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RESUMO 

 

A resistência à fadiga e a tenacidade são propriedades que exercem uma 

grande influência no desempenho das molas de suspensão dos veículos. A escolha do aço 

SAE 9254 ocorreu devido à sua ampla utilização na fabricação dessas molas e por possuir 

propriedades de fadiga e tenacidade. A fabricação de molas do aço SAE 9254 tem sido feita 

pelo processo de enrolamento a quente e submetido a tratamentos térmicos de têmpera e 

revenimento convencional ou pelo processo a frio e têmpera e revenimento por indução. 

Portanto, torna-se importante estudar o desempenho desse aço nesses dois processos. Esse 

trabalho investigou o efeito dos dois processos de produção e comparou as propriedades 

mecânicas em fadiga e dureza. Os valores de dureza das molas nas diversas condições 

investigadas estão compatíveis com o tratamento térmico e com a microestrutura presente em 

cada condição. O jateamento das molas induziu a uma tensão residual compressiva que 

aumentou consideravelmente a resistência à fadiga do aço SAE 9254. O perfil de tensão 

residual a partir da superfície das molas jateadas apresentou um pico nos valores de tensão de 

compressão para ambos os processos de fabricação. A tensão residual máxima na mola 

processada a frio e jateada foi superior à da mola processada a quente e mantiveram valores 

bem mais elevados ao longo da espessura da mola a partir da superfície, decorrentes dos 

processos de fabricação. As trincas por fadiga das molas fabricadas por ambos os processos 

sem jateamento tiveram seu início pelo processo de fadiga torcional, com propagação 

macroscópica típica, apresentando sinais de estrias com elevada deformação plástica em 

função do tipo de solicitação que acentua as tensões de cisalhamento. 

 

Palavras-chave: Aço SAE 9254, mola, suspensão, jateamento, tensão residual. 
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ABSTRACT 
 

The fatigue and toughness resistance are properties that exerts a strong 

influence on the spring suspension performance in the vehicles. The choice of SAE 9254 steel 

is due to the wide utilization in the springs fabrication and to have fatigue and toughness 

properties. The manufacture of SAE 9254 spring steel has been made by hot rolling process 

and submitted to heat treatment of quenching and tempering by conventional process or by 

cold process with induction heat treatment. Therefore, it is important to study the performance 

of this steel in these two processes. This study investigated the effect of the two production 

process and compared hardness and fatigue mechanical properties. The hardness is 

compatible with the heat treatment and the microstructure present in each condition. The shot 

peening induced a compressive residual stress which increased the fatigue life of SAE 9254 

steel. The residual stress profile from the surface of springs showed a peak in the values of 

compressive stress for both manufacturing processes. The maximum residual stress in the 

cold processed spring was higher than the hot processed spring and maintained much higher 

values along the thickness of the spring from the surface, resulting from manufacturing 

processes. The fatigue cracking of the springs, produced by both process without shot 

peening, started by torsional fatigue process, with typical macroscopic propagation, showing 

stretch marks with high plastic deformation depending on the request type that accentuates the 

shear stresses. 

 

Key-words: SAE 9254 steel, springs, suspension, shot peening, residual stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, várias pesquisas têm sido feitas no intuito de desenvolver 

componentes de automóveis mais leves para se atingir os requisitos de redução de peso e 

consequente economia de combustível e de energia (CANAAN, 2007). O sistema de 

suspensão automotivo é um caso em que esse peso pode ser reduzido no automóvel. Sua 

principal responsabilidade é vincular o movimento das rodas ao do veículo, 

consequentemente sendo responsável por adequar a excitação transmitida pelas 

irregularidades do solo e de melhorar a capacidade dos pneus aderirem ao solo. 

Adicionalmente, tem como função transmitir ao veículo as tensões geradas pelo próprio peso 

e pelas manobras (CARVALHO, 2005). 

Os principais componentes dos sistemas de suspensão automobilísticos são: 

molas, amortecedores e barras estabilizadoras (instalados no chassi do veículo). Também 

podem ser considerados, dentro da estrutura de suporte, os pivôs (ou pinos periféricos) e os 

braços (ou a bandeja de suspensão), Desenho 1. 

 

 

Desenho 1: Componentes do sistema de suspensão de um veículo (GONZALES, 2009). 
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A redução de peso das molas de suspensão para um mesmo nível de carga 

aplicada é um dos fatores que implica no desenvolvimento de aços de mais alta resistência, 

sem a degradação de outras propriedades importantes das molas, como a ductilidade, a 

resistência à relaxação e a tenacidade (CANAAN, 2007). O aço SAE 9254, norma SAE J404, 

é amplamente utilizado na fabricação de molas de suspensão, a partir de barras trefiladas ou 

fio máquina, devido a possuir excelentes propriedades de resistência mecânica, resistência a 

fadiga e tenacidade. Os aços SAE da série 92xx são classificados, segundo a norma, como 

aços carbono com teores de silício (1,2 - 2,0%), cromo (0,55%) e/ou manganês (0,55%). 

Uma das formas de se aumentar a resistência mecânica desse aço é o 

tratamento térmico de têmpera e revenimento pelo processo convencional ou por indução. O 

tratamento térmico convencional é feito após o processo de produção das molas onde elas são 

enroladas a quente. Já o tratamento térmico por indução é em linha na produção e as molas 

sofrem o processo de enrolamento a frio. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Comparar o comportamento mecânico, a microestrutura e a vida útil do aço 

SAE 9254 com e sem jateamento fabricado por enrolamento a frio e a quente para uso em 

molas de suspensão. 

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Comparar as propriedades mecânicas (fadiga e dureza), a microestrutura 

(microscopia óptica), o perfil de tensão residual (DRX) e as superfícies de fratura (MEV) do 

aço SAE 9254 para molas de suspensão pelo processo de tratamento térmico por indução e 

enrolado a frio com a da barra trefilada submetida à têmpera e revenimento convencional e 

enrolada a quente. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Os processos de produção de molas de suspensão diferencem-se no tratamento 

térmico que é dada a mola para obtenção das propriedades e características finais necessárias 



 

 

17 

para a sua aplicação. O primeiro processo, largamente utilizado na indústria, é o processo de 

enrolamento a quente onde a mola é submetida ao tratamento térmico de têmpera e 

revenimento pelo processo convencional. No segundo processo de fabricação, tecnologia 

exclusiva de uma empresa alemã, o tratamento é realizado no fio máquina no começo do 

processo. Essa têmpera por indução no fio máquina é feita em linha e a mola é enrolada a frio 

posteriormente. Portanto, torna-se necessário analisar o efeito dos dois tratamentos térmicos 

de têmpera e revenimento convencional e por indução nos processos de produção da mola de 

suspensão, além de analisar o processo que possui o melhor desempenho em relação às 

propriedades mecânicas e microestrutura. É importante também a verificação da tensão 

residual induzida nas molas com e sem o processo de jateamento por de difração de raios-X. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 PRODUÇÃO DO FIO MÁQUINA   

 

O lingotamento contínuo é um processo pelo qual o aço líquido é solidificado 

em um produto chamado tarugo para subsequente laminação. O aço da panela é despejado em 

um distribuidor em veios que passam por 2 etapas de resfriamento: 

  - 1ª etapa: Resfriamento com jatos de água através do molde 

  - 2ª etapa: Resfriamento com jatos de água diretamente no aço (que já tem uma 

camada superficial mais dura) 

O processo do lingotamento contínuo é mostrado no Desenho 2. 

 

Desenho 2: Processo de lingotamento contínuo (Fonte: ARCELORMITTAL). 

 

O distribuidor ou Tundish é um recipiente intermediário entre a panela e o 

molde composto de uma carcaça metálica revestida por material refratário para suportar altas 

temperaturas. É utilizado como um reservatório entre a panela e o molde que possibilita a 
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alimentação constaste e controlada do metal líquido com temperatura e composição uniforme, 

além de ser utilizado para remoção de impurezas nocivas a qualidade do aço (inclusões). 

O molde é um dos equipamentos mais importantes do lingotamento contínuo, 

pois é nele que se inicia a solidificação do aço, garantindo assim a forma e dimensão da seção 

transversal final do produto semi-acabado, além de afetar intensamente a qualidade superficial 

do produto lingotado. O molde tem como suas principais funções suportar a coluna de metal 

líquido até que se forme um casca sólida suficientemente espessa junto a superfície do molde 

durante os instantes iniciais do processo de solidificação e permitir a retirada de calor do 

metal até o fluido de refrigeração (ARCELORMITTAL, 2010). O lingotamento contínuo 

possui algumas vantagens em relação aos outros tipos de lingotamento pois dispensa a 

utilização de lingoteiras, proporciona um melhor acabamento superficial, mais uniforme e 

com boa qualidade estrutural além de possuir um rendimento acima de 98%. Os tarugos são 

cortados por corte oxi- acetileno no comprimento desejado e são enfim, realocados em leitos 

de resfriamento. 

  A última etapa da cadeia produtiva é a laminação dos tarugos, mostrada no 

Desenho 3, que é um processo de deformação plástica no qual modifica-se a 

geometria/dimensões (diminui a seção e aumenta o comprimento) de um corpo metálico pela 

passagem entre dois cilindros laminadores. As deformações plásticas são provocadas pela 

pressão dos cilindros sobre o material. 

 

 

Desenho 3: Processo de laminação (Fonte: ARCELORMITTAL). 

 

  A primeira etapa da laminação consiste no reaquecimento dos tarugos no forno 

de reaquecimento. Quando os tarugos atingirem a temperatura desejada (temperatura acima da 

recristalização) passam pelo bloco desbastador e por tesouras para descarte das pontas. No 
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caso da matéria-prima fio máquina, Desenho 4, no final do processo passa-se pela bobinadeira 

onde é dado o seu formato final (ARCELORMITTAL, 2010). 

 

 

Desenho 4: Matéria prima fio máquina (Fonte: ARCELORMITTAL). 

 

2.1.1 Barras trefiladas 

 

  O processo de fabricação de barras a partir de fio máquina é amplamente 

utilizado na indústria em função da sua alta produtividade, logística mais ágil e uma taxa de 

produção mais elevada quando comparado a produção de materiais trefilados utilizando-se 

barras como matéria prima (ARCELORMITTAL, 2010). Trefilação é um processo de 

deformação a frio para produção de arames e barras, mediante tração do fio-máquina ou de 

barras laminadas, por meio de matrizes denominadas fieiras, ocasionando redução da seção 

transversal e aumento do comprimento. 

  As barras trefiladas obtidas para esse trabalho, foram processadas em uma 

máquina moderna, SCHUMAG 904, que segue um fluxo de produção em linha, realizando 

em seqüência diferentes operações, como mostra o Fluxograma 1. 
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Fluxograma 1: Processo de trefilação da máquina SCHUMAG 904 (Fonte: ARCELORMITTAL). 

 

Essa trefila de barras é um equipamento constituído de vários componentes 

com finalidade definidas e disposto sequencialmente que são capazes de desempenar, trefilar, 

estirar, cortar, polir e olear o arame, acondicionando-o em barras retilíneas. Para se obter o 

produto final, o fio máquina passará primeiramente no conjunto endireitador ou 

desempenador que é composto de uma desempenadeira horizontal e outra vertical e destina-se 

a colocar o fio máquina na forma retilínea auxiliando nas fases de decapagem e trefilação. Na 

decapagem é feita a retirada da carepa (fina película de oxido de ferro que se forma na 

superfície do fio máquina durante a sua laminação). 

O bloco tracionador é um componente básico da máquina e tem a finalidade de 

tracionar continuamente o material e conduzi-lo até a tesoura de corte. Neste bloco se 

processam as fases de trefilação e desempeno primário das barras. No bloco trefilador existe 

um suporte composto de um bloco de aço usinado, porta fieira e fieira. Nesta parte da 
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máquina se processa a redução de seção do arame, garantindo assim a bitola desejada pelo 

cliente. Para tracionamento do material e propiciar a trefilação, o bloco trefilador tem um 

sistema mecânico composto de dois carrinhos, corrediças, cilindros pneumáticos 

sincronizados, mordentes e válvulas. Este conjunto é denominado de trenós de tração. Neste 

componente é feita toda a força para trefilar o material (cada máquina contendo sua 

especificação de força). Geralmente é onde a operação tem mais problemas relacionados às 

marcas longitudinais no produto (ARCELORMITTAL, 2010). O endireitador tem por 

finalidade direcionar o arame para que o mesmo entre no sistema de inspeção alinhado e não 

ofereça riscos as buchas de guia e sondas dos equipamentos de inspeção. 

Após o processo de trefilação/endireitamento, as barras passarão por duas 

inspeções: Circograph e Defectomat. Esse sistema de inspeção tem como objetivo detectar 

defeitos longitudinais como trincas e outros defeitos como porosidade, palhas, etc. Os 

equipamentos são calibrados por meio de um padrão com um defeito conhecido, para detectar 

defeitos com profundidade superior a 1% da bitola inspecionada. O princípio da técnica de 

correntes parasitas consiste na aplicação de um campo magnético alternado, que é produzido 

por uma bobina. Uma irregularidade como uma trinca, por exemplo, impede a passagem da 

corrente parasita, fazendo com que a mesma tenha que desviar da falha. Isto gera uma 

variação no fluxo da corrente indicando um defeito. (a trinca representa uma resistência muito 

alta para as correntes parasitas). 

As barras trefiladas passaram ainda por um sistema de polimento e 

chanframento das pontas antes de serem pesadas e embaladas. A polideira é um equipamento 

auxiliar das máquinas em que os discos ou rolos de polimento e buchas, todos com perfis 

adequados, promovem a partir de contatos e movimentos rotativos sobre a superfície das 

barras o seu polimento, que é um atributo fundamental à qualidade do produto final. A 

atenção dada à qualidade do polimento é em função da aplicação do produto na fase seguinte, 

que na maioria das vezes é eletrodeposição, onde o material deve estar isento de marcas 

superficiais como riscos ou frisos longitudinais, helicoidais (transversal), etc. A chanfradeira é 

um equipamento independente da máquina que tem por finalidade dar um acabamento nas 

pontas das barras (ARCELORMITTAL, 2010). O processo de trefilação é esquematizado no 

Desenho 5. 
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Desenho 5: Resumo do processo de trefilação (Fonte: ARCELORMITTAL). 

 

Na trefilação das barras, em função da exigência de uma superfície isenta de 

camada de resíduo, o lubrificante utilizado é o óleo mineral. A utilização do óleo, já que o 

mesmo deixa a superfície isenta de camada residual, facilita a tração do material devido a 

melhor aderência dos mordentes de tração durante a trefilação, evitando com isto que ocorra 

deslizamento e provoque riscos nas barras. 

 

2.2 AÇO PARA APLICAÇÕES EM MOLAS 

 

Durante as últimas duas décadas, esforços consideráveis vem sendo feitos no 

desenvolvimento de aços para molas de alta performance para atender as necessidades de 

redução de peso e de custo demandados pela indústria automotiva. Uma vez que a resistência 

à fadiga e a resistência à relaxação são propriedades importantes para os aços para molas, 

muitas investigações tem sido feitas de maneira a melhorar estas propriedades por meio de 

tratamentos térmicos, adição de elementos microligantes e/ou tratamentos mecânicos, como o 

jateamento da superfície com granalhas (LEE, 1997). 

Por definição, a mola é um componente mecânico elástico flexível cuja função 

dentro do sistema de suspensão automotiva é armazenar a energia mecânica proveniente da 

excitação induzida ao veículo pelas irregularidades do solo e proporcionar conforto, 

dirigibilidade e estabilidade do veículo. O funcionamento das molas baseia-se em uma 

propriedade que alguns materiais, entre eles o aço, possuem que é a de sofrer deformações 

elásticas quando submetidas a esforços (MAKER, 2002; SHIN, 1999). 
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As molas constituem elementos de máquina que exigem cuidados excepcionais 

tanto no que se refere ao seu projeto, como em relação aos materiais de que são fabricadas. As 

condições de serviço das molas são, muitas vezes, extremamente severas, quer pelas cargas e 

tipos de esforços que irão suportar, quer devido às temperaturas, meios corrosivos, vibrações, 

a que podem estar sujeitas. 

Os quatro tipos de molas usados na maioria dos veículos de passageiros são: 

molas helicoidais, molas planas ou feixe de molas, molas de torção e molas de ar (ou 

pneumáticas). Pode ser usado um único tipo de mola ou combinação destes nos veículos 

automobilísticos. As molas planas ou feixe de molas são usadas comumente em veículos de 

médio e grande porte, geralmente em suspensão traseira pela sua grande resistência, que a faz 

ideal para seu uso em caminhões pesados. As molas de torção são usadas raramente em 

veículos de pequeno porte, quando se dispõe de pouco espaço para a instalação de uma 

suspensão por molas helicoidais, a qual traz maior conforto. As molas de ar, desenvolvidas 

recentemente, são limitadas por um compressor dentro do veículo que ajusta a pressão do ar 

para maior conforto (EDMUNDS, 2010). 

Inicialmente, para a fabricação de molas, utilizavam-se os aços carbono. Com 

a evolução da tecnologia de fabricação de veículos, a exigência de um desempenho cada vez 

melhor de seus componentes, e a necessidade de molas cada vez mais leves, foram 

desenvolvidos novos materiais, como os aços CrV, CrSi e CrSi+V. As microadições no aço 

CrSi proporcionaram aumento de limite de resistência à fadiga, preservando-se a tenacidade 

(OLIVEIRA, 2003). Os aços-liga, entre os quais os mais importantes para molas são os tipos 

Cr-V e Cr-Si, são recomendados sempre que se desejam molas para suportar tensões mais 

elevadas, principalmente em temperaturas superiores à ambiente, visto que apresentam 

maiores valores de limite de resistência à tração, de limite de escoamento e de limite de 

fadiga, na estrutura final de martensita revenida. 

A composição de um aço médio/alto carbono ligado ao CrSi SAE 9254 típica 

para produção de fio-máquina para fabricação de molas de suspensão por conformação a frio 

ou a quente é mostrada no Quadro 1. Os requisitos para o fio-máquina de aços com médio a 

alto teor de carbono especificam valores para a deformação até a fratura ou redução de área, 

entre outros, além de valores mínimos para limite de resistência e limites dimensionais. A 

área descarbonetada, assim como a qualidade superficial são outros dois requisitos 

importantes relacionados à qualidade do fio-máquina. 
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Quadro 1: Composição química nominal de um aço SAE 9254 alto carbono ligado ao Cr e Si (% em 

peso) (ARCELORMITTAL, 2010) 

C Mn Si Cr 

0,50 – 0,60 0,60 - 0,80 1,20 – 1,60 0,60 - 0,80 

 

Um aço também comumente utilizado na indústria automobilística para molas 

helicoidais enroladas a quente é o SAE 5160. Possui boa temperabilidade, alta resistência a 

tração e a fadiga e boas propriedades acima de 300 ºC. Na condição temperado, sua dureza 

varia de 58 a 63 HRc, além de reter a dureza após revenido. A composição do aço SAE 5160 

é mostrada no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Composição química nominal de um aço SAE 5160 (ARCELORMITTAL, 2010) 

C Mn Si Cr 

0,56 – 0,64 0,75 – 1,00 0,15 – 0,35 0,70 - 0,90 

 

Os aços para molas são de certo modo semelhantes aos aços comerciais 

comuns, com a diferença de demandarem um maior cuidado e um maior número de operações 

para a sua fabricação. Das propriedades mecânicas, as mais críticas dizem respeito aos limites 

de escoamento e de fadiga, que devem ser muito elevados. O valor elevado de limite de 

escoamento é obtido mediante tratamentos termomecânicos cuidadosos e bem estudados e o 

limite de fadiga alto é obtido também pela obtenção de uma superfície tanto quanto possível 

perfeita, isenta de irregularidades com tratamentos, tais como descarbonetação superficial, 

marcas de ferramentas, riscos de trefilação, pequenas fissuras, etc.. Dentre os defeitos 

superficiais, a descarbonetação apresenta o inconveniente de aumentar a tendência da mola a 

adquirir uma deformação permanente, além de reduzir o limite de fadiga. 

Sob o ponto de vista físico, exige-se que uma mola apresente as seguintes 

características mecânicas (INFOMET, 2011): 

- altos valores para os limites de elasticidade ou proporcionalidade sob tração 

ou para limite de proporcionalidade sob torção, para que possa suportar apreciáveis cargas 

sem apresentar deformação permanente. 
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- alto limite de fadiga, pois como já foi mencionado no caso da indústria 

automobilística, praticamente todas as molas falham por fadiga, originando-se a ruptura em 

algum ponto de concentração de tensões, devido a imperfeições ou irregularidades já citadas. 

- elevada resistência ao choque, principalmente em molas para automóvel, 

aviões e aplicações similares. 

O Desenho 6 mostra um esquema do sistema de suspensão de automóveis com 

seus vários componentes, incluindo as molas. 

 

   

Desenho 6: Molas utilizadas no sistema de suspensão dos automóveis (CANAAN, 2007). 

 

2.3 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

  A construção mecânica exige peças metálicas de acordo com determinados 

requisitos, de modo a torná-las aptas a suportar satisfatoriamente as condições de serviço a 

que serão sujeitas. Esses requisitos relacionam-se principalmente com a completa isenção de 

tensões internas e propriedades mecânicas compatíveis com cargas previstas. Os processos de 

produção nem sempre fornecem aos materiais de construção as condições desejadas: as 

tensões que se originam nos processos de fundição, conformação mecânica e mesmo na 

usinagem criam sérios problemas de distorções e empenamentos, e as estruturas resultantes 

frequentemente não são as mais adequadas, afetando, em consequência no sentido negativo, 

as propriedades mecânicas dos materiais. Por esses motivos, há necessidade de submeter as 

peças metálicas, antes de serem definitivamente colocadas em serviços, a determinados 

tratamentos que objetivem eliminar ou minimizar aqueles inconvenientes. 
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  Os tratamentos mencionados são os chamados tratamentos térmicos, os quais 

envolvem operações de aquecimento e resfriamento subsequente, dentro de condições 

controladas de temperatura, tempo, velocidade de resfriamento, ambiente, microestrutura e 

grau de encruamento (deformação a frio). Os tratamentos térmicos modificam em maior ou 

menor grau as microestruturas dos aços alterando suas propriedades (GUIA DO AÇO, 2006). 

Dentre os objetivos, estão a remoção de tensões internas, aumento ou diminuição da dureza, 

aumento ou redução da resistência mecânica, melhora da ductilidade, da usinabilidade, da 

resistência ao desgaste, à corrosão, ao calor e melhora nas propriedades elétricas e 

magnéticas. 

Existem duas classes de tratamentos térmicos: 

Os tratamentos que por simples aquecimento e resfriamento, modificam as 

propriedades de toda a massa do aço, tais como: têmpera e revenimento, recozimento, 

normalização, austêmpera, martêmpera, esferoidização ou coalescimento. Os tratamentos que 

modificam as propriedades somente numa fina camada superficial da peça. Esses tratamentos 

térmicos, também chamados de tratamentos termoquímicos de superfície, nos quais a peça é 

aquecida juntamente com produtos químicos e posteriormente resfriados são: cementação, 

nitretação, cianetação, carbo-nitretação e boretação. Esses tratamentos visam o endurecimento 

superficial dos aços (aumenta a resistência ao desgaste) pela modificação parcial de sua 

composição química a alta temperatura, realizando ou não uma têmpera posterior. Existem 

também outros tipos de tratamentos como: têmpera superficial, por chama e por indução. 

 

2.3.1 Processo de têmpera e revenimento 

 

A resistência das molas de suspensão é obtida através de transformação 

martensítica (têmpera) e posterior revenimento. A têmpera consiste no aquecimento do aço 

até uma temperatura superior à sua temperatura de austenitização, seguida de resfriamento 

rápido. O Diagrama 1 esquematiza esta operação. Os meios de resfriamento utilizados 

dependem da temperabilidade dos aços (teor de carbono e presença de elementos de liga), da 

forma e dimensões das peças submetidas à têmpera. Como se procura nesta operação a 

obtenção de uma estrutura martensítica, deve-se fazer com que a curva de resfriamento passe 

à esquerda do cotovelo da curva de transformação, evitando-se assim a transformação da 

austenita em produtos envolvendo processos difusionais (VERLAG, 1996). 
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Diagrama 1: Curva de resfriamento ilustrando o tratamento de têmpera e revenimento (CHIAVERINI, 

1986). 

 

Os objetivos dessa operação, sob o ponto de vista das propriedades mecânicas, 

são aumento da dureza do aço e da sua resistência à tração. Resultam também da têmpera 

redução da ductilidade, da tenacidade e a presença de apreciáveis tensões internas, que 

podem, se não forem bem controladas, ocasionar deformação, empenamento e fissuração. A 

martensita é um constituinte bastante resistente, mas é normalmente muito frágil. Então, 

torna-se necessário modificar as suas propriedades mecânicas por meio de um tratamento 

térmico na faixa de temperatura de 150 – 700°C. Este processo é denominado revenimento e a 

microestrutura resultante é denominada de martensita revenida (HONEYCOMBE, 1995). A 

fragilidade da microestrutura martensítica é devido a diversos fatores entre os quais estão 

incluídas as distorções da rede causada pelos átomos de carbono nos sítios octaédricos da 

martensita, segregação de impurezas nos contornos de grãos austeníticos prévios, carbonetos 

formados e tensões residuais produzidas durante o processo de têmpera (KRAUSS, 1990). 
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Três fatores influenciam diretamente a temperabilidade de um aço: tamanho de 

grão austenítico anterior ao aquecimento para têmpera, percentual de carbono e percentual de 

elementos de liga. 

- Tamanho de grão austenítico: quanto menor o tamanho de grão, menor a 

temperabilidade, porque há uma maior área de contorno de grão, que é o local preferencial 

para a nucleação da ferrita e perlita. 

- Percentual de carbono: o aumento do teor de carbono dificulta a formação de 

constituintes proeutetóides, de forma que há um aumento da temperabilidade do aço. 

- Percentual de elementos de liga: o aumento do percentual de elementos de 

liga aumenta a temperabilidade dos aços, pois deve haver partição dos elementos de liga cuja 

difusividade é menor do que a do carbono, o que torna a transformação mais lenta. A presença 

destes elementos dificulta os processos difusionais, deslocando a curva TRC para a direita. 

O revenimento é o tratamento térmico que tem como objetivo final reduzir a 

fragilidade, isto é, aumentar a tenacidade dos aços. Qualquer temperatura inferior à 

temperatura eutetóide pode ser usada neste tratamento. Consequentemente, uma grande 

variedade de propriedades e microestruturas pode ser produzida nesta etapa do processo. O 

balanço das propriedades de resistência e tenacidade requeridas na utilização do produto 

determina as condições de tratamento para determinada aplicação (KRAUSS, G., 1990). 

Neste tratamento, o aço é aquecido a uma temperatura abaixo da temperatura 

eutetóide e mantido nesta temperatura por certo período de tempo e depois resfriado ao ar até 

a temperatura ambiente. Com isso, ocorrem processos difusionais para produzir uma estrutura 

dimensionalmente mais estável e menos frágil. O aquecimento na martensita permite a 

reversão do reticulado instável ao reticulado estável cúbico de corpo centrado, produz 

reajustamento internos que aliviam as tensões e, além disso, uma precipitação de partículas de 

carbonetos que cresce e se aglomeram de acordo com a temperatura e o tempo. 

Uma grande variedade de propriedades e microestruturas pode ser produzida 

nesta etapa do processo. O balanço das propriedades de resistência mecânica e tenacidade 

requerida na utilização do produto determinam as condições de tratamento para uma 

determinada aplicação. O Gráfico 1 ilustra o processo de têmpera e revenimento em função da 

variação da temperatura e do tempo aplicados. A temperatura de aquecimento e o meio de 

resfriamento de alguns tipos de aços são dados, como mostra o Quadro 3. 
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Gráfico 1: Curva de resfriamento e aquecimento ilustrando o tratamento de têmpera e revenimento 

(BARANI, 2005). 

 

 

Quadro 3: Tipos de aços e suas temperaturas de têmpera (SENAI, 1997) 
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2.3.2 Recozimento 

 

O recozimento visa reduzir a dureza do aço, melhorar a usinabilidade, facilitar 

o trabalho a frio, produzir uma microestrutura definida, ajustar o tamanho de grão, ou seja, 

tornar o aço mais homogêneo com as propriedades desejadas. Qualquer processo de 

recozimento consiste em 3 estágios: 

- Aquecimento até a temperatura desejada 

- Manutenção ou “saturação” naquela temperatura 

- Resfriamento, geralmente, até a temperatura ambiente. 

O tempo é um parâmetro importante nesses procedimentos. O tempo real de 

recozimento deve ser longo o suficiente para permitir quaisquer reações de transformações 

necessárias. A temperatura também é um fator importante a ser considerado. O recozimento 

pode ser acelerado pelo aumento da temperatura, uma vez que os processos de difusão estão 

normalmente envolvidos. Durante o aquecimento e o resfriamento existem gradientes de 

temperatura entre as partes de fora e de dentro da peça e as suas magnitudes dependem do 

tamanho/geometria da peça. Se a taxa de variação de temperatura for muito grande, podem ser 

induzidos gradientes de temperatura e tensões internas que podem levar ao empenamento ou 

até mesmo ao trincamento do material (CALLISTER, 2006). 

 

2.3.2.1 Recozimento Total ou Pleno 

 

Esse tratamento é usado com frequência em aços com baixos e médios teores 

de carbono que serão submetidos a usinagem ou que irão sofrer uma extensa deformação 

plástica durante um processo de conformação (CALLISTER, 2006). Consiste no aquecimento 

do aço acima da zona crítica durante o tempo necessário e suficiente para se ter solubilização 

do carbono ou dos elementos de liga no ferro gama, seguindo de um resfriamento lento, 

realizado ou mediante o controle da velocidade de resfriamento do forno ou desligado-se o 

mesmo e deixando que o aço resfrie ao mesmo tempo que ele (SPECTRU, 2011). 

A temperatura para recozimento pleno é de 15 a 40ºC acima do limite superior 

da zona crítica - linha A3 - para aços hipoeutetóides e acima do limite inferior - linha A1 - 

para os hipereutetóides, como mostra o Diagrama 2. Para estes aços, não se deve ultrapassar a 
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linha superior Acm porque no resfriamento lento posterior, ao ser atravessada novamente essa 

linha, forma-se-ia nos contornos dos grãos um invólucro contínuo e frágil de carboneto. Os 

microconstituintes que resultam do recozimento pleno são: perlita e ferrita para aços 

hipoeutetóides; cementita e perlita para aços hipereutetoídes e perlita para os aços eutetóides. 

Esta perlita obtida é mais grosseira e relativamente mole e dúctil, além de uma microestrutura 

de grãos pequenos e uniformes. O recozimento total requer um tempo muito longo de modo 

que às vezes é conveniente substituí-lo pelo recozimento isotérmico ou cíclico. 

 

 

Diagrama 2: Processo de recozimento (CALLISTER, 2006). 

 

 

2.3.2.2 Recozimento Isotérmico ou Cíclico 

 

Consiste no aquecimento do aço nas mesmas condições que para o recozimento 

total, seguido de um resfriamento rápido até uma temperatura situada dentro da porção 

superior do diagrama de transformação isotérmico, onde o material é mantido durante o 

tempo necessário a se produzir a transformação completa. Em seguida, o resfriamento até a 

temperatura ambiente pode ser apressado. Os produtos resultantes desse tratamento térmico 
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são também perlita e ferrita, perlita e cementita ou só perlita. A estrutura final, contudo, é 

mais uniforme que no caso do recozimento pleno (SPECTRU, 2011). 

 

2.3.2.3 Recozimento Subcrítico 

 

Os aços que sofrem recozimento subcrítico são moles e apresentam ductilidade 

máxima, e são facilmente usinados ou deformados. Este tratamento consiste no aquecimento 

do aço a temperaturas abaixo do limite inferior da zona crítica (abaixo da temperatura 

eutetóide), normalmente até aproximadamente 700 ºC seguido de resfriamento lento. Se a 

microestrutura original contiver perlita, os tempos de recozimento subcrítico ficarão 

geralmente na faixa entre 15 a 25 h. Durante esse recozimento, existe uma coalescência do 

Fe3C para formar as partículas globulizadas (CALLISTER, 2006). 

O objetivo é recuperar a ductilidade e aliviar as tensões do aço originadas 

durante a solidificação ou produzidas em operações de endireitamento, corte por chama, 

soldagem ou usinagem. Essas tensões começam a ser aliviadas a temperaturas logo acima da 

ambiente. Entretanto, é aconselhável um aquecimento lento até pelo menos 500 ºC para 

garantir os melhores resultados. De qualquer modo, a temperatura de aquecimento deve ser a 

mínima compatível com o tipo e as condições da peça para que não se modifique sua estrutura 

interna, assim como não se produzam alterações sensíveis de suas propriedades mecânicas 

(SPECTRU, 2011). Neste processo não ocorre a transformação da austenita, pois não atinge a 

temperatura de austenitização. 

 

2.3.3 Normalização 

 

Os aços que sofreram deformação plástica mediante, por exemplo, um 

processo de laminação, consistem em grãos de perlita que possuem formas irregulares e são 

relativamente grandes, mas que variam substancialmente em tamanho. A normalização 

consiste na austenitização completa do aço (aquecimento do aço a uma temperatura acima da 

zona crítica entre aproximadamente 55 e 85ºC), seguida de resfriamento ao ar. Tem por 

objetivo refinar e homogeneizar a estrutura do aço, conferindo-lhe melhor resposta na tempera 

e revenimento posterior. É indicado normalmente para homogeneização da estrutura após o 
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forjamento, antes da têmpera ou revenimento e para refinar os grãos, isto é, diminuir o 

tamanho médio dos grãos, além de produzir uma distribuição de tamanhos mais uniformes e 

desejáveis (CALLISTER, 2006). O processo de normalização é mostrado no Diagrama 3. 

 

 

Diagrama 3: Processo de normalização (CALLISTER, 2006). 

 

Os constituintes que se obtém na normalização são ferrita e perlita fina ou 

cementita e perlita fina. Eventualmente, dependendo do tipo de aço, pode-se obter a bainita. 

Se comparada à estrutura normalizada da recozida tem-se na estrutura normalizada: 

- Aço hipoeutetóide: possivelmente menor quantidade de ferrita proeutetóide e 

perlita mais fina. Em termos de propriedade mecânica, a dureza e a resistência mecânica mais 

elevada, ductilidade mais baixa e resistência ao impacto semelhante. 

- Aço hipereutetóide: menos carbonetos em rede ou massivos e distribuição 

mais uniforme dos carbonetos resultantes, devido à maior dissolução para a normalização do 

que para revenimento. 
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2.3.4 Austêmpera 

 

Este tratamento tem substituído, em diversas aplicações, a têmpera e o 

revenido. É um processo de tratamento isotérmico dos aços, cujo objetivo é a obtenção de 

peças com alta tenacidade e resistência à fadiga, como por exemplo, molas de qualquer 

natureza (HIRSCHHEIMER, 1998). O constituinte que se origina da austêmpera, pelo 

resfriamento da austenita a uma temperatura constante é a bainita, que tem propriedades 

idênticas, senão superiores, às das estruturas martensíticas revenidas. Como nesse tratamento 

evita-se a formação direta da martensita, eliminam-se os inconvenientes que essa estrutura 

apresenta quando obtida pela têmpera direta e que são somente eliminados pelo revenido 

posterior. Bainita, por sua vez, é um microconstituinte formado por ferrita e carbonetos, 

resultante da decomposição da austenita super-resfriada a temperaturas inferiores àquelas 

onde a reação perlítica torna-se mais lenta. As estruturas bainíticas obtidas na austêmpera 

caracterizam-se pela excelente ductilidade e resistência ao choque, com durezas elevadas. 

As etapas do processo são descritas abaixo. 

- Aquecer até a temperatura de austenitização 

- Resfriar bruscamente até a temperatura de formação de bainita 

- Manter a temperatura pelo tempo necessário até a completa transformação da 

austenita em bainita (transformação isotérmica) 

- Resfriar até a temperatura ambiente 

  Para a maioria dos aços, a temperatura de formação da bainita situa-se entre 

400 e 250ºC, ou seja, entre as temperaturas de formação da perlita e da martensita. A grande 

vantagem da austêmpera em relação à têmpera e o revenido comum é que, devido à estrutura 

bainítica formar-se diretamente da austenita a temperatura mais alta que a martensita, as 

tensões internas resultantes são muito menores. Consequentemente, não há praticamente 

distorção ou empenamento nas peças austemperadas e do mesmo modo a possibilidade de 

aparecimento de fissuras de têmpera é quase que completamente eliminada. Entretanto, nem 

todos os tipos de aço, assim como nem todas as seções de peças, apresentam resultados 

positivos da austêmpera (SPECTRU, 2011). Evidentemente, a austêmpera também tem suas 

limitações. 
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  As excelentes propriedades de resistência à fadiga por flexões alternadas e 

tenacidade, obtidas pelas austêmpera, limitam-se em um intervalo de dureza entre 40 e 50 

HRC. Quando a dureza necessária for inferior a 40 HRC, a têmpera e revenimento 

proporcionarão melhores resultados. Tanto a profundidade endurecida, quanto a dureza 

alcançada são inferiores às obtidas pelo tratamento de têmpera e revenido. Por essa razão, os 

aços carbono utilizados para austêmpera devem conter um teor mínimo de 0,5% de carbono e 

as peças não devem ser mais espessas do que 3 mm. Para peças maiores é aconselhável 

utilizar aços com manganês e cromo mais elevados. Além disso, a austêmpera requer rígido 

controle de qualidade do aço e dos parâmetros (tempo e temperatura) do tratamento térmico e 

a temperatura de transformação isotérmica precisa ser cuidadosamente mantida 

(HIRSCHHEIMER, 1998). 

 

2.3.5 Martêmpera 

 

Esse tratamento é usado principalmente para diminuir a distorção ou 

empenamento que produz durante o resfriamento rápido de peças de aço. A sequência de 

operações é a seguinte: 

- Aquecer a uma temperatura dentro da faixa de austenização 

- Resfriar em óleo quente ou sal fundido mantido a uma temperatura 

correspondente a parte superior (ou ligeiramente acima) da faixa martensítica 

- Manter no meio de resfriamento até que a temperatura através de toda a seção 

do aço se torne uniforme 

- Resfriar, geralmente ao ar, de modo a prevenir qualquer grande diferença de 

temperatura entre a parte externa e a parte interna da seção. 

Tem-se assim formação da martensita de modo bastante uniforme através de 

toda seção da peça, durante o resfriamento até a temperatura ambiente, evitando-se a 

formação de excessiva quantidade de tensões residuais. Quando a dureza do aço é adequada, a 

aplicação da martêmpera resulta em um melhor controle dimensional que mediante ao 

resfriamento convencional por têmpera, visto que as variações dimensionais são mais 

uniformes. Do mesmo modo, desenvolve-se uma menor quantidade de tensões residuais do 
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que na têmpera convencional. Após a martêmpera é necessário submeter a peça a revenimento 

(SPECTRU, 2011). 

 

2.3.6 Esferoidização ou Coalescimento 

 

Consiste em um aquecimento e resfriamento subsequente, em condições tais a 

produzir uma forma globular ou esferoidal de carboneto no aço. Há várias maneiras de 

produzir tal estrutura, descritas a seguir: 

- Aquecimento a uma temperatura logo acima da linha inferior de 

transformação, seguindo de esfriamento lento 

- Aquecimento por tempo prolongado a uma temperatura logo abaixo da linha 

inferior de zona crítica. Este tratamento é também chamado de “recozimento subcrítico” 

- Aquecimento e resfriamento alternados entre temperaturas que estão logo 

acima e logo abaixo da linha de transformação inferior 

A esferoidização objetiva melhorar a usinabilidade de aços de alto carbono. 

 

2.3.7 Têmpera Superficial 

 

A têmpera superficial consiste em produzir-se uma têmpera localizada apenas 

na superfície das peças de aço, que assim adquirirá as propriedades e características típicas da 

estrutura martensítica, com o objetivo principal de aumentar a resistência à fadiga e ao 

desgaste, sem alterar as propriedades internas da peça de resistência ao impacto (METALS 

HANDBOOK, 1991). 

Na têmpera superficial a camada externa de um componente, feito de um aço 

temperável, é austenitizada e imediatamente resfriada, e consequentemente temperada. Por 

meio deste tratamento térmico consegue-se um efeito similar ao do tratamento de cementação 

e têmpera, quando se compara a dureza, resistência ao desgaste e condições de tensões 

residuais. Os processos de têmpera superficial diferem em função das fontes de energia 

utilizadas e os mais usuais são a têmpera por indução e por chama. 
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Vários são os motivos que determinam a preferência do endurecimento 

superficial em relação ao endurecimento total: 

- Dificuldade, sob os pontos de vista prático e econômico, de tratar-se de peças 

de grandes dimensões nos fornos de tratamento térmico convencional 

- Possibilidade de endurecer-se apenas nas áreas críticas de determinadas 

peças, como por exemplo, dentes de grandes engrenagens, guias de máquinas operatrizes, 

grandes cilindros, etc. 

As propriedades da têmpera superficial são superfícies de alta dureza e 

resistência ao desgaste, boa resistência à fadiga por dobramento, boa capacidade para resistir a 

cargas de contato, resistência satisfatória ao empenamento (METALS HANDBOOK, 1991). 

 

2.3.7.1 Têmpera por chama 

 

Neste processo aquece-se rapidamente, acima da temperatura crítica, a 

superfície a ser endurecida, por meio da combustão de um gás (propano, butano, gás natural, 

etc) com o oxigênio, seguindo-se um jato de água, em forma de borrifo, de modo a produzir 

uma camada endurecida até a profundidade desejada. A condutividade térmica do aço não é 

suficiente para que a grande quantidade de energia fornecida seja conduzida para o centro do 

componente, como mostrado no Desenho 7. Deste modo a temperatura superficial aumenta 

rapidamente, com pequeno aumento da temperatura do núcleo. 

 

 

Desenho 7: Esquema do processo de têmpera por chama 
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Existem inúmeros dispositivos utilizados na operação. No caso mais simples 

de formas cilíndricas, leva-se a efeito o tratamento mediante a utilização de um dispositivo 

semelhante ao torno, entre as pontas do qual é colocada a peça, sendo a tocha de oxiacetileno 

e o bocal de água colocados no carro do torno (SPECTRU, 2011). 

 

2.3.7.2 Têmpera por indução 

 

O tratamento térmico por indução é vastamente utilizado principalmente 

quando se deseja obter alteração das propriedades superficiais do metal. Na maioria das 

aplicações, o tratamento térmico por indução é usado somente em partes selecionadas da peça. 

É um método de aquecimento por condutividade elétrica pela aplicação de um campo 

magnético variável. Esse campo induz um potencial elétrico e, dependendo da geometria e das 

características elétricas da peça, pode-se criar uma corrente elétrica (correntes parasitas) 

(METALS HANDBOOK, 1991).  

O calor para aquecer uma peça pode ser gerado na própria peça por indução 

eletromagnética. Assim se uma corrente alternada flui através de um indutor ou bobina de 

trabalho, estabelece-se nesta um campo eletromagnético altamente concentrado, o qual induz 

um potencial elétrico na peça a ser aquecida envolvida pela bobina e, como a peça representa 

um circuito fechado, a voltagem induzida provoca o fluxo de corrente. Em geral, a bobina tem 

algum meio de refrigeração para prevenir o próprio aquecimento, como tubo com água 

conforme Desenho 8. Logo após o ciclo de aquecimento, a peça é submetida ao meio de 

têmpera, não necessariamente por imersão, pode ser jato de água ou outro arranjo. 

Como os metais já apresentam a característica de serem condutores elétricos, o 

tratamento térmico por indução é aplicável a vários tipos de metais e processamentos como 

fusão, soldagem, brasagem, etc. Porém, é usado também em uma variedade de aplicações para 

não-metais incluindo união adesiva, grafitização do carbono, secagem, cura. Em comparação 

com os tratamentos que utilizam fornos para aquecimento, essa técnica muitas vezes permite 

uma economia de energia e taxas de aquecimento muito maiores que a radiação, condução, 

convecção ou até mesmo pelo tratamento de têmpera por chama. (METALS HANDBOOK, 

1991). O processo é executado em tempo muito curto e com alta eficiência, porque a energia é 

aplicada somente na parte onde o tratamento térmico é requerido. Isto promove alta 

produtividade, poucas distorções na geometria da peça, permite o uso de pequeno espaço 
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físico para instalação de equipamentos e gera benefícios ambientais. A facilidade de 

automação e controle e integração com uma linha de produção, além de ser um processo 

silencioso e limpo tornam esse tratamento muito vantajoso e moderno. 

 

 

Desenho 8: Esquema do processo de têmpera por indução 

 

Os componentes básicos de um sistema de aquecimento por indução são: uma 

bobina de indução, uma corrente alternada de alimentação, a peça em si e um sistema de 

resfriamento. A bobina, que pode assumir diferentes formas dependendo do padrão de 

aquecimento necessária, está ligada ao fornecimento de energia para que um campo 

magnético seja gerado a partir do fluxo de corrente, coforme o Desenho 9. A magnitude do 

campo depende da força da corrente e do número de voltas na bobina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 9: Padrão de correntes e campo magnético em uma bobina (METALS HANDBOOK, 1991). 
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Se um objeto eletricamente condutivo é colocado dentro de uma bobina com 

uma corrente variável, as correntes parasitas são geradas a partir do campo magnético dentro 

do objeto. Essas correntes são induzidas como resultado da lei de Faraday: 

(equação 1) 

Sendo “e” a tensão induzida, “Φ” a taxa de variação do campo magnético e “N” o número de 

voltas da bobina. 

O modelo de aquecimento obtido por indução depende da forma da bobina de 

indução que produz o campo magnético, do número de voltas da bobinas, da frequência de 

operação e da forma elétrica da corrente alternada. A velocidade de aquecimento obtida com 

bobinas de indução depende da intensidade do campo magnético ao qual se expõe a peça. 

Nesta, a velocidade de aquecimento é função das correntes induzidas e da resistência ao seu 

fluxo. Quando se deseja aquecimento a pequena profundidade, ou seja, camada endurecida de 

pequena espessura, adota-se geralmente corrente de alta frequência. Baixas frequências ou 

intermediárias são utilizadas em aplicações onde se deseja aquecimento a maior profundidade. 

O controle da profundidade de aquecimento é conseguido controlando-se as 

seguintes variáveis: 

- Forma da bobina; 

- Distância ou espaço entre a bobina de indução a peça; 

- Taxa de alimentação de força; 

- Frequência; 

- Tempo de aquecimento. 

  Podem-se citar dois diferentes processos aplicados no aquecimento superficial 

por indução: 

- Têmpera simultânea: em que a peça a ser temperada é girada dentro da 

bobina. Uma vez atingindo o tempo necessário para o aquecimento, a força é desligada e a 

peça imediatamente resfriada por um jato de água; 

- Têmpera contínua: em que a peça, ao mesmo tempo que gira no interior da 

bobina de indução, move-se ao longo do seu eixo, de modo a se ter uma aplicação progressiva 
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de calor. O dispositivo de resfriamento está montado a certa distância da bobina (SPECTRU, 

2011). 

 

2.4 ENSAIOS MECÂNICOS 

 

Na engenharia, seja para o projeto e manufatura de pequenos ou grandes 

componentes, é fundamental o conhecimento do comportamento mecânico do material com 

que se trabalha, isto é, suas propriedades mecânicas em várias condições de uso. As condições 

de uso envolvem: temperaturas, tipo de cargas e sua frequência de aplicação, desgaste, 

deformabilidade, etc. 

Os ensaios mecânicos dos materiais são procedimentos padronizados que 

compreendem testes, cálculos, gráficos e consultas a tabelas, tudo isso em conformidade com 

normas técnicas. Realizar um ensaio consiste em submeter um objeto já fabricado ou um 

material que vai ser processado industrialmente a situações que simulam os esforços que eles 

vão sofrer nas condições reais de uso, chegando a limites extremos de solicitação. Os ensaios 

podem ser realizados em protótipos, no próprio produto final ou em corpos de prova e, para 

serem confiáveis, devem seguir as normas técnicas estabelecidas (GARCIA, 2000).. 

 

2.4.1 Ensaio de dureza 

 

Dureza é uma propriedade mecânica relacionada à resistência que um material, 

quando pressionado por outro material ou por marcadores padronizados, apresenta ao risco ou 

à formação de uma marca permanente. Existem 2 tipos de ensaios: estáticos e dinâmicos. A 

maioria dos ensaios de dureza estáticos consiste na impressão de uma pequena marca feita na 

superfície da peça, pela aplicação de pressão, com uma ponta de penetração. A medida da 

dureza do material é dada em função das características da marca de impressão e da carga 

aplicada 

Os principais ensaios de dureza estáticos são: 

- Ensaio de dureza Brinell 

- Ensaio de dureza Rockwell 
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- Ensaio de dureza e microdureza Vickers e Knoop 

As vantagens desses ensaios são principalmente, a rapidez na execução e o 

baixo custo dos equipamentos envolvidos (GARCIA, 2000). 

 

2.4.1.1 Ensaio de dureza Brinell 

 

O ensaio de dureza Brinell consiste na aplicação de força em uma esfera de aço 

temperado ou carboneto de tungstênio na superfície do material ensaiado. A dureza Brinell é 

determinada por meio da razão entre a carga aplicada e a área da calota esférica resultante. 

Usualmente, a dureza Brinell é representada pelas notações HBs e HBw, seguidas dos valores 

de representativos de dureza, para esferas de aço e carboneto de tungstênio, respectivamente. 

Tanto a carga quanto o diâmetro da esfera dependem do material, os quais devem ser 

adequados ao tamanho, espessura e a estrutura interna do corpo de prova. 

O ensaio de dureza Brinell não é adequado para caracterizar peças que tenham 

sofrido tratamentos superficiais, pois a penetração pode ultrapassar a camada com tratamento 

e gerar erros nos valores obtidos. Não obstante, este tipo de ensaio é indicado para materiais 

com estrutura interna não-uniforme, em função da maior área de impressão em relação a 

outros ensaios. Entretanto, devido ao tamanho da impressão formada, o ensaio pode ser 

considerado destrutivo (GARCIA, 2000). 

 

2.4.1.2 Ensaio de dureza Rockwell 

 

O ensaio Rockwell é hoje o processo mais utilizado no mundo inteiro, devido à 

rapidez e à facilidade de execução, isenção de erros humanos, facilidade em detectar pequenas 

diferenças de durezas e pequeno tamanho da impressão. Neste ensaio, a carga é aplicada em 

etapas, ou seja, primeiro se aplica uma pré-carga, para garantir um contato firme entre o 

penetrador e o material ensaiado e depois aplica-se a carga do ensaio. A leitura do grau de 

dureza é feita diretamente num mostrador acoplado à máquina de ensaio, de acordo com uma 

escala predeterminada, adequada à faixa de dureza do material (RODRIGUES, 2010). 
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O valor indicado na escala do mostrador é o valor da dureza Rockwell. Este 

valor corresponde à profundidade alcançada pelo penetrador, subtraídas a recuperação elástica 

do material, após a retirada da carga maior, e a profundidade decorrente da aplicação da pré-

carga. Em outras palavras, a profundidade da impressão produzida pela carga maior é a base 

de medida do ensaio Rockwell. O número de dureza Rockwell é sempre citado com o símbolo 

HR, seguido da escala utilizada (A, B, C, D, E, entre outras). Os penetradores utilizados na 

máquina de ensaio de dureza Rockwell são do tipo esférico (esfera de aço temperado) ou 

cônico (cone de diamante com 120º de conicidade), conforme mostrado no Desenho 10. 

 

 

Desenho 10: Tipos de penetradores utilizados no ensaio de dureza Rockwell (RODRIGUES, 2010). 

 

As vantagens desse método são que as superfícies não necessitam de 

polimento, as pequenas irregularidades são eliminadas pela pré-carga, não é necessário um 

sistema óptico, o equipamento é simples e de fácil manuseio, rapidez de execução, pequeno 

tamanho da impressão e possibilidade de utilização para materiais duros (RODRIGUES, 

2010). 
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2.4.1.3 Ensaio de microdureza Vickers 

 

O ensaio de microdureza consiste na impressão de uma pequena marca feita na 

superfície da peça pela aplicação de pressão com uma ponta de penetração de diamante em 

forma de uma pirâmide de base quadrada. Os resultados desse ensaio devem variar em função 

de tratamentos sofridos pela peça (GARCIA, 2000). O método é baseado no princípio de que 

as impressões provocadas pelo penetrador possuem similaridade geométrica, 

independentemente da carga aplicada. Assim, cargas de diversas magnitudes são aplicadas na 

superfície plana da amostra, dependendo da dureza a ser medida. O número Vickers (HV) é 

então determinado pela razão entre a carga (kgf) e a área superficial da impressão (mm2). 

O mesmo penetrador pode ser usado nos ensaios de diversos materiais, 

independentemente da dureza. Além disso, esta é uma das escalas mais amplas de medição de 

dureza e pode ser utilizada para todos os metais, com uma grande precisão de medida. A 

grande vantagem deste método é a pequena impressão deixada, sendo que este procedimento 

é utilizado em ensaios de micro e nano-dureza. As desvantagens são a necessidade de preparar 

a amostra previamente e o uso de um microscópio adequado. 

 

2.4.2 Ensaio de fadiga 

 

Em condições normais de uso, os produtos devem sofrer esforços abaixo do 

limite de escoamento que corresponde à tensão máxima que o material pode suportar sem 

deformar plasticamente. Em geral, os fabricantes especificam o produto para suportar esforços 

abaixo desse limite, ensaiam os materiais, controlam o processo de produção e tomam todos 

os cuidados para que o produto não apresente qualquer problema. Apesar de todas essas 

precauções, é possível que, após algum tempo de uso normal, de repente, sem aviso prévio e 

sem motivo aparente, o produto simplesmente venha a falhar. Essa falha é típica de um 

fenômeno chamado fadiga (RODRIGUES, 2010). 

Ensaio de fadiga consiste na aplicação de carga cíclica em corpo-de-prova 

apropriado e padronizado segundo o tipo de ensaio a ser realizado. É extensamente utilizado 

na indústria automobilística. O ensaio de fadiga é capaz de fornecer dados quantitativos 

relativos às características de um material ou componente ao suportar, por logos períodos, 
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sem se romper, cargas repetitivas ou cíclicas. Os principais resultados são: limite de 

resistência à fadiga (σRf), resistência a fadiga (σf) e vida em fadiga (Nf). 

A ruptura por fadiga ocorre quando um material metálico é submetido a 

tensões flutuantes ou repetitivas, isto é, quando sob a ação de esforços cíclicos, rompe-se a 

tensões muito inferiores àquelas determinadas nos ensaios estáticos de tração e compressão. 

De uma maneira geral, o ensaio de fadiga pode ser dividido em categorias que correspondem 

individualmente ao estudo da nucleação de trincas e ao estudo da propagação de trincas, 

(GARCIA, 2000). A ruptura por fadiga começa a partir de uma trinca (nucleação) ou pequena 

falha superficial, que se propaga ampliando seu tamanho, devido às solicitações cíclicas. 

Quando a trinca aumenta de tamanho, o suficiente para que o restante do material não suporte 

mais o esforço que está sendo aplicado, a peça se rompe repentinamente. 

A falha por fadiga é de natureza frágil, mesmo em metais normalmente 

dúcteis, no sentido de que existe muito pouca, se é que existe alguma, deformação plástica 

generalizada associada à falha. O processo ocorre pelo início e a propagação de trincas, e em 

geral a superfície da fratura é perpendicular à direção de aplicação de uma tensão de tração 

(CALLISTER, 2006). 

É sempre preferível ensaiar a própria peça, feita em condições normais de 

produção. Molas, barras de torção, rodas de automóveis, pontas de eixo são exemplos de 

produtos normalmente submetidos a ensaio de fadiga. Quando não é possível o ensaio no 

próprio produto, ou se deseja comparar materiais, o ensaio é feito em corpos-de-prova 

padronizados. A fratura por fadiga é típica: geralmente apresenta-se fibrosa na região da 

propagação da trinca e cristalina na região da ruptura repentina, como mostra o Desenho 11 

abaixo. 

Na obtenção da resistência à fadiga em cargas cíclicas são ensaiados vários 

corpos-de-prova do mesmo material, com condições idênticas de tratamento térmico, 

acabamentos superficial e dimensional para diferentes cargas até a ruptura, registrando-se o 

número de ciclos onde a ruptura ocorreu. Inicialmente submete-se o corpo-de-prova a um 

ciclo de tensões com uma tensão máxima geralmente elevada, repetindo este procedimento 

com outros corpos-de-prova e diminuindo-se gradativamente a tensão máxima aplicada 

(GARCIA, 2000). 
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Desenho 11: Fratura típica de fadiga 

 

A tensão cíclica mais comum é caracterizada por uma função senoidal, onde os 

valores de tensão são representados no eixo das ordenadas e o número de ciclos no eixo das 

abscissas. As tensões de tração são representadas como positivas e as tensões de compressão 

como negativas. O Gráfico 2 a seguir apresenta três tipos de ciclos de tensão. 

 

 

Gráfico 2: a) Gráfico de tensão reversa, assim chamado porque as tensões de tração tem valor igual às 

tensões de compressão; b) todas as tensões são positivas, ou seja, o corpo-de-prova está sempre 

submetido a uma tensão de tração, que oscila entre um valor máximo e um mínimo; c) representa 

tensões positivas e negativas, como no primeiro caso, só que as tensões de compressão têm valores 

diferentes das tensões de tração (RODRIGUES, 2010). 
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Os aparelhos de ensaio de fadiga são constituídos por um sistema de aplicação 

de cargas que permite alterar a intensidade e o sentido do esforço e por um contador de 

número de ciclos. O teste é interrompido assim que o corpo-de-prova se rompe. O ensaio é 

realizado de diversas maneiras, de acordo com o tipo de solicitação que se deseja aplicar: 

torção, tração-compressão, flexão, flexão rotativa. O ensaio de flexão rotativa consiste em 

submeter um corpo de prova a solicitações de flexão, enquanto o mesmo é girado em torno de 

um eixo, por um sistema motriz com conta-giros, numa rotação determinada e constante 

(RODRIGUES, 2010). Os resultados do ensaio de fadiga geralmente são apresentados numa 

curva tensão-número de ciclos, ou simplesmente curva S-N, como mostrado no Gráfico 3. O S 

vem da palavra inglesa stress, que quer dizer tensão, e N representa o número de ciclos. 

 

 

 

Gráfico 3: Curva S-N típica de ensaio de fadiga (RODRIGUES, 2010). 

 

Observando o Gráfico 3, nota-se que, à medida que se diminui a tensão 

aplicada, o corpo-de-prova resiste a um maior número de ciclos. Nota-se, também, que 

diminuindo a tensão a partir de um certo nível, em que a curva se torna horizontal, o número 

de ciclos para o rompimento do corpo-de-prova torna-se praticamente infinito. Esta tensão 

máxima, que praticamente não provoca mais a fratura por fadiga, chama-se limite de fadiga 

ou resistência à fadiga do metal considerado. Para a maioria dos materiais, especialmente os 
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metais não ferrosos como o alumínio, a curva obtida no diagrama S-N é decrescente. Portanto, 

é necessário definir um número de ciclos para obter a correspondente tensão, que será 

chamada de resistência à fadiga. O limite de fadiga depende, entre outros fatores, da 

composição, da microestrutura de grãos, das condições de conformação mecânica e do 

tratamento térmico. 

Outro parâmetro importante na caracterização do comportamento frente à 

fadiga de um material é a vida à fadiga que consiste no número de ciclos que causará a 

ruptura para um determinado nível de tensão. Em função do número de ciclos necessários 

para que a fratura ocorra, o ensaio pode ser dividido em fadiga de baixo ciclo, para rupturas 

abaixo de 104 ciclos e fadiga de alto ciclo para casos acima desse limite. Normalmente, a 

fadiga de alto ciclo está relacionada com as propriedades elásticas do material, ou seja, 

resistência mecânica, já que as deformações empregadas durante a realização do ensaio são 

predominantemente elásticas, enquanto a fadiga de baixo ciclo é caracterizada pela presença 

de deformação plástica cíclica acentuada, possibilitando determinações do comportamento 

dúctil do material (GARCIA, 2000). 

Alguns fatores podem influenciar a resistência à fadiga. Uma superfície que 

contém irregularidades, por exemplo, aumentará a concentração de tensões resultando em 

diminuição dessa resistência. É o mesmo caso de tratamentos superficiais, como cromeação 

ou niquelação, por introduzirem grandes mudanças nas tensões, diminuem também a 

resistência à fadiga. Por outro lado, os tratamentos que visam endurecer o material, aumentam 

essa resistência. Outro fator de influência na resistência á fadiga são as variações na tensão 

residual da superfície. O meio ambiente também influencia consideravelmente o limite de 

fadiga, pois a ação corrosiva de um meio químico acelera a velocidade de propagação da 

trinca (RODRIGUES, 2010). 

 

2.5 ANÁLISE SISTEMÁTICA DE FRATURAS 

 

2.5.1 Aspectos macroscópicos 

 

A fratura pode ser: frágil ou dúctil. A fratura frágil ocorre sem deformação 

plástica macroscópica. A fratura dúctil apresenta deformação plástica macroscópica associada 
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ao processo de fratura. No caso da fratura frágil, de uma maneira geral, a velocidade de 

propagação da trinca atinge valores da ordem de 1/3 da velocidade de propagação do som no 

material. Deste modo, uma vez nucleada essa trinca, a propagação ocorre de maneira 

espontânea sem a necessidade de acréscimo de carga. No caso da fratura dúctil, a propagação 

da trinca ocorre monotonicamente, ou seja, a continuidade de propagação da trinca requer 

carregamento crescente em termos de deformação. Na fratura frágil, um aspecto 

macroscópico bastante frequente é a presença de marcas radiais que apontam para o inicio de 

processo de fratura ou irradiam a partir deste. A superfície de fratura geralmente se apresenta 

brilhante por se propagar por mecanismos tais como: clivagem, quasiclivagem ou mesmo de 

maneira intergranular produzindo assim “facetas” que refletem a luz. A fratura dúctil por sua 

vez, em geral não apresenta brilho face ao micromecanismo com a qual ocorre (formação, 

crescimento e coalescimento de microcavidades) não gerando “facetas” que reflitam luz 

(VATAVUK, 2011). 

No caso de fadiga, os aspectos macroscópicos mais relevantes é que a trinca 

não apresenta sinais de deformação plástica (macroscopicamente frágil), e a superfície de 

fratura contem marcas de praia (beach marks), que correspondem a padrões de propagação da 

trinca facilmente observáveis em fraturas ocorridas em campo. Em geral, é de difícil 

percepção em ensaios de laboratório. Outro aspecto relevante das falhas por fadiga é a 

existência de marcas de catraca na superfície (ratched marks) decorrentes de múltipla 

nucleação superficial de trincas de fadiga que se juntam formando essas marcas. A existência 

dessas marcas por si só pode representar problemas de acabamento da superfície do 

componente (VATAVUK, 2011). 

De uma maneira geral, alguns materiais como os aços apresentam de forma 

mais definida uma tensão abaixo da qual não rompe mais por fadiga (limite de resistência a 

fadiga). No caso de ligas não ferrosas, esse fato não ocorre e sempre há uma tensão menor na 

qual ainda pode ocorrer a fadiga, porém com ciclos muito elevados. Por essa razão, os ensaios 

de fadiga para os aços são realizados com um número de ciclos menor do que no caso de ligas 

não ferrosas. A resistência a fadiga apresenta estreita relação com o acabamento superficial 

das peças, diminuindo de forma drástica para piores condições de acabamento. Uma maneira 

usual de se contornar esses problemas é através da indução de tensões residuais de 

compressão na superfície através de vários métodos como, por exemplo, o shot peening 

(VATAVUK, 2011). 
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2.5.2 Micromecanismos 

Plástica: Este mecanismo ocorre com elevada deformação plástica localizada 

produzindo de forma freqüente “dimples” (aoveolos, microcavidades) que podem assumir 

diferentes geometrias dependendo do tipo de carregamento que produz esse processo de 

fratura. No caso de solicitações axiais (região central de fraturas dúcteis de ensaios de tração), 

os “dimples” podem assumir a forma redonda. No caso da propagação de trincas por 

mecanismo de fratura plástica os “dimples” assumem a forma oval (tear dimples) apontando 

para direção e sentido contrário a propagação da trinca. No caso de propagação de trincas em 

modo II e III, os “dimples” são semelhantes aos apresentados na propagação em modo I 

(VATAVUK, 2011). 

Clivagem: Em alguns metais, como por exemplo, os CCC e os HC podem 

ocorrer uma fratura pelo mecanismo de clivagem, que consiste em uma propagação 

transgranular com praticamente nenhuma deformação plástica associada a sua movimentação. 

A topografia típica desse mecanismo apresenta rios de clivagem que convergem no sentindo 

de propagação da faceta de clivagem, que de forma frequente, apresenta direção e sentido de 

propagação que não obedecem ao da trinca principal. No caso dos materiais CCC o plano 

típico de clivagem é um plano do tipo {1 0 0}, sendo este mecanismo um dos responsáveis 

pela ocorrência de temperatura de transição dúctil-frágil para os aços de baixa resistência 

(VATAVUK, 2011). 

Quasiclivagem: A quasiclivagem ocorre em matrizes ferrosas 

preferencialmente CCC quando estas encontram-se endurecidas, como por exemplo, no caso 

de uma matriz bainítica, martensita revenida ou ferrita encruada. Neste caso, os rios de 

clivagem apresentam-se “distorcidos” ou pela ação do campo de tensões residuais de curto 

alcance típico destes microconstituintes (bainita e/ou martensita revenida), havendo também 

indicações de uma associação de fratura plástica as facetas desenvolvidas. Para o caso 

particular de martensita revenida, o plano de clivagem não fica bem definido, visto as 

unidades de transformação apresentarem desvios entre si como contornos de grão de baixo 

ângulo (VATAVUK, 2011). 

Fadiga: No caso da propagação de uma trinca pelo mecanismo de fadiga, os 

mecanismos ativados são função dos níveis de carregamento na ponta da trinca. Porém, de 

forma frequente ocorre a presença de estrias de fadiga cujo tamanho pode ser relacionado a 

velocidade de propagação da trinca (da/dn). Não se deve confundir este micromecanismo com 

as características marcas de praia (beach marks), aspecto macroscópico típico de trincas de 
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fadiga citado anteriormente. As estrias de fadiga de forma frequente apresentam dimensões da 

ordem de mícronmetro (VATAVUK, 2011). 

Intergranular: Este modo de propagação de trincas está estreitamente 

associado as forças de coesão intergranulares, além do limite de escoamento da matriz que 

esta sendo deformada. Em geral, pode ocorrer em materiais com elevada resistência a 

deformação plástica, onde o nível de tensões na ponta da trinca pode atingir valores superiores 

as necessárias para vencer as forças de coesão entre os grãos (VATAVUK, 2008). Este é o 

caso, por exemplo, do fenômeno de fragilização da martensita revenida que ocorre em virtude 

da presença de elementos químicos específicos nos contornos de grão da austenita a partir da 

qual se formou a martensita (P, S, Sb, entre outros) (VATAVUK, 2011). 

 

2.6 TENSÃO RESIDUAL 

 

Tensões residuais são definidas como as tensões que permanecem em um 

componente na ausência de influências externas como forças, deslocamentos ou gradientes de 

temperatura (CALLE, 2004). Além da tensão residual ser dificilmente visualizada, sua 

medição exige técnicas especiais e ainda tem um alto grau de imprecisão, o que a diferencia 

das tensões aplicadas externamente ao corpo. Mesmo com todas essas dificuldades, a tensão 

residual deve ser considerada durante a fase de projeto de um determinado componente ou 

produto ou em uma análise de falha, pois quando excessiva, pode causar uma falha inesperada 

e irreversível. Umas das formas para que ocorra o aparecimento dessas tensões é que a peça 

sofra algum tipo de deformação plástica. 

Entretanto, a tensão residual também traz benefícios. Um dos métodos mais 

eficazes para aumentar o desempenho de um componente frente à fadiga consiste na 

imposição de tensões residuais de compressão numa fina camada superficial. Dentre os 

principais processos, destacam-se o roleteamento, o shot peening (jateamento) e o laser 

peening. A influência do processo de jateamento sobre o comportamento do aço em fadiga 

está demonstrada esquematicamente no Gráfico 4 (CALLISTER, 2006). 
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Gráfico 4: Curvas esquemáticas σ-N para a fadiga em um aço normal e em um aço submetido a 

tratamento de superfície por jateamento (CALLISTER, 2006) 

 

Em muitos desses processos, o único propósito é induzir essas tensões 

residuais de compressão com o objetivo de aumentar o desempenho de materiais. Já os 

processos que podem introduzir na peça tensões residuais de tração, que são as prejudiciais, 

os mais utilizados na indústria são: a solda elétrica, processos de usinagem em geral, 

tratamentos térmicos e termoquímicos, a fundição e a conformação a quente (WULPI, 1985). 

Por convenção, a tensão de tração recebe o sinal positivo (+σ) e a de 

compressão o sinal negativo (-σ). Uma tensão de tração superficial de origem externa será 

parcialmente anulada e reduzida em magnitude pela tensão de compressão residual. Com esta 

configuração a probabilidade de formação de uma trinca e de uma falha se torna reduzida. 

Conforme o Desenho 13 pode-se supor que a barra (A) está apoiada sobre dois 

pontos fixos (desprezando a ação da gravidade e adotando a tensão igual a zero). Então, 

aplica-se uma força de mesmo valor sobre esse dois pontos, na parte superior a tensão será de 

tração e na parte inferior a tensão será de compressão. À direita da barra (A), a tensão varia ao 

longo da seção A-A’, atingindo seu valor máximo nas superfícies externas e decaindo a zero 

na linha neutra. Nessa situação, como a força aplicada não foi suficiente para exceder o limite 

elástico do material, a barra retornara a sua condição inicial. Para que ocorra a deformação 

plástica, a força teria que ser elevada o suficiente para ultrapassar esse limite de elasticidade, 
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representado na parte (B) da ilustração. Toda tensão acima da linha neutra (elástica e plástica) 

é de tração e abaixo, compressão. Na parte (C), a força é removida e a tensão elástica força a 

barra a se auto endireitar. Porém, devido à presença de deformação plástica, a ação das forças 

internas inverte a direção das tensões, ou seja, as regiões que estavam tracionadas estão agora 

comprimidas e as comprimidas, estão agora tracionadas. Esse princípio é mais conhecido 

como inversão das tensões (OLIVEIRA, 2011). 

 

 

Desenho 13: Princípio da inversão das tensões (OLIVEIRA, 2011) 

 

A tensão residual atua como um sistema balanceado, isto é, se uma parte do 

sistema sofre alguma alteração, o resto se ajusta para manter o balanceamento, resultando em 

distorções ou mudanças dimensionais na peça. Em uma superfície plana, esta presente nas 

direções longitudinal, transversal e normal, ou seja, tridimensionalmente (WULPI, 1985). 

 

2.6.1 Jateamento ou Shot Peening 

 

  O jateamento com granalha, também chamado de shot peening, faz parte da 

família dos processos de jateamento. É amplamente utilizado para tratamento superficial de 

peças e estruturas no ramo industrial e sua finalidade é a introdução de tensões residuais de 
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compressão na superfície das peças tratadas visando o aumento da resistência a fadiga. O 

processo de jateamento altera mecanicamente a microestrutura do material, promovendo 

melhoria nas propriedades mecânicas dos componentes tratados, estendendo, dessa maneira, 

sua vida útil. Além disso, elimina microfissuras e promove a selagem de microporosidades 

(ALLEVARD, 2011). 

  O shot peening é um processo de trabalho a frio, que consiste em projetar 

granalhas de aço, cerâmicas ou vidro, com alta velocidade contra a superfície externa das 

peças, como mostrado no Desenho 14. Os processos de jateamento repercutem, 

principalmente, sobre as superfícies tratadas de três maneiras: aumentando a rugosidade, 

introduzindo tensões residuais de compressão e provocando endurecimento pelo encruamento 

do material. Considerando os danos para a fadiga, a superfície rugosa acelera a nucleação e a 

propagação das trincas. Porém, acontece um retardo no crescimento devido ao aumento da 

dureza e do perfil de tensão residual, que provoca uma tensão de fechamento da trinca 

(OLIVEIRA, 2011). 

 

 

Desenho 14: Ilustração do processo de jateamento com granalha (EZEILO, 2003). 

 

  O impacto das granalhas produz uma camada com tensões residuais de 

compressão na superfície da peça tratada, como mostra o Desenho 15. Cada granalha atua 

como se fosse um pequeno martelo provocando deformação plástica na superfície da mesma, 

tendendo a alongar-se. Porém, essa tendência ao alongamento é impedida pelas camadas 

internas mais profundas que são deformadas elasticamente durante o impacto. Como resultado 

da interação dessas duas camadas, superficial e interna, é que se originam as tensões residuais 

de compressão nas camadas afetadas plasticamente. 
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Desenho 15: Tensões residuais de compressão geradas no processo de jateamento (CALLE, 2004). 

 

  As fissuras tem dificuldades de nuclearem ou se propagarem em um campo de 

tensões de compressão. Uma vez que a maioria das falhas por fadiga e por corrosão sob 

tensão é originada na superfície, ou em áreas próximas delas, as tensões residuais de 

compressão induzidas pelas técnicas de jateamento produzem um significativo incremento na 

vida em fadiga do componente tratado. De maneira geral, as tensões residuais compressivas 

são benéficas, pois retardam ou impedem a abertura e o avanço dessas trincas de fadiga 

(OLIVEIRA, 2011). 

  As tensões residuais de compressão mantêm os limites entre os grãos juntos 

evitando assim a iniciação de fissuração por fadiga e diminuindo a velocidade do crescimento 

das trincas. Quanto maior for a espessura da camada de tensões residuais de compressão, 

maior será a resistência ao surgimento e propagação de trincas. Porém, a distribuição de 

tensões residuais de compressão resultante não é uniforme e está em função da profundidade 

medida a partir da superfície da peça. As tensões de tração são as responsáveis pela iniciação 

de trincas porque estas tendem a abrir os limites entre os grãos do material, criando as 

fissuras. 

Existem dois parâmetros muito importantes para o controle do processo de 

jateamento com granalhas, a intensidade Almen e a cobertura. A intensidade do shot peening 

é dada pela força do impacto da partícula na peça. Quanto mais densa ou dura a partícula, 

maior será a intensidade do jateamento e quanto maior for a velocidade da partícula, maior 

será o impacto sobre a peça. A intensidade está diretamente relacionada à energia cinética das 

partículas (ALLEVARD, 2011). 
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O controle da velocidade, que afeta de forma direta a intensidade Almen, é 

obtido por meio da regulagem, dependendo da máquina, da pressão de ar, no caso de serem 

impelidas as granalhas pneumaticamente, ou da velocidade da hélice, no caso de serem 

impelidas por força centrifuga (BARRIOS, 2007). O aumento da velocidade das granalhas 

implica no aumento da intensidade do jateamento. É necessário controlar essa velocidade a 

fim de evitar um desgaste ou quebra das granalhas, além de proporcionar resultados e efeitos 

indesejáveis nas amostras (OLIVEIRA, 2011). 

O teste Almen é o sistema industrial de medição padrão de controle da 

intensidade do processo de jateamento, como mostra o Desenho 16. Essa técnica é utilizada 

para estimar essa intensidade do processo para determinados parâmetros de operação e parte 

do princípio de que deformações iguais em chapas finas padronizadas correspondem a 

aplicações com iguais intensidades.  

Almen desenvolveu um ensaio para medida e calibração da energia de impacto 

do jateamento, utilizando corpos de prova de aço SAE 1070, chamados Tiras de Almen. No 

ensaio uma tira não jateada é presa a um bloco de aço e exposta a jateamento em apenas um 

dos lados, durante um dado intervalo de tempo. Após a retirada do corpo-de-prova, a altura do 

arco produzido na tira, pela tensão residual compressiva induzida pela deformação plástica, é 

medida em um relógio comparador de padrão de Almen. O valor da medida do arco é 

comparado com uma tabela na qual se obtém a intensidade Almen, que é uma referência 

utilizada no controle do processo e seu valor torna-se apropriado para ajustar diversos 

parâmetros obtidos. As partículas do jato devem ter tamanho uniforme que permitam o 

controle da Intensidade Almen, que determina a profundidade da camada compressiva 

(ALMEN, BLACK, 1963).  

As dimensões da lâmina são padronizadas, sendo que existem três diferentes 

espessuras que estão em função da aplicação (lâminas N, A ou C). As lâminas identificadas 

com a letra N representam as de menor intensidade, sendo as de menor espessura e, portanto, 

mais sensíveis a finos ajustes de intensidades. As outras lâminas (referenciadas com a letra A 

e C) são empregadas quando é requerida uma maior intensidade do tratamento (BARRIOS, 

2007). 
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Desenho 16: Teste Almen (ALLEVARD. 2011) 

 

A intensidade Almen é regida pelos seguintes parâmetros do processo: 

- Tamanho, granulometria e dureza da granalha 

- Rotação da turbina 

- Velocidade do jato 

- Ângulo do jato 

A cobertura é a magnitude que estima quão completa uma área, submetida ao 

jateamento, foi coberta pelas endentações criadas pelos impactos das granalhas. Na prática, 

uma medição de cobertura de 98% ou superior já é considerada como 100% e o tempo 

empregado é definido como tempo de saturação. Operações de jateamento executadas em 

tempos menores de saturação não são comuns. Isso se deve ao fato que as pequenas áreas não 

atingidas pelas endentações poderiam atuar como pontos de iniciação de falhas, de modo que 

prejudicariam as propriedades mecânicas. Por esse motivo, a cobertura é expressa em 

porcentagem e como múltiplo do tempo de exposição requerido para a saturação. 

Atualmente esta medida é realizada recobrindo-se a peça antes do jateamento 

com uma tinta líquida fluorescente que ao secar torna-se um filme elástico. Após o jateamento 

o componente é observado sob luz ultravioleta e a quantidade de tinta removida pelo 

jateamento fornece uma medida do grau de cobertura da peça expresso em porcentagem. Essa 

técnica é mais conhecida como inspeção por traços fluorescentes. A medição da cobertura de 

jateamento também pode ser feita por meio de mais 3 métodos, de acordo com a norma SAE 
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J2277: inspeção visual, inspeção por marcadores de tinta ou por réplicas (ALLEVARD, 

2011).  

Os parâmetros que afetam diretamente a cobertura são: 

- Tempo de exposição 

- Tamanho das granalhas 

- Fluxo médio de granalhas 

Em relação às granalhas, aquelas identificadas com a letra S correspondem a 

granalhas esféricas, enquanto que as identificadas com a letra G correspondem às granalhas 

com formato angular, provindas de fio de aço cortado e arredondado (BARRIOS, 2007). O 

tamanho das granalhas normalmente varia de 0,18 mm a 2,4 mm de diâmetro. As granalhas 

mais utilizadas são as de ferro fundido, que são quebradiças e possuem uma dureza que varia 

de 58 a 68 HRC, as de aço fundido com durezas entre 40 e 50 HRC e as granalhas de vidro e 

cerâmica com durezas entre 46 e 50 HRC e 58 a 63 HRC, respectivamente. Essas granalhas 

de vidro e cerâmica são normalmente utilizadas para materiais que podem ser contaminados 

pelo jateamento com granalhas de aço ou ferro fundido. As variações na dureza das granalhas 

não afetam a intensidade do jateamento, desde que sejam mais duras que o material que esteja 

recebendo o tratamento. Por outro lado, se a dureza do material a ser tratado for maior que a 

da granalha, então pode haver uma diminuição na intensidade (OLIVEIRA, 2011). 

O ângulo de impacto do processo de jateamento, por definição, é um ângulo de 

90º ou menor entre a superfície da peça e a direção da rajada. Quanto menor for esse ângulo, 

menor será a intensidade do processo e quanto menor for a distância entre o bico ejetor e a 

superfície da peça, menor será a intensidade e a cobertura obtida (TORRES, 2002). 

Os parâmetros que influenciam na eficiência do jateamento podem ser 

divididos em três classes. A primeira classe é a dos parâmetros do material que são associados 

à geometria e as propriedades mecânicas. A segunda é a dos parâmetros de fluxo associados 

às propriedades da esfera (tipo, tamanho, material, massa específica, dureza), velocidade, 

ângulo de impacto, duração e distância do jateamento ao material tratado. E a última classe é 

a dos parâmetros de contato como o coeficiente de fricção e o coeficiente de restituição, que 

dependem da razão entre a dureza do material tratado e da esfera usada (TORRES, 2002). 
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2.6.2 Determinação da tensão residual por difração de raios-X 

 

Em 1925, foi realizada a primeira medida de tensão residual por difração de 

raios-X em películas fotográficas. Os resultados gravados eletronicamente surgiram em 1953, 

por um difratômetro de raios-X, mostrando que as tensões poderiam ser medidas rapidamente 

(OLIVEIRA, 2011). O método de difração de raios-X é rápido e não destrutivo para a 

detecção de tensões residuais superficiais que se baseia na alteração das distâncias 

interplanares do material cristalino (deformação elástica dentro de um material policristalino 

para encontrar as tensões internas do mesmo) e são medidas pela posição angular dos feixes 

de raios-X difratados. Existem dois métodos para essa análise: Unidimensional e 

Bidimensional. 

  O método unidimensional é o mais simples de ser utilizado, pois a tensão é 

analisada em uma única direção, calculada por um difratômetro comum. Porém, esse método 

tem suas limitações, pois seus resultados são confiáveis apenas para monocristais (material 

apresenta homogeneidade) quando comparados a um material padrão. Na análise 

bidimensional, a tensão pode ser medida em qualquer direção. As macrotensões são 

calculadas quando a deformação elástica gera uma mudança na distância interplanar. Essa 

mudança pode ser causada também pela deformação plástica, pois quando essa deformação é 

atingida, as macrotensões internas permanecem no material. 

A tensão de um cristal pode ser definida pela variação do espaçamento 

interplanar e é medida pela posição dos picos de difração (lei de Bragg), conforme a equação:  

 

 

(equação 2) 

 

Onde: 

θ = posição do pico de difração para o espaçamento interplanar d (material sobre tensão) 

θ0 = posição correspondente para d0 (material livre de tensão) 
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Livre de tensão, o espaçamento interplanar (d0) de um material policristalino, 

para uma determinada família de planos, não varia com a orientação desses planos. 

Aplicando-se uma tensão nesse material durante a deformação elástica, o efeito é ao contrário, 

ou seja, o espaçamento interplanar varia de acordo com a direção dessa tensão. A distância 

interplanar aumentará para os planos perpendiculares à direção da tensão aplicada e diminuirá 

para os planos paralelos a essa tensão (OLIVEIRA, 2011). 

Esses planos cristalográficos podem ser lidos por meio de experimentos de 

difração de raios-X e a tensão é calculada a partir da medição da deformação em várias 

direções mais a constante elástica. Durante as medições, a amostra é irradiada com raios-X, os 

quais penetram a superfície. Os planos cristalográficos difratam alguns destes raios-X de 

acordo com a lei de Bragg, com um detector que se movimenta ao redor da amostra e registra 

a intensidade desses raios para cada posição angular. A localização dos picos possibilita ao 

usuário avaliar a tensão dentro do componente. O esquema do processo de difração de raios-X 

é ilustrado no Desenho 17. 

 

 

Desenho 17: Esquema da configuração para a medição da tensão residual por difração dos raios-X 

(WHITERS; BHADESHIA, 2001) 

 

Utilizando esse método, pode-se calcular a tensão residual por meio da 

determinação de duas componentes de deformação εΦψ1 e εΦψ2  nas direções determinadas 

pelos ângulos Φ e ψ (inclinação do plano de difração e o plano da amostra) de um sistema de 

coordenadas esféricas. Definindo a relação entre o plano da tensão e a distorção da superfície 

da amostra, calcula-se a relação da tensão para um dado grau de inclinação da superfície da 

amostra (OLIVEIRA, 2011). No Desenho 18 toma-se um ponto qualquer na superfície da 
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amostra como foco na medição, e define-se σ1, σ2 e σ3 como as tensões principais e ε1, ε2 e ε3  

como deformações principais (RIGA KU, 2006).  

 

 

Desenho 18: Direções da tensão e deformações principais (RIGAKU, 2006). 

 

A equação a seguir mostra a teoria da elasticidade para o estado biaxial de 

tensões para determinação da diferença entre as duas componentes de deformação. 

(equação 3) 

Onde: 

εΦψ2 - εΦψ1 = diferença entre as duas componentes da deformação 

E (módulo de elasticidade) e ν (Poisson) = constantes elásticas do material 

ψ e Φ = ângulos polares e azimutais 

σΦ = componente média da tensão 

A componente σΦ pode ser descrita como: 
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(equação 4) 

A deformação εΦψ pode ser descrita pela equação a seguir, utilizando a Lei de 

Bragg. 

(equação 5) 

Onde: 

dΦψ, d0, θΦψ e θ0 = distâncias interplanares e ângulos de difração para materiais com e sem 

tensão respectivamente. 

A equação a seguir mostra o cálculo final do componente de tensão σΦ na 

direção escolhida. 

(equação 6) 

Como E, ν e θ formam uma constante, k, pode-se considerar a seguinte 

equação. 

(equação 7) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste estudo foi utilizado o aço SAE 9254 para a fabricação de molas de 

suspensão. As molas de suspensão geralmente passam por tratamentos térmicos com o 

objetivo de se obter propriedades conjugadas de resistência mecânica e tenacidade. Existem 

dois processos típicos para fabricação de molas de suspensão: enrolamento a quente e 

enrolamento a frio. O material utilizado neste trabalho foi recebido em forma de barras 

trefiladas e fio máquina sem tratamento térmico, antes do envio para a fabricação das molas. 

Na fabricação das molas, os processos empregados foram a quente, passando pelo tratamento 

térmico de têmpera e revenimento, e a frio, temperado por indução. 

 

3.1 PROCESSOS DE OBTENÇÃO 

 

A partir do fio máquina proveniente de uma usina siderúrgica, iniciou-se o 

processo de fabricação das molas. Para o processo a quente foram enviadas barras trefiladas 

de 12,07 mm (tolerância de +0,07 mm) em feixes de 1 t e para o processo a frio foram 

enviados rolos de fio máquina de bitolas de 12,70 mm de 2 t cada. 

 

3.1.1 Processo de fabricação a quente 

 

No processo de enrolamento a quente, a matéria-prima é a barra trefilada. 

Antes do processo, o fio-máquina foi trefilado em forma de barras que foram cortadas de 

acordo com o comprimento desejado, 2.500 mm. As barras foram, então, austenitizadas a uma 

temperatura de 880ºC até a homogeneização da temperatura. Depois da austenitização, as 

barras foram enroladas a quente, como mostra a Fotografia 1, e resfriadas bruscamente em 

óleo. Após este processo, as molas foram levadas a outro forno para serem revenidas, a uma 

temperatura de 400ºC, para redução da dureza e alívio de tensões. Este processo tem o tempo 

e temperatura controlados de acordo com as propriedades requeridas para determinado tipo de 

aplicação da mola. 
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Fotografia 1: Equipamento de enrolamento a quente (ALLEVARD, 2011). 

 

A próxima etapa é mais conhecida como “presetting”, onde foi medida a carga 

e a altura das molas para verificar se estão dentro das especificações. Todas as molas 

passaram pelo processo de magnaflux, método de inspeção por partículas magnéticas, 

utilizado para detecção de defeitos superficiais de cada mola, antes do processo de jateamento 

com granalhas. O processo de jateamento visou o aumento das tensões residuais de 

compressão da mola, visando a melhoria da resistência a fadiga e diminuindo a probabilidade 

de propagação de trincas no material. A granalha utilizada no processo de jateamento foi tipo 

“cut wire” de bitolas de 0,4 e 0,8 mm e dureza de 610 a 670 HV. A composição química da 

granalha utilizada está descrita no Quadro 4. A intensidade da granalha foi medida por meio 

do teste Almen em uma tira tipo A, sendo obtido o valor mínimo de 0,40 mm (curvatura ou 

deformação da chapa). O processo de jateamento teve um tempo de exposição de 6 a 9 

segundos e a cobertura foi de 99,9%. A pintura e identificação foram as últimas etapas do 

processo, como mostrado na Fotografia 2. 

 

Quadro 4: Composição química da granalha utilizada no processo de jateamento 

 

 

Elemento %

C 0,55 - 0,85

Mn 0,30 - 1,00

Si 0,35 máx.

S 0,04 máx.

P 0,04 máx.
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Fotografia 2: Etapas finais do processo de fabricação a quente das molas helicoidais (ALLEVARD, 

2011). 

 

O fluxograma de fabricação das molas de suspensão pelo processo de 

enrolamento a quente é ilustrado no Fluxograma 2. Para as análises do trabalho, foram 

recebidas 4 molas helicoidais de bitolas 12,07 mm (com tolerância de +0,07), tratadas 

termicamente por têmpera e revenimento nas condições acima, 2 com o processo de 

jateamento e 2 sem. 
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Fluxograma 2: Processo completo de fabricação das molas de suspensão pelo processo de enrolamento 

a quente (Fonte: ARCELORMITTAL). 

 

3.1.2 Processo de fabricação a frio 

 

No processo de enrolamento a frio, primeiramente o fio-máquina de 12,70 mm 

passou por um processo de decapagem mecânica e por uma inspeção por corrente parasita, 

mais conhecida como “defectomat”, antes de ser trefilado. Essa técnica de inspeção baseia-se 

fundamentalmente na Lei de Indução de Faraday, onde o campo magnético, gerado por uma 

bobina, quando alimentada por uma corrente elétrica alternada, induz na peça a ser ensaiada 

correntes elétricas, também denominadas correntes parasitas. Estas correntes elétricas, por sua 

vez, afetam a impedância da bobina que as gerou. Assim, quaisquer variações no fluxo das 

correntes parasitas geradas na peça ensaiada implicarão em variações da impedância da 

bobina, sendo possível detectar as descontinuidades existentes na peça. 

Após esta etapa, o arame passou através de uma bobina de indução, conforme 

ilustrado no Desenho 19, onde foi aquecido até a temperatura requerida em poucos segundos, 

na faixa de 950ºC. O arame foi, então, temperado por meio de um resfriamento rápido e 
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uniforme. Após ser revenido a uma temperatura de 470ºC, também por meio de uma bobina 

de indução e resfriado novamente, o arame recebeu uma camada protetora superficial. O 

arame então passou novamente pela técnica de inspeção por corrente parasita para verificação 

de defeitos superficiais transversais antes de ser enrolado para as próximas etapas do 

processo. O arame, já temperado e revenido, entrou em uma máquina para enrolamento da 

mola à temperatura ambiente nos tamanhos solicitados, sendo submetido posteriormente a um 

tratamento para alívio de tensões a uma temperatura de 180ºC. 

 

   

Desenho 19: Bobina de indução para tratamento térmico de aço para mola de suspensão enrolada a frio 

(CANAAN, 2007). 

 

As etapas seguintes foram as de “presetting” e jateamento com granalhas 

(esferas arredondadas de alta dureza) com o mesmo objetivo do jateamento do processo a 

quente, além de ajudar a remover as impurezas da superfície e aumentar a resistência do 

arame. A granalha utilizada no processo de jateamento foi de bitolas de 0,6 e 0,8mm e a 

intensidade, também medida através do teste Almen por uma tira tipo A, foi de no mínimo 

0,25 mm e máximo 0,40 mm. O processo de jateamento teve um tempo de exposição de no 

mínimo 10 segundos. As molas ainda passaram por um tratamento de fosfato (pré-tratamento 

químico) para evitar a corrosão, prolongar a vida útil do aço e facilitar a aderência da pintura, 

que é a próxima etapa do processo. Essa pintura foi feita a pó em uma temperatura de 200ºC e 

após a secagem, as peças foram identificadas. O fluxograma de fabricação das molas de 

suspensão pelo processo de enrolamento a frio é ilustrado no Fluxograma 3. 
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Fluxograma 3: Processo completo de fabricação das molas de suspensão pelo processo de enrolamento 

a frio (Fonte: ARCELORMITTAL). 

 

Para as análises do trabalho, foram recebidas, assim como no processo a 

quente, 4 molas helicoidais de bitolas 12,07 mm (com tolerância de +0,07) tratadas 

termicamente por indução, 2 com o processo de jateamento e 2 sem. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 

 

A caracterização microestrutural, descrita a seguir, abrangerá as técnicas de 

microscopia óptica, determinação da tensão residual por difração de raios-X e observação das 

superfícies de fratura por microscopia eletrônica de varredura. 

 

3.2.1 Microscopia Óptica 

 

Visando identificar a microestrutura dos aços tratados termicamente, foram 

preparadas amostras para análise metalográfica a partir das molas recebidas processadas a 

quente e a frio e da matéria-prima, barra trefilada, antes dos tratamentos. Da barra trefilada e 
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de cada mola passada pelos 2 processos a quente e a frio foi extraída uma pequena amostra de 

10 mm de comprimento. O corte da barra trefilada foi realizado em um equipamento “cut-off” 

da Panambra, conforme Fotografia 3. Para a execução de um corte relativamente preciso, 

utilizou-se um disco abrasivo de carbeto de silício e refrigeração em óleo solúvel a fim de não 

provocar alterações microestruturais provocadas pelo aquecimento da amostra. As amostras 

das molas foram cortadas com uma serra manual, visto que as molas apresentam um tamanho 

relativamente maior que a barra. 

 

 

Fotografia 3: Cortadeira metalográfica “cut-off” (Laboratório de Metalografia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie) 

 

Após o corte, as amostras foram embutidas a quente com baquelite numa 

embutidora da Panambra, mostrada na Fotografia 4(A). A seguir as amostras foram 

submetidas a lixamento manual, utilizando sequencialmente as lixas 240, 320, 400 e 600 

mesh. Na passagem de uma lixa para outra as amostras foram posicionada 

perpendicularmente em relação aos riscos anteriores. O polimento foi realizado em duas 

politrizes automáticas da Panambra, Fotografia 4(B). Na primeira politriz foi utilizado como 

abrasivo pasta de diamante de 1 µm e, posteriormente, na segunda politriz foi utilizado sílica 

coloidal para polimento final. 
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                       (A)                                                (B) 

Fotografia 4: (A) Embutidora metalográfica e (B) Politriz metalográfica automática (Laboratório de 

Metalografia da Universidade Presbiteriana Mackenzie). 

 

Após o polimento da amostra, a microestrutura foi revelada utilizando-se Nital 

2%. Posteriormente, as amostras foram lavadas em água e secas com o auxílio de álcool e jato 

de ar quente. As amostras atacadas foram então observadas num microscópio Olympus BX60 

acoplado com um sistema de captura e análise de imagens, onde foram observadas diversas 

regiões em aumentos diferentes. 

 

3.2.2 Difração de raios-X 

 

Para a análise da tensão residual das molas nos 2 processos de produção, a 

quente e a frio, foi utilizada a técnica de difração de raios- X no equipamento Rigaku Demax, 

do laboratório do IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Para o experimento 

foram cortadas amostras de 20 mm das molas recebidas fabricadas pelos 2 processos. O corte 

foi feito com serra manual nas molas com e sem jateamento para posteriores comparações. Na 

análise da tensão residual foram obtidos os perfis de tensão em função da espessura a partir da 

superfície da mola. 

Primeiramente, foram analisadas as amostras do processo a frio. As duas 

amostras com e sem jateamento passaram por um processo de limpeza para a remoção do óleo 
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e impurezas da superfície. Antes de colocá-las no equipamento foi ajustado no computador as 

medidas do plano (211) para aço. Para a amostra sem jateamento foram estabelecidos alguns 

parâmetros como módulo de elasticidade igual a 210.000 MPa e razão de Poisson igual a 

0,29. Para ambas as amostras (com e sem jateamento) foram realizadas medidas na parte 

côncava, convexa e neutra (lateral). Para a amostra jateada na parte convexa foram feitos 10 

ataques químicos com 50% de ácido nítrico + 50% de água destilada e após cada ataque 

foram medidas as camadas removidas. O mesmo procedimento foi realizado para as amostras 

com e sem jateamento do processo de produção das molas a quente. 

 

3.3 ENSAIO DE FADIGA 

 

As investigações das propriedades mecânicas em fadiga foram feitas para as 

molas processadas a quente e a frio. Na primeira fase do trabalho foram ensaiadas 7 molas, 4 

fabricadas pelo processo a quente (2 jateadas e 2 não) e 3 fabricadas pelo processo a frio (2 

jateadas e 1 não). Como serão mostrados a seguir, na primeira fase do trabalho os ensaios de 

fadiga foram feitos de acordo com a especificação de cada fabricante. Em outras palavras, os 

ensaios de fadiga das molas processadas a quente foram executadas com procedimento e 

especificação diferente das molas processadas a frio. Diante disto, foi executado, numa 

segunda fase, o mesmo ensaio de fadiga para as molas processadas a quente e a frio a fim de 

comparar os resultados. 

 

3.3.1 Ensaio de Fadiga – Processo de fabricação das molas a quente 

 

Os ensaios das molas fabricadas pelo processo a quente foram executados na 

empresa Allevard do Brasil em uma máquina IABG Nº AF 0034. Foram ensaiadas 4 molas, 2 

com jateamento e 2 sem, como mostrado nas Fotografias 5 e 6, respectivamente. A máquina 

foi preparada conforme instrução de trabalho especificada pelo cliente, com 1,5 Hz de 

frequência e com possibilidade de execução de 4 testes simultaneamente. Para a execução do 

ensaio foi especificada a carga mínima de 3500 N, carga máxima de 3720 N e altura de carga 

de 190,7 mm. A altura mínima de ensaio foi de 126,2 mm e máxima de 255,5 mm e a altura 
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livre foi de aproximadamente 382,1 mm. O número de ciclos mínimo especificado no ensaio 

realizado foi de 150.000 ciclos com uma perda máxima de carga de 3%. 

 

 

Fotografia 5: Máquina IABG executando o ensaio de fadiga nas molas com jateamento (ALLEVARD, 

2011) 

 

 

Fotografia 6: Máquina IABG executando o ensaio de fadiga nas molas sem jateamento (ALLEVARD, 

2011) 
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3.3.2 Ensaio de Fadiga – Processo de fabricação das molas a frio 

 

Já os ensaios das molas fabricadas pelo processo a frio foram realizados no 

laboratório da empresa Mubea do Brasil, onde foram ensaiadas 2 molas com jateamento e 1 

sem. A máquina de ensaio dinâmica foi preparada com 5 Hz de frequência e a carga mínima e 

máxima especificada foi de 2907 – 3057 N, respectivamente. A altura mínima de ensaio foi de 

114,5 mm e máxima de 285,0 mm e a altura livre foi de aproximadamente 342,0 mm. No 

ensaio das molas processadas a frio, o número de ciclos especificado foi de 1.000.000 ciclos 

com uma perda de carga de 0,63%. 

 

3.3.3 Ensaio de Fadiga – Procedimento único de ensaio 

 

Para uma melhor comparação dos dados de fadiga foi realizado, em um mesmo 

procedimento, ensaios para comparação das duas molas jateadas: uma processada a quente e 

outra processada a frio. Para a execução do ensaio foi especificada uma carga de 3000 N e as 

alturas antes da ciclagem das molas processada a quente e a frio foram de 192 mm e 222 mm, 

respectivamente. Durante o ensaio foi medido o curso de fadiga das molas. Para a mola 

processada a quente o máximo foi de 285 mm e o mínimo de 114 mm. Já para a mola 

processada a frio o curso máximo foi de 255 mm e o mínimo de 126 mm. O número de ciclos 

máximo especificado nesse ensaio foi de 1.000.000 de ciclos. 

 

3.4 ENSAIO DE DUREZA 

 

As investigações das propriedades mecânicas em dureza foram analisadas em 3 

condições: na matéria-prima como recebida (sem tratamento), na mola processada a quente e 

na mola processada a frio. Os ensaios foram realizados no laboratório de caracterização de 

materiais do Instituto Presbiteriano Mackenzie, no durômetro Wolpert, mostrado na 

Fotografia 7. Esse equipamento possui um penetrador cônico de diamante e foi determinada a 

medida de dureza Rockwell C. A força aplicada no ensaio foi de 150 kgf e foram feitas 5 

indentações (pontos na superfície) por amostra. 
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Fotografia 7: Durômetro Wolpert (Laboratório de caracterização dos materiais do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie). 

 

3.5 ANÁLISES DAS SUPERFÍCIES DE FRATURA 

   

  As superfícies de fratura foram primeiramente analisadas em um microscópio 

estereoscópio visando observar aspectos macroscópicos da fratura. 

Posteriormente, as superfícies de fratura das molas ensaiadas em fadiga foram 

observadas por microscopia eletrônica de varredura num microscópio da Jeol, modelo JSM -

6510, Fotografia 8. A região da fratura das molas foi cortada em serra manual num 

comprimento de 20 mm da região onde ocorreram as fraturas tanto a quente quanto a frio das 

molas não jateadas, pois as jateadas não romperam, como será mostrado no capítulo 

Resultados e Discussão. Após esse procedimento, as amostras foram fixadas no porta-amostra 

na câmara do microscópio. Fechada a câmara, a bomba de vácuo foi acionada e foi verificado 

se não estava ocorrendo vazamento de ar para dentro da câmara através da porta do 

microscópio. Com o software pronto para ser operado, foi inicializada as análises das diversas 

regiões onde ocorreu a fratura por meio da captura das imagens. Primeiramente, foi feito esse 

procedimento para a amostra do processo de produção das molas a quente e, terminada a 

análise, foi feito o mesmo procedimento para a amostra do processo de produção das molas a 

frio. 

 



 

 

76 

 

Fotografia 8: Microscópio Eletrônico de Varredura JEOL (Laboratório de caracterização dos materiais 

do Instituto Presbiteriano Mackenzie). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para os dois processos de fabricação das molas foram analisadas as 

microestruturas por microscopia ótica. Na Micrografia 1 pode-se observar a microestrutura 

típica da amostra no aço SAE 9254 como recebida (amostra da barra trefilada e fio máquina), 

sem tratamento térmico, formada por perlita grosseira e ferrita. Na Micrografia 2 é mostrado 

um detalhe da micrografia 1 em maior aumento. 

 

 

Micrografia 1: Microestrutura da amostra como recebida 

 

 

Micrografia 2: Detalhe da Micrografia 1 em maior aumento 
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As Micrografias 3 e 4 são das amostras das molas processadas a quente. Pode-

se observar que são microestruturas típicas de tratamento térmico de têmpera e revenimento. 

Devido à aplicação do processo de austenitização a 820°C, a dissolução parcial de carbono e 

de carbonetos foi em uma condição homogênea, resultando em uma martensita fina com 

carbonetos uniformemente distribuídos. 

 

 

Micrografia 3: Microestrutura da amostra processada a quente, temperada e revenida. 

 

 

Micrografia 4: Detalhe da Micrografia 3 em maior aumento. 
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A Micrografia 5 representa a mola temperada por indução em temperaturas que 

se aproximam de 950ºC. Nesta micrografia é possível notar que mesmo com as altas taxas de 

aquecimento decorrente do processo de têmpera por indução, a microestrutura é tão 

homogênea quanto à submetida ao processo de têmpera convencional. As observações das 

Micrografias 4 e 5 não permitiram notar diferenças significativas entre as amostras 

processadas a quente e submetidas à têmpera por indução e as amostras processadas a frio e 

temperadas por indução. 

 

 

Micrografia 5: Microestrutura da amostra processada a frio e temperada por indução 

 

As Micrografias 6 e 7 mostram um detalhe da superfície das amostras 

processadas a frio, temperadas por indução, sem e com jateamento, respectivamente. Nota-se 

que a superfície do material com jateamento (Micrografia 7) apresenta irregularidades 

decorrentes do processo de jateamento de esferas. A análise por microscopia óptica deve ser 

complementada pelas medidas de tensão residual por difração de raios-X. A variação entre os 

valores da tensão residual a partir da superfície das molas, determinada por difração de raios-

X, entre as amostras processadas a quente e a frio e com e sem jateamento será apresentada a 

seguir. 
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Micrografia 6: Detalhe da microestrutura da superfície da amostra temperada por indução sem 

jateamento. 

 

 

Micrografia 7: Detalhe da microestrutura da superfície da amostra temperada por indução com 

jateamento. 

 

Os resultados de dureza de amostras do aço SAE 9254 sem tratamento térmico 

e das molas processadas a quente e submetidas a têmpera e revenimento convencional e das 

molas processadas a frio e temperadas e revenidas por indução são mostrados no Quadro 5. 

Nota-se que os valores de dureza obtidos estão condizentes com os tratamentos térmicos a que 

foram submetidos. O valor de dureza levemente superior da mola processada a frio e 
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temperada e revenida por indução em relação à processada a quente e temperada e revenida de 

maneira convencional não parece ser significante. 

 

Quadro 5: Resultados de dureza Rockwell C de amostras do aço SAE 9254 nas diversas condições 

de processamento e de tratamento térmico investigadas. 

  Matéria-prima Mola processada a quente Mola processada a frio 

  Sem tratamento Têmpera convencional Têmpera por indução 

1) 34 52 52 

2) 32 51 54 

3) 34 52 55 

4) 34 52 54 

5) 30 52 53 

Médias 32,8 51,8 53,6 

Unidade: Rockwell C (HRC) 

  

Para os ensaios de fadiga executados pelo próprio fabricante, nas condições 

especificadas para as molas processadas a quente, foram obtidos os resultados apresentados 

no Quadro 6. Para os ensaios de fadiga executados pelo próprio fabricante, nas condições 

especificadas para as molas processadas a frio, foram obtidos os resultados apresentados no 

Quadro 7. As molas jateadas, tanto as processadas a quente quanto às processadas a frio, 

atingiram os respectivos valores especificados pelo fabricante sem romper. A especificação 

para as molas processadas a quente é de 450.000 ciclos enquanto que para as molas 

processadas a frio é 1.000.000 de ciclos. Como o fabricante das molas processadas a quente 

interrompe o ensaio quando atinge os 450.000 ciclos, não foi possível avaliar se estas molas 

atingiriam os 1.000.000 de ciclos como as molas processadas a frio. Vale ressaltar que as 

condições de carregamento no ensaio de fadiga são mais rígidas no fabricante de molas 

processadas a quente. 

O ensaio de fadiga de uma das molas processadas a frio, temperada e revenida 

por indução e sem jateamento apresentou problemas operacionais. Portanto, nesta condição só 

pode ser obtido o resultado de ensaio de fadiga em uma mola. Com relação as molas sem 

jateamento, houve uma queda acentuada no número de ciclos até romper para ambos os 

processos. Novamente fica difícil qualquer comparação mais circunstanciada devido às 

diferentes condições de ensaio e de especificação dos dois processos de fabricação. 

Entretanto, pode-se afirmar que as molas fabricadas pelos dois processos e jateadas atenderam 
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a especificação dos respectivos fabricantes. As observações das superfícies de fratura por 

microscopia óptica (estereoscópica) e por eletrônica de varredura permitirão uma melhor 

análise do mecanismo de fadiga das molas sem jateamento. 

 

Quadro 6: Resultados dos ensaios de fadiga das molas processadas a quente e submetidas a têmpera e 

revenimento convencional. 

Processo de fabricação das molas a quente Nº de ciclos Ruptura 

Molas com jateamento 
Amostra 1 450.000 Não 

Amostra 2 450.000 Não 

Molas sem jateamento 
Amostra 3 119.440 Sim 

Amostra 4 175.700 Sim 

 

Quadro 7: Resultados dos ensaios de fadiga das molas processadas a frio temperadas e revenidas por 

indução. 

Processo de fabricação das molas a frio Nº de ciclos Ruptura 

Molas com jateamento 
Amostra 1 1.000.000 Não 

Amostra 2 1.000.000 Não 

Molas sem jateamento Amostra 3 195.000 Sim 

 

Como foi dito anteriormente, foram executados ensaios de fadiga “unificados”, 

por um laboratório independente. As duas molas ultrapassaram a ciclagem máxima 

especificada (1.000.000) sem romper, o que se pode afirmar novamente que atendem a 

especificação dos respectivos fabricantes. Nestes ensaios foram também medidas as alturas 

após a ciclagem. Para a mola processada a quente a altura foi de 191 mm e para a mola 

processada a frio a altura foi de 220 mm, ou seja, após o ensaio a diferença entre a altura 

inicial e final de ambas as molas foi mínima, caracterizando uma aprovação das molas de 

ambos os processos. Como não houve ruptura das molas e como os resultados foram 

similares, não é possível verificar a superioridade de uma mola em relação à outra. Os ensaios 

de fadiga “unificados” não foram executados nas molas sem jateamento. Pelos resultados de 

ensaios de fadiga é possível observar o aumento significativo das propriedades em fadiga das 

molas submetidas a jateamento em relação às amostras sem jateamento. Isto foi observado 

para ambos os processos. 
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Os resultados das medidas de tensão residual por difração de raios-X nas molas 

processadas a quente e a frio, com e sem jateamento (shot peening) são apresentados nos 

Quadros 8 e 9. No Quadro 8 são apresentadas as medidas de tensão residual feitas nas 

superfícies côncavas, convexas e neutras (laterais) das molas. Devido a problemas 

operacionais não foi possível determinar a tensão residual na posição neutra da amostra da 

mola processada a frio com jateamento. As medidas de tensão residual na superfície das 

molas processadas a quente e a frio, com e sem jateamento, apresentaram compressão, com 

exceção da posição neutra da mola processada a quente sem jateamento mostrou uma leve 

tração e a mola processada a frio na posição convexa que apresentou tração elevada. Os 

valores de tensão residual na superfície das molas jateadas, para ambos os processos de 

fabricação, apresentaram compressão elevada. Como as molas processada a quente foram 

austenitizadas, enroladas a quente, temperadas e revenidas (alívio de tensões), os valores da 

tensão residual nas amostras sem jateamento foram muito inferiores aos valores das amostras 

processadas a frio, pois o enrolamento (deformação a frio) ocorreu após a têmpera por 

indução. Como foi observado, na mola processada a frio sem jateamento apresentou elevada 

tração na superfície convexa não jateada. 

 

Quadro 8: Medidas de tensão residual por difração de raios-X nas molas processadas a quente e a frio. 

Parte da 
Amostra 

Processo de fabricação a quente Processo de fabricação a frio 

Tensão (MPa) Tensão (MPa) 
Sem Jateam. Com Jateam. Sem Jateam. Com Jateam. 

Côncava -36,0 -462 -451 -515 

Convexa - 35,5 Quadro 9 +374 Quadro 9 

Neutra (lateral) + 40,5 -436 -112 * 
(*) Não foi possível a medição nesta posição. 

 

No Quadro 9 são apresentados o perfil de tensão residual a partir da superfície 

das molas processada a frio e a quente. Os Gráficos 5 e 6 mostram as curvas da tensão 

residual em função da profundidade a partir da superfície das molas fabricadas pelos dois 

processos. Nota-se destas curvas e do Quadro 9 que os valores de tensão residual de 

compressão a partir da superfície aumentam até uma determinada profundidade e a partir 

desta posição diminuem continuamente até o final da espessura de medida de 

aproximadamente 400 µm. No Quadro 9 pode-se também notar que no processo de fabricação 

das molas a quente, a tensão máxima foi de -731 MPa a uma profundidade de ataque de 99 
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µm chegando a -32 no último ataque com profundidade de 423 µm. A tensão máxima no 

processo a frio foi de -840 MPa a uma profundidade de 158 µm se mantendo a -426 MPa no 

última profundidade medida, ou seja, a tensão de compressão manteve-se mais alta no 

processo de fabricação a frio. Este fato pode ser relevante na comparação dos dois processos 

de fabricação das molas. 

 

Quadro 9: Perfil das medidas de tensão residual por difração de raios-X a partir da superfície das 

molas processadas a quente e a frio. 

Processo de fabricação a quente Processo de fabricação a frio 

Profundidade de Ataque 
(µm) 

Tensão 
(MPa) 

Profundidade de Ataque 
(µm) 

Tensão 
(MPa) 

0 -492 0 -541 

82 -683 52 -680 

99 -731 86 -752 

130 -695 128 -831 

157 -594 158 -840 

186 -518 183 -793 

234 -231 228 -777 

251 -199 253 -657 

308 -101 310 -501 

358 -61 358 -477 

423 -32 413 -426 
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Gráfico 5: Tensão residual em função da profundidade da mola processada a quente a partir da 

superfície 
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Gráfico 6: Tensão residual em função da profundidade da mola processada a frio a partir da superfície 

 

As análises das superfícies de fratura no microscópio estereoscópico e por 

microscopia eletrônica de varredura das molas processadas a quente e a frio sem jateamento 

(foram as únicas que romperam) são apresentadas a seguir. Para o processo a quente, o exame 

das Fratografias 1 a 3 mostram que a região de propagação por fadiga torcional ocorreu a 

partir do diâmetro interno, obedecendo a maior solicitação mecânica em termos de tensão 

nesse componente. A seta vermelha aponta para a região da fratura com mecanismo de 

propagação por fadiga torcional. 

A Fratografia 4 corresponde a região indicada pela seta vermelha vista com 

maior ampliação. Percebe-se nesta fratografia um mecanismo de propagação com “estrias de 

fadiga” influenciadas pela elevada dureza e complexa distribuição de cristalitos associados a 

um elevado nível de tensões internas. A Fratografia 5 corresponde a observações com maior 

ampliação na região apontada pela seta azul na Fratografia 1. O exame dessa superfície de 

fratura apresenta microcavidades de cisalhamento (tear dimples), típicos de fratura por torção 

dúctil, cuja trajetória macroscópica perpendicular ao eixo da mola corrobora tal afirmação. 

Do exposto, pode-se inferir que a trinca teve seu início pelo processo de fadiga 

torcional, com propagação macroscópica típica, apresentando sinais de estrias com elevada 

deformação plástica em função do tipo de solicitação que acentua as tensões de cisalhamento. 

Esta região da fratura corresponde ao estágio II de fadiga. A região de estágio I do processo 

de fadiga é de difícil identificação, o que é típico para o caso de aços com dureza superior a 

50 HRC. O estágio III corresponde ao final da propagação da trinca neste caso ocorreu pelo 
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mecanismo de fratura torcional dúctil, perpendicular ao eixo e com uma separação final que 

pode ser vista na seta laranja, da Fratografia 1, cujo mecanismo é mostrado nas Fratografias 6 

e 7. 

 

 

Fratografia 1: Superfície de fratura, observada no microscópio estereoscópico, da mola processada a 

quente 

 

 

Fratografia 2: Detalhe da superfície de fratura, observada no microscópio estereoscópico, da mola 

processada a quente 
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Fratografia 3: : Superfície de fratura, observada microscopia eletrônica de varredura, da região 

indicada pela seta vermelha da Fratografia 1 da mola processada a quente 

 

 

Fractografia 4: Detalhe da superfície de fratura, observada microscopia eletrônica de varredura, da 

região indicada pela seta azul da Fratografia 1 da mola processada a quente 
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Fractografia 5: Detalhe da superfície de fratura, observada microscopia eletrônica de varredura, da 

região indicada pela seta azul da Fratografia 1 da mola processada a quente 

 

 

Fractografia 6: Superfície de fratura, observada microscopia eletrônica de varredura, da região 

indicada pela seta laranja da Fratografia 1 da mola processada a quente 
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Fractografia 7: Detalhe da superfície de fratura, observada microscopia eletrônica de varredura, da 

região indicada pela seta laranja da Fratografia 1 da mola processada a quente 

 

Nas Fratografias de 8 a 12 são apresentadas as superfícies de fratura das molas 

processadas a frio sem jateamento. Para o processo de fabricação a frio, pode-se observar na 

Fratografia 8 a região de início da propagação por fadiga torcional (seta vermelha das 

Fratografias 8 e 9). Porém, menos acentuada em comparação ao processo de produção das 

molas a quente. A amostra do processo a frio apresentou uma trinca menor, ou seja, 

multiplicador de tensões menor e comportamento de menor tenacidade se comparada a mola a 

quente, pois na última a propagação de trinca no estágio II (seta vermelha da Fratografia 8) foi 

maior com uma tensão nominal maior. Desse modo, pode-se inferir que a martensita encruada 

se apresentou menos tenaz se comparada a martensita sem encruamento (processo a quente). 

O estágio II apresentou sinais de “estrias” (Fratografia 10 e 11) associados a intenso 

cisalhamento proveniente do tipo de solicitação. O final do estágio III (seta laranja da 

Fratografia 8) é representado na Fratografia 12 e 13. Na Fratografia 12 observa-se a presença 

de uma região com cisalhamento, possivelmente por força cortante, com um valor já reduzido 

em função da deformação do alívio da carga na mola pela deformação da espira em fratura 
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final. Na Fratografia 13 fica evidente a presença de microcavidades adjacentes à região de 

cisalhamento (Fratografia 12). 

 

 

Fratografia 8: Superfície de fratura, observada no microscópio estereoscópico, da mola processada a 

frio 

 

 

Fratografia 9: Detalhe da superfície de fratura, observada no microscópio estereoscópico, da mola 

processada a frio 
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Fratografia 10: Superfície de fratura, observada microscopia eletrônica de varredura, da mola 

processada a frio, evidenciando a região de início da propagação por fadiga torcional 

 

 

Fratografia 11: Detalhe da superfície de fratura, observada microscopia eletrônica de varredura, da 

região indicada pela seta vermelha da Fratografia 8 da mola processada a frio 
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Fratografia 12: Superfície de fratura, observada microscopia eletrônica de varredura, da região 

indicada pela seta laranja da Fratografia 8 da mola processada a frio 

 

 

Fratografia 13: Detalhe da superfície de fratura, observada microscopia eletrônica de varredura, da 

região indicada pela seta laranja da Fratografia 8 da mola processada a frio
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5 CONCLUSÕES 

 

A comparação entre as molas de suspensão de aço SAE 9254 fabricadas pelo 

processo a quente e submetidas a têmpera e revenimento convencional e as obtidas pelo 

processo a frio e temperadas e revenidas por indução permitiu obter as seguintes conclusões: 

• Os valores de dureza das molas nas diversas condições investigadas estão compatíveis 

com o tratamento térmico e com a microestrutura presente em cada condição. 

• A microestrutura das molas temperadas mostrou a presença da martensita revenida e 

carbonetos. Em ambos os processos de fabricação das molas não foi possível detectar 

diferenças significativas por microscopia óptica entre as molas temperadas e revenidas 

por indução e as submetidas a têmpera e revenimento convencional. 

• O jateamento das molas induziu a uma tensão residual compressiva que aumentou 

consideravelmente a resistência à fadiga do aço SAE 9254. 

• Em ambos os processos de fabricação, as molas jateadas foram aprovadas segundo as 

especificações de ensaios de fadiga de cada fabricante. 

• A utilização de um mesmo procedimento de ensaio de fadiga para as molas fabricadas 

pelos processos à quente e à frio e jateadas não permitiu averiguar qual é o processo 

de fabricação das molas que apresenta as melhores propriedades em fadiga. 

• O perfil de tensão residual a partir da superfície das molas jateadas apresentou um pico 

nos valores de tensão de compressão para ambos os processos de fabricação. A tensão 

residual máxima na mola processada a frio e jateada foi superior à da mola processada 

a quente e manteve valores bem mais elevados ao longo da espessura da mola a partir 

da superfície. 

• As trincas por fadiga das molas fabricadas por ambos os processos sem jateamento 

tiveram seu início pelo processo de fadiga torcional, com propagação macroscópica 

típica, apresentando sinais de estrias com elevada deformação plástica em função do 

tipo de solicitação que acentua as tensões de cisalhamento. 
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