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RESUMO 

 

 

ALVES, W. M. Estudo comparativo entre o aço SAE 1566 e o aço SAE 15B36 
aplicados na produção de lâminas utilizadas na agricultura. 78p. Dissertação 
(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2020. 
 

 

Nesse trabalho foi realizado estudo comparativo entre o aço SAE 1566 (alto teor de 

carbono) e o aço SAE 15B36 (aço ao boro com médio teor de carbono) aplicados na 

produção de lâminas para corte de cana, avaliando-se a possibilidade de substituição 

do aço SAE 1566 pelo aço SAE 15B36. Os aços foram produzidos na forma de tarugos 

e foram laminados à quente até a obtenção do perfil da lâmina. Lâminas com o aço 

SAE 1566 foram submetidas ao tratamento térmico de têmpera seguido de revenido 

nas temperaturas de 300ºC, 350ºC, 400ºC, 450ºC e 500ºC. Lâminas com o aço SAE 

15B36 foram produzidas em duas condições: sem revenido após o tratamento térmico 

de têmpera, e com revenido à 200ºC após o tratamento térmico de têmpera. Foram 

realizados ensaios comparativos de dureza, tração, tenacidade ao impacto, 

resistência ao desgaste, análise metalográfica, microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e teste de campo. A melhor temperatura para revenido do aço SAE 1566 foi 

450°C, considerando os resultados de tenacidade e dureza obtidos. O aço SAE 15B36 

somente temperado, sem revenido, apresentou maior tenacidade, maior dureza e 

resistência ao desgaste que o aço SAE 1566 revenido à 450°C, além de melhor 

desempenho no teste de campo. Os resultados mostram que é possível substituir o 

aço SAE 1566 temperado e revenido pelo aço SAE 15B36 somente temperado, 

eliminando o revenido no processo de produção das lâminas. 

 

 

Palavras-chave: Aço ao boro, Tratamento Térmico, Desgaste, Tenacidade.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 

ALVES, W. M. Comparative study between SAE 1566 steel and SAE 15B36 steel 
applied in the production of blades used in agriculture. 78p. Dissertação 
(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2020. 
 
 
In this work a comparative study between SAE 1566 steel (high carbon content) and 
SAE 15B36 steel (medium carbon boron steel) was applied in the production of 
sugarcane cutting blades, and the possibility of substitution of SAE 1566 steel by SAE 
15B36 steel was evaluated. The steels were produced in the form of billets and were 
hot rolled until the blade profile was obtained. SAE 1566 steel blades were subjected 
to quenching heat treatment followed by tempering at temperatures of 300ºC, 350ºC, 
400ºC, 450ºC and 500ºC. SAE 15B36 steel blades were produced under two 
conditions: no tempering after quenching heat treatment, and tempering at 200°C after 
quenching heat treatment. Comparative tests of hardness, tensile strength, toughness, 
wear resistance, metallographic analysis, scanning electron microscopy and field test 
were performed. The best tempering temperature for SAE 1566 steel was 450 ° C, 
considering the toughness and hardness results obtained. SAE 15B36 only quenched, 
had higher toughness, hardness and wear resistance than SAE 1566 tempered steel 
at 450 °C and better field test performance. The results show that it is possible to 
replace quenched and tempered SAE 1566 steel with quenched only SAE 15B36 steel, 
eliminating tempering in the blade production process. 
 
 
Keywords: Boron Steel, Heat Treatment, Wear Resistance, Toughness.
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1. INTRODUÇÃO 

A competitividade no meio industrial tem levado empresas desse setor a 

aprimorarem seus processos produtivos com objetivo de otimizar recursos e obter 

produtos de melhor qualidade e desempenho nas aplicações finais às quais se 

destinam. Nesse contexto, os aços utilizados na indústria são alvos de estudos que 

visam encontrar a solução mais adequada para cada produto e aplicação, passando 

por uma análise do processamento do aço até as propriedades e desempenho do 

produto final. 

O uso de aços ao boro pode se apresentar como uma alternativa viável 

para aplicações que envolvem tratamento térmico. O boro aumenta em muito a 

temperabilidade de aços com médio teor de carbono que, quando comparado às 

alternativas de aços de alto teor de carbono, apresentam melhor tenacidade mantendo 

boas propriedades de dureza. Além disso, a tendência para o surgimento de trincas 

ou distorções durante o tratamento térmico é reduzida. Outros atributos dos aços ao 

boro com médio teor de carbono, quando comparado com aços sem boro de maiores 

teores de carbono, envolvem melhor usinabilidade e maior facilidade para 

conformação [1, 2, 3].  

Estudos comparativos entre aços ao boro com médio teor de carbono 

(0,3 a 0,4%) e aços com alto teor de carbono (~0,7%) foram realizados para 

aplicações que envolviam tratamentos térmicos de têmpera e revenido [4, 5]. Nesses 

estudos, aços ao boro com médio teor de carbono submetidos apenas ao tratamento 

térmico de têmpera, sem revenido, apresentaram maiores valores de dureza e 

tenacidade, além de melhor resistência ao desgaste que aços com alto teor de 

carbono submetidos ao tratamento térmico de têmpera seguido de revenido. 

Atualmente o aço SAE 1566 (alto teor de carbono), temperado e 

revenido, é utilizado na produção de lâminas aplicadas na colheita mecanizada de 

cana de açúcar.  

Essas lâminas são utilizadas nas máquinas colhedoras e executam o 

corte da cana de açúcar rente ao chão pelo sistema chamado de corte de base. A 

condição de abrasividade, devido à presença da terra, com partículas de areia na área 

de corte, causa desgaste das lâminas. O impacto com pedras ou outros obstáculos 

pode levar à fratura das lâminas em trabalho. Portanto, para essas lâminas, são 
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desejáveis alta dureza, boa resistência ao desgaste e elevada tenacidade. 

Nesse trabalho foi realizado estudo comparativo entre o aço SAE 1566 

(aço alto teor de carbono) e o aço SAE 15B36 (aço ao boro com médio teor de 

carbono) aplicados na produção de lâminas para corte de cana, avaliando-se a 

possibilidade de substituição do aço SAE 1566, utilizado atualmente, pelo aço SAE 

15B36. Esses aços são especificados pela norma SAE J403 [6]. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar a possibilibadade de substituição do aço SAE 1566 pelo aço SAE 

15B36 na produção de lâminas utilizadas no corte mecanizado de cana de açúcar. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

Produzir lâminas com o aço SAE 15B36 sem o tratamento térmico de 

revenido que é realizado no aço SAE 1566, reduzindo custo e tempo na produção. 

Avaliar comparativamente por meio dos ensaios de dureza, tração, 

tenacidade ao impacto, resistência ao desgaste, análise metalográfica, microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e teste de campo, as propriedades das lâminas 

produzidas com os aços SAE 1566 e SAE 15B36 em diferentes condições de 

tratamento térmico. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Colheita mecanizada de cana de açúcar 

O sistema de colheita realizado por meio de máquinas colhedoras 

chamado mecanizado vem substituindo a colheita manual propiciando maior rapidez 

e segurança na colheita, além de permitir a exploração de maiores áreas. 

A colheita de cana de açúcar mecanizada é uma atividade expressiva no 

Brasil com significativo índice de crescimento. As operações de colheita mecanizada 

tiveram grande evolução nos últimos anos e tais avanços são baseados em estudos 

que permitiram significativas alterações nas máquinas colhedoras, que passaram a 

contar com eletrônica embarcada e sistema de informação geográfica, comuns na 

agricultura de precisão, que fornecem informações em tempo real e auxiliam na 

eficiência da operação [7, 8]. 

As máquinas colhedoras de cana realizam o corte da cana de açúcar por 

meio de dois discos que, além de cortar a base dos colmos, participa do processo de 

alimentação da colhedora e varredura do solo para recolher colmos e fragmentos.  

Os discos do cortador de base possuem lâminas que giram em sentidos 

opostos e são montadas com inclinação de aproximadamente 10°. 

No sistema de plantio de cana de açúcar em uma fileira, o corte da fileira 

de colmos ocorre na faixa central de encontro desses discos. Quando praticado o 

sistema de espaçamento alternado ou fileira dupla, cada disco corta uma fileira de 

cana de açúcar. 

É desejável que os discos operem em profundidade, com as lâminas 

abaixo da linha do solo, pois operando-se nessa condição, as perdas são menores 

devido melhor varredura do solo e corte mais rente dos colmos de cana de açúcar, 

deixando menos material em forma de tocos no campo. Todavia, essa condição de 

operação diminui a durabilidade das lâminas. 

É importante aumentar a durabilidade das lâminas para corte de base de 

colhedoras de cana de açúcar para aumentar a produtividade, reduzir o consumo de 

aço (uma vez que as lâminas serão substituídas com menor frequência) e melhorar a 

qualidade de corte para uma rebrota melhor.  

A figura 1 e a figura 2 mostram a parte frontal de uma máquina colhedora 

de cana e os detalhes dos discos com as lâminas de corte. Cada um destes discos 



24 

 

tem normalmente cinco lâminas. 

 

Figura 1 - Detalhe da frente da máquina colhedora - setas indicando a posição dos 

dois discos com as lâminas. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 2 - Disco com lâminas de corte de base de cana. 

 

Fonte: [9]. 

 

3.2. Lâminas para corte de cana 

A figura 3 apresenta o desenho do modelo de uma lâmina de corte de 

cana de açúcar com dimensões em milímetros. 
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Figura 3 - Desenho do modelo de uma lâmina de corte - dimensões em mm. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Os furos no centro da lâmina são utilizados para fixação e 

posicionamento nos discos. À medida que a lâmina sofre desgaste durante a 

utilização, é realizado o reposicionamento da lâmina no disco através desses furos 

centrais. 

As arestas cortantes da lâmina se desgastam mais acentuadamente nos 

cantos que ficam arredondados. Devido a este arredondamento, a aresta fica sem fio, 

ou seja, sem condições de corte adequado, demandando a parada da máquina 

colhedora para reposicionamento ou substituição da lâmina desgastada. 

A figura 4 apresenta uma lâmina de corte com as arestas desgastadas, 

após utilização em campo. 

 

Figura 4 - Lâmina de corte com desgaste e canto arredondado. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Conforme mencionado anteriormente, o desgaste das lâminas é 

acentuado porque o corte é feito perto do solo sendo que as lâminas atingem a terra. 

Se o solo for arenoso, o desgaste é muito acentuado devido ao atrito das lâminas não 

1
4

,5

9
0
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só com as partículas de areia, mas também com as pedras. Além disso, durante o 

trabalho, as lâminas podem fraturar ao sofrerem impacto com pedras ou outros 

obstáculos.  

Os materiais normalmente usados para produção de lâminas para corte 

de cana são aços com alto teor de carbono, próximo de 0,70%, tratados termicamente 

com têmpera e revenido para alcançar dureza final acima de 43 HRC (mínimo 

especificado) com microestrutura de martensita revenida.  

A utilização de aços ao boro tem sido estudada por indústrias que 

produzem essas lâminas.  

A aplicação de revestimento superficial é uma alternativa que pode ser 

utilizada em lâminas para corte de cana. No entanto, o custo de produção por meio 

desse processo é maior quando comparado com outros métodos de produção que 

não contemplam a aplicação de revestimento. 

No Brasil utiliza-se quase que exclusivamente lâminas produzidas com 

tratamento térmico, embora já tenham sido realizados estudos para produção de 

lâminas com revestimentos superficiais para aumentar a resistência ao desgaste [7]. 

 

3.3. Aços ao boro 

O boro é um elemento químico utilizado com baixo custo para aumentar 

a temperabilidade dos aços, desempenhando um papel importante no 

desenvolvimento de aços tratados termicamente [1, 10]. 

Durante a segunda guerra mundial, a escassez e o alto custo de alguns 

elementos comumente utilizados para aumento de temperabilidade (como cromo, 

níquel e molibidênio) criaram um incentivo adicional para a utilização de boro como 

uma alternativa na produção dos aços [2, 5]. 

A aplicação adequada desses aços fornece não somente a redução de 

custo, mas também uma melhora no desempenho. Eles têm apresentado respostas 

consistentes aos tratamentos térmicos, permitindo a obtenção de propriedades 

desejáveis para diversas aplicações. 

Os teores de boro adicionados aos aços são extremamente baixos, 

variando entre 5 a 30ppm. Isto explica a grande redução das quantidades de 

elementos de liga empregados na fabricação dos aços ao boro, se comparado com 

outros tipos de aço com propriedades mecânicas semelhantes que são alcançadas 
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pela adição de outros elementos em quantidades bem superiores [2, 3]. 

Sabe-se que a presença de boro em aços de baixo e médio carbono 

suprime parcialmente ou até completamente a nucleação de ferrita no processo de 

têmpera. Este mesmo efeito ocorre em aços com outros elementos de liga, mas para 

atingir uma temperabilidade elevada, seus teores devem ser muito maiores que a 

concentração de boro [2]. 

Devido ao risco de fragilização em função da precipitação de 

borocarbonetos, a adição de boro é mais aplicada em certas classes de aços de baixo 

e médio carbono, nos quais a temperabilidade é de particular interesse [2, 3]. 

 

3.4. Solubilidade e ocorrência do boro nos aços. 

A influência dos elementos químicos no comportamento de uma 

determinada liga é melhor entendida por meio do conhecimento das fases presentes, 

inicialmente em equilíbrio, no sistema de interesse.  

A figura 5 apresenta o diagrama de fases do sistema Fe-B (ferro-boro), 

mostrando os componentes existentes em equilíbrio para toda a faixa de composição 

do ferro de 0% a 100%.  

 

Figura 5 - Diagrama Fe-B de 0 a 100% Fe. 

 

Fonte: [11]. 
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Como o teor de boro é muito pequeno nos aços para tratamento térmico, 

faz-se necessária uma ampliação do lado do diagrama rico em ferro, objetivando a 

visualização de reações que podem ocorrer próximo de 100% de ferro, como pode ser 

visto na figura 6. 

 

Figura 6 - Solubilidade de boro em função da temperatura. 

 

Fonte: [12]. 

 

Nota-se que a solubilidade do boro nas fases α (ferrita) ou γ (austenita) 

é extremamente baixa, o que explica a tendência do boro segregar-se nas interfaces 

α/γ e contornos de grãos, formar partículas (se combinando com outros elementos) e 

interagir com imperfeições da rede cristalina [13, 14]. 

A adição de boro nos aços promove a formação de compostos distintos, 

que podem ser provenientes da solubilidade de boro nos carbonetos existentes em 

aços comuns (formando borocarbonetos) ou da formação de boretos, nitretos ou 

óxidos. Usualmente, como a quantidade adicionada de boro em aços para tratamento 

térmico é pequena, os outros compostos ocorrem em menor quantidade quando 

comparados aos borocarbonetos. 
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A tabela I mostra os principais estados de ocorrência de boro em aços. 

Tabela I – Principais estados da ocorrência de boro em aços. 

Ocorrência Descrição 

Livre ou 
dissolvido 

Boro atômico na rede cristalina do ferro ou aprisionado nas 
interfaces e/ou contornos de grão 

Borocarboneto M3(B,C) ou M23(B,C)6, onde M=Fe, Cr, Ti, Mn 

Óxido Na forma de Fe3BO6 

Nitreto Na forma BN 

Fonte: [15]. 

 

De uma maneira geral, o teor de boro solúvel, que contribui para o 

aumento da temperabilidade, corresponde a quantidade de boro como soluto na 

matriz (livre ou dissolvido) ou na forma de borocarbonetos do tipo M23(B,C)6 ou 

Fe3(B,C), descritos na tabela I. O boro insolúvel corresponde ao teor de boro na forma 

de óxido de boro, nitreto de boro e algumas inclusões não metálicas [2, 10]. 

 

3.5. Produção de aço ao boro  

O boro tem alta afinidade com o oxigênio e com nitrogênio, reagindo com 

esses elementos para formar óxido de boro (B2O3) e nitreto de boro (BN) 

respectivamente. Essa fração de boro, em forma de óxido ou nitreto, não contribui 

efetivamente para o aumento da temperabilidade dos aços [10, 14]. 

Na aciaria, a produção de aços ao boro requer uma adequada 

desoxidação. A ordem da adição dos elementos é um fator importante, sendo que a 

liga de boro, ferro-boro, deve ser adicionada ao aço líquido na panela sempre 

precedida por outras ligas desoxidantes (usualmente manganês, silício e alumínio), 

utilizando procedimentos de panela e/ou molde para evitar reoxidação durante o 

vazamento do aço. Já a perda de efetividade do boro pela formação de nitreto de boro 

(BN) é prevenida por meio da combinação do nitrogênio com fortes formadores de 

nitretos (titânio e zircônio, por exemplo), que também devem ser adicionados ao aço 

antes da liga ferro-boro [16, 18]. 

Com esse procedimento é evitada a perda de boro por oxidação e pela 



30 

 

formação de nitretos, aumentando seu rendimento e, consequentemente, a economia 

do seu emprego na produção do aço, além de garantir seu efeito no aumento da 

temperabilidade. 

Como o teor de boro é muito baixo comparado com aqueles de silício, 

alumínio e titânio, pode-se assumir que o boro é bem protegido e óxidos de boro e 

nitretos de boro dificilmente se formarão [16, 18]. 

Como o nitreto de titânio (TiN) é mais estável que o nitreto de boro (BN), 

a formação de nitreto de titânio (TiN) é favorável, comprovando a eficiência da adição 

de titânio para proteger o boro da reação com nitrogênio. O nitreto de titânio (TiN) 

forma-se rapidamente e permanece estável mesmo em altas temperaturas de 

austenitização [19, 20]. 

A equação 1 abaixo contribui para o cálculo da quantidade de titânio que 

deve ser adicionada, admitindo que não haja adição de zircônio [19]: 

 

𝑇𝑖 = 5(𝑁 − 0,002) (1) 

 

Industrialmente, estudos indicam que a relação média Ti/N de 

aproximadamente 3,4 é suficiente para proteção do boro [19]. 

A tabela II apresenta as possíveis ocorrências do boro em três corridas 

hipotéticas (com e sem elementos de proteção), respectivamente. 
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Tabela II – Ocorrência de boro nos aços. 

Composição 0,003% B 0,003% B, 0,04% Al 
0,003% B, 0,04%, Al, 

0,04% Ti 

Condição do 
aço após 

solidificação 
Solução sólida Solução sólida TiN + Solução Sólida 

Taxa de 
resfriamento 

Baixa Alta Baixa Alta Baixa Alta 

Precipitação 
de:   

- 
  
- 

  
- 

  
- 

  
Alta 

  
Baixa 

 TiN 

AlN - - Alta Baixa Baixa Alta 

BN Alta Baixa Média 
Ligeiramente 

Alta 
Mínima Mínima 

Boro 
remanescente 
em solução, 

% 

Baixo 
(<0,0005) 

Mais alto 
(0,0005 - 
0,0010) 

Médio 
(0,0006) 

Levemente 
alto (0,0010) 

Alto 
(0,0030) 

Alto 
(0,0030) 

Efeito do 
aquecimento 

do 
recozimento 

Sem 
alterações 

Diminuição 
do boro 
solúvel 

Sem 
alterações 

Diminuição 
do boro 
solúvel 

Sem 
alterações 

Sem 
alterações 

Fonte: [16]. 

 

3.6. Temperabilidade 

 

Temperabilidade é definida como a suscetibilidade ao endurecimento por 

resfriamento rápido ou como a propriedade que determina a profundidade e 

distribuição de dureza produzida pelo tratamento térmico de têmpera [2, 3, 10].  

Enquanto os diagramas de fases indicam as principais características 

termodinâmicas dos sistemas, os diagramas TTT (tempo-temperatura-transformação) 

indicam algumas das mais importantes características cinéticas dos mesmos 

sistemas. Eis porque, as curvas TTT facilitam a compreensão do comportamento dos 

aços no tratamento térmico. 

A comparação das curvas TTT (tempo temperatura transformação) de 

um aço ao carbono e de um aço de mesma composição com adição de boro, revela 

as seguintes características:  

• O boro desloca a curva de início da transformação para a direita; 

• As temperaturas características (que limitam as faixas de formação 

de ferrita, perlita, bainita e martensita) praticamente não são 
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alteradas; 

• A curva de fim da transformação é relativamente pouco deslocada. 

Estas características acham-se ilustradas esquematicamente na 

figura 7. 

 

 

Figura 7 - Ilustração esquemática das alterações produzidas nas curvas TTT de um 

aço ao carbono influenciadas pela adição de boro. 

 

Fonte: [21]. 

 

O boro não provoca alterações significativas no comportamento 

termodinâmico dos aços. Wang e He [22], que estudaram este efeito, verificaram a 

semelhança dos diagramas de fase entre aços com e sem o elemento boro. Isto se 

refere às temperaturas críticas de transformação de fase que afetam características 

da ferrita e austenita. Com esta constatação, deve–se praticar temperaturas 

semelhantes nos processos de transformação que envolvem estes tipos de aços, se 

comparados com aqueles convencionais de mesmas composição. 

 

3.6.1. Mecanismos de aumento de temperabilidade nos aços ao boro 

Os mecanismos de aumento de temperabilidade estariam relacionados 

ao fato de que o boro influencia a temperabilidade inibindo a nucleação de ferrita nos 

aços hipoeutetóides, nos quais o boro é adicionado. Como a ferrita geralmente é 

nucleada em contornos de grão de austenita, que é uma região de grande energia 
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interfacial, os mecanismos focam em mudanças que podem ocorrer nestes contornos 

durante austenitização e decomposição da austenita [2, 3, 10]. 

Um mecanismo que explica o efeito do boro na temperabilidade está 

baseado na redução da energia de contorno de grão da austenita. Esse mecanismo 

acontece devido a difusão do boro para os contornos, causando diminuição da energia 

interfacial desses contornos, tornando-os desfavoráveis à nucleação da ferrita. Essa 

nucleação é inibida ou pela presença de átomos de boro livre ou por precipitados de 

borocarbonetos M23(BC) no contorno de grão da austenita [2, 18, 22]. 

Outro mecanismo leva em consideração a redução do número de sítios 

vazios. Propõe que, uma vez que os contornos de grãos são regiões de alta e baixa 

densidade atômica, átomos de boro livres, ou pequenos borocarbonetos, podem 

reduzir o número de sítios, preenchendo as regiões de baixa densidade atômica. 

Sabendo-se que essas regiões de baixa densidade atômica são favoráveis para 

nucleação de ferrita, o boro diminui essa nucleação ao preencher e diminuir o número 

de sítios vazios, o que pode ser válido não apenas para o contorno do grão, mas 

também para a rede. [18, 22] 

Um terceiro mecanismo está relacionado à redução da difusividade, e 

considera que o boro diminui a autodifusão do ferro nos contornos de grão da 

austenita. Isto pode explicar a razão do boro retardar a nucleação de ferrita em ligas 

de ferro sem carbono. Por outro lado, normalmente é a difusividade de carbono que 

controla a taxa de transformação nos aços e, embora seja possível que o boro também 

reduza a difusividade do carbono através de bloqueio de sítios intersticiais ou 

aumentando o módulo do contorno de grão, essas possibilidades não foram 

verificadas experimentalmente [2, 23]. 

Conclui-se que a eficiência do boro na temperabilidade depende, 

principalmente, da existência de boro livre ou de pequenos borocarbonetos no 

contorno de grão austenítico.  

 

3.6.2. Fatores que influenciam a temperabilidade. 

A composição química do aço tem grande influência na temperabilidade. 

O carbono é o principal elemento endurecedor dos aços, produz dureza e resistência 

mecânica necessária para diversos tipos de aplicações. Quando precipitado, forma 
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carbonetos. Pode estar solubilizado na ferrita (até 0,02%C), e na austenita (até 

2,11%C), e quando solubilizado na ferrita em altos teores (saturando a estrutura 

cristalina CCC), produz a fase cristalina metaestável denominada martensita [24]. 

Mesmo quando o teor ótimo de boro efetivo está presente no aço, o 

efeito do boro na temperabilidade pode variar significativamente com a composição 

química do aço, principalmente com o teor de carbono. Em um dos primeiros estudos 

sobre os aços ao boro, Rahrer e Armstrong [23] investigaram o efeito do boro em uma 

grande variedade de aços comerciais produzidos com teores de carbono variando de 

0,1 a 1,0% e baixo teor de elementos de liga. De uma análise de seus próprios dados, 

os autores calcularam que o fator de temperabilidade do boro, FB, diminui com o 

aumento do teor de carbono, em muitos aços, de acordo com a seguinte equação: 

 

𝐹𝐵 = 1 + 1,5 𝑥 (0,9 − %𝐶) (2) 

 

  

O fator de temperabilidade do boro é definido como a relação entre o 

diâmetro ideal medido do teste de temperabilidade Jominy e o diâmetro ideal 

calculado com base na composição química (excluindo o boro) e tamanho de grão 

[24, 25]. 

De acordo com a equação de fator de temperabilidade, a adição de boro 

é muito efetiva no aumento de temperabilidade de aços com baixo e médio carbono, 

mas é ineficiente em aços que contêm mais de 0,9% de carbono. A diminuição do fator 

de temperabilidade do boro, indicativo de que a liga com adição de boro difere menos 

da liga sem adição de boro, com o aumento do teor de carbono em aços 

hipoeutetóides pode ser explicada com base no fato de que o carbono, assim como o 

boro, retarda a reação de formação de ferrita proeutetóide [15, 24]. 

O degrau presente no resultado do fator de temperabilidade do boro 

associado a uma concentração particular de carbono indica que o efeito do boro na 

temperabilidade nos aços de variadas composições não pode ser explicado com uma 

simples correlação com o teor de carbono. A força do efeito do boro parece ser 

dependente da transformação global de austenita mais do que qualquer outra variável 

composicional [15]. 

O efeito do boro sobre a temperabilidade aumenta até um teor ideal de 

boro. Além desse teor ideal, seu efeito na temperabilidade diminui acompanhado pela 
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precipitação de uma fase rica em boro nos contornos e grão. No estudo de uma série 

de aços com 0,20% de carbono e teores de boro variando entre 0 e 100ppm, 

realizados por Taylor e Hansen [25], o aumento ideal da temperabilidade foi obtido em 

aços contendo entre 10 e 20ppm de boro. Para teores mais elevados, acima de 

50ppm, observou-se segregação de borocarbonetos nos contornos de grão da 

austenita. 

Embora existam divergências sobre o teor ideal de boro sobre a 

efetividade na temperabilidade, é correto afirmar que esse valor está entre 10 e 30ppm 

[2, 15, 22]. 

A figura 8 apresenta um diagrama mostrando o percentual de martensita 

possível de se obter em função da adição de boro em um aço de baixa liga. 

 

Figura 8 – Efeito da quantidade de boro no percentual de martensita. 

 

Fonte: [26]. 

 

Conforme já discutido nesse trabalho, o controle dos percentuais de 

titânio e de nitrogênio são de grande importância para garantir a eficiência do boro na 

temperabilidade evitando a formação de óxidos e nitretos de boro.  

A figura 9 apresenta o efeito previsto estatisticamente de boro na 

temperabilidade para vários níveis de titânio e nitrogênio [17]. 
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Figura 9 – Efeito do boro, previsto estatisticamente, na temperabilidade para 

vários níveis de titânio e nitrogênio. 

 

Fonte: [17]. 

 

Outros elementos também aumentam a temperabilidade dos aços, 

dentre os quais estão o manganês e o cromo, sendo que o cromo também contribui 

para a homogeneidade das propriedades mecânicas e produz maior resistência ao 

desgaste quando aplicado em combinação com alto teor de carbono devido à 

precipitação de carbonetos [10, 18]. 

Além da composição química, a temperabilidade dos aços é dependente 

dos seguintes fatores: 

- tamanho de grão da austenita; 

- temperatura de austenitização; 

- tratamento térmico prévio; 

- processo de fabricação. 

O tamanho de grão austenitico apresenta uma influência ambígua na 

temperabilidade de aço ao boro, através de seu efeito na cinética de transformação 

da austenita, assim como na distribuição do boro nos contornos de grão. Em aços tipo 

ferrítico-perlítico, nos quais a temperabilidade é determinada pela transformação da 

austenita, nucleando ferrita e perlita nos seus contornos, o aumento do tamanho de 

grão eleva a temperabilidade devido a redução da área de contorno de grão onde as 

fases para difusão se precipitam [2, 3, 10]. 
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Uma vez que o boro inibe a transformações nucleadas em contorno de 

grão, o efeito deste elemento ao aço diminui o efeito da temperabilidade relacionado 

ao tamanho de grão. É razoável, portanto, que o boro tenha um efeito de 

temperabilidade maior em aços de grãos refinados do que naqueles de grãos maiores 

[2, 13, 14] 

Situação diferente ocorre nos aços bainíticos, nos quais ocorre a 

transformação da austenita para bainita. Nesses aços, o efeito do tamanho de grão 

sobre a temperabilidade é muito menor [22, 27]. 

Em aços sem boro, aumentando-se a temperatura de austenitização, 

obtem-se um leve aumento na temperabilidade devido ao crescimento de grão, uma 

dissolução mais completa de carbonetos e uma maior homogeneização da austenita. 

Em seus estudos, Maitepierre [28] observou que a temperabilidade de 

aços ao boro aumentou com o aumento da temperatura de austenitização. Este 

aumento que nos aços sem boro é controlado pelo tamanho de grão, é menor nos 

aços com boro. 

Akselsen [29] estudou dois aços com 0,10% de carbono e teores de boro 

de 11ppm e 26ppm. O aço com 11ppm de boro, quando aquecido a 1350°C, 

apresentou tamanho de grão maior que quando aquecido a 1000ºC. Para o aço com 

26ppm de boro, este fato não aconteceu, ficando evidenciado que o aumento no teor 

de boro minimiza o efeito do tamanho de grão na formação microestrutural. 

 

 

3.7. Tratamentos térmicos 

Pode-se definir tratamento térmico como um ciclo de aquecimento e 

resfriamento que tem como objetivo produzir propriedades mecânicas específicas por 

meio de alterações microestruturais [2, 24]. Pode-se dizer que cada tratamento 

térmico tem uma microestrutura alvo que, uma vez obtida com sucesso, garante um 

conjunto particular de propriedades desejáveis para a aplicação final à qual o material 

se destina. Têmpera e revenido estão entre os principais tratamentos térmicos 

realizados nos aços. 
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3.7.1. Têmpera e Revenido 

A têmpera consiste no aquecimento do aço até sua temperatura de 

austenitização seguido de resfriamento rápido para obter martensita na microestrutura 

[24]. Para o aço SAE 1566, a temperatura de austenitização para têmpera sugerida é 

próxima de 815°C e para o aço SAE 15B36 essa temperatura deve ser em torno de 

855°C [30].   

No resfriamento contínuo do aço, a partir da temperatura de 

austenitização, existe uma taxa crítica de resfriamento, que representa a taxa mínima 

de têmpera (resfriamento) que produz uma estrutura completamente martensítica. 

Esta taxa crítica de resfriamento, quando incluída no diagrama de resfriamento 

contínuo (CCT), passará um pouco à esquerda do nariz da curva que marca o início 

de transformação perlítica para o caso de um aço eutetóide conforme ilustrado na 

figura 10.  

 

Figura 10 - Diagrama de resfriamento contínuo de uma liga Fe-C de composição 
eutetóide, com duas curvas de resfriamento. 

 

Fonte: [31]. 
 

 

A transformação de austenita para martensita ocorre continuamente com 

a diminuição da temperatura durante o resfriamento ininterrupto. Esta transformação 

é chamada de atérmica (sem ativação térmica), sendo diferente dos processos 
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ativados termicamente característicos das transformações controladas por difusão. A 

formação da perlita, por exemplo, ocorre continuamente em função do tempo se a 

austenita for mantida a uma temperatura inferior a 727ºC. A formação da martensita, 

contudo, ocorre virtualmente assim que uma dada temperatura é alcançada. Se o 

resfriamento for interrompido naquela temperatura, nenhuma transformação adicional 

ocorrerá, a menos que o resfriamento seja retomado. 

Duas morfologias principais de martensita se desenvolvem em aços ao 

carbono tratáveis termicamente: ripa e placa. Os termos ripa e placa se referem às 

formas tridimensionais de cristais individuais de martensita. Seções metalográficas 

através das ripas e placas de martensita são reveladas por polimento e ataque. 

Geralmente, estas seções parecerão ser na forma de agulhas ou aciculares, sendo 

estes termos frequentemente usados para descrever a martensita [2, 3, 10]. A figura 

11 ilustra as morfologias de martensitas relacionadas com o teor de carbono do aço. 

 

Figura 11 - Morfologias de martensitas relacionadas com o teor de carbono do aço. 

 

Fonte: [32]. 

 

A martensita em ripas tende a ser muito fina, mas ainda mantém a 

característica acicular. Uma importante característica é a tendência de muitas ripas se 

alinharem paralelas umas às outras em grandes áreas. Estas áreas são chamadas de 

pacotes e se formam em aços de baixo teor de carbono.  

O meio de têmpera onde o material é resfriado pode ser escolhido 

baseado num conjunto de fatores tais como tipo de aço, microestrutura e dureza 

desejadas; e dimensões das peças [32].  

Para ambos os aços, SAE 1566 e SAE 15B36, a têmpera pode ser 
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realizada em óleo para evitar o surgimento de trincas e distorções [30]. Vorob’ev e 

Dubinskii [33] encontraram microestrutura martensítica em aço equivalente ao SAE 

1566 após têmpera em óleo e Ali Nazari e Shadi Riahi [34] encontraram essa mesma 

microestrutura no aço SAE 15B36 também temperado em óleo. 

Ao analisar amostras de aço com 0,71% de carbono temperadas em óleo 

com forte agitação, Scheffler [5] indicou que o resfriamento foi suficiente para produzir 

uma microestrutura totalmente martensítica. 

Alta dureza e resistência mecânica, bem como alta resistência ao 

desgaste, são as principais razões que justificam a têmpera dos aços para obtenção 

de microestrutura martensítica. Embora essa microestrutura apresente essas 

características desejáveis em lâmina para corte de cana de açúcar, ela é também 

frágil, especialmente nos aços de alto carbono [32]. 

O revenido é o tratamento térmico normalmente realizado após a 

têmpera dos aços e pode ser aplicado para reduzir a fragilidade da microestrutura 

martensítica, aumentando assim a tenacidade. Nesse tratamento, o aço é aquecido 

em temperaturas abaixo da temperatura crítica e mantido nessa temperatura por 

determinado tempo. Na verdade, é o balanço de dureza e tenacidade exigido em 

serviço que determina as condições de revenido para uma dada aplicação. 

O aço SAE 1566 somente temperado pode atingir durezas tão altas 

quanto 65HRC [29, 30] e apresentar fragilidade tal que não seria aplicável na produção 

de lâmina para corte de cana de açúcar caso não fosse submetido ao revenido.  

Novikov et al. [35], ao estudarem as propriedades de discos utilizados 

na agricultura, sugeriram realizar o revenido do aço equivalente ao SAE 1566 na 

temperatura de 400ºC para obtenção de tenacidade adequada para esta aplicação. 

Considerando os teores menores de carbono dos aços ao boro, alguns 

fabricantes recomendam o revenido após a tempera como opcional e outros sugerem 

que não é necessário [35], enquanto que nos aços com teores de carbono próximo do 

eutetóide, o revenido após a têmpera se faz necessário para garantir a tenacidade 

adequada. 
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3.7.2. Estágios do Revenido 

O revenido é o processo de tratamento térmico realizado nos aços após 

a têmpera e pode produzir alterações microestruturais, aliviar tensões, aumentar a 

ductilidade, corrigir durezas excessivas e reduzir a fragilidade, melhorando a 

resistência ao impacto de peças temperadas [3, 24, 36].  

No revenido, as principais reações que ocorrem são as seguintes: 

segregação de carbono para os defeitos da rede, precipitação de carbonetos 

metaestáveis, transformação da austenita retida, recuperação e recristalização da 

martensita. Estas reações ocorrem pelo processo de difusão do soluto na matriz e são 

influenciadas pela adição de elementos de liga [2, 10, 37]. 

As reações que ocorrem durante o revenido podem ser agrupadas em 

quatro estágios, sendo que esses estágios podem ser superpostos [36]. 

No primeiro estágio do revenido, entre a temperatura ambiente e 200°C, 

ocorre a segregação de carbono, precipitação de carbonetos intermediários e perda 

da tetragonalidade da martensita. Dessa maneira, o teor de carbono da martensita 

decresce, dando lugar a duas fases: martensita de baixo carbono e carbonetos 

intermediários. 

Em aços de elevada temperatura Mi (temperatura de início de formação 

da martensita), já durante o resfriamento da têmpera no intervalo de transformação 

martensítica, pode ocorrer a decomposição parcial da martensita com a precipitação 

de carbonetos intermediários, sendo esse processo denominado auto-revenido. 

Mesmo em temperaturas próximas da temperatura ambiente, os átomos de carbono 

podem difundir para as discordâncias, contornos de maclas e paredes das células da 

martensita, formando um agrupamento de solutos [10, 38]. 

Estes aglomerados de soluto precipitam-se em carbonetos metaestáveis 

como o carboneto Є (Épsilon), Fe2,4C, e o carboneto η (eta), Fe2C, que crescem com 

o aumento do teor de carbono no aço. Devido a precipitação destes carbonetos, ocorre 

uma redução da energia de deformação gerada pela distorção da rede cristalina 

causada pelos átomos intersticiais.  

No segundo estágio do revenido, que ocorre na faixa de temperatura 

entre 100 e 300ºC, a austenita retida transforma-se em ferrita e cementita [36, 38]. 

Ressalta-se que com o aumento da concentração de carbono nos aços, as 

temperaturas Mi e Mf são reduzidas, aumentando assim a quantidade de austenita 
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retida entre as ripas de martensita na temperatura ambiente. Nos aços baixo carbono 

e baixa liga, este efeito não é tão significativo, devido à baixa porcentagem de 

austenita retida. 

Além da decomposição da austenita retida, os carbonetos de transição 

são substituídos pela precipitação de cementita (Fe3C) de estrutura ortorrômbica, na 

faixa de revenido entre 250 a 400ºC. Este fenômeno é chamado de terceiro estágio 

do revenido. O carboneto Є, citado anteriormente, dissolve-se entre 200ºC e 350ºC e 

é substituído pela cementita [36, 37]. 

A cementita que precipita em baixas temperaturas, tem a forma de finas 

plaquetas ou agulhas em contornos das ripas de martensita, e quando crescem, com 

o aumento da temperatura de revenido, promovem o empilhamento de discordâncias 

entre as ripas de martensita, enfraquecendo esta região e reduzindo a tenacidade dos 

aços [10, 32, 36].  

Com o aumento da temperatura de revenido, acima de 350ºC, a 

cementita gradualmente esferoidiza, reduzindo a energia de superfície, resultando 

numa significativa queda na dureza e resistência do aço. Por outro lado, há um 

aumento de ductilidade e tenacidade. A adição de elementos de liga retarda o 

crescimento e o coalecimento da cementita pela redução do coeficiente de difusão do 

carbono [3, 32, 38]. 

Acima de 400ºC, ocorre recuperação da estrutura martensítica pela 

eliminação de defeitos pontuais, aniquilação e rearranjo de discordância, 

poligonização (formação de contorno de subgrãos) e crescimento dos subgrãos. Estes 

fenômenos também reduzem a dureza e resistência, com aumento na ductilidade e 

tenacidade [3, 10, 36]. 

Para os aços ligados, existe ainda o quarto estágio do revenido, que 

ocorre em temperaturas entre 500ºC a 700ºC, onde ocorre uma fina precipitação de 

carbonetos ligados mais estáveis na matriz, tais como V4C3, Mo2C, NbC, resultando 

no aumento da dureza. Este fenômeno denominado de endurecimento secundário é 

característico dos aços alta liga com adições de elementos fortes formadores de 

carbonetos. Os elementos formadores de carbonetos adicionados ao aço, podem 

formar diversos carbonetos, sendo que a concentração destes elementos de liga é o 

que determina quais carbonetos serão formados [10, 39].  

A maioria dos elementos de ligas como cromo, molibdênio, tungstênio, 

vanádio e nióbio, aumentam a resistência ao amolecimento a quente do aço [28], o 
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que significa que para um determinado tempo a uma dada temperatura, um aço ligado, 

reduz muito pouco a dureza em relação a um aço carbono, com a mesma 

concentração de carbono. Isto é devido à baixa mobilidade dos elementos 

substitucionais em baixas temperaturas de revenido [3, 37]. 

 

3.7.3. Influência do revenido na tenacidade. 

As mudanças microestruturais que ocorrem durante o revenido afetam 

diretamente as propriedades mecânicas dos aços. Esta variação é em função do 

tempo e da temperatura de revenido. A figura 12 mostra a variação da dureza em 

função da temperatura de revenido da martensita para ligas Fe-C [40]. 

 

Figura 12 - Variação da dureza no revenido da martensita em ligas Fe-C. 

 

Fonte: [40]. 
 

 

Nos aços temperados, ocorre um progressivo amolecimento com o 

aumento da temperatura entre 200 e 700ºC. Em temperaturas abaixo de 200ºC, a 

queda de dureza é muito insignificante, podendo até mesmo, haver aumento de 

dureza causado pela precipitação de carbonetos metaestáveis dispersos na matriz [9]. 

Uma queda acentuada da dureza ocorre na faixa 280 a 400ºC, causada 

pela precipitação e crescimento de cementita, que está associada à redução do teor 

de carbono em solução sólida [36, 38]. 

Este crescimento diminui a quantidade de precipitados na matriz (Fe3C), 
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aumentando a área sem barreira que impede o movimento das discordâncias. A 

recuperação e a recristalização da matriz também diminuem a dureza e resistência 

com o aumento da tenacidade e ductilidade [3, 10] 

Assim sendo, em aços carbonos comuns, quanto maior a temperatura e 

o tempo de revenido, menor serão a dureza e a resistência dos aços, e maior a 

ductilidade e tenacidade. 

 

3.7.4. Fragilidade da martensita revenida e fragilidade ao revenido 

Alguns aços são suscetíveis a dois tipos de fragilização: fragilidade da 

martensita revenida e fragilidade ao revenido [41]. 

A fragilidade da martensita revenida normalmente ocorre em revenidos 

na faixa de temperatura entre 250 a 400ºC e também é conhecida como fragilidade à 

350°C, por ser nessa temperatura onde usualmente é evidenciada com maior 

intensidade. Esse fenômeno é detectado pela redução da energia absorvida no ensaio 

de impacto [43, 44]. 

A fragilidade da martensita revenida é apresentada na figura 13, por meio 

da energia absorvida no ensaio Charpy em temperatura ambiente, em função da 

temperatura de revenido [43]. São observadas duas curvas obtidas de um aço 4340 

temperado e revenido com diferentes teores de fósforos, indicando um mínimo de 

energia entre 250ºC e 400ºC.  Ainda nessa figura 13, é possível observar que o efeito 

da fragilização da martensita revenida é menos pronunciado no aço com menor teor 

de fósforo, pois esse elemento aumenta a suscetibilidade à fragilização. 

Em aços com teor de carbono acima de 0,55%, é possível que ocorra 

fratura intergranular mesmo com baixos percentuais de fósforo [44]. A figura 14 

apresenta o limite entre os modos de fratura intergranular e transgranular em função 

da concentração dos elementos, mostrando o limite entre os modos de fratura 

intergranular e transgranular em função da concentração de carbono e fósforo 

presentes no aço. 
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Figura 13 - Energia absorvida em ensaio Charpy em função da temperatura de 
revenido para aço SAE 4340, com dois teores de P.  

 

Fonte: [43]. 

A fragilização da martensita revenida tem sido associada ao modo de 

fratura intergranular causada pela combinação da segregação de impurezas (fósforo, 

enxofre, nitrogênio, estanho e antimônio) nos contornos de grão e a precipitação da 

cementita inter e intra ripas de martensita, bem como ao longo dos contornos de grão 

austeníticos durante no revenido. A segregação ocorre principalmente durante a 

austenitização, pois nessa etapa existem condições cinéticas mais favoráveis a este 

tipo de ocorrência, quando comparada às condições cinéticas existentes nas 

temperaturas de revenido [44, 45].  

 

Figura 14 - Relação da concentração crítica de carbono e fósforo nos modos de 
fratura. Valores adaptados. 

 

Fonte: [44]. 
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A fragilidade ao revenido é um fenômeno detectado, principalmente, pelo 

aumento na temperatura de transição dúctil frágil, por meio do ensaio de impacto. 

A figura 15 exemplifica o aumento da temperatura de transição dúctil 

frágil em ensaio de impacto num aço hipotético, apresentando as curvas de energia 

absorvida em função da temperatura do ensaio sem e com os efeitos da fragilidade 

ao revenido. 

A fragilidade ao revenido é normalmente associada à fratura 

intergranular e segregação de impurezas ao longo dos contornos de grãos 

austeníticos prévios, em aços temperados e revenidos que tenham sido aquecidos ou 

resfriados lentamente na faixa de temperatura entre 375ºC e 560ºC. Esta fragilidade 

é considerada reversível, pois aquecendo-se o aço fragilizado acima de 600ºC e 

resfriando-o rapidamente, por exemplo em água, é possível reverter a fragilidade [41].  

 

Figura 15 - Representação esquemática do efeito da fragilidade de revenido sobre a 

energia absorvida em um ensaio Charpy. 

 

Fonte: [36]. 

 

Materiais de qualidade comercial, de menor pureza, são mais 

suscetíveis à ocorrência de fragilização [46].   

O grau de fragilidade não depende somente da concentração de 

impurezas em contorno de grão, mas também da composição total do aço.  Alguns 

elementos de liga podem diminuir ou aumentar a segregação de impurezas para o 

contorno de grão, pelo processo de co-segregação, sendo que o cromo, níquel e 

manganês contribuem para o aumento da fragilidade, por impulsionar a segregação 

de impurezas para contorno de grão, enquanto que o molibdênio em concentrações 

entre 0,2 a 0,3% pode retardar o processo de segregação [41, 45]. 
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3.8. Requisitos para fabricação de lâminas para corte de cana de açúcar. 

São definidos valores de dureza acima de 43HRC para as lâminas, mas, 

como esta propriedade tem influência direta na resistência ao desgaste, valores acima 

de 50HRC são desejáveis, desde que a tenacidade não seja comprometida. 

A tenacidade é uma característica desejável para as lâminas utilizadas 

no corte de cana de açúcar, uma vez que, conforme já indicado, essas lâminas podem 

sofrer impactos com pedras e outros elementos durante o serviço. 

Nesse contexto, o ensaio de impacto Charpy pode ser utilizado para 

avaliar, comparativamente, a energia absorvida para romper o corpo de prova de 

diferentes materiais.  

Os corpos de prova submetidos ao ensaio de impacto podem ser 

analisados por meio de microscópio eletrônico de varredura para revelar algumas 

características sobre ao tipo de fratura apresentado. Nessas análises, a fratura pode 

apresentar, por exemplo, características de micromecanismos como alveolar 

(“dimples”), clivagem, quase-clivagem e intergranular. A presença de “dimples” 

demonstra que o material apresentou certa plasticidade e/ou ductilidade enquanto que 

fraturas totalmente por clivagem demonstram que a ruptura de deu de forma frágil. 

A resistência ao desgaste é outra característica importante no 

desempenho das lâminas, sendo que desgaste pode ser definido como a degradação 

da superfície de um componente, geralmente envolvendo remoção progressiva do 

material, como resultados de processos tribológicos [47]. O desgaste do tipo abrasivo 

é a mais frequente forma de ocorrência e é causado pela interação mecânica de 

saliências grosseiras ou partículas não metálicas contra as superfícies de trabalho, 

provocando perda de massa por corte ou por arrancamento. Estas partículas podem 

ser, por exemplo, areia ou um fragmento de desgaste de material de alta dureza. 

Como as condições variam muito para cada aplicação que envolve 

desgaste, vários métodos de teste foram desenvolvidos com o objetivo de mensurar 

essa característica. Para os ensaios de desgaste abrasivo, duas modalidades são as 

mais comuns: abrasão a dois corpos ou abrasão a três corpos. No ensaio de desgaste 

abrasivo a dois corpos, as partículas abrasivas estão incrustadas em uma das 

superfícies, ao passo que no ensaio abrasivo a três corpos, as partículas abrasivas 

estão livres entre as duas superfícies, podendo rolar entre as mesmas [47]. 

Os testes em laboratório têm a vantagem de poderem ser realizados sob 
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condições bem definidas e controladas, permitindo a comparação de materiais 

diferentes sob as mesmas condições. 

Deve-se ter em mente, porém, que os dados coletados em ensaios de 

laboratório são apenas comparativos e devem ser usados com cautela, pois tais testes 

podem não representar com exatidão as condições de desgaste às quais o 

componente pode estar sujeito durante o serviço. 

A severidade do desgaste abrasivo em qualquer sistema irá depender 

do tamanho da partícula abrasiva, forma, dureza, a magnitude das tensões impostas 

pela partícula e a frequência de contato. No método de ensaio em roda de borracha 

(abrasão a três corpos), estas condições são padronizadas para desenvolver uma 

condição uniforme de desgaste. Desde que o método não tenta reproduzir todas as 

condições dos processos (tamanho do abrasivo, formato, pressão, impacto, ou 

elementos corrosivos), o mesmo não deverá ser usado para prever a exata resistência 

ao desgaste de um dado material num meio específico. Os dados de perdas de volume 

obtidos dos materiais ensaiados, cujo comportamento é desconhecido num meio 

abrasivo específico, devem, portanto, ser comparados aos dados de ensaios obtidos 

de um material de comportamento conhecido no mesmo ambiente. Enquanto a perda 

de massa pode ser usada internamente em ensaios de laboratórios para comparar 

materiais de densidade equivalente, é essencial que aqueles que fazem uso deste 

ensaio registrem seus resultados uniformemente como perda de volume [47, 48, 49]. 

O ensaio de desgaste realizado neste trabalho seguiu as recomendações da norma 

ASTM G65, conforme procedimento B [50]. 

A dureza de um material é claramente uma propriedade importante na 

determinação do desgaste abrasivo, pois controla a profundidade de indentação da 

partícula abrasiva. Materiais de maior dureza normalmente apresentam maior 

resistência ao desgaste [47]. Embora a dureza seja relevante na determinação do 

desgaste, outras propriedades e características também influenciam nos resultados 

dos testes de desgaste.  

A resistência ao desgaste dos aços pode ser melhorada com a adição 

de elementos de liga. Aumentando o teor de carbono, aumenta-se a temperabilidade, 

a dureza e a fração volumétrica de carbonetos, sendo que esses carbonetos podem 

contribuir para o aumento da resistência ao desgaste. O cromo melhora a resistência 

e a dureza, além homogeneizar propriedades mecânicas, mas seu efeito direto na 

melhoria da resistência ao desgaste é pequeno [51]. 
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Adições de manganês podem aumentar o limite de resistência ao início 

de trinca por fadiga e aumentar a resistência à abrasão em microestruturas 

martensíticas [51, 52]. 

Assim sendo, os materiais e métodos deste trabalho foram definidos com 

base nos requisitos necessários para produção e aplicação das lâminas.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Aços SAE 1566 e SAE 15B36 

O aço SAE 1566 é classificado como um aço de alto teor de carbono 

com adição de manganês. A faixa de composição química desse aço está na Tabela 

III: 

 

Tabela III- Composição química do aço SAE 1566 
Elementos C Mn P S Si Cr Cu Mo Ni 

Faixa 
Especificada 

0,60 
0,71 

0,85 
1,15 

Máx. 
0,030 

Máx. 
0,030 

0,15 
0,35 

Máx. 
0,30 

Máx. 
0,40 

Máx. 
0,12 

Máx. 
0,40 

 

O aço 15B36 é classificado como um aço de médio teor de carbono com 

adição de manganês e micro adição de boro. A composição química está detalhada 

na Tabela IV.  

 

 Tabela IV - Composição química do aço SAE 15B36 
Elementos C Mn P S Si Cr Cu Mo Ni Ti B 

Faixa 
especificada  

0,30 
0,39 

1,00 
1,50 

Máx. 
0,030 

Máx. 
0,030 

0,15 
0,35 

0,30 
0,50 

Máx. 
0,40 

Máx. 
0,12 

Máx. 
0,40 

0,010 
0,060 

0,0005 
0,0030 

 

É possível perceber que há adição de cromo e titânio no aço SAE 15B36. 

 

4.2. Produção das lâminas e tratamento térmico 

Os aços SAE 1566 e SAE 15B36 foram produzidos na forma de tarugos 

de seção quadrada de 120x120mm. Esses tarugos foram reaquecidos até a 

temperatura de 1200ºC e laminados até a obtenção do perfil lâmina com 90mm de 

largura e 5mm de espessura. Após a laminação, os perfis foram cortados em 

comprimentos de 350mm (comprimento da lâmina) e seguiram para o tratamento 

térmico. 

Lâminas com o aço SAE 15B36 foram austenitizadas na temperatura de 

880ºC durante 12 minutos e depois foram temperadas em óleo com agitação durante 

50 segundos. Na sequência, algumas lâminas já temperadas foram revenidas em 

forno a gás na temperatura de 200°C durante 25 minutos. Amostras na condição 

temperado sem revenido e na condição temperado e revenido foram retiradas para 
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ensaios de dureza, microscopia ótica, impacto, microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), tração e desgaste. 

No caso do aço SAE 1566, as lâminas foram austenitizadas na 

temperatura de 800ºC durante 12 minutos e depois foram temperadas em óleo sem 

agitação durante 50 segundos. Na sequência, as lâminas deste aço SAE 1566 foram 

revenidas em forno a gás nas temperaturas de 300, 350, 400, 450 e 500°C durante 

25 minutos. Amostras para os mesmos ensaios foram retiradas em cada uma das 

temperaturas de revenido. A figura 16 apresenta o fluxograma dos tratamentos 

térmicos de cada aço e a retirada de amostras para ensaios.  

 

Figura 16 - Fluxograma dos tratamentos térmicos e retirada de amostras. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.3. Ensaios e análises 

A análise da composição química foi realizada em amostras dos aços 

antes de passarem pelos tratamentos térmicos. Foi utilizado espectrômetro ótico ARL-

4460. 

Os ensaios de dureza foram realizados pelo método Rockwell-C, cone 

de diamante 120º. Foram realizadas cinco medições para cada tipo de aço e condição 

de tratamento térmico.  

Para análise da microestrutura por meio de microscopia óptica, as 

amostras foram preparadas seguindo técnicas usuais de metalografia. A 

Revenido 
a 300°C

SAE 1566

Revenido 
a 350°C

Revenido 
a 400°C

Revenido 
a 450°C

Revenido 
a 500°C

Dureza, Metalografia, Impacto, 
MEV,  Tração e Desgaste.

SAE 15B36 Têmpera

Têmpera

Dureza, Metalografia, Impacto, 
MEV,  Tração e Desgaste.

Revenido 
a 200°C
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microestrutura foi revelada utilizando-se ataque químico com solução de Nital 2%.  

A análise do tamanho de grão austenítico foi realizada nas amostras 

temperadas, utilizando-se ácido pícrico, sendo o resultado expresso pelo número 

correspondente ao da carta padrão da norma ASTM E112 [53]. 

Os corpos de prova para ensaio de tração foram preparados segundo a 

norma ASTM A370 [54], sendo cinco corpos de prova para cada condição de 

tratamento tércmico. Os ensaios foram realizados em máquina de ensaio de tração 

SHIMADZU UH-F600KNI. 

As dimensões dos corpos de prova podem ser vistas na figura 17. 

 

Figura 17 - Dimensões dos corpos de prova para ensaio de tração. Medidas 

em mm. 

 

Fonte: [54]. 

 

 

Foram obtidos valores de limite de resistência, limite de escoamento e 

alongamento. 

Os corpos de prova para ensaio de impacto Charpy foram retirados 

conforme a norma ASTM E-23 [55], padrão de entalhe tipo A, alterando-se apenas a 

espessura do corpo de prova para 5mm, que é a espessura da lâmina.  

Embora o corpo de prova padrão conforme a norma citada tenha 

espessura de 10mm, os corpos de prova de ambos os aços, SAE 1566 e SAE 15B36, 

foram retirados com 5mm de espessura, que é a espessura das lâminas, mantendo a 

importância dos resultados do ensaio de impacto numa análise comparativa entre os 

aços. 

 A figura 18 mostra o desenho do corpo de prova para os ensaios de 

impacto. 

Foram realizados cinco ensaios na temperatura de 20ºC para cada 

condição de tratamento térmico. 
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Figura 18 - Dimensões dos corpos de prova para os ensaios de impacto. Medidas 
em mm. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

O ensaio de desgaste foi realizado seguindo as recomendações da 

norma ASTM G65 [50], conforme procedimento B. Este método define os 

procedimentos para determinar a resistência à abrasão dos materiais metálicos em 

ensaio utilizando areia seca e um instrumento de roda de borracha. 

O teste está ilustrado na figura 19. 

 

Figura 19 - Ilustração do teste de abrasão com areia em roda de borracha. 

 

Fonte: Adaptado de [47]. 
 

 

O princípio de funcionamento deste ensaio consiste em esmerilhar um 

corpo de prova padronizado com areia de tamanho de grão e composição controladas. 

O abrasivo é introduzido entre o corpo de prova e um anel de borracha de dureza 

especificada, provocando riscamento. Neste ensaio o corpo de prova é pressionado 

contra a roda de borracha que está girando, por meio de um braço de alavanca com 
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peso especificado, enquanto o fluxo de areia esmerilhando a superfície do corpo de 

prova é controlado pela determinação da vazão em g/min. 

Os corpos de provas são pesados antes e após o ensaio e a perda de 

massa é determinada. Para possibilitar a comparação entre vários metais, torna-se 

necessário converter a perda de massa para perda de volume em milímetros cúbicos, 

devido à grande diferença nas densidades dos materiais. A fórmula é apresentada na 

equação 3. 

 

𝑃𝑉 =
𝑃𝑀 ∗ 1000

𝐷𝑒
 (3) 

 

 

Onde: 

PV = Perda de volume (mm3) 

PM = Perda massa (g) 

De = Densidade (g/cm3) 

 

A figura 20 apresenta a máquina utilizada para este ensaio. 

 

Figura 20 - Máquina utilizada para o ensaio de desgaste. 

 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

Foram utilizadas cinco amostras de cada tipo de aço e condição de 

tratamento térmico.  

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) foi utilizado na 
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caracterização da superfície de fratura dos corpos de prova do ensaio de impacto e 

para analisar a microestrutura. 

Além dos testes de laboratório já citados, também foram realizados 

testes de campo para avaliar a vida útil das lâminas em operação na colheita de cana. 

Lâminas do aço SAE 1566 temperadas e revenidas a 450°C e lâminas 

do aço 15B36 somente temperadas, sem revenido, foram colocadas em operação na 

mesma máquina colhedora de cana, mas em discos diferentes, que operam lado a 

lado conforme ilustrado na figura 02. Com essa condição, lâminas de ambos os aços 

trabalharam simultaneamente, no mesmo solo, sob a mesmas condições. 

A máquina ficou em operação por um período de 400 horas. A cada 8 

horas a máquina parou para avaliação das lâminas. Nessas paradas, as lâminas 

foram reposicionadas ou substituídas por outras, do mesmo aço, devido quebra ou 

desgaste. 

Ao final das 400 horas, contou-se o número de lâminas substituídas e 

calculou-se o tempo médio de vida útil de cada lâmina.  
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5. RESULTADOS  

5.1. Composição química 

As amostras para composição química foram analisadas antes dos 

tratamentos térmicos. Os resultados estão apresentados na Tabela V: 

 

Tabela V – Análise de composição química. 

Elementos Químicos (%)  SAE 1566  SAE 15B36 

Carbono 0,69 0,36 

Enxofre 0,005 0,004 

Manganês 1,08 1,42 

Silício 0,31 0,29 

Fósforo 0,019 0,013 

Cromo 0,21 0,48 

Níquel 0,13 0,17 

Molibidênio 0,03 0,01 

Cobre 0,00 0,01 

Vanádio 0,004 0,009 

Tungstênio 0,007 0,002 

Titânio 0,001 0,041 

Alumínio 0,003 0,037 

Boro 0,000 0,002 

Nitrogênio 0,007 0,008 

 

Fica evidente a diferença nos percentuais de carbono encontrados: 

0,69% para o aço SAE 1566 e 0,36% para o aço SAE 15B36. 

O percentual de manganês também é um pouco maior no aço 15B36, o 

que contribui para o aumento da temperabilidade e das propriedades mecânicas. 

O teor de cromo é de 0,21% no aço SAE 1566 e de 0,48% no aço 15B36, 

sendo que este elemento contribui para o aumento da temperabilidade e 

homogeneidade das propriedades mecânicas. 

O teor de boro no aço SAE 15B36 foi de 0,002%, ou 20ppm, valor dentro 

da faixa considerada ideal por muitos autores.  

No aço SAE 15B36, a relação Ti/Ni é de 5,1, acima de 3,4 que é valor 

considerado suficiente para proteger o boro e evitar a formação de nitreto de boro, 

formando preferencialmente nitreto de titânio que é mais estável que o nitreto de boro.  

O alumínio, utilizado na desoxidação do aço 15B36 e adicionado antes 
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do boro na aciaria para evitar a formação de óxido de boro, também está presente em 

maior percentual no aço ao boro, sendo que este elemento também contribui para a 

restrição do crescimento de grão. 

 

5.2. Ensaio de dureza  

Os resultados médios de dureza para cada aço e condição de tratamento 

térmico estão apresentados na tabela VI e na figura 21. 

 

Tabela VI – Resultados dos ensaios de dureza. 

AÇO / CONDIÇÃO 
Dureza 

Média HRC 
Desvio 
Padrão 

15B36 Temperado 55,7 0,6 

15B36 Temperado + Revenido a 200°C 54,2 0,4 

1566 Temperado 63,1 1,2 

1566 Temperado + Revenido a 300°C 57,4 0,5 

1566 Temperado + Revenido a 350°C 53,4 0,5 

1566 Temperado + Revenido a 400°C 50,6 0,7 

1566 Temperado + Revenido a 450°C 46,8 0,4 

1566 Temperado + Revenido a 500°C 43,4 0,6 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 21 - Resultados dos ensaios de dureza.  

 
Fonte: Próprio autor. 
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O aço SAE 15B36 apresentou uma leve queda de dureza da condição 

temperado para a condição temperado e revenido a 200°C, 55,7 e 54,2HRC 

respectivamente. Revenidos em temperaturas superiores a 200°C provavelmente 

reduziriam ainda mais a dureza, o que seria indesejável para a aplicação. 

Como esperado, observa-se a redução da dureza com o aumento da 

temperatura de revenido para o aço SAE 1566. Essa redução de dureza com o 

aumento da temperatura ocorre devido à precipitação e crescimento da cementita, 

que reduz o teor carbono em solução sólida ou das regiões segregadas. O 

crescimento diminui a quantidade de precipitados na matriz, aumentando o livre 

caminho médio entre os precipitados e diminuindo as barreiras para movimentação 

das discordâncias. A recuperação e a recristalização da matriz também diminuem a 

dureza. 

O resultado de 43,4HRC para o revenido a 500°C é muito próximo da 

dureza mínima especificada para a aplicação (43HRC), não sendo, portanto, essa 

temperatura de revenido recomendada, considerando o risco de produção de material 

fora da especificação. 

 

5.3. Análise Metalográfica 

As figuras 22 (a) e (b) apresentam o tamanho de grão austenítico dos 

aços SAE 15B36 (a) e SAE 1566 (b) após a têmpera. 

 

Figura 22 - Tamanho de grão austenítico dos aços SAE 15B36 (a) e SAE 1566 (b) 
após a têmpera. Ácido pícrico. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

a b 
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Ambos os aços apresentam heterogeneidade no tamanho de grão, 

sendo que o aço SAE 15B36 apresenta tamanho de grão entre 6 e 8 e o aço SAE 

1566 apresenta tamanho de grão entre 5 e 7. Mesmo com a heterogeneidade 

apresentada, é possível definir que o tamanho de grão médio no aço SAE 15B36 é 

menor que do aço SAE 1566. Sabendo-se que a tenacidade é uma propriedade 

fortemente influenciada pelo tamanho de grão, sendo que menores tamanhos de grão 

conferem maior tenacidade, o aço SAE 15B36 tende a apresentar maior tenacidade e 

melhor resultado no ensaio de impacto Charpy. 

As figuras 23 (a) e (b) apresentam a microestrutura do aço SAE 15B36 

na condição temperado sem revenido (a) e na condição temperado e revenido a 200°C 

(b). 

Na microscopia ótica o efeito do revenido em baixas temperaturas 

comparado à condição somente temperado não é tão evidente, embora exista uma 

pequena diferença mostrando uma martensita mais atenuada na amostra temperada 

e revenida.  Nessa faixa de revenido, a martensita perde carbono e os carbonetos de 

transição são formados. Embora esse seja um efeito esperado, na microscopia ótica 

não é possível observar claramente este fenômeno. 

 

Figura 23 - Microestrutura do aço SAE 15B36: Temperado sem revenido (a) e 
temperado e revenido a 200°C (b). Nital 2%.  

 

Fonte: Próprio autor. 
 

A figura 24 apresenta a microscopia ótica do aço SAE 1566 somente 

temperado, sem revenido, na qual é possível observar microestrutura formada por 

martensita. 

As figuras 25 (a), (b), (c), (d), (e) e (f) apresentam a microestrutura do 

aço SAE 1566 na condição temperado e revenido a 300º°C (a), 350°C (b), 400°C (c), 

a b 
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450°C (d) e 500°C (e). 

 

Figura 24 - Microestrutura do aço SAE 1566 somente temperado. Nital 2%. 

 
Fonte: Próprio autor. 

  
Figura 25 - Microestrutura do aço SAE 1566: Temperado e revenido a 300º°C (a), 

350°C (b), 400°C (c), 450°C (d) e 500°C (e). Ataque Nital 2%. 

  

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

A microestrutura observada nas diversas temperaturas de revenido 

a b
) 

c d 
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apresentadas na figura 25 é martensita revenida. Por meio de microscopia ótica não 

foi possível observar maiores detalhes nas microestruturas, mas evidenciam-se 

pequenas diferenças de tonalidade e coloração. 

No revenido em torno de 400°C ocorre início de coalescimento dos 

carbonetos e recristalização da martensita para ferrita com a perda de carbono da 

estrutura TCC (tetragonal de corpo centrado). E como fica demonstrado, quanto maior 

a temperatura, mais evidentes se tornam esses fenômenos.  

As modificações microestruturais mencionadas corroboram com as 

diferenças de dureza encontradas nas diversas temperaturas de revenido.  

 

5.4. Ensaio de impacto 

Os resultados médios dos ensaios de impacto estão apresentados na 

Tabela VII e na figura 26. 

 

Tabela VII – Resultados dos ensaios de impacto. 

AÇO / CONDIÇÃO IMPACTO (J) Desvio Padrão 

15B36 Temperado 13,8 0,8 

15B36 Temperado e Rev. A 200°C 15,4 0,5 

1566 Temperado e Rev. A 300°C 3,2 0,4 

1566 Temperado e Rev. A 350°C 2,6 0,5 

1566 Temperado e Rev. A 400°C 7,0 0,7 

1566 Temperado e Rev. A 450°C 8,8 0,4 

1566 Temperado e Rev. A 500°C 12,4 0,5 

 

Figura 26 - Resultados dos ensaios de impacto.  

 
Fonte: Próprio autor. 
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A energia absorvida no ensaio de impacto foi de 13,8J para o aço SAE 

15B36 na condição temperado e subiu para 15,4J após o revenido a 200°C. 

No aço SAE 1566, a energia absorvida foi de 3,2J e 2,6J nas 

temperaturas de 300 e 350°C, respectivamente.  

Na temperatura de 400°C e acima, a energia absorvida aumenta com o 

aumento da temperatura, chegando a 12,4J na temperatura de 500°C, sendo este 

fenômeno explicado pela recuperação da estrutura martensítica pela eliminação de 

defeitos pontuais, aniquilação e rearranjo de discordância, poligonização (formação 

de contorno de subgrãos) e crescimento dos subgrãos, aumentando assim a 

tenacidade e reduzindo a dureza e a resistência [15, 16]. 

Não foi possível observar o fenômeno da fragilidade ao revenido nas 

temperaturas acima de 400°C pois a tenacidade aumentou com o aumento da 

temperatura. 

Observando apenas o resultado do ensaio de impacto, a melhor 

condição de processamento do aço SAE 1566, para a produção de lâminas para corte 

de cana, seria com revenido na temperatura de 500°C. Todavia, conforme abordado 

anteriormente, a dureza medida nessa condição de processamento ficou muito 

próxima de 43HRC, o mínimo especificado para a aplicação, além de que, durezas 

menores estão associadas a menor resistência ao desgaste. Dessa forma, o revenido 

a 450°C atingiu dureza de 46,4HRC e teve maior energia absorvida no ensaio de 

impacto (descartando o resultado do revenido à 500°C), sendo esta a condição mais 

indicada, dentre as avaliadas, para o processamento do aço SAE 1566 na produção 

das lâminas. 

A tabela VIII e a figura 27 resumem os dados de energia absorvida no 

ensaio de impacto e dureza para os diferentes ciclos de tratamento térmico de cada 

aço. 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

Tabela VIII – Resultados médios dos ensaios de dureza e impacto.  

AÇO / CONDIÇÃO 
DUREZA 

(HRC) 
IMPACTO (J) 

15B36 Temperado 55,7 13,8 

15B36 Temperado + Revenido a 200°C 54,2 15,4 

1566 Temperado + Revenido a 300°C 57,4 3,2 

1566 Temperado + Revenido a 350°C 53,4 2,6 

1566 Temperado + Revenido a 400°C 50,6 7,0 

1566 Temperado + Revenido a 450°C 46,8 8,8 

1566 Temperado + Revenido a 500°C 43,4 12,4 

 

Figura 27 – Resultados médios dos ensaios de dureza e impacto. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

5.5. Microscopia eletrônica de varredura  

O microscópio eletrônico de varredura foi utilizado na caracterização da 

superfície de fratura dos corpos de prova dos ensaios de impacto.  

As figuras 28 (a) e (b) apresentam as imagens eletrônicas das 

superfícies de fratura do aço SAE 15B36 na condição temperado sem revenido (a), e 

temperado com revenido à 200ºC (b). 
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Figura 28 - Imagem eletrônica da superfície de fratura do aço SAE 15B36: 
temperado sem revenido (a) e revenido (b). 

  

Fonte: Próprio autor. 

 

Nas figuras 28 (a) e (b) pode-se observar o micromecanismo 

predominantemente de dimples, mostrando que as fraturas do aço SAE 15B36, em 

ambas as condições analisadas, foram precedidas de deformação plástica. Os 

diferentes tamanhos de alvéolos sugerem precipitação irregular. 

As figuras 29 (a) e (b) são referentes ao aço SAE 1566 na condição 

revenido a 300°C com diferentes ampliações. 

 

Figura 29 - Imagem eletrônica da superfície de fratura do aço SAE 1566: revenido a 
300ºC, com diferentes ampliações. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Na fractografia apresentada na figura 29 (a), pode ser observado um 

micromecanismo misto: alveolar e intergranular, com presença de trincas secundárias 

a) 15B36  Sem Revenido b) 15B36  Revenido

a) 1566  Revenido 300°C b) 1566  Revenido 300°C
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(setas vermelhas), típicas de fratura intergranular.  

Na figura 29 (b) fica mais evidente o mecanismo intergranular com 

trincas secundárias (setas vermelhas) e a aparência das faces dos grãos mostra que 

ocorreu precipitação (setas verdes). 

A figura 30 (a) e (b) é referente ao aço SAE 1566 na condição revenido 

a 350°C com diferentes ampliações. 

 

 

Figura 30 - Imagem eletrônica da superfície de fratura do aço SAE 1566: revenido a 
350ºC com diferentes ampliações. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Na fractografia da figura 30 (a), nota-se que com o aumento da 

temperatura de revenimento para 350°C, a quantidade de fratura intergranular é maior 

e poucos dimples aparecem. Observa-se ainda a presença de trincas secundárias 

(setas vermelhas). A figura 30 (b), que apresenta maior ampliação da fractografia do 

revenido a 350°C, evidencia o micromecanismo intergranular, mostrando uma 

natureza ainda mais frágil e as superfícies dos grãos com uma espécie de lascamento 

e pontos de arrancamento.  

É possível que as características apresentadas estejam relacionadas ao 

fenômeno de fragilização da martensita revenida que ocorre com maior intensidade 

na temperatura de 350°C. No ensaio de impacto foi observada uma leve redução na 

energia absorvida ao aumentar-se a temperatura do revenido do aço SAE 1566 de 

300 para 350°C (3,2 e 2,6J respectivamente).  

a) 1566  Revenido 350°C a) 1566  Revenido 350°C

a b 
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O micromecanismo de fratura misto: alveolar e intergranular,  associado 

ao fenômeno de fragilização da martensita revenida, é explicado pelo modelo 

apresentado na figura 31. A precipitação de filmes de cementita inter pacote de ripas de 

martensita ou intergranularmente, com relação ao grão austenítico prévio, provoca uma 

micro clivagem entre as ripas ou inter-ripas de martensita que avança até o contorno de 

grão enfraquecido pela segregação de elementos (como P, S , Sb e, neste caso, até Mn) 

pelo qual a trinca continua se propagando com micromecanismo intergranular [49]. 

 

Figura 31 - Esquema do micromecanismo de fratura misto para a fragilidade da 

martensita revenida [49]. 

 

Fonte: [52]. 

 

 

A figura 32 é referente ao aço SAE 1566 na condição revenido a 400°C 

(a, b), 450°C (c,d)  e 500°C (e,f) com diferentes ampliações. 

Enquanto que nos revenidos a 300 e 350°C observou-se fratura 

intergranular, característica típica de fratura frágil, confirmada pela baixa energia 

absorvida das amostras nessas condições de processamento no ensaio de impacto, 

nos revenidos acima dos 400ºC, nota-se que o micromecanismo de dimples (alveolar) 

vai ficando mais intenso com o aumento da temperatura de revenido, em detrimento 
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do mecanismo intergranular, o que propicia aumento da energia absorvida no ensaio 

de impacto. Além disso, podem ser notados alvéolos cada vez maiores, devido ao 

engrossamento dos precipitados particulados, além da característica de maior 

ductilidade dos dimples (maior quantidade de deformação). 

 

Figura 32 - Imagem eletrônica da superfície de fratura do aço SAE 1566: Revenido a 
400°C (a,b) e 450°C (c,d) e 500°C (e,f). 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

a) 1566  Revenido 400°C b) 1566  Revenido 400°C

c) 1566  Revenido 450°C d) 1566  Revenido 450°C

e) 1566  Revenido 500°C f) 1566  Revenido 500°C
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O microscópio eletrônico de varredura também foi utilizado na 

micrografia do aço SAE 15B36 na condição somente temperado e na condição 

temperado e revenido, e do aço SAE 1566 apenas na condição temperado e revenido 

a 450°C, sendo essa a condição mais indicada, dentre as avaliadas, para o 

processamento deste aço na produção de lâminas para corte de cana, conforme já 

exposto. 

As figuras 33 (a), (b), (c) e (d) apresentam as microestruturas obtidas no 

aço SAE 15B36 somente temperado (a, b) e temperado e revenido (c,d), observadas 

por microscopia eletrônica de varredura.  

Avaliando as imagens de forma conjunta, é possível notar uma 

microestrutura constituída por martensita em ripas. 

 

Figura 33 - Micrografia em MEV do aço SAE 15B36: têmpera sem revenido (a,b) e 
revenido à 200°C (c,d), com diferentes ampliações. 

  

  

Fonte: Próprio autor. 

 

Nas figuras 34 (a) e (b) é possível observar o aço SAE 1566 na condição 

temperado e revenido à 450°C por meio da microscopia eletrônica de varredura. 

Observa-se microestrutura de martensita revenida.  

 

a) 15B36  Temperado b) 15B36  Temperado

c) 15B36  Revenido d) 15B36  Revenido

a b 

c d 
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A precipitação de carbonetos pode ser claramente visualizada na figura 

34 (b). 

 

Figura 34 - Micrografia em MEV do aço SAE 1566 temperado e revenido a 450°C, 
com diferentes ampliações. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

5.6. Ensaio de tração 

Foram realizados ensaios de tração do aço SAE 15B36 nas condições 

somente temperado, temperado e revenido, e do aço SAE 1566 apenas na condição 

temperado e revenido a 450°C. Os resultados encontram-se na Tabela IX: 

 

Tabela IX – Resultados dos ensaios de tração 

AÇO / CONDIÇÃO 

Limite de 

Escoamento 

(0,2%) MPa 

Desvio 

Padrão 

Limite de 

Resistência 

MPa 

Desvio 

Padrão 
Alongamento 

% 

Desvio 

Padrão 

15B36 Temperado 1759 38,8 2036 8,6 13,8 1,1 

15B36 Revenido a 200ºC 1656 14,4 1957 17,6 13,3 1,0 

1566 Revenido a 450°C 1347 18,7 1468 20,8 14,2 0,5 

 

 

 

 

 

 

a) 1566  Revenido 450ºC b) 1566  Revenido 450ºC

a b 
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Os mesmos resultados apresentados na tabela IX, limite de escoamento, 

limite de resistência e alongamento, também estão apresentados na figura 35. 

 

Figura 35 - Resultados dos ensaios de tração. 

 

 

O aço SAE 15B36 apresentou uma leve queda nos limites de resistência 

e escoamento após revenido a 200°C.  

Quando comparado ao aço SAE 1566 temperado e revenido a 450°C, o 

aço SAE 15B36 apresenta alongamento similar, mas com valores de limite de 

escoamento e resistência mais elevados, seja na condição somente temperado ou 

temperado e revenido a 200ºC. 

 

5.7. Ensaios de desgaste – abrasão a três corpos 

 

Os ensaios de desgaste foram realizados conforme norma ASTM G65 

[50] (abrasão a três corpos) e os resultados médios estão na Tabela X: 
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Tabela X – Resultados dos ensaios de desgaste. 

AÇO MVP DP 

SAE 15B36 TEMPERADO 13,1125 0,2 

SAE 15B36 REVENIDO A 
200°C 

13,7170 0,1 

SAE 1566 REVENIDO 
450° 

14,7561 0,1 

 

MVP (mm3): Média Volume perdido em mm3 - massa perdida (g) x 1000 / densidade (g/cm3) 

DP: Desvio Padrão. 

 

Os resultados dos ensaios de desgaste também encontram-se ilustrados 

graficamente na figura 36. 

 

Figura 36 - Resultados dos ensaios de desgaste. 

 

 

Dentre as condições avaliadas, os resultados do ensaio de desgaste 

demonstram que a menor perda de volume ocorreu no aço SAE 15B36 na condição 

somente temperado, e a maior perda de volume se deu no aço SAE 1566 revenido à 

450°C. Esses resultados são importantes pois o desgaste é o principal motivo para 

substituição de lâminas durante o uso. 

Os menores valores de dureza do aço SAE 1566 revenido à 450°C, 

quando comparado às durezas obtidas no aço SAE 15B36, estão condizentes com o 

a maior perda de massa no ensaio de desgaste, já que a dureza é uma variável que 

tem associação direta com a resistência ao desgaste, pois controla a profundidade de 

indentação da partícula abrasiva, sendo que materiais de maior dureza normalmente 
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apresentam maior resistência ao desgaste [47].  

A condição temperado e revenido do aço SAE 15B36 apresentou perda 

de volume um pouco maior que a condição somente temperado, sendo que esse 

resultado também está condizente com as durezas maiores para a condição somente 

temperado, demonstrando forte correlação entre essas duas propriedades. 

 

5.8. Teste de campo. 

Conforme abordado na seção 4.3, lâminas do SAE 1566 temperado e 

revenido à 450°C e lâminas do aço 15B36 somente temperado trabalharam 

simultaneamente, na mesma máquina, em discos posicionados lado a lado (figura 1). 

A escolha da condição somente temperado para o aço SAE 15B36 em 

detrimento da condição temperado e revenido foi feita considerando os resultados dos 

ensaios realizados, principalmente os resultados dos ensaios de desgaste nos quais 

a condição somente temperado apresentou menor perda de volume, sendo que o 

desgaste é o principal motivo para substituição de lâminas durante o uso. 

O tempo médio para troca de lâminas para o aço SAE 15B36 temperado 

e para o aço SAE 1566 temperado e revenido à 450ºC está apresentado na figura 35. 

 

Figura 37 – Tempo médio de vida útil das lâminas: SAE 15B36 temperado e SAE 
1566 temperado e revenido à 450°C. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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O resultado demostra que o aço SAE 15B36 temperado apresentou vida 

útil superior ao aço SAE 1566 temperado e revenido. 

Considerando a menor perda de volume do aço SAE 15B36 no ensaio 

de desgaste, maior dureza e maior energia absorvida deste mesmo aço no ensaio de 

impacto, quando comparado ao aço SAE 1566 revenido à 450°C, os resultados do 

teste de campo estão concordantes com os resultados dos ensaios de laboratório. 

Sabe-se que a vida útil das lâminas de corte sofre grande influência de 

variáveis tais como: tipo de solo, condição do solo devido ao clima (chuvoso ou seco), 

característica da cana de açúcar, tipo de máquina e modo de operação. Dessa forma, 

os resultados obtidos são válidos para uma análise comparativa, uma vez que as 

lâminas avaliadas operaram sob as mesmas condições. 

Em uma das paradas da máquina, foi identificada uma lâmina quebrada 

do aço SAE 1566, e então retirou-se outra lâmina do aço SAE 15B36, que tinha o 

mesmo tempo em operação, para uma análise visual comparativa apresentada na 

figura 36. 

 

Figura 38 – Lâminas dos aços SAE 1566 e SAE 15B36 retiradas durante teste de 
campo. Seta indicando quebra. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A lâmina do aço SAE 1566 quebrou-se devido impacto com pedra ou 

outro obstáculo durante o corte da cana. Na figura 36, é possível perceber visualmente 

o menor nível de desgaste na lâmina do aço SAE 15B36. 
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5.9. Análise de custos 

 

Além dos ensaios e testes apresentados nas seções anteriores deste 

trabalho, também foi realizada uma análise comparativa de custos entre os aços SAE 

15B36 e SAE 1566 aplicados na produção de lâminas para corte de cana de açúcar. 

Essa análise teve por objetivo avaliar a viabilidade econômica 

considerando os custos e benefícios da utilização de cada um dos dois aços 

estudados, SAE 15B36 e SAE 1566. 

Na usina siderúrgica, os tarugos dos aços SAE 15B36 e SAE 1566 são 

produzidos na mesma rota de processo e possuem custos semelhantes de produção. 

No processo de produção das lâminas a partir do tarugo, o aço SAE 

15B36 na condição somente temperado, possui menor custo de produção que o aço 

SAE 1566 temperado e revenido, devido a eliminação do custo do revenido naquele 

aço. Numa análise comparativa de ambos os aços temperados e revenidos, os custos 

são semelhantes, embora exista a vantagem do revenido no aço SAE 15B36 ser 

realizado em menores temperaturas que no aço SAE 1566. 

Conforme apresentado nos resultados dos testes de campo, lâminas do 

aço SAE 15B36 somente temperado apresentaram maior vida útil que lâminas do aço 

SAE 1566 temperado e revenido à 450°C. Nessa análise de custos, essa informação 

é relevante para o cliente final, que compra e faz uso das lâminas, pois com maior 

vida útil das lâminas, haverá redução do custo com compra de novas lâminas.  
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6. CONCLUSÕES 

É possível utilizar o aço SAE 15B36 somente temperado em substituição 

ao aço SAE 1566 temperado e revenido na produção de lâminas para corte de cana 

de açúcar. 

Em comparação às lâminas produzidas com aço SAE 1566 temperado 

e revenido à 450ºC, lâminas do aço SAE 15B36 somente temperado apresentaram 

maior dureza, maior energia absorvida no ensaio de impacto, menor desgaste no 

ensaio de abrasão à três corpos e maior vida útil no teste de campo. 

O aço SAE 15B36 somente temperado apresentou maior dureza e 

menor desgaste no ensaio de abrasão à três corpos, quando comparado a este 

mesmo aço temperado e revenido à 200ºC. Embora o revenido tenha propiciado um 

leve aumento da energia absorvida no ensaio de impacto do aço SAE 15B36, a 

condição somente temperado deste aço apresentou maior resistência ao desgaste, 

sendo que o desgaste é o principal motivo para substituição de lâminas durante o uso 

No processo de produção das lâminas, a eliminação do revenido ao 

utilizar-se o aço SAE 15B36 somente temperado reduziu custos e aumentou a 

produtividade, tornando o produto mais competitivo, além de diminuir o impacto 

ambiental associado aos insumos para realização do revenido. 

No teste de campo, a maior vida útil das lâminas do aço SAE 15B36 

temperado em relação ao aço SAE 1566 temperado e revenido à 450ºC, propiciou 

redução de custo ao cliente que compra e utiliza as lâminas e também diminuiu a 

necessidade de paradas de máquina para troca de lâminas. 
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7. TRABALHOS FUTUROS 

Estudo do efeito da temperatura de austenitização na microestrutura e 

propriedades mecânicas de lâminas produzidas com aço SAE 15B36 temperado. 
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