. 192 - 1968) 
 

Em certos casos à medida que o revenimento prossegue a dureza começa a 

aumentar, ou pelo menos, cair mais lentamente. Este fenômeno é conhecido como dureza 

secundária (ROTHERY, 1968). 

Cementita Fe3C 

Formação do 1º 
Carboneto de Liga 

Zonas de Metal Rico 
em Soluto 

Formação das 
Últimas Fases de 

Carbonetos Estáveis 

Carboneto ε 

Martensita 
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A maioria das transformações que ocorrem no revenimento envolve a difusão. 

O carbono (intersticial) difunde-se muito mais rápido do que os elementos de liga, pois os 

elementos são átomos substitucionais o que torna mais difícil a difusão; esta diferença torna-

se ainda maior em temperaturas mais baixas (ROTHERY, 1968). As Ilustrações 20 e 21 

mostram como ocorre a difusão intersticial e substitucional e suas principais características. 

 

 

Um mecanismo envolve o deslocamento de um átomo para um sítio vago do retículo, 
ou lacuna, adjacente. A extensão segundo a qual esse processo pode ocorrer depende do número 
desses defeitos; a concentração de lacunas aumenta em função da temperatura. A autodifusão e 
a interdifusão ocorrem por este mecanismo, para a última os átomos de impureza devem 
substituir os átomos hospedeiros. 

 

Ilustração 20 – Representação esquemática da difusão por lacuna. 
Fonte: Callister (pág. 65 - 2002) 

 

 

Este mecanismo envolve o deslocamento do átomo de uma posição intersticial para 
outra vizinha que esteja vazia. Esse mecanismo é encontrado para a interdifusão de impurezas 
como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio que possuem átomos pequenos o suficiente 
para se encaixarem nos interstícios. Os átomos hospedeiros e de impurezas substitucionais 
normalmente não se deslocam por este mecanismo.   

Na maioria das ligas metálicas, a difusão intersticial ocorre mais rápida do que a por 
lacunas, tendo em vista que os átomos intersticiais são menores e existem mais posições 
intersticiais vazias que lacunas. 

 

Ilustração 21 – Representação esquemática da difusão intersticial.  
Fonte: Callister (pág. 65 - 2002) 

 

O tratamento de austenitização realizado por um período prolongado gera uma 

distribuição uniforme na martensita tanto do carbono como dos elementos de liga. A 

austenitização menos completa pode difundir o carbono razoavelmente bem, porém os 

elementos de liga ainda estarão parcialmente segregados.  

Segundo Rothery (1968), o endurecimento secundário pode ser resultado de 

tensões provenientes da formação de zonas coerentes, e não da precipitação em si de uma 

nova fase. 

O Gráfico 15 mostra o efeito dos elementos de liga na dureza em função da 

temperatura de revenimento em aços carbono. O aumento de dureza com a adição de titânio, 
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vanádio, molibdênio e cromo estão relacionados com a precipitação de carbonetos de liga. 

Este fenômeno é comum para aços ferramenta (VATAVUK, 2008). 

 
Gráfico 15 – Efeito dos elementos de liga na dureza em função da temperatura  

de revenimento em aços carbono.  
Fonte: Vatavuk (pág. 295, 2008) 

 

2.4 FRAGILIZAÇÃO 

 

A dureza, a tensão de escoamento e a tensão resistência diminuem com o 

aumento da temperatura de revenimento, porém o alongamento e a ductilidade aumentam. Em 

um contexto geral a falha por revenimento pode estar atribuída em uma escolha incorreta da 

temperatura e/ou tempo de revenimento, resultando em propriedades mecânicas incorretas 

(VATAVUK, 2008). 

Entretanto a maioria das falhas está relacionada com o fenômeno de 

fragilização. Os aços temperados e revenidos são suscetíveis a um número de diferentes tipos 

de fragilização, sendo que muitos são originados de modificações estruturais no revenimento. 

Porém outros são oriundos da interação com o meio ambiente, como fragilização por 

hidrogênio e metal líquido.  
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2.4.1 Fragilização da Martensita Revenida 

 

A fragilização da martensita revenida está relacionada a corpos de prova 

revenidos a 250ºC e 370ºC como indicados no Gráfico 16. A resistência ao impacto depois do 

revenimento nesta faixa de temperatura é menor do que a obtida a 250°C. Este tipo de 

fragilização é herdada para muitos aços. Por essa razão, a temperatura média de revenimento 

não é, via de regra, empregada na prática, embora isto possa garantir um alto limite de 

escoamento. Pode ser ou não associado com a segregação dos átomos de impureza para os 

contornos de grão da austenita primária, porém o fator mais comum, no mínimo para aços 

médio carbono, é fenômeno da decomposição da austenita retida em cementita nas regiões 

inter-ripas da martensita ao longo dos contornos da austenita (VATAVUK, 2008). 

 

 
Gráfico 16 – Perda de resistência depois do revenimento na faixa de fragilização.  

Fonte: Vatavuk (pág. 296, 2008) 
 

• Fratura Transgranular  

 

A fratura transgranular resulta da decomposição da austenita retida do segundo 

estágio de revenimento. Lamelas de austenita retida entre as ripas de martensita em aços de 

médio carbono temperados transformam-se em finas lamelas de cementita no revenimento.  

 

• Fratura Intergranular  

 

A fratura intergranular é comumente relacionada à segregação de fósforo no 

contorno de grão da austenita durante a austenitização. Porém, registros mostram que o efeito 

do fósforo na superfície fraturada em condições não revenidas indicam que a simples presença 

de fósforo na austenita primária não é suficiente para causar fragilização no revenimento. Para 

isso é necessária a interação entre a segregação e a austenita. 
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A fratura ocorre ao longo do contorno de grão da austenita primária, o qual é 

agora um alto ângulo do contorno de grão de ferrita.  

 

• Fratura Transgranular por Clivagem Inter-ripas 

 

Uma fratura por clivagem inter-ripas induzida pela quebra paralela da 

cementita formada a partir da transformação da austenita retida.  As fraturas transgranulares 

por fragilização da martensita revenida podem ser relatadas pela espessura do carboneto inter-

ripas; carbonetos mais finos causam fratura inter-ripas, e carbonetos mais grossos promovem 

clivagem trans-ripas. Em alguns aços baixo carbono, a fragilização está associada com 

carboneto de morfologia característica que gera numerosos sítios de iniciação de microtrincas, 

crescendo por coalescimento de microvazios e então a fratura, com pequena parte de 

deformação plástica (VATAVUK, 2008). 

Adições de silício fazem com que a faixa de temperatura em que ocorre a 

fragilização da martensita revenida seja elevada. Isto ocorre devido ao silício atrasar a 

conversão dos carbonetos ε em cementita dentro das ripas de martensita e também o 

engrossamento da cementita nos contornos em altas temperaturas de revenimento. 

Estudos mostraram que a temperatura de austenitização tem influência no 

fenômeno de fragilização da martensita revenida. Altas temperaturas de revenimento 

proporcionam um efeito de fragilização maior, favorecendo fraturas frágeis até mesmo em 

corpos de prova sem segregação de fósforo. As altas temperaturas de austenitização 

aumentam a dissolução dos carbonetos na austenita, aparentemente obrigando a uma 

precipitação mais intensa de carbonetos e um crescimento maior durante o revenimento. 

Quando a fragilização da martensita revenida é constatada só existe um método 

de reverter a situação, austenitizando o material novamente.  

A fragilização da martensita revenida é chamada fragilidade de um estágio.   

 

• Fragilização ao Revenido 

 

Segundo Marcomini (2008), este fenômeno ocorre em temperaturas de 

revenimento da ordem de 450ºC a 600ºC ou resfriados lentamente. Este fenômeno pode ser 

constado através da verificação do aumento na temperatura de transição dúctil-frágil do 

material. Para Vatavuk (2008) está fragilização ao revenido pode ser reversível em altas 
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temperaturas de revenimento e pode ser evitada pela têmpera do material a partir da 

temperatura de revenimento.  

O ensaio de impacto é utilizado para determinação do aumento da temperatura 

de transição dúctil-frágil. A fragilização está associada à falha intercristalina ao longo do 

contorno de grão austenítico primário.   

A fragilização ao revenido é chamada fragilidade de dois estágios, pois para 

Vatavuk (2008), são necessários às vezes dois tratamentos de revenimento ou um estágio de 

aquecimento e um estágio de resfriamento para induzir a fragilização.  

A fragilização ao revenido é influenciada pela segregação de impurezas nos 

contornos de grão e finalmente a perda de coesão do contorno dos grãos. Isto leva a 

morfologia de fratura intergranular. Isto é marcado pela perda de resistência do material. Essa 

segregação no contorno depende dos elementos de liga do material. 

Aços carbono com menos de 0,5% de manganês não são propensos a ser 

reversíveis a fragilização ao revenido. Os elementos de liga têm diferentes efeitos no aço 

depois do revenimento em aços propensos à fragilização do revenido. Infelizmente, os 

elementos de ligas mais utilizados como cromo, níquel e manganês promovem a fragilização 

ao revenido. Quando visto separadamente têm um efeito menor do que quando estão 

combinados na liga. O maior efeito de fragilização é observado em aços cromo-níquel e 

cromo-manganês. 

Um fato fundamental é que as ligas de aço com alta pureza são totalmente 

insusceptíveis a fragilização ao revenido, que é causada pela presença de várias impurezas, 

como fósforo, antimônio e arsênio em aços comerciais. Quantidades relativamente pequenas 

desses elementos da ordem de 0,01% ou menos, têm apresentado fragilização ao revenido 

(VATAVUK, 2008).   

O molibdênio é um dos principais elementos em aços baixo liga e é um método 

efetivo de suavizar a fragilização ao revenido. Pequenas adições de molibdênio, de ordem de 

0,2% a 0,3%, podem diminuir a fragilização ao revenido, enquanto grandes adições 

aumentam o efeito. O mecanismo de atuação está relacionado à segregação de molibdênio 

durante a têmpera. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As metodologias de ensaio adotadas estão descritas no próximo subitem. Foi 

feita uma abordagem a todos os requisitos para execução dos ensaios como: dimensões dos 

corpos de prova utilizados e suas particularidades, os procedimentos e equipamento utilizados 

para execução de cada ensaio. Os ensaios executados estão apresentados a seguir:  

• Análise Química 

• Dureza 

• Impacto 

• Micrografias 

• Fractografia 

Os corpos de prova estão identificados de acordo com os tratamentos térmicos 

que cada um foi submetido. A amostra para ensaio são duas barras, sendo uma de aço SAE 

1045 e outra SAE 4140. As duas barras foram seccionadas em barras menores de 200 mm de 

comprimento e usinadas com seção retangular de 11,5 mm x 6,5 mm para receber todos os 

tratamentos térmicos e depois poderem ser retificadas até as dimensões finais para o impacto. 

Para realização dos tratamentos térmicos foram descritos os parâmetros de 

temperatura de austenitização, tempo de exposição, meio de resfriamento para têmpera (água 

ou óleo), temperaturas e tempos de exposição para o revenimento e recozimento. 
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3.1 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA DOS ENSAIOS 

 

Neste item estão descritos todos os métodos de ensaio utilizados, com suas 

principais características e particularidades. Os ensaios seguem normas nacionais (ABNT) e 

internacionais (ASTM, SAE, etc.). A metodologia dos ensaios está descrita resumidamente 

para cada um dos ensaios realizados.  

Todos os ensaios de dureza, impacto, micrografia e fractografia foram 

realizados no Laboratório Tork – Controle Tecnológico de Materiais Ltda. 

 

3.1.1 Análise Química – Espectrometria de Emissão Ótica 

 

Os corpos de prova e o procedimento de execução do ensaio seguem a norma 

ASTM A751 (2006). 

 

• Corpo de Prova 

 

A superfície de medição do corpo de prova deverá estar plana, lisa e isenta de 

materiais estranhos como óxidos.  

 

• Procedimento de Ensaio 

 

O ensaio deve ser executado em temperatura ambiente entre 10ºC e 30ºC. 

Verificar se o equipamento está preparado para a liga a ser analisada (Ferro, 

Alumínio ou Cobre). Caso contrário trocar os acessórios (eletrodo, base de vidro do eletrodo, 

anel o’ring e escova para limpeza do eletrodo). Deixar purgar argônio por cerca de 2 minutos. 

Colocar a amostra com a face que se deseja analisar voltada para o orifício do “spark stand” e 

executar a análise pelo equipamento.  

 

• Equipamento Utilizado 

 

A Ilustração 22 mostra a foto do espectrofotômetro de emissão ótica utilizado 

para execução da análise química.  
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Ilustração 22 – Foto do Espectrofotômetro de Emissão Ótica utilizado na Análise química 

 

3.1.2 Dureza Rockwell 

 

Os corpos de prova e o procedimento de execução do ensaio segue a norma 

ASTM E18 (2001). 

 

• Corpo de Prova 

 

A superfície de medição do corpo de prova deverá estar plana, lisa e isenta de 

materiais estranhos como óxidos.  

O corpo de prova deverá ser colocado no suporte rígido de maneira que a 

superfície a ser penetrada esteja em plano normal ao eixo do penetrador e à linha de ação da 

força de penetração. 

 

• Procedimento de Ensaio 

 

O ensaio deve ser executado em temperatura ambiente entre 18ºC e 28ºC. 
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Quando penetrador entrar em contato com a superfície do corpo de prova 

aplicar a pré-carga (F0), isenta de oscilações, vibrações e choques mecânicos. Zerar o 

indicador na posição inicial, e aplicar a carga total (F) durante 4s. Remove-se a carga total (F) 

mantendo a pré-carga (F0).  Durante a medição, o aparelho deverá estar isento de choques 

mecânicos e vibrações.  

O número de dureza Rockwell é relativo à profundidade de penetração 

permanente e é lido diretamente no instrumento indicador.  

 

• Equipamento Utilizado 

 

A Ilustração 23 mostra a foto do equipamento utilizado para medição de dureza 

Rockwell.  

 

 
Ilustração 23 – Foto do durômetro Rockwell utilizado para medição 
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3.1.3 Impacto 

 

Todos os procedimentos de preparação dos corpos de prova e execução dos 

ensaios de impacto segue a norma ASTM E23 (2008). 

 

• Corpo de Prova 

 

Os corpos de prova devem ser usinados com as dimensões e tolerâncias 

conforme a norma ASTM E23 (2008).  

O entalhe deve ser feito por um método de usinagem que não gere estrias 

longitudinais, principalmente no fundo (ASTM E23, 2008). Em alguns casos os corpos de 

prova podem ser usinados sem entalhe para aumentar a energia absorvida. Nesta dissertação 

os corpos de prova foram usinados sem entalhe com dimensões de (10 x 5) mm. 

 
 

Ilustração 24 – Dimensões dos corpos de prova para utilizados no ensaio de Impacto. 
 

Foram usinados três corpos de prova com as dimensões apresentadas na 

Ilustração 24 para cada um dos tratamentos térmicos realizado exceto, para os recozidos onde 

foram usinados apenas um para cada tipo de material. 

 

• Procedimento de Ensaio 

 

A execução do ensaio segue especificações de temperatura e dimensões de 

corpo de prova. Quando a temperatura do ensaio for especificada “temperatura ambiente”, a 

temperatura deve ser 20 ± 5ºC. Nesta dissertação foram utilizados corpos de prova com 

dimensões de (10 x 5)mm e temperatura ambiente. 
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O corpo de prova deve ser posicionado em esquadro sobre os suportes e a sua 

seção resistente coincidindo com o plano médio entre os batentes e o centro do raio do 

martelo. O martelo deve golpear o corpo de prova no lado oposto ao entalhe quando o corpo 

de prova tiver entalhe. O posicionamento é feito com o auxilio da pinça. Nesta dissertação o 

corpo de prova, portanto, foi posicionado manualmente de maneira que o martelo gere uma 

flexão no plano da face de (10 x 5) mm, ou seja, a origem da fratura foi em uma das faces de 

(5 x 55)mm. 

Após a fratura do  corpo de prova, a expansão lateral foi medida com auxilio de 

um micrômetro digital. 

 

• Equipamento Utilizado 

 

A Ilustração 25 mostra a foto da máquina de impacto utilizada no teste.  

 
Ilustração 25 – Máquina de Impacto Charpy utilizado para o ensaio 
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3.1.4 Microscopia Óptica 

 

Todos os procedimentos de preparação dos corpos de prova e execução dos 

ensaios de micrografia descritos a seguir respeitam as normas ASTM E3 (2007), ASTM E7 

(2003), ASTM E112 (2004), ASTM E407 (2007). 

 

• Corpo de Prova 

 

A preparação dos corpos de prova segue a norma ASTM E3 (2007). Os corpos 

de prova foram cortados com serra de fita com lubrificação constante, para manter o corpo de 

prova refrigerado. O cut-off foi utilizado para reduzir o tamanho da amostra e facilitar a 

próxima etapa de preparação. 

 

 

 

Ilustração 26 – Corte a frio com serra 
executado na barra.  

 

 
 

Ilustração 27 – Equipamento Cut-off para corte 
a frio dos corpos de prova de impacto. 

 
Depois de cortado o corpo de prova foi embutido a frio, com resina epóxi, para 

obter um melhor lixamento e polimento. Para o lixamento dever ser utilizada uma seqüência 

de lixas, que inicia nas mais abrasivas para as menos. A seqüência de lixamento foi: P150, 

P200, P400 e P600. O polimento foi realizado com pasta de diamante de 3µm e 1µm. Todas 

etapas foram feitas em máquinas rotativas para lixamento e polimento.  

 

• Procedimento de Ensaio 

 

Os corpos de prova foram cortados, lixados e polidos. Após está etapa de 

preparação inicial a superfície preparada para análise foi submetida a um ataque químico, 

segundo a norma ASTM E407 (2007) para revelação da microestrutura do aço. A 

nomenclatura utilizada segue a norma ASTM E7 (2003). Os tamanhos de grão foram 

avaliados conforme a norma ASTM E112 (2004).  
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• Equipamento Utilizado 

 

Os equipamentos utilizados na análise podem ser vistos na Ilustração 28. A 

esquerda o microscópio óptico para realização da micrografias e a direita o estereoscópio 

utilizado para análise da superfície de fratura. 

 
Ilustração 28 – Foto do laboratório de ensaio metalográfico - Tork. 

A esquerda o microscópio óptico para realização da micrografias e a direita o estereoscópio utilizado 
para análise da superfície de fratura. 

 

3.1.5 Tratamento Térmico 

 

O tratamento térmico de têmpera seguiu as temperaturas descritas na norma 

SAE J406 (1998). Os tratamentos térmicos de revenimento foram executados em 

temperaturas baixas de acordo com o item a seguir. 

 

• Corpo de Prova 

 

Os corpos de prova para cada tratamento térmico do aço SAE 1045 e do aço 

SAE 4140 foram usinados, antes do tratamento, com as dimensões de (200 x 11,5 x 6,5)mm. 

Todos os corpos de prova foram retirados de uma mesma barra para cada aço.  

 

• Procedimento de Tratamento 

 

Os corpos de prova foram submetidos aos tratamentos térmicos descritos na 

Tabela 09 por períodos determinados no item 3.3. 
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• Equipamento Utilizado 

 

O forno utilizado no ensaio pode ser visto na Ilustração 30. 

 
Ilustração 29 – Forno utilizado para os Tratamentos Térmicos  

 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA E ENSAIOS 

 

Os corpos de prova estão identificados na dissertação e nos ensaios conforme 

tabela a seguir: 

Tabela 09 – Identificação dos corpos de prova 

Identificação Tratamento térmico Material 

1 N Recozido 

2 TA Temperado em água 

3 TO Temperado em óleo 

4 TA + R100ºC Temperado em água e revenido a 100ºC 

6 TA + R140ºC Temperado em água e revenido a 140ºC 

8 TA + R180ºC Temperado em água e revenido a 180ºC 

9 TO + R100ºC Temperado em óleo e revenido a 100ºC 

11 TO + R140ºC Temperado em óleo e revenido a 140ºC 

13 TO + R180ºC Temperado em óleo e revenido a 180ºC 

O aço 1045 foi identificado com 
a Letra “A” depois do número. 

 
 

O aço 4140 foi identificado com 
a Letra “B” depois do número 
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3.3 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

Os tratamentos térmicos de recozimento foram realizados nas temperaturas 

descritas na norma SAE J406 (1998) para austenitização de cada material a ser ensaiado. 

Estão descritos nos subitens, as condições em que foram realizados os tratamentos.  

 

3.3.1 Recozimento 

 

O tratamento térmico de recozimento foi realizado na temperatura descrita na 

norma SAE J406 (1998) para austenitização de cada material a ser ensaiado. O forno foi 

aquecido até a temperatura de 850ºC. Após homogeneização da temperatura o material foi 

colocado dentro do forno e mantido por 1 hora na temperatura de 850ºC. Depois deste período 

o material foi resfriado lentamente dentro do forno até 270ºC e depois retirado e resfriado ao 

ar calmo.  

Todos os ensaios preliminares de caracterização foram realizados com os 

materiais recozidos. 

 

3.3.2 Têmperas  

 

Os tratamentos térmicos de têmpera foram realizados nas temperaturas 

descritas na norma SAE J406 (1998) para austenitização de cada material a ser ensaiado.  

A seguir estão descritos os parâmetros de tratamento térmico de têmpera que 

foram utilizadas para os aços 1045 e 4140. 

• O forno foi aquecido até a temperatura de 850ºC. Após homogeneização da 

temperatura o material foi colocado dentro do forno e mantido por 30 

minutos na temperatura de 850ºC. Depois deste período o material foi 

retirado do forno e esfriado em água sem agitação. 

• O forno foi aquecido até a temperatura de 850ºC. Após homogeneização da 

temperatura o material foi colocado dentro do forno e mantido por 30 

minutos na temperatura de 850ºC. Depois deste período o material foi 

retirado do forno e esfriado em óleo sem agitação. 
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3.3.3 Revenimentos  

 

A seguir estão descritos os parâmetros de tratamento térmico de revenimento 

que foram utilizadas para os aços SAE 1045 e SAE 4140. 

• O forno foi aquecido até a temperatura de 100ºC. Após homogeneização da 

temperatura o material foi colocado dentro do forno e mantido por 1 hora 

na temperatura de 100ºC. O resfriamento foi ao ar calmo. 

• O forno foi aquecido até a temperatura de 140ºC. Após homogeneização da 

temperatura o material foi colocado dentro do forno e mantido por 1 hora 

na temperatura de 140ºC. O resfriamento foi ao ar calmo. 

• O forno foi aquecido até a temperatura de 180ºC. Após homogeneização da 

temperatura o material foi colocado dentro do forno e mantido por 1 hora 

na temperatura de 180ºC. O resfriamento foi ao ar calmo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo da dissertação está divido nas seguintes etapas: 

Material Recozido 

 Antes dos tratamentos térmicos foram realizados os ensaios para 

caracterização dos materiais em estudo. Estes ensaios são: Análise Química, Dureza, Impacto, 

Análise Micrográfica e Análise da Fractográfica. 

Material Após Tratamentos Térmicos – Têmperas e Revenimentos 

Após os tratamentos térmicos foram realizados os ensaios para caracterização 

dos materiais em estudo para verificação da alteração das propriedades com os diferentes 

tipos de têmpera e revenimento. Estes ensaios são: Dureza, Impacto, Análise Micrográfica e 

Análise da Fractográfica. 

Comparação entre os tratamentos térmicos de têmpera 

De acordo com a caracterização dos materiais foram comparadas as principais 

diferenças entre as propriedades mecânicas, metalográficas e fractográficas obtidas na 

têmpera em água e em óleo. Além disso, foram realizadas comparações através desses 

resultados entre o aço ligado e o não ligado. 

Comparação entre os tratamentos térmicos de revenimento  

De acordo com a caracterização dos materiais foram comparadas as principais 

diferenças entre as propriedades mecânicas, metalográficas e fractográficas obtidas no 

revenimentos em diferentes temperaturas. Além disso, foram realizadas comparações através 

desses resultados entre o aço ligado e o não ligado. 
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4.1 RESULTADOS - ENSAIOS APÓS RECOZIMENTO  

 

Neste item inicial estão caracterizados os dois tipos de aço a serem ensaiados 

de acordo com suas propriedades mecânicas, químicas e metalográficas, após o tratamento 

térmico de recozimento.  

 

4.1.1 Análise Química 

 

Os aços foram caracterizados através da analise química com o equipamento de 

emissão óptica, e suas composições químicas estão apresentadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Resultados da analise química 

% em massa 
Elementos 

AÇO SAE 1045 AÇO SAE 4140 

Carbono (C) 0,433 0,385 

Silício (Si) 0,192 0,273 

Manganês (Mn) 0,63 0,86 

Fósforo (P) 0,015 0,014 

Enxofre (S) 0,017 0,008 

Cromo (Cr) 0,062 0,950 

Níquel (Ni) 0,034 0,035 

Molibdênio (Mo) < 0,002 0,165 

Ferro (Fe) 98,5 97,2 

 

4.1.2 Ensaio de Dureza 

 

Nos ensaios de dureza Rockwell C realizados foram obtidos os resultados 

apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Resultados dos ensaios de dureza - Recozido 

Rockwell B – HRB 

Pontos de Medição Aço 
Recozido 

1 2 3 4 5 
Média 

Desvio 
Padrão 

SAE 1045  80 81 81 81 80 81 0,5 

SAE 4140   89 90 91 91 91 90 0,9 
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4.1.3 Ensaio de Impacto 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de impacto estão na Tabela 12. 

Tabela 12 – Resultados dos ensaios de impacto - Recozido  

Energia Absorvida Expansão 
Valores Individuais Lateral 

Aço 
Recozido 

 

Temperatura 
 
 

Dimensões 
 

[mm] [Graus] [Joules] [mm] [%] 

SAE 1045  Ambiente 10 x 5 84 148 7,04 41 
SAE 4140 Ambiente 10 x 5 59 214 7,38 48 

 

4.1.4 Microscopia Óptica 

 

Nos ensaios de microscopia óptica foram obtidas as imagens das 

microestruturas de cada material recozido. Foi utilizado Nital 3% como reagente químico para 

revelar a microestrutura em todas as condições do material.  

As Ilustrações 30 e 31 apresentam uma microestrutura de ferrita e perlita do 

aço SAE1045 recozido, com tamanho de grão 7,0. 

  
Ilustração 30 – Micrografia SAE1045 recozido. 

Ampliação: 100x. 
 

Ilustração 31 – Micrografia SAE1045 recozido. 
Ampliação: 400x. 

 
As Ilustrações 32 e 33 apresentam uma microestrutura de ferrita e perlita do 

aço SAE4140 recozido, com tamanho de grão 7,5. 

  
Ilustração 32 – Micrografia SAE4140 recozido. 

Ampliação: 100x. 
Ilustração 33 – Micrografia SAE4140 recozido. 

Ampliação: 400x. 
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4.2 RESULTADOS - ENSAIOS APÓS TRATAMENTOS TÉRMICOS  

 

Foram realizados ensaios de dureza, impacto, análises micrográficas e 

fractográficas em cada uma das amostras tratadas em cada uma das condições descritas. 

 

4.2.1 Ensaio de Dureza 

 

Nos ensaios de dureza Rockwell C realizados, foram obtidos os resultados 

apresentados na Tabelas 13 e 14. 

Tabela 13 – Resultados dos ensaios de dureza - SAE 1045 - Após Tratamento Térmico 

Aço SAE 1045 Rockwell C - HRC 

Pontos de Medição 
Amostra Condição 

1 2 3 4 5 
Média Desvio 

Padrão 

2 TA 58 58 58 58 59 58 0,45 

3 TO 47 45 46 47 46 46 0,84 

4 TA + R 100ºC 59 59 59 60 60 59 0,55 

6 TA + R 140ºC 58 58 58 58 58 58 0,00 

8 TA + R 180ºC 56 56 57 57 57 57 0,55 

9 TO + R 100ºC 49 49 49 50 50 49 0,55 

11 TO + R 140ºC 50 50 50 49 49 50 0,55 

13 TO + R 180ºC 47 47 47 48 48 47 0,55 
TA-Temperado Água      TO-Temperado Óleo      R-Revenido 

 
Tabela 14 – Resultados dos ensaios de dureza - SAE 4140 - Após Tratamento Térmico 

Aço SAE 4140 Rockwell C - HRC 

Pontos de Medição 
Amostra Condição 

1 2 3 4 5 
Média Desvio 

Padrão 

2 TA 58 58 58 58 58 58 0,00 

3 TO 57 57 57 57 57 57 0,00 

4 TA + R 100ºC 57 57 57 58 58 57 0,55 

6 TA + R 140ºC 57 57 57 57 57 57 0,00 

8 TA + R 180ºC 57 57 57 57 57 57 0,00 

9 TO + R 100ºC 57 57 57 57 57 57 0,00 

11 TO + R 140ºC 57 57 57 57 56 57 0,45 

13 TO + R 180ºC 56 56 56 56 56 56 0,00 
TA-Temperado Água      TO-Temperado Óleo      R-Revenido 
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4.2.2 Ensaio de Impacto 

 

Nos ensaios de impactos realizados no aço 1045 foram obtidos os resultados 

apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Resultados dos ensaios de impacto - SAE 1045 - Após Tratamento Térmico  

Aço 1045 Energia Absorvida Expansão 
Individual Média Lateral 

Amostra Condição 

Temperatura 
 
 

Dimensões  
 

[mm] 

CP 

[J]  [J] [mm] [%] 

1 N Ambiente 10 x 5 1 148 148 7,04 40,8% 

1 57 5,39 7,80% 

2 33 5,21 4,20% 2 TA Ambiente 10 x 5 

3 33 

41 

5,19 3,80% 

1 35 5,28 5,60% 

2 32 5,33 6,60% 3 TO Ambiente 10 x 5 

3 35 

34 

5,31 6,20% 

1 22 5,13 2,60% 

2 18 5,05 1,00% 4 TA + R 100ºC Ambiente 10 x 5 

3 24 

21 

5,12 2,40% 

1 52 5,10 2,00% 

2 62 5,42 8,40% 6 TA + R 140ºC Ambiente 10 x 5 

3 86 

67 

5,22 4,40% 

1 159 5,23 16,6% 

2 119 5,87 17,4% 8 TA + R 180ºC Ambiente 10 x 5 

3 78* 

139 

5,57* 11,4%* 

1 40 5,40 8,00% 

2 40 5,33 6,60% 9 TO + R 100ºC Ambiente 10 x 5 

3 35 

38 

5,27 5,40% 

1 42 5,35 7,00% 

2 40 5,29 5,80% 11 TO + R 140ºC Ambiente 10 x 5 

3 42 

41 

5,32 6,40% 

1 54 5,39 7,80% 

2 47 5,39 7,80% 13 TO + R 180ºC Ambiente 10 x 5 

3 57 

53 

5,42 8,40% 

N – Recozido      TA-Temperado Água      TO-Temperado Óleo      R-Revenido 
 

* Os resultados identificados não foram utilizados nos cálculos de média devido, a presença de uma pré-trinca de 
têmpera explicada detalhadamente no sub-item 4.2.3. 
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Nos ensaios de impactos realizados no aço 4140 foram obtidos os resultados 

apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Resultados dos ensaios de impacto - SAE 4140 - Após Tratamento Térmico  
Aço 4140 Energia Absorvida Expansão 

Individual Média Lateral 
Amostra Condição 

Temperatura 
 
 

Dimensões 
 

[mm] 

CP 

[J] [J] [mm] [%] 

1 N Ambiente 10 x 5 1 214 214 7,38 47,6% 

1 166 5,32 6,4% 

2 24* 5,14* 2,8%* 2 TA Ambiente 10 x 5 

3 197 

182 

5,31 6,2% 

1 282 7,23 44,6% 

2 283 7,47 49,4% 3 TO Ambiente 10 x 5 

3 282 

282 

7,36 47,2% 

1** 40 5,07 1,4% 

2** 47 5,15 3,0% 4 TA + R 100ºC Ambiente 10 x 5 

3** 44 

44 

5,07 1,4% 

1** 54 5,34 6,8% 

2** 33 5,23 4,6% 6 TA + R 140ºC Ambiente 10 x 5 

3** 54 

47 

5,36 7,2% 

1 100 5,74 14,8% 

2 230 6,96 39,2% 8 TA + R 180ºC Ambiente 10 x 5 

3 114 

148 

5,84 16,8% 

1 267 7,02 40,4% 

2 282 7,25 45,0% 9 TO + R 100ºC Ambiente 10 x 5 

3 278 

276 

7,26 45,2% 

1 264 7,15 43,0% 

2 285 7,31 46,2% 11 TO + R 140ºC Ambiente 10 x 5 

3 278 

276 

7,20 44,0% 

1 277 7,20 44,0% 

2 276 7,33 46,6% 13 TO + R 180ºC Ambiente 10 x 5 

3 267 

273 

7,47 49,4% 

N – Recozido      TA-Temperado Água      TO-Temperado Óleo      R-Revenido 
 

* Os resultados identificados não foram utilizados nos cálculos de média devido, a presença de uma pré-trinca de 
têmpera explicada detalhadamente no sub-item 4.2.3. 
** Todos os corpos de prova identificados apresentaram pré-trincas de têmpera explicada detalhadamente no sub-item 
4.2.3. Nestes casos os resultados obtidos foram considerados, tendo em vista que nenhum dos corpos de prova estava 
sem trinca. 
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4.2.3 Microscopia Óptica 

 

Nos ensaios de microscopia óptica foram obtidas as imagens das microestrturas 

de cada material e condições e estão apresentadas nas Ilustrações a seguir. Foi utilizado Nital 

3% como reagente químico para revelar a microestrutura em todas as condições do material.  

A Ilustração 34 apresenta uma microestrutura martensítica em forma de ripas 

do aço SAE1045 temperado em água. 

  
(A) (B) 

Ilustração 34 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em água.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 

 
A Ilustração 35 apresenta uma microestrutura martensítica com ilhas de perlita 

fina e ferrita do aço SAE1045 temperado em óleo. 

  
(A) (B) 

Ilustração 35 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em óleo.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 
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A Ilustração 36 apresenta uma microestrutura martensítica em forma de ripas 

do aço SAE1045 temperado em água e revenido a 100ºC. 

  
(A) (B) 

Ilustração 36 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em água e revenido a 100ºC.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 

 

A Ilustração 37 apresenta uma microestrutura martensítica em forma de ripas 

do aço SAE1045 temperado em água e revenido a 140ºC. 

  
(A) (B) 

Ilustração 37 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em água e revenido a 140ºC.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 

 

A Ilustração 38 apresenta uma microestrutura martensítica em forma de ripas 

do aço SAE1045 temperado em água e revenido a 180ºC. 

  
(A) (B) 

Ilustração 38 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em água e revenido a 180ºC.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 
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A Ilustração 39 apresenta uma microestrutura martensítica com ilhas de perlita 

fina e ferrita do aço SAE1045 temperado em óleo e revenido a 100ºC. 

  
(A) (B) 

Ilustração 39 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em óleo e revenido a 100ºC.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 

 

A Ilustração 39 apresenta uma microestrutura martensítica com ilhas de perlita 

fina e ferrita do aço SAE1045 temperado em óleo e revenido a 140ºC. 

  
(A) (B) 

Ilustração 40 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em óleo e revenido a 140ºC.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 

 

A Ilustração 39 apresenta uma microestrutura martensítica com ilhas de perlita 

fina e ferrita do aço SAE1045 temperado em óleo e revenido a 180ºC. 

  
(A) (B) 

Ilustração 41 – Micrografias típicas aço SAE1045 temperado em óleo e revenido a 180ºC.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 
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A Ilustração 42 apresenta uma microestrutura martensítica em forma de ripas 

do aço SAE4140 temperado em água. 

  
(A) (B) 

Ilustração 42 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em água.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 

 

A Ilustração 43 apresenta uma microestrutura martensítica em forma de ripas 

do aço SAE4140 temperado em óleo. 

  
(A) (B) 

Ilustração 43 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em óleo.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 

 

A Ilustração 44 apresenta uma microestrutura martensítica em forma de ripas 

do aço SAE4140 temperado em água e revenido a 100ºC. 

  
(A) (B) 

Ilustração 44 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em água e revenido a 100ºC.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 
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A Ilustração 45 apresenta uma microestrutura martensítica em forma de ripas 

do aço SAE4140 temperado em água e revenido a 140ºC. 

  
(A) (B) 

Ilustração 45 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em água e revenido a 140ºC.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 

A Ilustração 46 apresenta uma microestrutura martensítica em forma de ripas 

do aço SAE4140 temperado em água e revenido a 180ºC. 

  
(A) (B) 

Ilustração 46 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em água e revenido a 180ºC.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 

A Ilustração 47 apresenta uma microestrutura martensítica em forma de ripas 

do aço SAE4140 temperado em óleo e revenido a 100ºC. 

  
(A) (B) 

Ilustração 47 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em óleo e revenido a 100ºC.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 
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A Ilustração 48 apresenta uma microestrutura martensítica em forma de ripas 

do aço SAE4140 temperado em óleo e revenido a 140ºC. 

  
(A) (B) 

Ilustração 48 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em óleo e revenido a 140ºC.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 

A Ilustração 49 apresenta uma microestrutura martensítica em forma de ripas 

do aço SAE4140 temperado em óleo e revenido a 180ºC. 

  
(A) (B) 

Ilustração 49 – Micrografias típicas aço SAE4140 temperado em óleo e revenido a 180ºC.  
(A) - Ampliação: 400x. (B) – Ampliação: (1000x). 
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4.2.4 Análise Fractográfica 

 

Nos ensaios fractográficos foram analisados os tipos de fratura obtidos após os 

ensaios de impacto em cada uma das condições de tratamento térmico. As fotos das fraturas e 

os resultados obtidos na análise estão apresentados nas Ilustrações a seguir. Foi utilizado Nital 

3% como reagente químico para revelar a microestrutura em todas as micrografias. 

Os corpos de prova que não fraturaram em duas partes foram forçados no 

sentido de abrir a fratura para tornar possível a análise. Isto ocorreu somente com corpos de 

prova do aço SAE 4140 temperados em óleo. 

A Ilustração 50 apresenta a fratura do aço SAE 1045 recozido. A fratura inicia-

se dúctil, com superfície cinzenta, nesta região ocorre uma redução lateral do corpo de prova 

devido ao esforço de tração. O término da fratura é frágil, com aspecto brilhante e grande 

deformação lateral gerada pelo esforço de compressão. A micrografia da superfície 

transversal tracionada da fratura (Ilustração 50) mostra que a microestrutura, de perlita e 

ferrita, sofreu grande deformação, comprovando a fratura dúctil. 

  
(A) (B)  

Ilustração 50 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 recozido. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 51 apresenta a fratura do aço SAE 4140 recozido. A fratura inicia-

se dúctil, com superfície cinzenta, nesta região ocorre uma redução lateral do corpo de prova 

devido ao esforço de tração. O término da fratura é frágil, com aspecto brilhante e grande 

deformação lateral gerada pelo esforço de compressão. A micrografia da superfície 

transversal tracionada da fratura (Ilustração 51B) mostra que a microestrutura sofreu grande 

deformação, comprovando a fratura dúctil. 
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(A) (B)  

Ilustração 51 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 recozido. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 52 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 1045 

temperado em água. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com marcas radiais e a 

expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do material nesta condição. 

A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a microestrutura, martensítica, 

sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas 

radiais comprova a energia absorvida de 57 Joules e a expansão lateral de 7,80%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 52 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 53 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 1045 

temperado em água. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com marcas radiais e a 

expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do material nesta condição. 

A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a microestrutura, martensítica, 

sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas 

radiais comprova a energia absorvida de 33 Joules e a expansão lateral de 4,20%. 
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(A) (B)  

Ilustração 53 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 54 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 1045 

temperado em água. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com marcas radiais e a 

expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do material nesta condição. 

A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a microestrutura, martensítica, 

sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas 

radiais comprova a energia absorvida de 33 Joules e a expansão lateral de 3,80%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 54 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 55 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 1045 

temperado em óleo. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com marcas radiais e a 

expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do material nesta condição. 

A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a microestrutura, martensítica 

com ilhas de perlita fina e ferrita, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A 

superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia absorvida de 35 Joules e a 

expansão lateral de 5,60%. 
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(A) (B)  

Ilustração 55 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 56 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 1045 

temperado em óleo. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com marcas radiais e a 

expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do material nesta condição. 

A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a microestrutura, martensítica 

com ilhas de perlita fina e ferrita, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A 

superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia absorvida de 32 Joules e a 

expansão lateral de 6,60%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 56 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 57 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 1045 

temperado em óleo. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com marcas radiais e a 

expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do material nesta condição. 

A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a microestrutura, martensítica 

com ilhas de perlita fina e ferrita, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A 

superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia absorvida de 35 Joules e a 

expansão lateral de 6,20%. 
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(A) (B)  

Ilustração 57 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 58 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 1045 

temperado em água e revenido a 100ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A 

superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia absorvida de 22 Joules e a 

expansão lateral de 2,60%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 58 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água revenido a 100ºC – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 59 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 1045 

temperado em água e revenido a 100ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A 

superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia absorvida de 18 Joules e a 

expansão lateral de 1,00%. 
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(A) (B)  

Ilustração 59 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água revenido a 100ºC – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 60 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 1045 

temperado em água e revenido a 100ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A 

superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia absorvida de 24 Joules e a 

expansão lateral de 2,40%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 60 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água revenido a 100ºC – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 61 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 1045 

temperado em água e revenido a 140ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A 

superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia absorvida de 52 Joules e a 

expansão lateral de 2,00%. Nas bordas da fratura aparecem lábios de cisalhamento (shear lip). 
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(A) (B)  

Ilustração 61 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água revenido a 140ºC – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 62 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 1045 

temperado em água e revenido a 140ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A 

superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia absorvida de 62 Joules e a 

expansão lateral de 8,40%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 62 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água revenido a 140ºC – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 63 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 1045 

temperado em água e revenido a 140ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A 

superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia absorvida de 86 Joules e a 

expansão lateral de 4,40%. Nas bordas da fratura aparecem lábios de cisalhamento (shear lip). 
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(A) (B)  

Ilustração 63 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água revenido a 140ºC – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 64 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 1045 

temperado em água e revenido a 180ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral entre 10% e 20% indicando uma ductilidade superior aos 

demais corpos de prova temperados em água. A micrografia da superfície transversal da 

fratura mostra que a microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a 

fratura frágil. A superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia absorvida de 159 

Joules e a expansão lateral de 16,6%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 64 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água revenido a 180ºC – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 65 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 1045 

temperado em água e revenido a 180ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral entre 10% e 20% indicando uma ductilidade superior aos 

demais corpos de prova temperados em água. A micrografia da superfície transversal da 

fratura mostra que a microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a 

fratura frágil. A superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia absorvida de 119 

Joules e a expansão lateral de 17,4%. 
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(A) (B)  

Ilustração 65 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água revenido a 180ºC – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 66 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 1045 

temperado em água e revenido a 180ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral entre 10% e 20%, porém devido a superfície de fratura 

apresentar uma trinca de têmpera o corpo de prova apresenta energia absorvida inferior aos 

demais. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a microestrutura, 

martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil e apresenta uma trinca 

característica de têmpera. A trinca existente no corpo de prova antes do ensaio comprova a 

energia absorvida de 78 Joules e a expansão lateral de 11,4%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 66 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em água revenido a 180ºC – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 67 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 1045 

temperado em óleo e revenido a 100ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica com ilhas de perlita fina e ferrita, sofreu pouca deformação, 



 
95 

comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia 

absorvida de 40 Joules e a expansão lateral de 8,00%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 67 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo revenido a 100ºC – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 68 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 1045 

temperado em óleo e revenido a 100ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica com ilhas de perlita fina e ferrita, sofreu pouca deformação, 

comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia 

absorvida de 40 Joules e a expansão lateral de 6,60%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 68 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo revenido a 100ºC – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 69 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 1045 

temperado em óleo e revenido a 100ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica com ilhas de perlita fina e ferrita, sofreu pouca deformação, 
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comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia 

absorvida de 35 Joules e a expansão lateral de 5,40 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 69 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo revenido a 100ºC – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 70 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 1045 

temperado em óleo e revenido a 140ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica com ilhas de perlita fina e ferrita, sofreu pouca deformação, 

comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia 

absorvida de 42 Joules e a expansão lateral de 7,00 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 70 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo revenido a 140ºC – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 71 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 1045 

temperado em óleo e revenido a 140ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica com ilhas de perlita fina e ferrita, sofreu pouca deformação, 
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comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia 

absorvida de 40 Joules e a expansão lateral de 5,80 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 71 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo revenido a 140ºC – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 72 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 1045 

temperado em óleo e revenido a 140ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica com ilhas de perlita fina e ferrita, sofreu pouca deformação, 

comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia 

absorvida de 42 Joules e a expansão lateral de 6,40 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 72 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo revenido a 140ºC – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 73 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 1045 

temperado em óleo e revenido a 180ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica com ilhas de perlita fina e ferrita, sofreu pouca deformação, 
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comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia 

absorvida de 54 Joules e a expansão lateral de 7,80 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 73 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo revenido a 180ºC – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 74 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 1045 

temperado em óleo e revenido a 180ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica com ilhas de perlita fina e ferrita, sofreu pouca deformação, 

comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia 

absorvida de 47 Joules e a expansão lateral de 7,80 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 74 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo revenido a 180ºC – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 75 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 1045 

temperado em óleo e revenido a 180ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica com ilhas de perlita fina e ferrita, sofreu pouca deformação, 
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comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia 

absorvida de 57 Joules e a expansão lateral de 8,40 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 75 – Análise da fratura por impacto do aço SAE1045 temperado em óleo revenido a 180ºC – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 76 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 4140 

temperado em água. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com marcas radiais e a 

expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do material nesta condição, 

apesar da energia absorvida ser superior a do aço SAE 1045 na mesma condição. A 

micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a microestrutura, martensítica, 

sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas 

radiais comprova a energia absorvida de 166 Joules e a expansão lateral de 6,40 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 76 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 77 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 4140 

temperado em água. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com marcas radiais e a 

expansão lateral inferior a 10%, porém devido a superfície da fratura apresentar uma trinca de 

têmpera o  corpo de prova apresenta energia absorvida inferior aos demais. A micrografia da 

superfície transversal da fratura mostra que a microestrutura, martensítica, sofreu pouca 
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deformação, comprovando a fratura frágil. A trinca existente no corpo de prova antes do 

ensaio comprova a energia absorvida de 24 Joules e a expansão lateral de 2,8%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 77 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 78 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 4140 

temperado em água. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com marcas radiais e a 

expansão lateral inferior a 10% indicando uma baixa ductilidade do material nesta condição, 

apesar da energia absorvida ser superior a do aço SAE 1045 na mesma condição. A 

micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a microestrutura, martensítica, 

sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A superfície da fratura com marcas 

radiais comprova a energia absorvida de 197 Joules e a expansão lateral de 6,20 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 78 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 79 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 4140 

temperado em óleo. A superfície de fratura é caracterizada dúctil, com aspecto cinzento. Na 

região inicial da fratura ocorre uma redução lateral do corpo de prova devido ao esforço de 

tração e no término ocorre uma grande expansão lateral gerada pelo esforço de compressão. A 

micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a microestrutura, martensítica, 
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sofreu deformação, comprovando a fratura dúctil. A superfície da fratura dúctil comprova a 

energia absorvida de 282 Joules e a expansão lateral de 44,6 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 79 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 80 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 4140 

temperado em óleo. A superfície de fratura é caracterizada dúctil, com aspecto cinzento. Na 

região inicial da fratura ocorre uma redução lateral do corpo de prova devido ao esforço de 

tração e no término ocorre uma grande expansão lateral gerada pelo esforço de compressão. A 

micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a microestrutura, martensítica, 

sofreu deformação, comprovando a fratura dúctil. A superfície da fratura dúctil comprova a 

energia absorvida de 283 Joules e a expansão lateral de 49,4 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 80 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 81 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 4140 

temperado em óleo. A superfície de fratura é caracterizada dúctil, com aspecto cinzento. Na 

região inicial da fratura ocorre uma redução lateral do corpo de prova devido ao esforço de 

tração e no término ocorre uma grande expansão lateral gerada pelo esforço de compressão. A 

micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a microestrutura, martensítica, 
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sofreu deformação, comprovando a fratura dúctil. A superfície da fratura dúctil comprova a 

energia absorvida de 282 Joules e a expansão lateral de 47,2 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 81 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 82 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 4140 

temperado em água e revenido a 100ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10%, porém devido a superfície de fratura 

apresentar uma trinca de têmpera o corpo de prova apresenta energia absorvida inferior aos 

demais temperados em água. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil e 

apresenta uma trinca característica de têmpera. A trinca existente no corpo de prova antes do 

ensaio comprova a energia absorvida de 40 Joules e a expansão lateral de 1,40%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 82 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água revenido a 100ºC – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 83 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 4140 

temperado em água e revenido a 100ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10%, porém devido a superfície de fratura 

apresentar uma trinca de têmpera o corpo de prova apresenta energia absorvida inferior aos 
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demais temperados em água. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil e 

apresenta uma trinca característica de têmpera. A trinca existente no corpo de prova antes do 

ensaio comprova a energia absorvida de 47 Joules e a expansão lateral de 3,00%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 83 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água revenido a 100ºC – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 84 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 4140 

temperado em água e revenido a 100ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10%, porém devido a superfície de fratura 

apresentar uma trinca de têmpera o corpo de prova apresenta energia absorvida inferior aos 

demais temperados em água. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil e 

apresenta uma trinca característica de têmpera. A trinca existente no corpo de prova antes do 

ensaio comprova a energia absorvida de 44 Joules e a expansão lateral de 1,40%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 84 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água revenido a 100ºC – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 85 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 4140 

temperado em água e revenido a 140ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 
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marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10%, porém devido a superfície de fratura 

apresentar uma trinca de têmpera o corpo de prova apresenta energia absorvida inferior aos 

demais temperados em água. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil e 

apresenta uma trinca característica de têmpera. A trinca existente no corpo de prova antes do 

ensaio comprova a energia absorvida de 54 Joules e a expansão lateral de 6,80%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 85 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água revenido a 140ºC – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

 
A Ilustração 86 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 4140 

temperado em água e revenido a 140ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10%, porém devido a superfície de fratura 

apresentar uma trinca de têmpera o corpo de prova apresenta energia absorvida inferior aos 

demais temperados em água. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil e 

apresenta uma trinca característica de têmpera. A trinca existente no corpo de prova antes do 

ensaio comprova a energia absorvida de 33 Joules e a expansão lateral de 4,60%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 86 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água revenido a 140ºC – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 
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A Ilustração 87 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 4140 

temperado em água e revenido a 140ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 10%, porém devido a superfície de fratura 

apresentar uma trinca de têmpera o corpo de prova apresenta energia absorvida inferior aos 

demais temperados em água. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil e 

apresenta uma trinca característica de têmpera. A trinca existente no corpo de prova antes do 

ensaio comprova a energia absorvida de 54 Joules e a expansão lateral de 7,20%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 87 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água revenido a 140ºC – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

A Ilustração 88 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 4140 

temperado em água e revenido a 180ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 20% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A 

superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia absorvida de 100 Joules e a 

expansão lateral de 14,8%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 88 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água revenido a 180ºC – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 
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A Ilustração 89 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 4140 

temperado em água e renevido a 180ºC. A superfície de fratura é caracterizada dúctil, com 

aspecto cinzento. Na região inicial da fratura ocorre uma redução lateral do corpo de prova 

devido ao esforço de tração e no término ocorre uma grande expansão lateral gerada pelo 

esforço de compressão. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu deformação, comprovando a fratura dúctil. A superfície 

da fratura dúctil comprova a energia absorvida de 230 Joules e a expansão lateral de 39,2 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 89 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água revenido a 180ºC – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

A Ilustração 90 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 4140 

temperado em água e revenido a 180ºC. A superfície de fratura é caracterizada frágil, com 

marcas radiais e a expansão lateral inferior a 20% indicando uma baixa ductilidade do 

material nesta condição. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu pouca deformação, comprovando a fratura frágil. A 

superfície da fratura com marcas radiais comprova a energia absorvida de 114 Joules e a 

expansão lateral de 16,8%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 90 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em água revenido a 180ºC – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 
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A Ilustração 91 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 4140 

temperado em óleo e revenido a 100ºC. A superfície de fratura é caracterizada dúctil, com 

aspecto cinzento. Na região inicial da fratura ocorre uma redução lateral do corpo de prova 

devido ao esforço de tração e no término ocorre uma grande expansão lateral gerada pelo 

esforço de compressão. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu deformação, comprovando a fratura dúctil. A superfície 

da fratura dúctil comprova a energia absorvida de 267 Joules e a expansão lateral de 40,4 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 91 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo revenido a 100ºC – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

A Ilustração 92 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 4140 

temperado em óleo e revenido a 100ºC. A superfície de fratura é caracterizada dúctil, com 

aspecto cinzento. Na região inicial da fratura ocorre uma redução lateral do corpo de prova 

devido ao esforço de tração e no término ocorre uma grande expansão lateral gerada pelo 

esforço de compressão. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu deformação, comprovando a fratura dúctil. A superfície 

da fratura dúctil comprova a energia absorvida de 282 Joules e a expansão lateral de 45,0 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 92 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo revenido a 100ºC – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 
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A Ilustração 93 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 4140 

temperado em óleo e revenido a 100ºC. A superfície de fratura é caracterizada dúctil, com 

aspecto cinzento. Na região inicial da fratura ocorre uma redução lateral do corpo de prova 

devido ao esforço de tração e no término ocorre uma grande expansão lateral gerada pelo 

esforço de compressão. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu deformação, comprovando a fratura dúctil. A superfície 

da fratura dúctil comprova a energia absorvida de 278 Joules e a expansão lateral de 45,2 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 93 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo revenido a 100ºC – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

A Ilustração 94 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 4140 

temperado em óleo e revenido a 140ºC. A superfície de fratura é caracterizada dúctil, com 

aspecto cinzento. Na região inicial da fratura ocorre uma redução lateral do corpo de prova 

devido ao esforço de tração e no término ocorre uma grande expansão lateral gerada pelo 

esforço de compressão. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu deformação, comprovando a fratura dúctil. A superfície 

da fratura dúctil comprova a energia absorvida de 264 Joules e a expansão lateral de 43,0 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 94 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo revenido a 140ºC – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 
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A Ilustração 95 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 4140 

temperado em óleo e revenido a 140ºC. A superfície de fratura é caracterizada dúctil, com 

aspecto cinzento. Na região inicial da fratura ocorre uma redução lateral do corpo de prova 

devido ao esforço de tração e no término ocorre uma grande expansão lateral gerada pelo 

esforço de compressão. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu deformação, comprovando a fratura dúctil. A superfície 

da fratura dúctil comprova a energia absorvida de 285 Joules e a expansão lateral de 46,2 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 95 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo revenido a 140ºC – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

A Ilustração 95 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 4140 

temperado em óleo e revenido a 140ºC. A superfície de fratura é caracterizada dúctil, com 

aspecto cinzento. Na região inicial da fratura ocorre uma redução lateral do corpo de prova 

devido ao esforço de tração e no término ocorre uma grande expansão lateral gerada pelo 

esforço de compressão. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu deformação, comprovando a fratura dúctil. A superfície 

da fratura dúctil comprova a energia absorvida de 278 Joules e a expansão lateral de 44,0 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 96 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo revenido a 140ºC – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 
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A Ilustração 97 apresenta a fratura do corpo de prova 1 do aço SAE 4140 

temperado em óleo e revenido a 180ºC. A superfície de fratura é caracterizada dúctil, com 

aspecto cinzento. Na região inicial da fratura ocorre uma redução lateral do corpo de prova 

devido ao esforço de tração e no término ocorre uma grande expansão lateral gerada pelo 

esforço de compressão. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu deformação, comprovando a fratura dúctil. A superfície 

da fratura dúctil comprova a energia absorvida de 277 Joules e a expansão lateral de 44,0 %. 

  
(A) (B)  

Ilustração 97 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo revenido a 180ºC – CP1. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 

A Ilustração 98 apresenta a fratura do corpo de prova 2 do aço SAE 4140 

temperado em óleo e revenido a 180ºC. A superfície de fratura é caracterizada dúctil, com 

aspecto cinzento. Na região inicial da fratura ocorre uma redução lateral do corpo de prova 

devido ao esforço de tração e no término ocorre uma grande expansão lateral gerada pelo 

esforço de compressão. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu deformação, comprovando a fratura dúctil. A superfície 

da fratura dúctil comprova a energia absorvida de 276 Joules e a expansão lateral de 46,6%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 98 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo revenido a 180ºC – CP2. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 
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A Ilustração 99 apresenta a fratura do corpo de prova 3 do aço SAE 4140 

temperado em óleo e revenido a 180ºC. A superfície de fratura é caracterizada dúctil, com 

aspecto cinzento. Na região inicial da fratura ocorre uma redução lateral do corpo de prova 

devido ao esforço de tração e no término ocorre uma grande expansão lateral gerada pelo 

esforço de compressão. A micrografia da superfície transversal da fratura mostra que a 

microestrutura, martensítica, sofreu deformação, comprovando a fratura dúctil. A superfície 

da fratura dúctil comprova a energia absorvida de 267 Joules e a expansão lateral de 49,4%. 

  
(A) (B)  

Ilustração 99 – Análise da fratura por impacto do aço SAE4140 temperado em óleo revenido a 180ºC – CP3. 
(A) – Superfície de Fratura. (B) – Micrografia (Ampliação: ~ 100x) 
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4.3 DISCUSSÃO - COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A comparação entre os tratamentos térmicos de têmpera: São comparadas as 

principais diferenças entre as propriedades obtidas em um meio de têmpera e outro, tendo em 

vista que existe uma diferença na velocidade de resfriamento de um meio para outro, ou seja, 

a velocidade do aço esfriado em água é maior do que em óleo. Os dois materiais utilizados, 

aço SAE 1045 e aço SAE 4140, são comparados quanto às propriedades obtidas nos 

tratamentos térmicos. 

O aço SAE 1045 apresentou uma grande variação nas propriedades mecânicas 

e na microestrutura para as têmperas realizadas em cada um dois meios. Na têmpera em água 

devido à maior taxa de extração de calor este aço foi temperado, apresentando microestrutura 

predominante martensítica em toda a seção, o que proporcionou uma dureza média elevada de 

58HRC, energia absorvida de 41J e 5,3% de expansão lateral. A fratura obtida foi de aspecto 

frágil, o que justifica a baixa energia absorvida e a pouca expansão lateral. Na têmpera em 

óleo, a baixa temperabilidade do aço SAE 1045 não tornou possível a transformação de toda 

microestrutura em martensita devido à taxa de resfriamento ser inferior a água. Nesta 

condição a microestrutura formada foi de martensita com ilhas de perlita fina e ferrita. As 

ilhas de perlita fina e ferrita presentes nesta estrutura têm como principal influência a redução 

da dureza, por ser tratar de microconstituintes de dureza inferior a da martensita. Esta segunda 

microestrutura proporcionou uma dureza média de 46HRC, uma energia absorvida de 35J e 

uma expansão lateral de 6,1%. Apesar dos corpos de prova temperados em óleo apresentarem 

uma expansão lateral maior do que os temperados em água o aspecto da fratura também foi 

frágil com marcas radiais na superfície. 

As têmperas realizadas no aço SAE 1045 não proporcionaram grandes 

diferenças nos resultados obtidos no ensaio de impacto, porém pode-se verificar a formação 

de duas microestruturas distintas que ocasionaram a variação de dureza, sendo a dureza no 

óleo inferior a da água. 

O aço SAE 4140 apresenta uma homogeneidade na têmpera em água e em óleo 

nos resultados de dureza, porém a energia absorvida para têmpera mais severa é menor do que 

para têmpera menos severa, devido ao menor acúmulo de tensões internas. A expansão lateral 

segue o mesmo conceito, portanto quanto mais severo o meio de têmpera, menor será a 

tenacidade deste material. Para o aço SAE 4140 as durezas médias obtidas em água e óleo 

foram de 58HRC e 57HRC respectivamente, as energias de absorvidas médias foram de 182J 

para água e 282J para óleo com expansão lateral média de 6,3% e 47,1% respectivamente. 



 
113 

Estes valores de dureza são coerentes com as microestruturas martensíticas obtidas nas 

micrografias. As fraturas para cada um dos meios também são coerentes com a energia 

absorvida e a expansão lateral.   

Os Gráficos de barra 17, 18 e 19 apresentam de forma mais clara os resultados 

obtidos nos ensaios descritos acima. 
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Gráfico 17 – Comparação entre Têmperas – 
Energia Absorvida 

Gráfico 18 – Comparação entre Têmperas – 
Expansão Lateral 
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Gráfico 19 – Comparação entre Têmperas – Dureza 
 

Segundo Silva e Mei (2006) cromo e o molibdênio têm forte influência sobre a 

endurecibilidade do material. Em vista disso, o aço SAE 4140 tem uma maior temperabilidade 

em relação ao aço SAE 1045, apesar dos dois materiais apresentarem um teor de carbono 

próximo. Esta afirmação fica comprovada através dos ensaios realizados nos corpos de prova 

temperados em óleo, onde a velocidade de resfriamento é menor e somente no aço SAE 4140 

ocorreu à transformação martensítica em todo corpo de prova.  

A explicação para estrutura perlítica com ilhas de ferrita que se formou no aço 

SAE 1045 temperado em óleo é que a velocidade de resfriamento não foi suficiente para que a 

curva de resfriamento pelo menos não tangenciasse o cotovelo ou joelho da curva de início de 
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transformação da austenita em perlita e ferrita, ou seja, o resfriamento foi inferior a 

velocidade crítica para este tipo de aço (BAIN, 1945).  

Os aços endurecidos pela formação de martensita, ou seja, por têmpera, podem 

produzir somente um valor máximo de dureza que depende largamente do teor de carbono, 

ainda que os outros elementos tenham menor influência (BAIN, 1945). O aumento de cromo e 

molibdênio nos aços causa um aumento na dureza (VATAVUK, 2008).   

Em vista disso, a intensidade de endurecimento dos dois tipos de aço é muito 

semelhante. No aço SAE 1045 o teor de carbono é de 0,433% em massa, já no aço SAE 4140 

este teor é de 0,385% em massa. Apesar dessa diferença nos teores de carbono os dois aços 

apresentam os mesmos valores médios de dureza (58HRC) quando temperados em água. Este 

resultado semelhante ocorre devido ao aço SAE 4140 possuir cromo e molibdênio na sua 

composição química, o que eleva a dureza máxima a este valor de 58HRC, e o aço SAE 1045 

não ter nenhum elemento de liga que possa melhorar sua dureza. 

A comparação entre os tratamentos térmicos de revenimento para o mesmo 

material: São comparadas as principais diferenças entre as propriedades obtidas nos 

revenimentos em diferentes temperaturas. Os dois materiais utilizados, aço SAE 1045 e aço 

SAE 4140, são comparados quanto às propriedades obtidas nestes tratamentos térmicos. 

O aço SAE 1045 temperado em água apresentou energia absorvida baixa e 

fratura frágil. Após os revenimentos à 100ºC e 140ºC essa energia se manteve semelhante e a 

fratura continuou frágil. O revenimento a 180ºC gerou um aumento na energia absorvida 

significativo. Para o aço simplesmente temperado em água a energia absorvida no ensaio de 

impacto foi de 41J, na condição de temperado em água e revenido a 100ºC foi de 21J, no 

revenido a 140ºC foi de 67J; já na condição de revenimento a 180ºC ocorreu um aumento para 

139J. A expansão lateral foi coerente aos resultados de energia absorvida e passou dos 5,3% 

da condição temperado em água para 17,0% na condição temperado e revenido a 180ºC. 

O mesmo aço SAE 1045 na condição temperado em óleo não apresentou 

aumentos significativos após os revenimentos realizados. A energia absorvida após a têmpera 

em água, temperado e revenido a 100ºC, temperado e revenido a 140ºC e temperado e 

revenido a 180ºC foram de 35J, 38J, 41J e 53J. Apesar o aumento não muito significativo, 

novamente no revenimento a 180ºC pode-se notar uma melhoria na energia absorvida e na 

expansão lateral dos corpos de prova que partiram de 35J de energia absorvida e 6,1% de 

expansão lateral na condição temperado para 53J e 8,0%.  

A diferença na proporção de aumento na energia absorvida após o revenimento 

se deve a severidade da têmpera, pois quando o material foi temperado em água ocorreu um 
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maior acúmulo de tensões internas do que quando ele foi temperado em óleo. Portanto como o 

revenimento tem o objetivo de aumentar a ductilidade, a tenacidade e reduzir as tensões 

internas, segundo Jr. (2002), ele gera melhores resultados nos materiais que estão em uma 

condição com mais energia acumulada, ou seja, com maiores tensões internas como é o caso 

da têmpera em água. 

A dureza em todas as condições de tratamentos não apresentou alterações que 

pudessem ser relacionadas aos revenimentos realizados. 

Os Gráficos 20, 21 e 22 apresentam de forma mais clara os resultados obtidos 

nos ensaios descritos acima. 
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Gráfico 20 – Comparação entre Revenimentos – Aço SAE 1045 – Energia Absorvida 
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Gráfico 21 – Comparação entre Revenimentos – Aço SAE 1045 – Expansão lateral 

25

35

45

55

65

T T + R 100ºC T + R 140ºC T + R 180ºC

Tratamento Térmico

D
ur

ez
a 

[H
R

C
]  

Têmpera Água

Têmpera Óleo

 

Gráfico 22 – Comparação entre Revenimentos – Aço SAE 1045 – Dureza 
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O aço SAE 4140 quando temperado em água apresentou trincas em alguns 

corpos de prova devido a severidade da têmpera, tendo em vista que ocorre uma grande 

variação volumétrica durante a transformação de austenita em martensita, como pode ser 

verificado no Gráfico 01. No caso dos corpos de prova temperados em água e revenidos a 

100ºC e 140ºC, todos apresentaram trincas de têmpera. Apenas um dos corpos de prova 

somente temperados em água apresentou um valor de energia absorvida muito inferior devido 

a trinca de têmpera. Analisando os demais corpos de prova temperados em água e temperados 

em água e revenidos a 180ºC não ocorreu um aumento significativo na energia absorvida após 

revenimento. Isto se deve a possíveis trincas que possam interferir no comportamento do 

material.  

O aço 4140 temperado em óleo alcançou valores de energia muito elevados e 

não apresentou trincas em nenhum dos corpos de prova. Os valores médios de energia 

absorvida para todos os casos foram semelhantes assim como os resultados de expansão 

lateral. Portanto não ocorreram aumentos na energia absorvida após revenimentos, ou seja, 

não ocorreu alívio de tensões internas com esses revenimentos a baixa temperatura. 

Os valores de dureza para o aço SAE 4140 foram semelhantes nas duas 

têmperas e em todos os revenimentos, isto porque o valor máximo de dureza foi obtido, uma 

vez que em todas as situações o material se transformou completamente em martensita, não 

formando nenhum outro microconstituinte mais mole. 

Os Gráficos 23, 24 e 25 apresentam de forma mais clara os resultados obtidos 

nos ensaios descritos acima. 
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Gráfico 23 – Comparação entre Revenimentos – Aço SAE 4140 – Energia Absorvida 
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Gráfico 24 – Comparação entre Revenimentos – Aço SAE 4140 – Expansão lateral 
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Gráfico 25 – Comparação entre Revenimentos – Aço SAE 4140 – Dureza 
 

Comparando-se os dois materiais quanto ao benefício do revenimento à baixa 

temperatura pode-se concluir que o revenimento só gerou aumento da energia absorvida nos 

aços SAE 1045, enquanto que para o aço SAE 4140 estes benefícios não puderam ser 

observados. O revenimento a 180ºC foi o que apresentou o resultado mais satisfatório quanto 

ao aumento de energia absorvida, diante dos demais.  

A fragilização pelo revenido, não pode ser constatada em nenhuma das três 

temperaturas de revenimento para nenhum dos dois materiais empregados nos ensaios. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir com a realização desta dissertação: 

• A comparação entre os meios de têmpera comprova a maior severidade da 

água em relação ao óleo para os dois materiais. No caso do aço SAE 4140 

os corpos de prova temperados em água alguns até apresentaram trincas em 

virtude da sua maior severidade em relação ao óleo, porém nos dois casos 

de têmpera o material alcançou a dureza máxima, devido a sua 

temperabilidade. Por outro lado, no aço SAE 1045 os corpos de prova 

temperados em óleo não atingiram a velocidade crítica e, portanto, não 

formaram somente martensita, já na têmpera em água isso ocorreu, como 

foi verificado pelas micrografias e valores de dureza. A dureza no aço SAE 

1045 foi superior para material temperado em água em relação ao 

temperado em óleo.  

• Os elementos de liga, cromo e molibdênio, presentes no aço SAE 4140 

aumentam a sua temperabilidade em relação ao aço SAE 1045, 

comprovado na têmpera em óleo onde o aço ligado apresenta 

microestrutura martensítica enquanto o aço carbono apresenta martensita, 

prelita fina e ferrita. Além disso, as durezas obtidas para os dois materiais 

temperados foram semelhantes onde se formou predominantemente 

martensita, ou seja, quando se obteve a dureza máxima. Isto também está 

relacionado aos elementos de liga tendo em vista que o aço SAE 1045 tem 

maior teor carbono sua dureza deveria ser maior que a do aço SAE 4140, o 

que não ocorre, pois os elementos de liga cromo e molibdênio causam um 

aumento na dureza. 

• A comparação entre os revenimentos realizados comprova que estes 

tratamentos térmicos não apresentaram grandes modificações no aço SAE 

4140, ou seja, as propriedades obtidas pela têmpera continuaram 

semelhantes após os revenimentos para as temperaturas escolhidas, em 

todos os ensaios realizados. No aço SAE 1045 ocorreu uma situação 

diferente daquela obtida para o aço SAE 4140, pois os revenimentos, 

principalmente a 180ºC causaram um efeito considerável, ou seja, geraram 

um aumento significativo na energia absorvida e na expansão lateral, sem 

alterar os valores de dureza.  
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• Com a realização destes tratamentos térmicos e dos ensaios fica evidente 

que a tenacidade ao impacto para os aços SAE 4140 temperados não é 

afetada para baixas temperaturas de revenimento, e em contrapartida para 

os aços SAE 1045 a tenacidade é aumentada. Além disso, reafirma a maior 

temperabilidade do aço SAE 4140, apesar da dureza máxima semelhante a 

do aço SAE 1045.  

Esta dissertação deixa como uma sugestão a influência dos tratamentos 

térmicos de revenimento a baixa temperatura em aços temperados sobre outras propriedades 

como flexão, tração, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
120 

REFERÊNCIAS 

 
American Society Testing and Materials. E3 - Standard Guide for Preparation of 
Metallographic Specimens, United States, 2007 
 
______. E7 - Standard Terminology Relating to Metallography, United States, 2003 
 
______. E18 - Standard Test Methods for Rockwell Hardness and Rockwell Superficial 
Hardness of Metallic Materials, United States, 2005 
 
______. E23 - Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic 
Materials, United States, 2008 
 
______. E112 - Standard Test Methods for Determining Average Grain Size, United 
States, 2004 
 
______. A255 - Standard Test Methods for Determining Hardenability of Steel, United 
States, 2002. 
 
______. E407 - Standard Practice for Microetching Metals and Alloys1, United States, 
2007. 
 
______. A751 - Standard Test Methods, Practices, and Terminology for Chemical 
Analysis of Steel Products, United States, 2008. 
 
 
American Society of Materials. ASM volume 1, Properties and Selection Irons, Steels, and 
High-Performance Alloys. Estados Unidos.  ASM International, 2005. 
 
American Society of Materials. ASM volume 3, Alloy Phase Diagrams. Estados Unidos.  
ASM International, 1992. 
 
American Society of Materials. ASM volume 10, Materials Characterization. Estados 
Unidos.  ASM International, 1998. 
 
BAIN, Edgar C., Functions of the Alloying Elements in Steel. 4ª Edição. Cleveland, Ohio: 
American Society for Metals, 1945. 
 
CANALE, L.C.F.; TOTTEN, G.E, Steel Heat Treatment Failures due to Quenching; 2008 
 
CHIAVERINI, Vicente; Aços e Ferros Fundidos; 5ª Edição. São Paulo: Associação 
Brasileira de Metais, 1982. 
 
CHIAVERINI, Vicente; Tratamento Térmicos das Ligas Ferrosas; 2ª Edição. São Paulo: 
Associação Brasileira de Metais, 1987. 
 
DIN 50.191, Adaptação SEW, Ensaio Jominy de Temperabilidade. 1989. 
 
HIGGINS, Raymond A.; Engineering Metallurgy; 6ª Edição. British Libray Cataloguin, 
1999  



 
121 

 
HONEYCOMBE, R. W. K. e; Bhadeshia, H. K. D. H.; Steels Microstruture and 
Properties; 3ª Edição. Oxford: Elsevier, 2006. 
 
Key to Steel CD-ROM Edition, 2005 
 
JR., William D. Callister; Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. 5ª Edição. 
Rio Janeiro: LTC, 2002. 
 
MARCOMINI, José Benedito; Fragilização da Martensita Revenida no aço SAE 5160H. 
Campinas, 2008. 
 
RIOS, Paulo Rangel; PADILHA, Ângelo Fernando; Transformações de Fase; 1ª Edição. São 
Paulo; Artliber, 2007. 
 
ROTHERY, W. Hume; Estrutura das Ligas de Ferro Introdução Elementar; 1ª Edição. 
São Paulo: Blücher Ltda, 1968. 

 
SILVA, André Luiz da Costa e; MEI, Paulo Roberto; Aços e Ligas Especiais; 2ª Edição. São 
Paulo: Eletrometal S.A. Metais Especiais, 2006. 
 
Society of American Engineers. SAE J406 - Methods of Determining Hardenability of 
Steels, United States, 1998. 
 
VATAVUK, Jan; Canale, L. C. F.; Steel Failures due to Tempenring and Isothermal Heat 
Treatment; 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


