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RESUMO 

 

Belchior, C. M. Desenvolvimento de Aço Baixa Liga para Componentes do 
Sistema de Choque e Tração em Vagões. 2016. 160 p. Dissertação (Mestrado em 

Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 
São Paulo, 2016. 

 

As cargas transportadas pelas ferrovias têm aumentado consideravelmente nos 

últimos anos, tanto pela capacidade individual do vagão como pela quantidade numa 

mesma composição. Após simulações e análise de dados obtidos em vagões 

instrumentados, uma das maiores operadoras logísticas do país observou que seus 

Sistemas de Choque e Tração estão sendo submetidos a esforços longitudinais 

considerados extremos. Desta forma, os trens formados por vagões do tipo GDU 

(capacidade de 118 t) estão limitados a uma quantidade de apenas 122 vagões, 

perdendo produtividade em relação aos trens formados por vagões do tipo GDT 

(capacidade de 110 t), os quais vêm circulando com 134 vagões. Em função das 

cargas extremas e consequente redução da produtividade nos trens, o Cliente 

solicita um trabalho conjunto para o desenvolvimento de um Sistema de Choque e 

Tração que torne possível a formação dos trens de minério com 134 vagões do tipo 

GDU. Desta forma, foi desenvolvido, como alternativa ao aço convencional, um aço 

baixa liga com desempenho superior, protótipos dos componentes citados para 

ensaios de campo e respectivos corpos de prova, validados por ensaios 

laboratoriais, bem como os parâmetros tecnológicos do produto e do processo. Os 

resultados obtidos são um aumento do Limite de Resistência, Limite de Escoamento, 

Tenacidade e Vida em Fadiga da ordem de 18% (em função da Temperatura de 

Revenido adotada), com a manutenção das características de Dutilidade 

(Alongamento e Redução de Área). 

 

 

Palavras-Chave: Aços Baixa Liga. Braçadeiras. Engates. Mandíbulas. Projeto de 

Experimentos. Sistemas de Choque e Tração. Tratamento Térmico. 



 

 

ABSTRACT 

 

Belchior, C. M. Development of Low-Alloy Steel for components of Draft Gear 
System on Freight Cars. 2016. 160 p. Dissertation (Master of Science) – Escola de 

Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, São Paulo, Brazil, 2016. 

 

 

Loads transported by rail have increased considerably in recent years, both for 

individual freight car capacity and total train tonnage. Following data analysis and 

simulations obtained in instrumented freight cars, one of the largest logistics 

operators in the country noted that its Draft Gear Systems are being subjected to 

longitudinal efforts considered extreme. Thus, trains consisting of cars type GDU 

(118 ton capacity) have been limited to a quantity of only 122 cars, losing productivity 

gains regarding trains formed by cars type GDT (110 ton capacity), which circulate 

with 134 cars. Because of the extreme loads and consequential reduction in 

productivity of the trains, the Client requests a joint work for the development of a 

Draft Gear System that enables the formation of ore trains with 134 cars of type 

GDU. Thus, an alternative to the conventional steel, a low-alloy steel with superior 

performance was developed from which prototypes of the applicable components for 

field trials and respective test coupons were produced. This has been validated by 

laboratory tests, as well as the technological parameters of product and process. The 

results have indicated an increase in Tensile Strength, Yield Strength, Toughness 

and Fatigue Life of approximately 18% (depending on Tempering temperature 

adopted) while maintaining the characteristics of Ductility (Elongation and Area 

Reduction). 

 

 

Keywords: Couplers. Design of Experiments. Knuckles. Heat Treatment. Low-Alloy 

Steels. Draft Gear System. Yokes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A AmstedMaxion 

A AmstedMaxion foi criada a partir da joint-venture entre a Iochpe-Maxion, 

maior fabricante nacional de rodas e chassis para veículos comerciais, e a norte-

americana Amsted Industries, com atuação global nos mercados ferroviário, 

automotivo, industrial e de construção. 

Por meio de uma estrutura que inclui a Amsted Rail, 14 plantas industriais e 

postos avançados atendem clientes em qualquer parte do mundo.  

No Brasil, possui unidades em Cruzeiro e Hortolândia, constituindo a mais 

importante operação de equipamentos ferroviários de carga da América Latina. A 

Fundição pode produzir peças de 10 até 6.000kg e, somada à sua produção anual, 

fazem da empresa a maior fundição de aço da América do Sul. 

 

1.2 Vagões: Tipos GDT e GDU 

Os vagões são os veículos ferroviários destinados exclusivamente ao 

transporte de cargas dos mais diversos tipos, e podem ser definidos em função de 

alguns critérios básicos (ROSA, 2012): 

a) Tipo de carga e suas características físico-químicas, como densidade, umidade, 

granulometria, temperatura, abrasividade, etc.; 

b) Tipo de terminal onde eles serão carregados e descarregados, como por 

exemplo viradores, esteiras, tanques de armazenagem, etc.; 

c) Gabarito das ferrovias nas quais eles forem trafegar, para que não ocorram 

riscos de impactos com obstáculos fixos como estações, pontes, túneis, etc.; 

d) Desenvolvido de tal forma que o produto final possa circular em qualquer trem, 

estando ele vazio ou carregado; 

e) Deve possuir total intercambiabilidade com os demais veículos existentes na 

ferrovia em termos de seu material especializado de truque, engate e freio; 
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f) Deve possuir o máximo de simetria dimensional, ou seja, manter um total 

equilíbrio de solução estrutural, para que sejam evitadas instabilidades. 

 

 Além das características funcionais, também existe a questão da 

normatização  usada no projeto da estrutura e de seus componentes. São duas as 

normas usadas no mundo para o projeto de material rodante ferroviário: 

a) Europa e parte da África: Union International des Chemins du Fer – UIC; 

b) EUA e grande parte das Américas, incluindo Brasil: Association of American 

Railroads– AAR. 

 Tais normas foram criadas há décadas e tiveram correntes ferroviárias 

distintas, tomando por base conceitos de distribuição de esforços e limites 

operacionais próprios de cada região do planeta. Os conceitos e critérios 

implantados por cada uma delas têm se mantido ao longo dos anos, e suas 

adaptações são vagarosas pois impactam diretamente em uma grande quantidade 

de ativos e respectivos equipamentos existentes. No Brasil, como nos demais países 

sul-americanos, o inicio do sistema ferroviário esteve diretamente ligado ao material 

rodante importado e já usado, gerado pela padronização em curso nos países de 

origem. Isso justifica a existência de duas bitolas, 1,00m e 1,60m, quando o  mundo 

já seguia para a padronização em 1,435m. 

 Os principais tipos de vagões existentes são definidos e normatizados pelos 

manuais técnicos de padrões e práticas recomendadas. No Brasil estes padrões não 

têm efeito de lei, mas podem ser considerados como tal em caso de ocorrência e 

investigação de acidentes.  

Como definição, existem seis tipos básicos de vagões : 

a) Fechados    

b) Hoppers 

c) Gôndolas    

d) Tanques 

e) Plataformas   

f) Especiais 
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Os vagões gôndola transportam produtos que não necessitam de proteção 

contra o tempo, ao contrário dos tipos fechados. São hoje o tipo mais comum nas 

ferrovias brasileiras em função da grande quantidade de minérios transportados por 

nossas linhas. Os grandes trens de exportação são formados por gôndolas que 

descarregam em viradores nos portos. 

Suas características principais são: 

a) Vagões de estrutura muito variada em função dos diferentes produtos; 

b) Possuem projeto mais simples se comparado a outros tipos; 

c) Podem operar em sistema de unidades duais em freio e engates; 

d) Podem operar com carga de grande peso ou comprimento; 

e) Podem ser providos de dispositivos que facilitem a descarga; 

f) Projeto que deve obrigatoriamente ser desenvolvido contra fadiga; 

g) Precisam ser dotados de truques que privilegiem as rodas; 

 

A codificação dos vagões estabelecida pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), compõe-se de: 

a) letras, onde as 2 primeiras identificam o tipo e o subtipo de vagão, a terceira 

indicando seu peso máximo (tara + lotação), de acordo com a bitola; 

b) 6 dígitos para a numeração, única para todo o Brasil, identificando a ferrovia; 

c) 1 dígito verificador (checkdigit), que permite a rotinas simples de cálculo 

rejeitarem erros de transcrição de dados; 

d) 1 letra opcional, que tradicionalmente indicava a Regional onde o vagão 

estava lotado; 

 

Nesse sistema de codificação, vagões GDT e GDU correspondem ao 

tipo/subtipo Gôndola para descarga em virador (car dumper), para bitola  de 1,60m. 

As letras T e U significam um peso máximo admissível de 119,5 t e 143,0 t, 

respectivamente. Exemplos podem visualizados nas Figuras 1.1 e 1.2. 
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Figura 1.1– Vagão GDT 
 

 

         Fonte: (ROSA, 2012) 
 
 
 
 

Figura 1.2 – Vagão GDU 
 

 

         Fonte: (ROSA, 2012) 
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1.3 Sistemas de Choque e Tração 

Sistemas de Choque e Tração são os mecanismos responsáveis pelo 

acoplamento seguro entre locomotivas e vagões para formação da composição 

ferroviária. Além de uma operação segura, são características fundamentais desses 

sistemas a flexibilidade, padronização e facilidade de manuseio. Devem garantir o 

rápido acoplamento e desacoplamento dos vagões, bem como transferir os esforços 

de tração e compressão ao longo do trem, dentro dos limites estabelecidos. 

Os componentes principais destes sistemas são (observar nos itens 1.3.1 e 

1.3.2 as características das montagens específicas) : 

a) Engates: acoplam-se mutuamente, transmitindo os esforços de tração e 

compressão entre si. No Brasil são operados Sistemas de Choque e Tração cuja 

montagem utiliza basicamente dois tipos de engates, “E” e “F”; 

b) Mandíbulas: atuam como um “fusível de segurança” do sistema, onde os 

engates devem ser preservados por seu custo mais alto, e as mandíbulas devem 

ser sacrificadas por sua característica de peça de reposição. Caso algum ponto 

venha a romper durante operações incorretas ou no limite, este ponto são as 

mandíbulas; 

c) Pinos de Conexão (engates tipo F) ou Chavetas (engates tipo E): promovem a 

conexão do engate com as braçadeiras quando o sistema é tracionado;  

d) Cruzetas: transferem o esforço do engate para o aparelho de choque e tração 

quando o sistema é comprimido e, quando tracionado, do aparelho de choque e 

tração para os batentes dianteiros da bolsa padrão (presente nas extremidades 

das longarinas dos vagões); 

e) Colar rotativo: utilizado na montagem de engates do tipo F, no caso rotativo. 

Transmite o esforço de tração do pino de conexão para a braçadeira rotativa;  

f) Braçadeiras: quando em tração, transferem a força do engate para o aparelho de 

choque e tração. Podem ser dos tipos E, F fixa ou F rotativa;  

g) Aparelho de choque e tração: absorvem a energia na operação, impedindo que 

impactos danosos à estrutura dos vagões causem quebras e / ou acidentes. 

Parte da energia do acoplamento é absorvida por atrito num conjunto de molas, 

cunhas e placas, transformando-a em calor. 
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1.3.1 Operação e Montagem dos Engates Tipo E 

Os engates do tipo E têm uma maior aplicação em  vagões de carga geral.  

Neste tipo não existem travadores laterais (“interlockings”), sendo seu uso 

recomendado pela liberdade de movimentação vertical necessária nos pontos da via 

onde haja desníveis. Suas bases de apoio nos espelhos são rígidas, e evita-se com 

esta liberdade de movimentação o aparecimento de trincas junto às laterais dos 

espelhos (Rosa, 2012). A Figura 1.3 apresenta os componentes básicos da 

montagem para engates tipo E: 

 

Figura 1.3 – Montagem do Engate Tipo E 
 

 

Fonte: (ROSA, 2012) 
 

São características desta montagem: 

a) Uso de chaveta horizontal que limita o giro lateral em apenas 7°; 

b) Base de apoio do engate é fixa e rígida; 

c) Folga superior com o espelho é menor; 

d) Alinhamento entre engate, braçadeira e rasgo da viga é fundamental; 

e) Maior dificuldade de nivelamento do engate em caso de empenos da ponta da 

viga; 
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f) Montagem da chaveta, com aparelho pré-encurtado, não deve exigir pancadas;  

g) Fundo da haste do engate é reto, não permitindo movimentos laterais com o 

Aparelho de Choque já expandido na bolsa padrão; 

h) Distância entre cabeça do engate e espelho deve ser de 95 mm. 

 

1.3.2 Operação e Montagem dos Engates Tipo F 

O uso mais frequente dos engates do tipo F é nos longos, pesados e lentos 

trens tipo unitário, onde a estabilidade é fundamental para uma boa operação 

ferroviária. Através de seu travamento lateral (“interlocking”) não é permitido o 

movimento vertical entre as cabeças, aumentando a proteção contra 

desacoplamentos indesejáveis e a consequente paralisação dos trens. No entanto, 

com a restrição à movimentação entre as cabeças F, é necessário que a base dos 

espelhos seja flexível. Embora mais segura, esta opção irá exigir uma folga maior 

entre o topo do espelho e a cauda do engate (Rosa, 2012). Um esquema 

simplificado da montagem do tipo F é apresentado na Figura 1.4 : 

 

 

Figura 1.4 – Montagem do Engate Tipo F 
 

 

Fonte: (ROSA, 2012) 
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Características da montagem Tipo F: 

a) Uso de pino vertical, ampliando o giro lateral para 13°; 

b) Base de apoio do engate é flexível, em função dos “interlockings” laterais; 

c) Folga superior com o espelho é maior em relação aos engates tipo E; 

d) Alinhamento entre engate e braçadeira da viga mantém-se importante; 

e) Maior facilidade de nivelamento do engate em caso de empenos da ponta da 

viga; 

f) Montagem dos pinos, com aparelho pré-encurtado, é mais difícil nos rotativos;  

g) Fundo da haste do engate (“cauda”) é convexo, permitindo movimentos laterais 

com o Aparelho de Choque já expandido na bolsa padrão; 

h) Distância entre cabeça do engate e espelho deve ser mantida em 95 mm. 

 

1.3.3 Funcionamento dos Sistemas de Choque e Tração 

A Figura 1.5 mostra o funcionamento de um Sistema de Choque e Tração do 

Tipo E. Tal funcionamento é basicamente o mesmo para a montagem do Tipo F, 

variando-se os tipos de componentes. 

 

Figura 1.5 – Funcionamento do Sistema de Choque e Tração. 
 

 

Fonte: (ROSA, 2012) 
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Quando o sistema é tracionado, o engate puxa a braçadeira (Figura 1.6) pela 

chaveta (ou pelo pino, no caso da montagem Tipo F), comprimindo o aparelho contra 

os batentes dianteiros. Na compressão, a cauda do engate empurra a cruzeta contra 

o aparelho de choque, comprimindo-o contra os batentes traseiros . Na posição de 

repouso, a pressão exercida no final da cauda pela chaveta permite centralização do 

engate. 

É importante observar que a região da cauda dos engates tem a tração 

aplicada pela chaveta internamente ao rasgo (para o Tipo E), ou pelo pino de 

conexão internamente ao furo (no caso do Tipo F). A cauda passa a ser comprimida 

em sua extremidade pelas cruzetas, quando da compressão do  sistema. Engates do 

Tipo E e F são apresentados nas Figuras 1.7 e 1.8, respectivamente, bem como a 

Mandíbula, Figura 1.9. 

Em vagões conhecidos como Unidade Dual, dois engates podem ser 

substituídos por uma haste rígida (haste de ligação, Figura 1.10). Estes elementos 

possuem menor custo, no entanto não permitem o desacoplamento dos vagões que 

constituem o conjunto. 

 

Figura 1.6 – Braçadeira 
 

 

Fonte: O Autor  
 

 



 

 

34 

Figura 1.7 – Engate Tipo E 

 

Fonte: O Autor  
 
 
 
Figura 1.8 – Engate Tipo F 

 

 

Fonte: O Autor  
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Figura 1.9 – Mandíbula 
 

 

Fonte: O Autor  
 
 

 

Figura 1.10 – Haste de Ligação 

 

Fonte: O Autor  
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1.4 Descrição do Problema e Objetivos 

As cargas transportadas pelas ferrovias têm aumentado consideravelmente nos 

últimos anos, gerando com isto o aumento da quantidade de vagões transportados 

na composição ferroviária, além dos próprios projetos destes vagões visarem 

suportar cargas que geram um peso bruto máximo sobre trilhos acima de 130 

toneladas por vagão (ROSA, 2012).  

Após simulações e análise de dados obtidos em vagões instrumentados, uma 

das maiores operadoras logísticas do país observou que seus Sistemas de Choque 

e Tração, que são os conjuntos destinados a promover o acoplamento e a 

consequente formação das composições, estão sendo submetidos a esforços 

longitudinais considerados extremos em função do perfil longitudinal de sua ferrovia. 

Em função disso os trens formados por vagões do tipo GDU (gôndolas com 

capacidade de 118 t) estão limitados a uma quantidade de apenas 122 vagões, 

perdendo produtividade em relação aos trens formados por vagões do tipo GDT 

(gôndolas com capacidade de 110 t), os quais vêm circulando com 134 vagões. 

Em função das referidas cargas extremas e consequente redução da 

produtividade, o Cliente solicita o desenvolvimento de um Sistema de Choque e 

Tração que torne possível a continuidade da formação dos trens com vagões tipo 

GDU no limite de 134 vagões. No escopo deste trabalho deve ser analisado o 

aperfeiçoamento metalúrgico do aço utilizado e, seja em conjunto a potenciais 

alterações geométricas ou de forma independente a estas, uma solução viável 

apresentada. Desta forma, o objetivo deste trabalho é desenvolver um aço baixa liga 

aplicável aos componentes do Sistema de Choque e Tração. Mais especificamente, 

abordará os aspectos metalúrgicos e mecânicos da manufatura destes elementos, 

fundidos atualmente no aço especificado como grau “E”, norma AAR-M201 

“Castings, Steel” (norte americana). É visado um aumento dos Limites de 

Resistência e Escoamento em torno de 15%, sem perda do Alongamento, Redução 

de Área e Tenacidade (que tendem a ser antagônicas em relação à Resistência), 

com aprimoramento da resistência a Fadiga. Pretende-se produzir um conjunto de 

corpos de prova e/ou protótipos dos componentes citados, a serem validados por 

ensaios laboratoriais, bem como os respectivos parâmetros tecnológicos do produto 

e processo. 
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2 CARACTERÍSTICAS METALÚRGICAS EM FUNDIDOS ESTRUTURAIS DE 

AÇOS CARBONO E BAIXA LIGA 

 

2.1 Aços Fundidos 

Fundidos de aço são produzidos pelo vazamento do metal líquido em certa 

composição especificada, dentro de um molde de geometria projetada, permitindo 

que o aço se solidifique . O material do molde é refratário, consistindo geralmente de 

areias de sílica, zirconita, cromita ou olivina, ou ainda de grafite, metal ou cerâmica. 

A escolha do material do molde depende do tamanho, complexidade da geometria, 

acabamento superficial, precisão dimensional necessária e custo, porém as 

propriedades do aço fundido não são significativamente afetadas. Em relação aos 

produtos forjados, dada uma composição química equivalente, os fundidos 

respondem de forma semelhante ao tratamento térmico, têm a mesma soldabilidade, 

propriedades físicas e mecânicas semelhantes. Contudo, os produtos de aço fundido 

não apresentam os efeitos de direcionalidade nas propriedades mecânicas, típicos 

de aços forjados. Esta característica “não direcional” das propriedades mecânicas 

podem ser vantajosas quando as condições de serviço envolvem carregamento 

multidirecional (ASM, 1995). 

Outra diferença entre produtos de aço fundido e forjado é a desoxidação 

necessária durante a produção siderúrgica. Aços fundidos são feitos apenas a partir 

de aços totalmente acalmados (desoxidados), enquanto os produtos forjados podem 

ser produzidos em um laminador ou forja a partir de lingotes de aço efervescentes, 

semi acalmados ou acalmados. No entanto, as principais características da 

produção de aços acalmados em uma fundição são as mesmas para a produção de 

lingotes de aço totalmente acalmados (ASM, 1995). 

Considera-se aços carbono aqueles onde o próprio carbono é o principal 

elemento na liga. Geralmente é requerida a especificação do manganês, silício, 

fósforo e enxofre. De certo modo considerados estes últimos como residuais, 

advindos das matérias primas utilizadas, apesar da adição do manganês ser feita 

frequentemente para opor-se aos efeitos deletérios do enxofre. A maior fonte deste 

último é o coque usado no alto forno (produção básica do aço). As maiores fontes de 
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fósforo, manganês e silício são o minério de ferro, o calcário usado como fluxante e 

as adições para desoxidação.  

Aços baixa liga contêm, além do carbono, outros elementos adicionados 

deliberadamente de forma a aprimorar propriedades mecânicas, propriedades físicas 

e/ou resistência à corrosão (geralmente até um conteúdo total na liga de 8%). 

Para a desoxidação de aços carbono e baixa liga (ou seja, para controle do teor 

de oxigênio), são usados o alumínio, titânio, ou zircônio. Destes, o alumínio é o mais 

largamente utilizado devido à sua eficácia e baixo custo (ASM, 1995).  

 

2.1.1 Trincas de Solidificação e de Têmpera 

As trincas são um tipo de descontinuidade (ou imperfeição) a que peças 

fundidas estão sujeitas e, dependendo de sua intensidade, necessitarão de 

recuperação ou provocarão até mesmo o sucateamento do produto. Dentre os 

diversos tipos de trinca, podemos destacar as trincas de solidificação e as trincas de 

têmpera, com características e mecanismos de formação distintos. 

As trincas de solidificação (ou de contração) aparecem tipicamente em pontos 

quentes da peça (últimas regiões a se solidificarem). Sua superfície é escurecida, 

com evidências de estrutura dendrítica. Aparece parcialmente fechada, com 

presença de sulfetos alinhados. Ocorrem durante a solidificação da peça fundida, 

quando a maior parte já se encontra solidificada, a menos dos pontos quentes. As 

regiões sólidas sofrem contração com o resfriamento, tendendo a reduzir suas 

dimensões em direção aos machos. Como os machos são produzidos com misturas 

areia/resina de elevada resistência a quente, ocorre uma restrição à contração da 

peça, e tais esforços podem levar a fratura das regiões semi-sólidas. Com a 

ocorrência da trinca, pode haver um preenchimento total ou parcial da 

descontinuidade pelo metal líquido segregado (de final de solidificação), que 

apresenta elevados teores de fósforo e enxofre, o que provoca o alinhamento de 

sulfetos (FUOCO, 2010). Altos índices de fósforo e enxofre podem ainda ser um 

agravante, pois a segregação de fases de baixo ponto de fusão e de inclusões para 

os contornos de grão reduzem a resistência mecânica, tornando essas regiões 

susceptíveis à formação de trincas (GARCIA, 2007). Ações para reduzir a incidência 

destes defeitos são: 
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a) Redução de pontos quentes, diminuindo a diferença entre os tempos de 

solidificação da peça fundida. Esta ação pode implicar em mudanças na 

geometria do produto, ou ainda modificações na prática de moldagem; 

b) Diminuir a restrição à contração causada pelos machos, reduzindo sua 

resistência ou promovendo seu enfraquecimento por alívios mecânicos; 

c) Avaliar e eventualmente reduzir os teores de fósforo e enxofre na liga. 

 

As trincas de têmpera resultam de tensões internas que se desenvolvem 

basicamente de duas fontes: 

a) Tensões térmicas decorrentes diretamente das diferentes taxas de 

resfriamento experimentadas pela superfície e pelo interior da peça; 

b) Tensões de transformação devido às alterações de volume que ocorrem 

quando a austenita se transforma em outras fases. 

 

Ocorrem perpendicularmente à superfície da peça, não alcançando sua região 

central. É do tipo frágil, com propagação intergranular. Pode ser recoberta por óxido 

(escurecida), caso a peça receba revenimento. No caso das tensões de 

transformação, seu mecanismo se inicia com a formação de uma camada inicial de 

martensita. Com a sequência do processo de resfriamento, as camadas de austenita 

sub-superficiais sofrem a transformação martensítica com um atraso em relação à 

camada superficial. A variação volumétrica que acompanha a transformação 

martensítica é de 3% a 6%, e impõe tensões de tração sobre a camada inicial, que 

pode resultar em trincas, caso seja ultrapassado o limite de resistência (FUOCO, 

2010). A Martensita também se torna mais frágil com o aumento do teor de carbono. 

Ações para reduzir a incidência de trincas de têmpera são: 

a) Reduzir a eficiência de extração de calor do meio de têmpera. Água 

aditivada com polímeros ou óleo são os meios de têmpera mais indicados 

(FUOCO, 2010).  Além do meio, a temperatura do meio e a velocidade de 

agitação do banho também são variáveis importantes em relação à 

extração de calor; 

b) Reduzir o teor de carbono dos aços; 
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c) Proceder ao tratamento de revenimento imediatamente após o resfriamento 

de têmpera; 

d) Concentrações de tensão na forma de entalhes, sulcos de usinagem 

pesada e mudanças bruscas de seção transversal devem ser evitados 

sempre que possível, uma vez que todos estes irão incentivar a nucleação 

de trincas de têmpera. 

 

A composição do aço é importante porque as características de transformação 

irão influenciar a incidência de trincas. Adicionalmente ao já citado efeito do carbono, 

a temperatura Ms diminui com o aumento do conteúdo deste elemento. Desta forma, 

em aços de teor de carbono mais elevado, as tensões de têmpera são menos 

prováveis de serem aliviadas do que seriam caso a Martensita começasse a se 

formar a uma temperatura superior, em que o aço é mais capaz de aliviar as tensões 

por escoamento do que por fratura. Além disso, quanto mais baixa a temperatura Ms, 

maior a variação do volume durante a transformação e, por conseguinte, maiores 

serão as tensões de transformação desenvolvidas. Elementos metálicos de liga 

também deprimem  Ms mas, por aumentar substancialmente a temperabilidade, eles 

permitem o uso de meios de têmpera menos drásticos, o que reduz grandemente a 

probabilidade de distorção e trincas. 

2.2 Efeitos dos Elementos de Liga 

Os aços formam um dos mais complexos grupos de ligas de uso comum. O 

efeito sinérgico de elementos de liga e tratamento térmico produz uma enorme 

variedade de microestruturas e propriedades mecânicas. É importante observar que 

os efeitos de um único elemento de liga são modificados pela influência de outros 

elementos, e estas inter-relações devem ser criticamente avaliadas em uma 

potencial mudança na composição de um aço (ASM, 1995). Para simplificação, 

vários elementos de liga listados abaixo serão discutidos separadamente, e 

posteriormente seus efeitos sinérgicos serão considerados no tópico “Aços Baixa 

Liga Fundidos”. 

Carbono: Tem um grande efeito sobre as propriedades mecânicas do aço, 

(além do tratamento térmico), sendo o principal elemento endurecedor. Para um 

dado tratamento térmico, um maior conteúdo de carbono geralmente resulta em 
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maior dureza e nível de resistência, com redução dos valores de ductilidade e 

tenacidade. Possui uma tendência moderada a segregar, sendo frequentemente 

mais significativa do que a segregação de outros elementos. A soldabilidade também 

decresce com o aumento do teor de carbono. 

Manganês: Tem forte efeito sobre a temperabilidade do aço. Possui menor 

tendência para macrossegregação do que qualquer dos elementos comuns. O 

manganês é benéfico para a qualidade superficial em todos os níveis de carbono 

(com exceção de aços efervescentes com carbono extremamente baixo), 

particularmente em aços ressulfurados. Contribui para a dureza e resistência, mas 

em menor grau do que o carbono. Na verdade, sua contribuição é dependente do 

teor de carbono. O aumento do teor de manganês diminui a ductilidade e a 

soldabilidade, em menor grau do que o carbono.  

Fósforo: O aumento do fósforo aumenta a resistência e a dureza, diminuindo a 

ductilidade e a tenacidade. Essa redução é maior em aços de alto carbono 

temperados e revenidos. Segrega em menor grau do que o carbono e enxofre. 

Enxofre: Ocorre nos aços principalmente na forma de inclusões de sulfetos. É 

uma impureza difícil de ser eliminada, e atenua-se sua influência nociva dando ao 

aço um teor de Mn tal que o sulfeto predominantemente formado seja o de 

manganês, menos deletério do que o sulfeto de ferro. O enxofre é muito prejudicial à 

qualidade superficial, em particular nos aços de baixo carbono e baixo manganês. 

Um maior teor de enxofre reduz a dutilidade transversal e a tenacidade, tendo 

apenas um ligeiro efeito sobre as propriedades mecânicas longitudinais. Tem uma 

maior tendência a segregação do que qualquer dos outros elementos comuns, e 

está associado, juntamente ao fósforo, a formação de trincas de contração em 

fundidos de aço (AFS, 1997). A soldabilidade também diminui com o aumento do 

teor de enxofre. Por estas razões, apenas um limite máximo é especificado para a 

maioria dos aços. A única exceção é o grupo de aços de usinagem fácil, onde o 

enxofre é adicionado para melhorar usinabilidade e, neste caso, um intervalo 

especificado. Obviamente, uma maior frequência de inclusões pode ser esperada 

nos aços ressulfurados. 

Silício: É um dos principais desoxidantes utilizados na produção de aço, 

portanto sua quantidade está relacionada ao tipo de aço produzido. Os aços 

efervescentes não contêm quantidades significativas de silício e os semi-acalmados, 
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quantidades moderadas. Aços carbono acalmados contêm até 0,60%. O silício é um 

pouco menos eficaz do que o manganês no aumento da resistência e dureza, na 

condição laminado. O silício tem apenas uma ligeira tendência a segregar. Em aços 

de baixo carbono, o silício é geralmente prejudicial para a qualidade superficial, 

particularmente nos ressulfurados. Nos aços fundidos, uma quantidade mínima de 

silício é necessária para fornecer fluidez nas operações de fundição e vazamento. 

Cobre: Em quantidades apreciáveis é prejudicial para as operações de trabalho 

a quente. É prejudicial para a qualidade da superfície e exagera os defeitos 

superficiais inerentes a aços ressulfurados. O cobre é, no entanto, benéfico para a 

resistência à corrosão atmosférica, quando presentes em quantidades superiores a 

0,20%.  

Boro: Tem um forte efeito em melhorar a temperabilidade de aços totalmente 

desoxidados, e pequenas adições, entre 0,0005% a 0,003%, são usualmente 

suficientes para este propósito. É mais eficaz em aços de baixo conteúdo de 

carbono. 

Cromo: É um forte formador de carbonetos. Carbonetos ferro-cromo complexos 

entram em solução na austenita lentamente e, desta forma, é necessário um 

suficiente tempo de aquecimento antes da têmpera. O cromo pode ser usado como 

um elemento endurecedor, sendo frequentemente utilizado em conjunto a um 

elemento de aumento da tenacidade, tal como o níquel, para produzir propriedades 

mecânicas superiores. Contribui para aumentar a resistência em temperaturas mais 

elevadas, normalmente utilizado para aplicações desta natureza em conjunto com 

molibdênio. Além de aumentar a temperabilidade e a resistência a alta temperatura, 

é também adicionado ao aço para aumentar a resistência à corrosão e à oxidação, 

ou para melhorar a resistência à abrasão em composições de alto carbono. 

Níquel: Quando usado como elemento de liga em aços estruturais, é um 

endurecedor da ferrita. Porque não forma quaisquer compostos de carboneto no 

aço, permanece em solução na ferrita, desta forma fortalecendo e endurecendo esta 

fase. Aços com níquel são mais facilmente tratados termicamente porque o níquel 

diminui a taxa de resfriamento crítica. Em combinação com o cromo, o níquel produz 

aços com maior temperabilidade, superior resistência ao impacto e maior resistência 

à fadiga do que pode ser obtida em aços carbono. 
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Molibdênio: É adicionado aos aços estruturais em quantidades de 0,10% a 

1,00%. Quando o molibdênio está em solução sólida na austenita antes da têmpera, 

as taxas de reação para a transformação se tornam consideravelmente mais lentas 

em comparação com aço carbono. O molibdênio pode induzir endurecimento 

secundário durante o revenimento de aços temperados e melhora a resistência à 

fluência de aços de baixa liga a temperaturas elevadas. Os aços que contêm 0,15% 

a 0,30% de Mo apresentam uma menor susceptibilidade a fragilização por revenido. 

Nióbio: É um forte formador de carbonetos, podendo formar  nitretos caso uma 

quantidade suficiente de nitrogênio esteja presente. Pequenas adições de nióbio 

aumentam o limite de escoamento e, em menor grau, o limite de resistência do aço 

carbono. A adição de 0,02% de Nb pode aumentar o limite de escoamento do aço de 

médio teor de carbono em 70 a 100 MPa. Este aumento da resistência pode ser 

acompanhado por considerável comprometimento da tenacidade, a menos que 

sejam tomadas medidas especiais para refinar o tamanho de grão durante a 

laminação a quente. Refinamento de grãos durante a laminação a quente envolvem 

o técnicas especiais de processamento termomecânico como práticas de laminação 

controladas, baixas temperaturas de acabamento para os passes finais de redução e 

resfriamento acelerado após finalização da laminação. 

Vanádio: Como o Nióbio, é um forte formador de carbonetos (carbonetos 

estáveis V4C e VC), podendo formar  nitretos (VN) caso uma quantidade suficiente 

de nitrogênio esteja presente. Carbonetos e nitretos de vanádio não se dissolvem 

em temperaturas normais de tratamento térmico , e assim promovem um efeito de 

refinamento de grão, em quantidades pequenas como 0,1%. Quando aços contendo 

vanádio são tratados termicamente para absorver um pouco de carbonetos em 

solução sólida , a resistência ao amolecimento em altas temperaturas é aprimorada. 

A presença de vanádio em solução sólida também dá a martensita e bainita mais 

resistência ao amolecimento pelo revenimento, e também aumenta a 

temperabilidade. 

Alumínio: é amplamente usado como desoxidante e para o controle do 

tamanho de grão. Quando adicionado ao aço em quantidades especificadas, ele 

controla o crescimento do grão austenítico em aços reaquecidos. De todos os 

elementos de liga, o alumínio é o mais eficaz no controle do crescimento dos grãos 

antes da têmpera. Titânio, zircônio e vanádio também são efetivos inibidores do 
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crescimento do grão. No entanto, para as classes estruturais que são tratadas 

termicamente (temperados e revenidos), estes três elementos podem ter efeitos 

adversos na temperabilidade, porque seus carbonetos são bastante estáveis e 

difíceis de dissolver em austenita antes da têmpera. 

Titânio e Zircônio: Os efeitos do titânio são semelhantes aos do Vanádio e 

Nióbio, mas são úteis somente em aços completamente acalmados (desoxidados ao 

alumínio), devido aos seus fortes efeitos desoxidantes. O zircônio pode também ser 

adicionado aos aços de alta resistência e baixa liga acalmados, para obter melhorias 

nas características de inclusões, particularmente de sulfetos, onde mudanças na 

forma da inclusão melhoram a dutilidade em flexão transversal. Em fundidos de aço 

o titânio e o zircônio aumentam a solubilidade do nitrogênio, reduzindo a 

possibilidade da formação de nitretos de alumínio e o aparecimento da fragilização 

conhecida como “Rock Candy” (FUOCO, 2005). 

2.2.1 Aços Baixa Liga Fundidos 

Existem numerosos tipos de Aço Baixa Liga fundidos para atender aos 

requisitos específicos da utilização final, como resistência estrutural e resistência ao 

desgaste, calor e corrosão. As designações AISI e SAE têm sido historicamente 

usadas para identificar os vários tipos de aço por seu conteúdo principal de liga. 

Fundidos de aço, contudo, não seguem precisamente os intervalos de composição 

especificados pelas designações AISI e SAE para aços forjados. Na maioria dos 

casos, os aços fundidos contém 0,30% a 0,65% Si e 0,50% a 1,00% Mn, salvo 

indicação em contrário. As principais designações de Aços Baixa Liga Fundidos, 

seus equivalentes AISI e SAE e  tipo de liga podem ser encontradas na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Designações de Aços Baixa Liga Fundidos e Designações AISI/SAE 

 

Fonte: ASM (1995, p.962) 
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Fabricantes de equipamentos ferroviários e outros grandes usuários de 

fundidos de aço podem preferir  especificações próprias ou de associações 

industriais (como no caso da especificação AAR-M201 “Castings, Steel”, da 

“Association of American Railroads”). Usuários de peças fundidas de aço para 

aplicações extremamente críticas, como aviões, podem usar especificações 

próprias, de associações industriais ou especificações militares para aplicações 

especiais. Fundições frequentemente produzem tipos de aço fora do padrão para 

aplicações especiais, ou tem seu próprio sistema de especificação para atender às 

necessidades do comprador. Reduções de custo podem ser obtidas usando uma 

classe que é padrão para uma fundição, especialmente para pequenas quantidades. 

Os Aços de Baixa Liga fundidos podem ser divididos em duas classes de 

acordo com o uso: aqueles utilizados em peças estruturais de resistência, 

temperabilidade e tenacidade aumentadas, e os resistentes ao desgaste, abrasão, 

ou ataque corrosivo sob condições de trabalho em baixa ou alta temperatura. Pode 

não haver uma nítida distinção entre as duas classes, porque muitos aços servem a 

ambas. 

A atual tendência para a diminuição de peso através da utilização de materiais 

de alta resistência, em seções mais leves, tem tido um efeito marcante no 

desenvolvimento de aços de baixa liga fundidos. Classes Baixa Liga, tais como as 

famílias  86xx, 41xx e 43xx, são capazes de produzir propriedades mecânicas com 

um limite de escoamento 50% mais elevado e um limite de resistência 40% maior do 

que os aços carbono, com uma dutilidade e resistência ao impacto pelo menos igual 

a aços sem liga (ASM, 1995). 

Algumas combinações de elementos de liga são de significativa importância, e 

formam categorias particulares: 

Aços Fundidos Carbono-Manganês: O manganês é o mais barato dos 

elementos de liga e tem um efeito importante em aumentar a temperabilidade do 

aço. Por esta razão, muitos dos aços fundidos de baixa liga contém entre 1 e 2% de 

Mn. Nos aços normalizados em que o refinamento de grão também é necessário, 

vanádio, titânio, ou alumínio são frequentemente adicionados. Os aços ao carbono-

manganês contendo entre 1,00% a 1,75% Mn e 0,20% a 0,50% C recebeu no 

passado atenção considerável pelos engenheiros em função das excelentes 

propriedades que podem ser desenvolvidos com um único e relativamente barato 
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elemento de liga, e por um tratamento térmico único de normalização ou 

normalização e revenido. Aços carbono-manganês são também referidos como aços 

médio manganês e são representados pela série de aços fundidos 1300 (1,60% a 

1,90% Mn). 

Aços Fundidos Manganês-Molibdênio: São muito semelhantes aos aços de 

médio manganês com a característica adicional de elevado limite de escoamento a 

temperaturas elevadas, maior razão entre limite de escoamento e limite de 

resistência a temperatura ambiente, maior liberdade em relação à fragilidade ao 

revenido e maior temperabilidade. Portanto, estes aços têm substituído os aço de 

médio manganês para determinadas aplicações. Existem duas classes gerais de 

aços fundidos manganês-molibdênio: a classe 8000 (1,0% a 1,35% Mn, e 0,10% a 

0,30% Mo) e a classe 8400 (1,35% a 1,75% Mn, e 0,25% a 0,55% Mo). Para ambos 

os tipos de liga, o teor de carbono é frequentemente selecionado entre 0,20% e 

0,35%, dependendo do tratamento térmico e das características de resistência 

desejadas. 

Aços Fundidos Manganês-Níquel-Cromo-Molibdênio: A classe fundida 9500 é 

produzida principalmente por sua alta temperabilidade. Seções superiores a 125 mm 

(5 polegadas) de espessura podem ser temperadas e revenidas para obter uma 

estrutura completamente martensítica. O níquel ou molibdênio com manganês 

refinam a estrutura do grão em uma extensão menor do que com vanádio, titânio, ou 

alumínio, mas cada um é importante para aumentar a capacidade do aço em 

endurecer ao ar.  

Aços Fundidos ao Níquel: Entre os mais antigos aços liga fundidos estão 

aqueles contendo níquel. Aços níquel e níquel-vanádio são utilizados para peças 

expostas a condições abaixo de zero (como cabeçotes de retorno, válvulas e 

bombas fundidas para processos de desparafinação em refinarias de petróleo), 

devido à boa tenacidade ao entalhe em baixas temperaturas. Estes aços são 

caracterizados pelo alto limite de resistência e limite elástico, boa ductilidade e 

excelente resistência ao impacto. Os aços fundidos da série 2300 contém 2,0% a 

4,0% de Ni, de acordo com o grau necessário. 

Aços Fundidos Níquel-Vanádio e Níquel-Manganês: São usados para 

aplicações estruturais que requerem resistência ao desgaste e alta resistência 

mecânica. Os aços fundidos manganês-molibdênio também são utilizados nestas 
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aplicações. Aços contendo vanádio são muitas vezes endurecíveis por precipitação 

e, portanto, podem ter maiores limites de escoamento e de resistência. 

Aços Fundidos Níquel-Cromo-Molibdênio: A adição de molibdênio ao aço 

cromo-níquel melhora significativamente a temperabilidade e torna o aço 

relativamente imune a fragilidade ao revenido. É particularmente adequado para a 

produção de fundidos grandes devido as suas propriedades de temperabilidade 

profunda. Adicionalmente, a capacidade destes aços em reter resistência a 

temperaturas elevadas estende sua utilidade em muitas aplicações industriais. 

Aços Fundidos Cromo-Molibdênio: Teores de cromo de cerca de 1,00% ou 

mais proporcionam uma melhoria importante em propriedades a temperaturas 

elevadas. Aços fundidos contendo cromo, molibdênio, vanádio e tungstênio têm 

obtido bons resultados em válvulas, acessórios e turbinas de refinarias de petróleo, 

os quais são submetidos a vapor a temperaturas de até 650°C. Os aços fundidos ao 

cromo (série 5100, 0,70% a 1,10% Cr) não são de uso comum na indústria de 

fundição de aço. Embora o cromo lidere como um elemento de liga para aços 

resistentes ao desgaste, raramente é utilizado sozinho. Por exemplo, os aços cromo-

molibdênio são amplamente utilizados. A adição de cromo e molibdênio retarda a 

transformação de austenita para martensita, permitindo que o endurecimento ocorra 

com uma taxa de resfriamento menos severa. 

Aços Fundidos de Alta Resistência: Cobrem a gama de Limites de resistência 

entre 1200 MPa a 2070 MPa. Fundidos de aço com estes níveis de resistência e 

consideráveis tenacidade e soldabilidade foram originalmente desenvolvidos para 

aplicações em artilharia. Estes fundidos de aço podem ser produzidos a partir de 

qualquer uma das composições de ligas acima, por tratamento térmico com técnicas 

de têmpera em meio líquido e baixas temperaturas de revenimento. Fundidos de aço 

da série 4300 ou modificações deste são geralmente empregados. 
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2.3 Tratamento Térmico dos Aços 

A grande maioria dos aços fundidos carbono, baixa liga e alta liga produzidos 

hoje são tratados termicamente antes de colocados em serviço, visando aprimorar 

propriedades mecânicas particulares, resistência à corrosão, etc. O tipo particular de 

tratamento depende tanto do tipo de liga como das condições de serviço 

pretendidas. Deve ser observado que os procedimentos de tratamento térmico para 

fundidos em aço são similares para aqueles empregados em aços forjados. 

De maneira geral, o tratamento térmico é uma operação envolvendo 

aquecimento a uma temperatura elevada seguido por resfriamento controlado com o 

propósito de obter microestruturas particulares e respectivas combinações de 

propriedades. Os elementos essenciais de qualquer tratamento térmico são o ciclo 

de aquecimento, tempo e temperatura de permanência, e o ciclo de resfriamento. 

Diagramas de transformação foram desenvolvidos para ilustrar a dependência 

do tempo das transformações microestruturais. Há dois diagramas largamente 

utilizados para apresentar dados de transformação, que serão vistos a seguir. 

 

2.3.1 Diagrama TTT 

O diagrama tempo-temperatura-transformação (TTT, “Time-Temperature-

Transformation”) é também chamado de diagrama de transformação isotérmica (IT, 

“Isothermal Transformation”). São desenvolvidos pelo tratamento de solubilização de 

pequenas amostras de aço a temperaturas apropriadas e, em seguida, resfriadas 

rapidamente a partir da temperatura de austenitização a uma temperatura entre A3 e 

a temperatura de início da martensita (Ms), mantendo-se por  um predeterminado 

período de tempo, completando a têmpera, e analisando a microestrutura resultante 

para os produtos de transformação. Um diagrama TTT está ilustrado na Figura 2.1 

(linhas claras). 
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Figura 2.1 – Relação entre curvas CCT (linhas escuras) e de IT (linhas claras) de 
aço eutetóide. Quatro taxas de resfriamento a partir de posições diferentes em um 
corpo-de-prova Jominy estão sobrepostos no diagrama CCT.  

 

 

Fonte: ASM (1995) 
 

2.3.2 Diagrama CCT 

Outro método de estudar transformações envolve o exame de amostras de aço 

que são resfriadas continuamente a taxas específicas. Os diagramas resultantes são 

chamados de diagramas de transformação em resfriamento contínuo (CCT, 

“Continuous Cooling Transformation”). As curva CCT fornecem dados no regime de 

temperatura de cada formação de fase, a quantidade da transformação ocorrendo a 

uma dada taxa de resfriamento com o tempo, e a taxa de resfriamento necessária 

para produzir martensita. Um diagrama CCT (linhas escuras) sobreposto a um 

diagrama TTT (linha claras) está ilustrado na Figura 2.1, também associados com 

posições selecionadas de uma barra de ensaio Jominy. 
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Diagramas CCT têm algumas características não vistas em diagramas TTT, 

tais como uma temperatura Ms deprimida a taxas de resfriamento lentas, e o 

predomínio de bainita na microestrutura. São geralmente considerados para indicar 

os prováveis produtos temperados da transformação, de forma mais precisa do que 

os diagramas TTT, e também particularmente úteis na idealização de tratamentos 

térmicos para seções espessas de aços com alta temperabilidade. 

 

2.3.3 Normalização, Têmpera e Revenimento 

A normalização refere-se ao tratamento de solubilização para o aço a uma 

temperatura de pelo menos 55°C acima da temperatura crítica superior, seguido por 

resfriamento ao ar. A temperatura de normalização depende da concentração de 

carbono. O objetivo deste tratamento pode ser refinar a estrutura do grão, endurecer 

ligeiramente o aço, ou reduzir a segregação de carbono que pode ter ocorrido 

durante a solidificação, dissolvendo fases secundárias como carbonetos, produzindo 

uma estrutura homogênea. Após um tempo suficiente para que a liga se transforme 

completamente em Austenita (procedimento chamado Austenitização), o tratamento 

é encerrado pelo resfriamento ao ar.  

Fundidos normalizados devem ser colocados em bandejas de forma a que o ar 

circule livremente em torno de cada peça da carga enquanto ocorre o resfriamento. 

Se o fluxo de ar é restrito, a operação será mais como um recozimento. O 

resfriamento acelerado por ventiladores ou fluxo de ar forçado pode produzir um 

resultado mais como têmpera . 

A microestrutura que resulta da normalização é uma mistura de ferrita e perlita, 

geralmente resultando em baixas tensões residuais e quase nenhuma distorção. 

Algumas peças fundidas são revenidas após a normalização para adquirir um leve 

amolecimento adicional e alívio de tensões. A normalização e revenimento é usada 

para atender uma série de especificações de fundidos. 

Limites de resistência de até 655 Mpa podem ser obtidos através da 

normalização de aços baixa liga contendo acima de 0,30% carbono. A usinabilidade 

de  peças fundidas geralmente é boa devido à uniformidade das estruturas obtidas. 

O custo da normalização torna atraente este tratamento térmico, pois requer 

menos tempo de forno do que o recozimento, e o ciclo de resfriamento é menos 
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custoso do que o de têmpera. Além disso, são encontrados problemas mínimos com 

distorção. 

Na têmpera, a peça é austenitizada a temperaturas acima da temperatura 

crítica superior e depois arrefecida rapidamente para evitar a formação de ferrita e 

perlita. Pelo endurecimento por têmpera, é possível acelerar o resfriamento partindo 

da temperatura de austenitização, e controlar a transformação da austenita para 

bainita e martensita com o propósito de atingir maiores resistências e durezas que 

podem ser obtidas com tratamentos de normalização e recozimento.  

A dureza máxima alcançável de um aço temperado é quase exclusivamente 

controlada pela concentração de carbono e é obtida pelo resfriamento a uma taxa 

igual ou maior do que a taxa de resfriamento crítica para a liga . Meios de têmpera 

incluem água, soluções de salmoura, óleo , soluções de água e polímero, e em 

alguns casos um gás inerte. 

Água e óleo são os meios mais comumente usados para temperar fundidos de 

aço. Utiliza-se água sempre que possível, mas aços alto carbono e profundamente 

temperáveis exigem têmpera a óleo. Algumas formas complexas também requerem 

têmpera a óleo para minimizar trincas. Sob quase todas as condições, o óleo resfria 

o aço um pouco mais lentamente do que a água. Certos polímeros orgânicos podem 

ser adicionados à água para proporcionar uma solução que se assemelha ao óleo 

nas suas características de remoção de calor. A principal vantagem dessas soluções 

é que removem o calor mais lentamente do que a água, sem riscos de incêndio 

associados ao óleo. Sua maior desvantagem é que exigem cuidadoso controle de 

concentração, temperatura e agitação a fim de alcançar um comportamento de 

têmpera consistente. A severidade de têmpera promovida por estes banhos pode 

variar largamente com o tipo de polímero, concentração, temperatura do banho e 

agitação durante a têmpera. O controle adequado do líquido de resfriamento é 

necessário,  e eventualmente mais difícil do que o previsto. 

O revenido é o processo de aquecimento de um aço endurecido até uma 

temperatura abaixo da temperatura crítica inferior, de modo a conseguir algum 

amolecimento, e em seguida resfriá-lo até à temperatura ambiente. O objetivo de um 

tratamento de revenido é o de reduzir a dureza e aliviar algumas das tensões, a fim 

de obter uma maior dutilidade do que as disponíveis em peças somente temperadas. 

O revenimento altera ligeiramente a estrutura da martensita, e esta mudança pode 
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ser usada para ajustar a resistência, dureza, tenacidade e outras propriedades 

mecânicas aos níveis especificados. 

Aços carbono e baixa liga fundidos são geralmente revenidos na faixa de 

175°C a 700°C. O tempo de manutenção a temperatura pode variar de 30 minutos a 

várias horas. Um maior tempo de revenido a uma determinada temperatura, ou uma 

temperatura mais elevada para um dado tempo, aumenta o nível do revenimento. A 

martensita amolece mais do que a perlita a uma dada temperatura de revenido, e a 

composição do aço afeta a taxa do revenimento. Alguns efeitos da temperatura e do 

tempo estão ilustrados na Figura 2.2, onde a dureza é utilizada para medir a 

resposta ao revenido. Em geral, a presença de elementos de formação de 

carbonetos faz com que o aço seja mais resistente ao revenimento (ASM, 1995). 

O revenido de alguns aços pode resultar em uma redução na tenacidade 

medida por ensaios de impacto. Ocorre quando o revenido é realizado entre 200°C e 

400°C (chamada “fragilidade da Martensita revenida” ou “fragilidade a 350°C”), de 

forma que usualmente esta faixa é evitada. A fragilização também pode ocorrer a 

uma temperatura acima de 575°C, seguido por um resfriamento lento até a 

temperatura ambiente (chamada “fragilidade ao revenido”).  Foi determinado que as 

ligas de aço suscetíveis à fragilização por revenido contém concentrações 

apreciáveis dos elementos manganês, níquel ou cromo e, adicionalmente um ou 

mais entre os elementos antimônio, fósforo, arsênio e estanho, na forma de 

impurezas em concentrações relativamente baixas. Observou-se que a propagação 

de trincas nesses materiais é intergranular, e que os elementos de liga e as 

impurezas se segregam, preferencialmente, nestas regiões. A fragilização por 

revenido pode ser evitada por um controle da composição química e/ou aplicando o 

revenido acima de 575°C, seguido por têmpera até a temperatura ambiente. Ainda, a 

tenacidade dos aços afetados pela “fragilidade ao revenido” pode ser 

significativamente melhorada pelo aquecimento até 600°C, seguido por um 

resfriamento rápido abaixo de 300°C (CALLISTER, 2007). Quando altas 

temperaturas são usadas, as peças podem ser esfriadas rapidamente 

(“temperadas”), para minimizar o tempo na zona de temperatura fragilizante. 
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Figura 2.2 – Efeito do tempo em quatro temperaturas de revenido sobre a 
dureza a temperatura ambiente de aço 0,82% C temperado. Observar as linhas 
aproximadamente retas em escala de tempo logarítmica. 

 
Fonte: ASM (1995) 

 

2.3.4 Temperabilidade 

A maior razão para a utilização de elementos de liga em aços, tanto forjados 

como fundidos, é fazer com que o papel do tratamento térmico em aumentar a 

resistência seja efetivo sobre uma larga faixa de espessuras de metal. Esta 

efetividade pode ser nomeada “temperabilidade”, isto é, um aço com “baixa 

temperabilidade” pode somente ser fortalecido por tratamento térmico em seções 

finas. Por outro lado, aços com alta temperabilidade podem ser fortalecidos em 

seções espessas. 

A Temperabilidade refere-se à habilidade de um aço em ser transformado, total 

ou parcialmente, de austenita para martensita em uma dada profundidade, quando 

resfriado sob condições determinadas. Reflete a habilidade de um aço em ser 

endurecido quando resfriado de um modo particular. A temperabilidade (em inglês, 

“hardenability”) não deve ser confundida com dureza (“hardness”), esta última se 

tratando da resistência de um material a penetração, medida pelos ensaios de 
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indentação como Rockwell ou Brinell. A Temperabilidade é aumentada, em maior ou 

menor grau,  por todos os elementos de liga, exceto o cobalto. 

Um grande número de elementos, em particular aqueles com uma forte 

tendência a formar carbonetos, retardam o amolecimento do aço que ocorre durante 

o revenimento. A tendência à formação de carbonetos não precisa ser forte: por 

exemplo o silício, que não é um formador de carbonetos particularmente intenso, 

retardará o amolecimento do aço no revenimento, porém numa intensidade menor 

do que o cromo. Este por sua vez, tem um efeito menor do que o vanádio. 

Em adição ao retardamento no amolecimento, alguns elementos formadores de 

carbonetos poderão causar, durante o revenimento, um incremento na dureza 

devido à precipitação de carbonetos de liga. A figura 2.3 ilustra o efeito do 

Molibdênio em retardar o amolecimento (em pequenas quantidades, 0,47% Mo) ou 

aumentar a dureza (em grandes quantidades, até 3,07% Mo). 

 

Figura 2.3 – Retardo no amolecimento e endurecimento secundário durante o 
revenimento de aços com vários conteúdos de molibdênio.  

 

 

Fonte: (KRAUSS, 2005) 
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O papel dos elementos de liga em aumentar a temperabilidade e retardar o 

amolecimento durante o revenimento foi objeto de extensivo esforço internacional de 

pesquisa durante a primeira metade do séc. XX. Isto resultou nas diversas 

categorias de aço cobertas por especificações, e na habilidade de estimar a 

temperabilidade por meio de cálculos baseados na composição química. Fatores de 

multiplicação para cada elemento como publicados pela AISI podem ser vistos na 

Figura 2.4. 

Em adição aos elementos de liga, o tamanho do grão de austenita antes da 

têmpera afeta a temperabilidade. Um aço tendo um tamanho de grão austenítico fino 

tem menor temperabilidade do que um aço cujo tamanho do grão austenítico é mais 

grosseiro (Figura 2.5). 

Se o silício é usado na desoxidação (isto é, aço acalmado ao silício), obtém-se 

um grão austenítico grosseiro. Caso o alumínio seja usado para desoxidação (ou 

seja, acalmado ao alumínio), o resultado é um grão austenítico fino. Uma explicação 

para a obtenção de grãos finos é que, à temperatura de austenitização usada para 

tratamento térmico, o alumínio combina com o nitrogênio dissolvido no aço para 

formação de nitretos de alumínio. As partículas de  nitreto de alumínio inibem o 

crescimento dos grãos de austenita. 

 

Figura 2.4 – Fatores de multiplicação como função da concentração de vários 
elementos de liga comuns em ligas de aço. 

 

Fonte: (KRAUSS, 2005) 
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Figura 2.5 – Efeitos do tamanho de grão ASTM na temperabilidade de ligas 
ferro-carbono, expresso como diâmetro crítico ideal. 

 

 

Fonte: ASM (1995) 
 

Apesar de um aço com grão austenítico grosseiro ter melhor temperabilidade, 

um aço com tamanho de grão mais fino tem melhor tenacidade, menor distorção no 

tratamento térmico, menor tendência a desenvolver trincas de têmpera e 

provavelmente menores tensões internas. Em relação a todas essas características, 

a tenacidade aprimorada é a mais importante e, para aplicações estruturais, o aço 

deve ser do tipo com grão austenítico fino. É importante observar que o termo “aço 

acalmado ao alumínio de grão fino” é frequentemente mal interpretado. O termo 

descreve o tamanho de grão da austenita à temperatura de tratamento térmico antes 

da têmpera, e não o tamanho de grão da ferrita, da martensita revenida ou da 

martensita a temperatura ambiente. Métodos para determinar e medir o tamanho de 

grão austenítico estão descritos na especificação ASTM E112. 

Deve-se ter cautela no tratamento térmico de aços desoxidados ao alumínio, 

evitando o uso de temperaturas de austenitização superiores a 982°C, caso 

contrário os nitretos de alumínio se dissolverão e um tamanho de grão austenítico 

muito grosseiro irá resultar. 
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2.4 Propriedades Mecânicas 

O comportamento mecânico de um material reflete a relação entre a sua 

resposta ou deformação a uma carga ou força aplicada (CALLISTER, 2007). A 

determinação destas propriedades é realizada por meio de diversos ensaios, 

geralmente destrutivos, pois promovem a ruptura, deformação ou inutilização do 

material. Nesta categoria estão classificados os ensaios de tração, dobramento, 

flexão, torção, fadiga, impacto, dureza, compressão, dentre outros. São ensaios de 

rotina, quando visam a controlar a produção industrial. 

Para os sistemas de ligas em geral, as propriedades mecânicas são 

controladas pela composição química e microestrutura da liga. Com respeito aos 

aços carbono e aços liga, a influência da microestrutura é tão grande que chega a 

ofuscar aquela da composição química e, para aços fundidos, o único método 

prático de alterar a microestrutura é através do tratamento térmico. Com poucas 

exceções, as propriedades mecânicas de aços carbono e aços baixa liga fundidos 

são controladas pelo tratamento térmico (ASM, 1995). Entre as exceções, estão os 

efeitos do carbono em aumentar a dureza, o efeito do níquel em aumentar a 

tenacidade, e o efeito da combinação do cromo, molibdênio, vanádio e tungstênio 

em elevar a resistência a altas temperaturas. 

 

2.4.1 Resistência Mecânica e Dureza 

As características mecânicas dos metais podem ser averiguadas através de 

ensaios tensão-deformação simples, sendo os ensaios de tração os mais comuns. O 

material submetido a uma tensão sofre, primeiramente, uma deformação elástica 

não permanente, onde a tensão e a deformação são proporcionais entre si, sendo o 

módulo de elasticidade (E) a constante de proporcionalidade entre elas. 

A maioria das estruturas é projetada de forma a assegurar que ocorrerá apenas 

deformação elástica quando uma carga for aplicada, pois um componente que se 

deformou plasticamente, ou seja, que sofreu alguma mudança geométrica 

permanente, poderá se comportar de forma não prevista, vindo inclusive a falhar. É 

necessário então conhecer o nível de tensão limite na qual a deformação plástica ou 

permanente se inicia, e ocorre o fenômeno de escoamento do material. Desta forma, 

o limite de escoamento é uma tensão indicativa na qual tem início a deformação 
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plástica, sendo determinado por uma pré-deformação específica na curva tensão-

deformação. O limite de resistência (ou limite de resistência à tração) corresponde à 

tensão de tração máxima que pode ser suportada pelo corpo de prova. 

A ductilidade é outra propriedade mecânica importante, e representa o grau de 

deformação plástica suportada até a fratura. Um material frágil é aquele com 

deformação plástica muito pequena, ou até mesmo nula. O conhecimento da 

ductilidade pode indicar o grau em que dado material irá se deformar plasticamente 

antes de fraturar, e também em que medida é permitida a deformação do material 

durante sua fabricação. É expressa quantitativamente pelas medidas de 

alongamento percentual e redução percentual de área.  

A dureza, do ponto de vista metalúrgico, consiste em uma medida da 

resistência do material a uma deformação plástica localizada. São ensaios simples e 

econômicos, não destrutivos (do ponto de vista em que o produto geralmente não é 

inutilizado) e, principalmente, outras propriedades mecânicas podem ser estimadas 

a partir da dureza. Para muitos metais, a dureza e o limite de resistência são 

aproximadamente proporcionais entre si. 

É importante observar que essas propriedades são sensíveis a qualquer 

deformação anterior, à presença de impurezas e/ou a qualquer tratamento térmico 

ao qual o metal tenha sido submetido (CALLISTER, 2007). 

Todos os elementos dissolvidos no aço aumentam sua dureza e resistência, 

contudo este efeito é pequeno quando comparado com o aumento obtido pelo 

tratamento térmico. Uma exceção é o carbono, cujo efeito é bastante significativo, 

como pode ser observado nas Figura 2.6, 2.7 e 2.8 (ASM, 1995). Vemos que o limite 

de escoamento e o limite de resistência, bem como a dureza, aumentam com o teor 

de carbono. O inverso ocorre com a dutilidade, onde o alongamento e a redução de 

área são reduzidas com o incremento do teor de carbono. 

Devido a estreita relação entre a dureza e os limites de resistência (Figura 2.9) 

e de escoamento (Figura 2.10), em ligas de aço poderia haver uma tendência a se 

usar carbono, um elemento de baixo custo, para se obter alta resistência nos aços. 

Esta tendência tem certa validade, mas implica em algumas potenciais 

desvantagens, como por exemplo a redução da dutilidade, da soldabilidade e da 

tenacidade (Figura 2.11). 
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Figura 2.6 – Limite de resistência e redução de área versus conteúdo de 
carbono em aços carbono fundidos. 

 

Fonte: ASM (1995) 
 

 

Figura 2.7 – Limite de escoamento e alongamento versus conteúdo de carbono 
em aços carbono fundidos. 

 

Fonte: ASM (1995) 
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Figura 2.8 – Dureza versus conteúdo de carbono em aços carbono fundidos. 
 

 

Fonte: ASM (1995) 

 

 

Figura 2.9 – Dureza versus limite de resistência em aços baixa liga fundidos, 
independentemente do tratamento térmico. 

 

 

Fonte: ASM (1995) 
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Figura 2.10 – Relações entre Propriedades de Tração para aços baixa liga 
temperados e revenidos 

 

Fonte: (DIETER,1988). 
 

Figura 2.11 – Valores de tenacidade ao entalhe Charpy a temperatura ambiente 
versus conteúdo de carbono em aços carbono fundidos na condição 
normalizada e temperada e revenida (650°C). 

 

Fonte: ASM (1995). 
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Consequentemente, uma melhor abordagem é selecionar um aço tendo uma 

combinação do menor conteúdo de carbono possível com a quantidade requerida de 

elementos de liga para adquirir, numa estrutura de martensita revenida, a resistência 

necessária. O conteúdo de liga selecionado deve também ser aquele que obtenha a 

temperabilidade necessária à espessura da seção. 

 

2.4.2 Tenacidade 

A tenacidade, entendida como a habilidade de um aço resistir a fratura frágil e 

rápida, é uma propriedade mecânica essencial de componentes estruturais sujeitos 

a altas taxas de carregamento. Todos os métodos usados para medir a tenacidade 

envolvem o uso de uma amostra contendo um entalhe ou trinca. A razão para o uso 

de tais amostras é a de que, para toda falha em serviço causada por fratura frágil, 

descobriu-se como fonte da fratura uma descontinuidade no metal, e toda estrutura 

de engenharia conterá uma ou mais descontinuidades de algum tipo (entalhes). 

Consequentemente, os procedimentos de teste usados para avaliação da 

tenacidade se destinam a determinar a resistência do metal à rápida propagação de 

uma descontinuidade. Um destes procedimentos é o ensaio de impacto Charpy com 

entalhe em V (“Charpy V-Notch”), onde uma carga é aplicada como um impacto 

instantâneo, por meio de um martelo pendular balanceado (vide item 3.6.2 “Ensaios 

de Impacto Charpy”). 

Todos os aços estruturais ao carbono e ligados, sejam forjados ou fundidos, 

todos os aços ferríticos e/ou martensíticos independente de sua composição 

química, mostram uma variação da tenacidade com a temperatura. Em temperaturas 

mais elevadas, a energia no impacto Charpy é relativamente grande, o que 

corresponde a um modo de fratura dúctil. Conforme a temperatura é reduzida, a 

energia de impacto cai repentinamente em uma faixa de temperaturas relativamente 

estreita, abaixo da qual a energia de impacto tem um valor constante, porém baixo, e 

provável fratura frágil. Esta faixa de temperaturas é chamada “faixa de temperatura 

de transição”, ilustrado na Figura 2.12. Aços considerados como tendo tenacidade 

adequada tem temperaturas de transição abaixo do que sua menor temperatura de 

trabalho esperada. 
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Figura 2.12 – Resultados de ensaio de impacto Charpy para várias corridas de 
aço 8630 fundido, nas condições temperado e revenido e normalizado e 
revenido. 

 

Fonte: ASM (1995) 
 

Para uma dada composição química e microestrutura, a resistência a 

propagação de um dado tamanho de trinca diminuirá conforme o limite de 

escoamento do aço aumenta. Por esta razão, algumas especificações requerem 

maiores valores mínimos de tenacidade para aços com maiores limites de 

escoamento (ou limites de resistência). 

Com respeito à composição química, a tenacidade decresce com o aumento do 

carbono, hidrogênio, fósforo e/ou enxofre, e aumenta com o aumento do níquel, pois  

este último elemento facilita o deslocamento cruzado de discordâncias (DURAND-

CHARRE, 2004). Em aços tendo a mesma composição química, microestrutura e 

resistência, aqueles classificados como “acalmados ao alumínio, grãos finos”  terão 

melhor tenacidade do que aqueles classificados como “acalmados ao silício, grãos 

grosseiros”.  

2.4.3 Fadiga e Mecanismos da Fadiga 

Fadiga é a alteração estrutural progressiva, localizada e permanente que 

ocorre em um material submetido a tensões nominais repetidas                                                                                                                                                                                            

ou flutuantes, cujos valores máximos são inferiores (e frequentemente muito 

inferiores) ao limite de escoamento estático do material. A fadiga pode resultar em 
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trincas e ocasionar fratura após um número suficiente de flutuações. Danos por 

fadiga são causados pela ação simultânea de carregamento cíclico, tensão de 

tração e deformação plástica. Se qualquer um desses três não está presente, uma 

trinca de fadiga não irá se iniciar e propagar. A deformação plástica resultante do 

carregamento cíclico inicia a trinca, e a tensão de tração promove seu crescimento 

(propagação). É importante observar que cargas compressivas podem resultar em 

tensões de tração locais. Deformações plásticas microscópicas podem também estar 

presentes em níveis baixos de tensão onde a deformação poderia parecer 

totalmente elástica. 

Durante a falha por fadiga em um metal, microtrincas se formam, coalescem, e 

crescem para macrotrincas que se propagam até que a tenacidade à fratura do 

material é ultrapassada e ocorre a fratura final. Em condições de carga habituais, 

trincas de fadiga se iniciam próximas às singularidades que se encontram sobre ou 

logo abaixo da superfície, tais como arranhões, mudanças bruscas de seção 

transversal, cavidades, inclusões ou contornos de grão quebradiços. 

Microtrincas podem estar inicialmente presentes devido à soldagem, 

tratamento térmico, ou conformação mecânica. Mesmo em um metal livre de falha 

com uma superfície altamente polida e sem concentradores de tensão, uma trinca de 

fadiga pode se formar. Se a amplitude de tensão alternada é suficientemente 

elevada, a deformação plástica ocorre (isto é, movimento de discordâncias em 

longas distâncias), levando ao deslizamento de degraus na superfície, e a 

continuação da ciclagem conduz à abertura de uma ou mais trincas de fadiga. 

Alternativamente, as discordâncias podem empilhar-se contra um obstáculo, tal 

como uma inclusão ou contorno de grão, e formar uma banda de deslizamento, uma 

partícula quebrada, decoesão entre partícula e matriz ou ao longo dos contornos de 

grão. 

O tamanho das microtrincas iniciais não é muito bem conhecido, pois é difícil 

determinar quando uma banda de deslizamento ou outra característica de 

deformação torna-se uma trinca. No entanto, certamente as trincas são tão 

pequenas como uma fração de micron, e podem ser observadas utilizando 

modernas ferramentas metalográficas tais como a Microscopia Eletrônica de 

Varredura ou de Varredura por Tunelamento. As microtrincas então crescem ou 
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ligam-se para formar uma ou mais macrotrincas, que por sua vez crescem até que a 

resistência à fratura seja excedida. 

Desta forma, o processo de falha por fadiga,  pode ser dividido em cinco fases: 

a) Deformação plástica cíclica antes do início da trinca de fadiga;  

b) Início de uma ou mais microtrincas; 

c) Propagação ou coalescência de microtrincas para formar uma ou mais 

macrotrincas;   

d) Propagação de uma ou mais macrotrincas;    

e) Falha final. 

Para os metais de estrutura CFC (cúbica de face centrada), HC (hexagonal 

compacta) e CCC (cúbica de corpo centrado), o micromecanismo dúctil de fratura é 

a coalescência de microcavidades. Os micromecanismos de fratura frágil são 

clivagem, fratura intergranular e fissuramento (para materiais poliméricos).  

O único micromecanismo dúctil de fratura monotônica a "baixa temperatura" é 

a coalescência de microcavidades. Embora seja um micromecanismo dúctil, a 

presença de coalescência de microcavidades em uma superfície de fratura não 

garante que esta absorveu uma quantidade significativa de energia. Há um certo 

número de situações em que a ruptura por microcavidades é observada para os 

materiais frágeis. Além disso, superfícies de fratura por microcavidades são 

observadas quando vazios formam-se em contornos de grão durante deformação a 

alta temperatura (ASM, 1997). 

A nucleação de microcavidades ocorre por decoesão de partículas da matriz ou 

quebra da partícula, e partículas menores requerem uma maior deformação plástica 

para a nucleação. A decoesão entre partícula e matriz pode ser negativamente 

afetada pela segregação interfacial de elementos residuais. 

O crescimento de microcavidades, que é fortemente afetado pela 

microestrutura, é considerado como responsável por absorver a maior parte do 

trabalho de fratura. Este crescimento de vazios pode ocorrer por fluxo plástico da 

matriz ou pela conexão de vazios menores que rodeiam o maior vazio inicial. 

Tensões triaxiais, tais como as que ocorrem em um entalhe, aceleram o crescimento 

do vazio e tendem a favorecer a formação de pequenas cavidades esféricas 
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(“dimples”). Qualquer coisa que “curto-circuite” o processo de crescimento de vazios 

irá degradar a resistência à fratura. Por outro lado, qualquer característica 

microestrutural que iniba ou interfira com o crescimento de vazios vai aumentar a 

resistência à fratura. 

Vários mecanismos contribuem para a coalescência de vazios,  que podem 

crescer até à ruptura dos ligamentos restantes. Vazios podem também coalescer por 

ruptura de cisalhamento e, como o volume de material que absorve a energia neste 

caso é mais restrito, acredita-se que absorva menos energia. A coalescência de 

vazios também pode ocorrer por conexão de vazios menores formados em 

partículas menores, ao longo de bandas de cisalhamento entre grandes vazios. Esse 

fenômeno, denominado coalescência de folha de vazios, degrada a tenacidade à 

fratura. Uma micrografia clássica, mostrando a formação da folha de vazios entre 

dois vazios maiores formados em inclusões de sulfeto em aço 4340, é mostrada na 

Figura 2.13. 

O crescimento de trincas por coalescência de microcavidades exibe um 

padrão de “zigue-zague” em seção transversal, como mostrado na Figura 2.14. A 

razão para esta morfologia é que a deformação plástica em uma extremidade da 

trinca é máxima em um ângulo de 45° a partir do plano macroscópico de 

crescimento (ASM, 1997). 

Figura 2.13 – Grandes vazios em aço 4340 ligados por folha de vazios estreitos 
constituídos por pequenos microvazios. (a) Seção através do pescoço em um corpo 
de prova de aço 4340, mostrando a formação de uma folha de vazios entre dois 
vazios formados em inclusões maiores. (b) Esquema de nucleação em partículas 
menores ao longo das bandas de deformação. 

 

Fonte: ASM (1997). 
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Figura 2.14 – Crescimento de trinca dúctil: padrão de zigue-zague a 45°. O plano da 
tensão máxima é de 45° com a direção de crescimento macroscópica, o que provoca 
o crescimento de microvazios neste padrão. 

 
Fonte: ASM (1997) 
 

 

 

2.4.4 Variáveis Metalúrgicas do Comportamento em Fadiga 

As variáveis metalúrgicas com os mais fortes efeitos sobre o comportamento 

em fadiga de aços carbono e baixa liga são o nível de resistência, ductilidade, 

limpeza do aço, tensões residuais, as condições superficiais e a agressividade do 

ambiente.  

Nível de Resistência: Para a maioria dos aços com dureza abaixo de 400 HB 

(não incluindo aços com endurecimento por precipitação), o limite de fadiga é cerca 

de metade do limite de resistência. Desta forma, qualquer tratamento térmico ou 

adição de liga que aumente a resistência (ou dureza) de um aço pode aumentar seu 

limite de fadiga, como pode ser visto na Figura 2.15 para um aço baixa liga (AISI 

4340), e na Figura 2.16 para vários outros aços baixa liga, em função da dureza. Um 

aumento no teor de carbono pode aumentar o limite de fadiga dos aços, em especial 

quando são endurecidos a 45 HRC ou mais (Figura 2.16). Outros elementos de liga 

podem ser necessários para atingir a temperabilidade desejada, mas eles 

geralmente têm um pequeno efeito sobre o comportamento em fadiga. 
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Figura 2.15 – Curvas S-N a temperatura ambiente para aços AISI 4340 com 
vários limites de resistência e R = -1.0. 

 

 

Fonte: ASM (1995) 
 

 

Figura 2.16 – Efeito do conteúdo de carbono na dureza e limite de fadiga em 
aços 4140, 4053, e 4063 completamente temperados e revenidos. 

 

 

Fonte: ASM (1995) 
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Ductilidade: é geralmente importante para a vida em fadiga apenas sob 

condições de fadiga de baixo ciclo. As exceções incluem espectros de carregamento 

onde exista uma sobrecarga ocasional com milhões de ciclos menores, ou materiais 

extremamente frágeis onde domina a propagação de trincas.  

Limpeza do Aço: Refere-se à redução relativa de inclusões não metálicas. 

Estas inclusões geralmente têm um efeito negativo no comportamento em fadiga dos 

aços, especialmente para aplicações de longa duração. O tipo, número, tamanho, e 

distribuição das inclusões não metálicas podem  ter um efeito maior sobre a vida em 

fadiga de aços carbono e aços liga do que diferenças na composição, 

microestrutura, ou gradientes de tensão. Inclusões não metálicas, no entanto, 

raramente são a causa principal da falha por fadiga de peças de produção. Se as 

propriedades de fadiga do projeto foram determinadas utilizando amostras contendo 

inclusões representativas daquelas encontradas nas peças, os efeitos dessas 

inclusões já seriam incorporados aos resultados do teste. Os pontos na curva inferior 

da Figura 2.17 representam os ciclos até a falha para algumas amostras retiradas de 

uma barra, selecionada de um lote de várias barras de aço 4340H. Grandes 

inclusões esféricas, com cerca 0,13 mm de diâmetro, foram observadas nas 

superfícies de fratura destas amostras. As inclusões foram identificadas como 

partículas de silicato. Não foram detectadas inclusões esféricas maiores do que 0,02 

mm nas outras amostras. Grandes inclusões não metálicas podem ser detectadas 

por ensaios não destrutivos, e aços podem ser selecionados com base em tal 

inspeção. 

Condições Superficiais: As condições de superfície em uma peça de metal, 

particularmente imperfeições e rugosidade, podem reduzir o limite de fadiga. Este 

efeito é mais evidente em aços de alta resistência. A inter-relação entre a rugosidade 

superficial, método de produção do acabamento da superfície, nível de resistência e 

limite de fadiga é mostrado na Figura 2.18. A ordenada representa a fração do limite 

de fadiga em relação a uma amostra de teste polida, que pode ser prevista para uma 

combinação do nível de resistência (limite de resistência) e acabamento superficial. 

A rugosidade superficial média dos produtos desenvolvidos neste projeto encontra-

se no Anexo F – Rugosidade Média Superficial dos Fundidos. 

Tensões Residuais: As propriedades de fadiga são significativamente afetadas 

pelas tensões residuais no metal. Tensões residuais de compressão na superfície de 
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uma peça podem melhorar sua vida em fadiga, ao passo que tensões residuais 

trativas a reduzem. Tensões compressivas benéficas podem ser produzidas por 

modificação química na superfície, endurecimento superficial, trabalho mecânico a 

frio da superfície ou por uma combinação destes processos. A maioria dos 

componentes reais também recebe significativas cargas de flexão e/ou torção, onde 

a tensão é maior na superfície, e a aplicação de tensões superficiais compressivas 

pode proporcionar um benefício significativo na resistência à fadiga. As Tensões 

residuais de tração na superfície podem reduzir drasticamente o seu limite de fadiga. 

Podem ser produzidas por meio de endurecimento, repuxamento a frio, soldagem, 

ou esmerilhamento excessivo. Para aplicações envolvendo cargas cíclicas, peças 

que contenham essas tensões residuais devem receber alívio de tensões. 

Tamanho do grão: Influencia indiretamente o comportamento em fadiga através 

de seu efeito sobre a resistência e a tenacidade à fratura. Aços de grão fino têm 

maior resistência à fadiga do que aços de granulação grosseira. 

Ambientes agressivos: podem reduzir substancialmente a vida em fadiga dos 

aços. Na ausência de um meio causando corrosão, uma superfície previamente 

corroída pode reduzir substancialmente a vida em fadiga do aço, como mostrado na 

Figura 2.18. Uma imagem de corrosão nas paredes internas de um engate 

ferroviário está ilustrada na  Figura 2.19. 

 

Figura 2.17 – Efeito do tamanho de inclusões não metálicas na fadiga. Aços 
pertencem a dois lotes de AISI-SAE 4340H; um lote (curva inferior) contém inclusões 
anormalmente grandes; o outro lote (curva superior) contém pequenas inclusões. 
 

 
Fonte: ASM (1995). 
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Figura 2.18– Fatores de correção de rugosidade superficial para testes de 
fadiga rotativa. 

 

 

Fonte: ASM (1995). 

 

Figura 2.19 – Trincas em parede interna associada com corrosão superficial. 
 

 

Fonte: (BOELEN, 2003). 
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2.5 Tamanho da Seção e Efeitos de Massa 

O tamanho da seção, ou “Efeito de Massa”, é de particular importância para 

fundidos de aço porque as propriedades mecânicas são tipicamente avaliadas em  

corpos de prova usinados de amostras padronizadas, as quais tem dimensões fixas, 

e são vazadas separadamente ou anexadas ao fundido. Remover barras de teste 

dos fundidos é geralmente impraticável, porque a remoção de material para teste 

destruiria a utilidade do componente, ou iria requerer reparação por solda extensiva 

e custosa. 

Efeitos de massa são comuns em aços, sejam laminados, forjados ou fundidos, 

porque a taxa de resfriamento durante as operações de tratamento térmico varia 

com o tamanho da seção, e porque os componentes da microestrutura, tamanho de 

grão e inclusões não metálicas aumentam de tamanho da superfície para o centro. 

Um exemplo de como a massa do componente diminui as propriedades de 

resistência para uma placa de aço forjado AISI 8630 é mostrado na Figura 2.20. As 

propriedades estão plotadas para a localização de ¼ da espessura, a meio caminho 

entre a superfície e o centro da placa. 

Não se espera normalmente que corpos de prova removidos de um fundido 

exibirão as mesmas propriedades que aqueles usinados de amostras padronizadas, 

para as quais propriedades mínimas são estabelecidas nas especificações. Os 

efeitos de massa discutidos anteriormente, ou seja, as diferenças nas taxas de 

resfriamento entre as amostras padronizadas e a peça sendo produzida é a razão 

fundamental para esta situação. 
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Figura 2.20 – Efeito do tamanho da seção em aço forjado AISI 8630 temperado 
na água e revenido em tamanhos maiores do que 25,4mm. As propriedades 
reportadas são aquelas a meio caminho entre a superfície e o centro. 
 

 

Fonte: ASM (1995) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Características do Aço E, Norma AAR-M201 

A publicação “Manual of Standards and Recommended Practices”, do 

departamento de Segurança e Operações da AAR, inclui todas as normas, 

especificações e práticas recomendadas pela Associação Americana de Ferrovias. 

Em sua seção S, parte I (“Casting Details”), são detalhados os requerimentos para 

fundidos e sistemas de acoplamento. A especificação M-201 em particular, cobre 

fundidos de aço carbono e baixa liga para locomotivas e vagões usando os graus 

denominados A, B, B+, C, D e E. Diversos componentes do sistema de choque e 

tração são fundidos no grau E, que deve ser fornecido temperado e revenido. 

Devem ser atendidos os requisitos de composição química conforme Tabela 

3.1, bem como os de propriedades mecânicas conforme Tabela 3.2: 

 

Tabela 3.1 – Composição Química do Aço E, AAR-M201 

 

Fonte: AAR (2007, p.S-43) 

 

Tabela 3.2 – Propriedades Mecânicas do Aço E, AAR-M201 

 

Fonte: AAR (2007, p.S-46) 

 

O conteúdo de outros elementos além daqueles da Tabela 2 deve ser 

selecionado pelo fabricante de forma a obter as propriedades mecânicas 

especificadas. Além disso, o Carbono Equivalente (CE) deverá possuir um máximo 

de 0,88%, calculado pela fórmula 3.1, AAR (2007, p.S-43). 
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A composição química média para o Aço E utilizado neste projeto está 

sumarizada na Tabela 3.3. As propriedades mecânicas médias obtidas para o Aço E 

constam do Capítulo 4 deste trabalho (Resultados e Discussão), comparativamente 

a outros resultados. 

 

Tabela 3.3 – Composição Química Média do Aço E 

 

Fonte: O Autor  

 

3.2 Proposta para Liga Otimizada 

Um aumento no teor de carbono pode aumentar o limite de fadiga dos aços, 

porém outros elementos de liga podem ser necessários para atingir a 

temperabilidade necessária.  Como o aumento do teor de carbono pode trazer 

também uma série de desvantagens, uma melhor abordagem é a seleção de um aço 

com uma combinação do menor conteúdo de carbono possível com a quantidade 

necessária de elementos de liga para adquirir, numa estrutura de martensita 

revenida, a resistência necessária.  

O manganês é um importante elemento de adição, em função de seu efeito 

sobre a temperabilidade, baixo custo e menor tendência a macrossegregação.No 

entanto, este elemento pode ser prejudicial em aços martensíticos, pois neste caso 

reduz a tenacidade (ao contrário de aços com microestrutura perlítica), e pode 

agravar o efeito deletério do fósforo, arsênio, antimônio e estanho na fragilidade ao 

revenido (ASM, 1995). 

Considerou-se a utilização do Boro, que tem um forte efeito em melhorar a 

temperabilidade de aços com pequenas adições (entre 0,0005% a 0,003%), o que 

poderia permitir a redução de outros elementos, dado um nível de resistência 

objetivado, com consequente redução de custo. Porém, todo material proveniente de 

canais e massalotes deve ser reciclado (a chamada “sucata de retorno”), formando 

cargas para a produção de novas corridas no Forno Elétrico a Arco (FEA). Este 

material reciclado, contendo Boro, poderia eventualmente “contaminar” a produção 

de outras composições de aço, levando em conta os volumes produzidos de material 

ferroviário, sendo então descartado o uso deste elemento. 
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O cromo será também usado como endurecedor, e com frequência é utilizado 

juntamente a um elemento de aumento da tenacidade, tal como o níquel, para 

produzir propriedades mecânicas superiores. O níquel, em combinação com o 

cromo, produz aços com maior temperabilidade, superior resistência ao impacto (a 

tenacidade deve aumentar com o aumento do níquel) e maior resistência à fadiga do 

que pode ser obtida em aços carbono. Ainda, a adição de molibdênio ao aço cromo-

níquel melhora significativamente a temperabilidade e torna a liga relativamente 

imune a fragilidade ao revenido.  

Entre os aços baixa liga, os aços cromo-níquel-molibdênio têm a melhor 

combinação de todas as propriedades, particularmente onde alta resistência 

combinada com boa ductilidade é necessária em grandes componentes. Dois 

importantes grupos de aços cromo-níquel-molibdênio são AISI-SAE 43XX e 86XX, 

conforme exemplos na Tabela 3.4: 

 

Tabela 3.4 – Aços Cromo-Níquel-Molibdênio 43XX e 86XX 

 

Fonte: ASM (1995). 

 

Os chamados Aços Fundidos de Alta Resistência podem ser produzidos a 

partir de qualquer uma das composições destas ligas, por tratamento térmico com 

técnicas de têmpera em meio líquido e baixas temperaturas de revenimento, caso 

necessário. Fundidos de aço da série 43XX ou modificações deste são geralmente 

empregados, e foram a proposta inicial no desenvolvimento deste projeto. No 

entanto, visando reduções de custo associadas a uma classe de aço já padronizada 

para a fundição, buscou-se como alternativa algum dos aços em produção que 

tivesse composição semelhante a 43XX ou 86XX. A composição encontrada está 

descrita na Tabela 3.5 (valores médios), originalmente aplicada em produtos para 

mineração. Apresenta faixas de elementos químicos, de forma aproximada, tanto ao 

8630 (C, Mn, Cr) como ao 4340 (Ni, Mo). Com base no comportamento das 

propriedades deste aço, foram feitas alterações em seu tratamento térmico, 

procurando-se aprimorar as propriedades de ductilidade e tenacidade, para 
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aplicação aos produtos ferroviários. A temperatura de austenitização foi reduzida, 

visando não permitir um maior crescimento do tamanho de grão, e a temperatura de 

revenimento foi aumentada. Esta alteração foi chamada “EMAX 2”, e uma corrida foi 

preparada (conforme Tabela 3.6) para ensaios mecânicos e testes de campo. Em 

função dos resultados encontrados (a serem discutidos posteriormente), uma nova 

formulação foi testada, chamada “EMAX 3” (conforme Tabela 3.7). 

Os parâmetros de tratamento térmico estão descritos no item 3.5, 

“Tratamento Térmico de Produtos e Corpos de Prova”. 

 

Tabela 3.5 – Composição Química Média de Aço aplicado em Mineração 

 

Fonte: O Autor  

 

Tabela 3.6 – Composição Química do Aço “EMAX 2” 

 

Fonte: O Autor  

 

Tabela 3.7 – Composição Química do Aço “EMAX 3” 

 

Fonte: O Autor  

 

3.3 Previsão Computacional de Propriedades Mecânicas 

Curvas de ensaio Jominy e curvas CCT estão intimamente relacionadas, como 

visto anteriormente na Figura 2.1, para um aço eutetóide. A curva CCT foi derivada 

de um diagrama de transformação isotérmica. Esta construção fornece indicativos de 

como é possível proceder no desenvolvimento de um “estimador” de propriedades 

mecânicas para formas arbitrárias e meios de têmpera a partir de teorias 

fundamentais da transformação isotérmica. 

O pressuposto fundamental neste tipo de desenvolvimento é que uma previsão 

da curva IT, empiricamente calibrada contra um conjunto de dados metalográficos, 

define um fator de integração ao longo do tempo e da temperatura, através do qual a 
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curva CCT pode ser diretamente calculada. Informações aproximadamente 

equivalentes poderiam ser retiradas de um grande conjunto empírico de diagramas 

CCT adequadamente interpolados e ajustados para diferentes geometrias e taxas de 

resfriamento. A forma das curvas CCT depende da forma detalhada das curvas de 

resfriamento para a peça sendo considerada e, desta forma, da natureza do meio de 

têmpera (ASM, 1995). 

Muitos bancos de dados informatizados foram criados em diferentes países, 

com o objetivo de ajudar os metalurgistas e engenheiros de materiais e, 

paralelamente, os “preditores de propriedades” começaram a ser desenvolvidos. 

Naturalmente, havia métodos anteriores de cálculo, tais como o bem conhecido 

cálculo do “diâmetro crítico” com as fórmulas de Grossmann, mas o crescimento 

generalizado de métodos computacionais abriu novas opções. Estes tornaram 

possível reavaliar as fórmulas convencionais, para expandir seu campo de 

aplicação, e desenvolver métodos de previsão mais complexos e precisos. 

No campo do tratamento térmico, vários modelos matemáticos com precisão e 

complexidade diferentes têm sido desenvolvidos. Existem três tipos gerais de 

modelos utilizados na previsão de propriedades e simulação computacional de 

efeitos de tratamento térmico: 

a) modelos estáticos baseados em fórmulas empíricas; 

b) modelos dinâmicos baseados em equações diferenciais ou sistemas de 

equações diferenciais; 

c) programas com ambos os modelos, estáticos e dinâmicos. 

 

Os modelos estáticos são úteis devido a sua simplicidade, mas sua exatidão 

nem sempre satisfaz as demandas e expectativas. Na maioria dos algoritmos de 

simulação e softwares, os modelos estáticos e dinâmicos são misturados. 

Softwares de predição de propriedade consistem em elementos modulares que 

formam, numa ligação em cadeia, uma estrutura funcionalmente abrangente. Cada 

módulo pode ser considerado como um sub-modelo de certa parte do tratamento 

térmico total. Conhecendo os dados de entrada necessários, este modelo 

proporciona uma possibilidade teórica para a simulação de processos que ocorrem 

durante o tratamento (ASM, 1995). 
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O software SteCal 3.0® é um programa computacional para prever 

propriedades mecânicas obtidas a partir de determinado tratamento térmico de aços 

baixa liga. Calcula os parâmetros e propriedades representativas do comportamento 

destes aços, e prevê os efeitos do tratamento térmico, com base nas rotinas de 

cálculo mais eficazes e precisas disponíveis. Também pode ser útil na comparação 

de propriedades de dois aços de composições distintas, ajudando a sugerir a 

composição mais apropriada para uma aplicação particular. O SteCal 3.0® pode ser 

usado para prever dados de tratamento térmico tais como temperatura crítica 

inferior, ponto crítico de aquecimento, temperatura de revenimento mais elevada 

possível, temperatura de austenitização, susceptibilidade a trincas de têmpera  e 

dureza, a partir de vários tratamentos. O programa pode ser usado para gerar curvas 

CCT, curvas IT, dureza versus curvas de revenimento (com cálculos para limite de 

resistência, limite de escoamento, e valores de alongamento), e as curvas do ensaio 

Jominy da extremidade temperada. Entretanto a assertividade dos métodos, com 

exceção de alguns casos particulares, ou a confiabilidade oferecida no que diz 

respeito a algum problema específico, não pode ser garantida, mesmo que a maioria 

deles sejam amplamente utilizados e aceitos (TARÍN; PÉREZ, 2004). 

Neste trabalho foram simulados os aços E padrão, “EMAX 2” e “EMAX3”,  com 

as seguintes entradas de dados: 

a) composições químicas conforme Tabelas 3.3, 3.6 e 3.7;  

b) tamanho de grão ASTM 6;  

c) meio de resfriamento água;  

d) tempos de revenimento às 3h (aços E e “EMAX 3”) e 3,75h (“EMAX 2”). 

 

Os seguintes resultados computacionais foram obtidos: 

a) Diagramas Fe-C modificados pelos respectivos elementos de liga, Figuras  

3.1,3.2 e 3.3; 

b) Curvas CCT, Figuras  3.4, 3.5 e 3.6; 

c) Propriedades Mecânicas previstas: Dureza (HRC e HV), Limite de Resistência 

(UTS, MPa), Limite de Escoamento (YS, MPa) e alongamento (EL, %), para 



 

 

80 

temperaturas de revenimento entre 400°C e 700°C, conforme Tabelas 3.8 e 3.9 

e 3.10; 

d) Parâmetros para Tratamento Térmico previstos (incluindo temperaturas A3, A1 

e microestruturas), conforme Tabelas 3.11, 3.12 e 3.13. 

 

 

Figura 3.1 – Previsão para diagrama Fe-C modificado pelos elementos de 
liga do aço E, obtidas por simulação computacional. 

 

 

Fonte: O Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

Figura 3.2 – Previsão para diagrama Fe-C modificado pelos elementos de 
liga do aço “E MAX 2”, obtidas por simulação computacional. 

 

 

Fonte: O Autor  

 

Figura 3.3 – Previsão para diagrama Fe-C modificado pelos elementos de 
liga do aço “E MAX 3”, obtidas por simulação computacional. 

 

 

Fonte: O Autor  
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Figura 3.4 – Previsão de Curvas CCT para o aço E, obtidas por simulação 
computacional. 

 

Fonte: O Autor  

 

Figura 3.5 – Previsão de Curvas CCT para o aço otimizado “EMAX 2”, obtidas 
por simulação computacional. 

 

 

Fonte: O Autor  
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Figura 3.6 – Previsão de Curvas CCT para o aço otimizado “EMAX 3”, obtidas 
por simulação computacional. 

 

Fonte: O Autor  

 

 

 

Tabela 3.8 – Propriedades Mecânicas previstas para Aço E, com revenimento de 
3h, para temperaturas entre 400°C e 700°C 

 

Fonte: O Autor  

Hardness Tempering

Complete hardening: Hq = Hm = 46.5 HRC

Tempered: 3 h

T    HRC    HV    UTS     YS      EL

C                 MPa    MPa      %

------------------------------------

400   37.5  370   1170    990     10

425   36.0  350   1110    930     11

450   34.0  335   1060    870     12

475   33.5  335   1050    860     13

500   32.5  325   1010    820     13

525   31.0  315    980    790     14

550   30.0  300    940    750     15

575   28.5  290    910    720     15

600   27.0  280    880    690     16

625   25.0  270    840    650     17

650   23.0  255    810    610     17

675   21.0  240    780    580     18

700   19.0  230    750    550     19



 

 

84 

 

Tabela 3.9 – Propriedades Mecânicas previstas para Aço “EMAX 2”, com 
revenimento de 3,75h, para temperaturas entre 400°C e 700°C. 

 

Fonte: O Autor  

 

 

Tabela 3.10 –Propriedades Mecânicas previstas para Aço “EMAX 3”, com 
revenimento de 3h, para temperaturas entre 400°C e 700°C. 

 

Fonte: O Autor  

 

Hardness Tempering

Complete hardening: Hq = Hm = 51.5 HRC

Tempered: 3.75 h

T    HRC    HV    UTS     YS      EL

C                 MPa    MPa      %

------------------------------------

400   42.0  410   1330   1170      7

425   40.0  390   1270   1100      7

450   38.5  375   1200   1040      8

475   39.5  385   1240   1070      8

500   39.0  380   1220   1050      8

525   38.0  370   1190   1020      9

550   37.5  365   1160    990      9

575   36.5  355   1130    950     10

600   35.5  345   1090    920     10

625   33.5  330   1040    860     12

650   31.5  315    990    800     13

675   29.5  300    940    750     14

700   27.5  285    900    710     14

Hardness Tempering

Complete hardening: Hq = Hm = 46.0 HRC

Tempered: 3 h

T    HRC    HV    UTS     YS      EL

C                 MPa    MPa      %

------------------------------------

400   38.0  370   1190   1000    10

425   36.5  355   1130    950     11

450   35.0  345   1080    890     12

475   36.0  350   1110    920     11

500   35.5  345   1100    910     12

525   34.5  340   1070    880     12

550   33.5  335   1050    860     13

575   33.0  325   1020    830     13

600   32.0  315    990    800     14

625   30.0  300    950    750     15

650   28.0  290    900    710     16

675   26.0  275    860    670     17

700   24.0  260    830    630     17
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Tabela 3.11 – Parâmetros para Tratamento Térmico previstos para Aço E. 

 

Fonte: O Autor  

 

 

Tabela 3.12 – Parâmetros para Tratamento Térmico previstos para Aço “EMAX 2”. 

 

Fonte: O Autor  

 

 

 

 

 

Data for Heat Treatments

General Data: 

Lower critical temperature: A1 = 729 C

Critical points on heating:

Lower: Ac1 = 729 C

Upper: Ac3 = 799 C

Highest tempering feasible.: 716 C

Austenitizing temperature..: 856 C

Retained austenite at 20 ºC: 2 %

Susceptibility to quench-cracking:  Low

Hardness available by quench: 

Structure 99% martensite: Hm   = 46.5 HRC

Structure 90% martensite: Hm90 = 43.0 HRC

Structure 50% martensite: Hm50 = 35.0 HRC

Minimun recommended ...........: 43.5 HRC

Hardness as normalized (perlitic structure): 190 HV

Softest condition (spheroidized structure) : 165 HV

Data for Heat Treatments

General Data: 

Lower critical temperature: A1 = 715 C

Critical points on heating:

Lower: Ac1 = 715 C

Upper: Ac3 = 789 C

Highest tempering feasible.: 702 C

Austenitizing temperature..: 872 C

Retained austenite at 20 ºC: 3 %

Susceptibility to quench-cracking:  Middle-Hig

Hardness available by quench: 

Structure 99% martensite: Hm   = 51.5 HRC

Structure 90% martensite: Hm90 = 48.0 HRC

Structure 50% martensite: Hm50 = 39.5 HRC

Minimun recommended ...........: 47.5 HRC

Hardness as normalized (perlitic structure): 215 HV

Softest condition (spheroidized structure) : 185 HV
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Tabela 3.13 – Parâmetros para Tratamento Térmico previstos para Aço “EMAX 3”. 

 

Fonte: O Autor  

 

 

3.4 Moldagem e Vazamento de Produtos e Corpos-de-Prova 

Foi moldada e vazada, para cada composição em avaliação, uma quantidade 

de peças suficiente para a montagem de oito “kits” de sistemas de choque e tração, 

que serão colocados em vagões novos para testes de campo, além de Engates do 

tipo “E” para ensaios de fadiga acelerada (serão enviados a planta da AmstedRail 

nos EUA). Na Tabela 3.14 e 3.15 estão relacionados os produtos, respectivos 

números de série e quantidades. 

 

Tabela 3.14 – Produtos moldados e vazados na composição “EMAX 2”. 

 

Fonte: O Autor  

Data for Heat Treatments

General Data: 

Lower critical temperature: A1 = 708 C

Critical points on heating:

Lower: Ac1 = 708 C

Upper: Ac3 = 794 C

Highest tempering feasible.: 698 C

Austenitizing temperature..: 885 C

Retained austenite at 20 ºC: 2 %

Susceptibility to quench-cracking:  Low-Null

Hardness available by quench: 

Structure 99% martensite: Hm   = 46.0 HRC

Structure 90% martensite: Hm90 = 42.5 HRC

Structure 50% martensite: Hm50 = 34.5 HRC

Minimun recommended ...........: 42.5 HRC

Hardness as normalized (perlitic structure): 205 HV

Softest condition (spheroidized structure) : 185 HV
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Tabela 3.15 – Produtos moldados e vazados na composição “EMAX 3”. 

 

Fonte: O Autor  

 

 

Engates, Braçadeiras e Mandíbulas tem massas de aproximadamente 175 kg, 

120 kg e 40 kg, respectivamente, variando conforme o modelo. 

Para garantir que as peças fundidas atendam aos requisitos especificados, as 

propriedades mecânicas verificadas sistematicamente em corpos de prova são 

usinados a partir de peças extras de metal. Tais peças extras, geralmente 

denominadas “Keel Blocks”, podem ser fundidas separadamente ou anexadas ao 

fundido, e são indicadas na maioria das especificações. A Figura 3.7 apresenta as 

dimensões para os “Keel Blocks” utilizados neste projeto, conforme ASTM A370.  

Imagens da etapa de vazamento das peças e “Keel Blocks” podem ser vistas 

nas Figuras 3.8 e 3.9. Se os fundidos serão utilizados na condição termicamente 

tratada, as barras de teste (Figura 3.9) serão também termicamente tratadas com os 

fundidos que estas representam, antes que os corpos de prova sejam usinados 

(Vide Figura 3.10).  
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Figura 3.7 – “Keel Block” conforme ASTM A 370. Dimensões em polegadas. 

 

Fonte: ASM (2005). 

 

 

Figura 3.8 – Vazamento de moldes, Aço “EMAX 2”. 

 

Fonte: O Autor  
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Figura 3.9 – “Keel Blocks” vazados. 
 

 

Fonte: O Autor  

 

 

Figura 3.10 – Barras para corpos de prova procedentes de um 
“Keel Block”. 

 

 

Fonte: O Autor  
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3.5 Tratamento Térmico de Produtos e Corpos-de-Prova 

Os aços E (AAR-M201), bem como os denominados “EMAX 1”, “EMAX 2” e 

“EMAX 3”, foram primeiramente normalizados, visando um refinamento dos grãos, 

redução da segregação de carbono e homogeneização. Após operações prévias de 

acabamento, foram posteriormente austenitizados e temperados em água 

(temperatura máxima de 38°C), em um tanque com agitação. Após a têmpera, as 

peças foram revenidas e posteriormente resfriadas em água, visando aprimorar a 

tenacidade. As temperaturas de Austenitização adotadas são usualmente maiores 

do que as recomendadas pela simulação computacional, a fim de evitar problemas 

decorrentes da perda de temperatura que ocorre na transferência entre o Forno e o 

Tanque de Têmpera. 

Na Tabela 3.16 estão descritos os tempos e temperaturas utilizados para as 

etapas do tratamento térmico, e nas Figuras 3.15, 3.16 e 3.17 as correspondentes 

telas de controle dos fornos para cada ciclo. As Figuras 3.12, 3.13 e 3.14 mostram 

as diferentes etapas do processo, inclusive a montagem de uma carga com a 

colocação das barras do “Keel Block”, Figura 3.11. 

Tabela 3.16 – Aços e Tratamentos Térmicos aplicados. 

 

Fonte: O Autor  

No caso particular do tipo “EMAX 3”, utilizou-se a técnica conhecida como 

“Projeto de Experimentos” para determinação da temperatura e tempo de revenido 

mais adequados, como será descrito no próximo tópico. Este primeiro conjunto de 

liga e revenimento foi denominado “EMAX 3 A”. Posteriormente, em função dos 

resultados obtidos, as peças foram tratadas com uma temperatura de Revenido mais 

elevada, denominada “EMAX 3 B”. 
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Figura 3.11 – Montagem de uma bandeja de engates para carga 
de tratamento térmico. Observar a colocação das barras do 
“Keel Block” no interior dos produtos. 

 

Fonte: O Autor  

 

 

Figura 3.12 – Normalização  

 

Fonte: O Autor  
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Figura 3.13 – Retirada da Austenitização. 
 

 

Fonte: O Autor  

 

 

Figura 3.14 – Imersão no Tanque de Têmpera. 
 

 
Fonte: O Autor  
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Figura 3.15 – Tela de Controle dos Fornos: Ciclo de Normalização 

 

Fonte: O Autor  

 

Figura 3.16 – Tela de Controle dos Fornos: Ciclo de Austenitização 

 

Fonte: O Autor  
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Figura 3.17 – Tela de Controle dos Fornos: Ciclo de Revenimento 

 

Fonte: O Autor  

 

 

3.5.1 Avaliação Térmica da Austenitização e Têmpera 

Com o objetivo de avaliar o comportamento do Tratamento Térmico de 

Austenitização e Têmpera em relação às peças, em especial as Temperaturas e 

Tempos utilizados, bem como as taxas de resfriamento reais, um termopar foi 

inserido na seção mais espessa de um engate (termopar denominado “Coupler C", a 

50 mm de profundidade) e outro posicionado na superfície (“Coupler S"), conforme 

Figura 3.18 (Posição dos Termopares). O equipamento utilizado foi um registrador 

Novus FieldLogger com aplicativo Fieldchart 64C, versão 1.70 (Figura 3.19). 

O tratamento de Austenitização foi aplicado a 900°C durante 4:14 h (o tempo 

de “encharque” padrão para este produto é 2:15h), seguido pela Têmpera em água a 

18°C. Uma imagem do Engate e Termopares imediatamente antes da Têmpera 

pode ser vista na Figura 3.20. Os dados coletados foram então exportados para um 

formato numérico, que possibilita um melhor tratamento e análise. A plotagem 

destes dados é apresentada na Figura 3.21 e anexo “D” (ampliada), “Ciclo Completo 

de Austenitização e Têmpera”. 
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Figura 3.18 – Posição dos Termopares. 

 

Fonte: O Autor  

 

 

Figura 3.19 – Registrador e Termopares. 

 

Fonte: O Autor   

 

Superfície (“Coupler S”) 

Centro/ 50mm profundidade 

(“Coupler C”) 
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Figura 3.20 – Engate Austenitizado antes da Têmpera. 

 

Fonte: O Autor 

 

 

 

Figura 3.21 – Ciclo Completo de Austenitização e Têmpera. 
 

 

Fonte: O Autor  

 

Engate Austenitizado (antes da Têmpera)

Termopares
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Alguns aspectos importantes devem ser observados na análise deste gráfico: 

a) O núcleo da peça atinge a temperatura de austenitização (856°C, vide Tabela 

3.11) em 3:21:48h, ainda na chamada “rampa de aquecimento”, antes do patamar 

de tratamento; 

b) O núcleo da peça atinge o "set point" (ponto de controle determinado para o 

tratamento, 900°C) em 3:46:30h; 

c) A faixa de transformação teórica  situa-se entre A1: 729°C e  A3: 799°C 

(conforme Tabela 3.11). A transformação de fases real provoca um nivelamento 

ou inflexão na medição da temperatura, como evidenciado pelos termopares 

“Coupler  C” e “Coupler  S”, que ocorreu mais precisamente entre 757°C e 761°C. 

Desta forma, dada as temperaturas atingidas, a Austenitização certamente 

ocorreu; 

d) Como a temperatura avaliada diz respeito ao núcleo da peça, não haveria 

necessidade adicional de permanência no patamar (o chamado “tempo de 

encharque”), se a peça já está completamente austenitizada. Com relação à 

Austenitização, qualquer tempo além deste limite, respeitando-se margem de 

segurança, somente aumenta o tamanho de grão e não contribui para as 

propriedades requeridas; 

e) O tempo padrão de “encharque” (2:15h) é certamente suficiente para completa 

Austenitização. Na verdade, entende-se que há espaço para redução tanto do 

tempo de “encharque” como do “set point” (900°C), com consequente redução de 

custos e garantia da qualidade do produto (pela redução do tamanho de grão, 

dada a menor temperatura e tempo de permanência). 

 

A etapa de Têmpera corresponde à porção do gráfico (Fig.3.21) indicada como 

“Cooling”. Os valores da temperatura extraídos do registrador tiveram os 

correspondentes valores de tempo transformados para escala logarítmica, formando 

curvas de resfriamento. Estas curvas de resfriamento reais foram então sobrepostas 

às curvas CCT obtidas pela simulação computacional para as ligas E, “EMAX 2” e 

“EMAX 3” (Figuras 3.22, 3.23 e 3.24). 
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Figura 3.22 – Curvas de Resfriamento no Centro (“Coupler C”) e na Superfície 
(“Coupler S”), sobrepostas à curva CCT para aço E. 

 

 

Fonte: O Autor  

 

 

Figura 3.23 – Curvas de Resfriamento no Centro (“Coupler C”) e na Superfície 
(“Coupler S”), sobrepostas à curva CCT para aço “EMAX 2”. 

 

 

Fonte: O Autor  
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Figura 3.24 – Curvas de Resfriamento no Centro (“Coupler C”) e na Superfície 
(“Coupler S”), sobrepostas à curva CCT para aço “EMAX 3”. 

 

 

Fonte: O Autor 

 

Avaliando a Fig. 3.22, vemos que as curvas de resfriamento, tanto da superfície 

como do núcleo, tocam primeiramente a região bainítica da curva CCT (Aço E). 

Nesta circunstância a microestrutura formada é a ferrita acicular, em detrimento da 

bainítica, devido ao favorecimento da nucleação intragranular. A bainita nucleia no 

contorno de grão austenítico e cresce em forma de um feixe de agulhas paralelas. Já 

a ferrita acicular nucleia em inclusões não metálicas (típicas para aços desoxidados 

ao alumínio, produzidos num FEA) crescendo radialmente em forma de agulhas 

(MEI, 2010). Posteriormente, as curvas de resfriamento interceptam a linha de início 

de transformação da Martensita “Ms”. Desta forma, é prevista a formação de 

Martensita e Ferrita Acicular, conforme a micrografia da Figura 4.5 (Tópico 4.1.4, 

Metalografia). 

A mesma análise pode ser estendida às Figuras 3.23 e 3.24. Em ambos os 

casos, as curvas de resfriamento atingem primeiramente a linha “Ms”, produzindo 

uma estrutura quase que totalmente martensítica. Esta estrutura está em 

concordância com as micrografias das Figuras 4.6 e 4.7, respectivamente para os 

aços “EMAX 2” e “EMAX 3”. 
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O aumento da temperabilidade das ligas testadas também é evidente, como 

pode ser observado pelo deslocamento à direita das curvas CCT em relação ao aço 

“E” convencional, facilitando a formação de uma estrutura completamente 

martensítica, uma vez que aumenta a probabilidade de que somente a linha MS seja 

atingida. Outra condição importante é o aumento da temperatura “Ms” da liga “EMAX 

3” em relação à “EMAX 2”, proveniente da redução relativa dos teores de Carbono e 

Manganês. Como abordado anteriormente, esta condição reduz a susceptibilidade à 

formação de trincas de têmpera. 

 

3.5.2 Avaliação Térmica do Revenido 

Para avaliação do processo de Revenimento foram montados seis termopares 

no forno usualmente utilizado para estes produtos, sendo quatro posicionados a uma 

altura de aproximadamente um metro, igualmente espaçados no sentido longitudinal 

(posições “Alm.” 1, 2, 4 e 6), e dois posicionados na base das pranchas, nas 

posições centrais (“Alm.” 3 e 5). O monitoramento foi aplicado a uma carga de Aço E 

convencional, ajustado para 560ºC com duração de 3:45h. A plotagem destes dados 

é apresentada na Figura 3.25 e no anexo “E” (ampliada), “Ciclo de Revenimento”. 

 

 

Figura 3.25 – Ciclo de Revenimento. 
 

 

Fonte: O Autor  
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A avaliação do gráfico nos leva a algumas considerações importantes: 

a) Ao final do patamar a diferença máxima de temperatura entre os termopares foi 

de 27ºC, com 585ºC para a região mais quente (centro do forno, em “Alm.” 3) e 

558ºC para a região mais fria (altura de 1m, ao fundo), porém chegando a atingir 

diferenças de 40ºC no início do patamar (de 590ºC a 550ºC).  Em geral, o controle 

da temperatura de revenido dentro de ± 13°C  e é adequado e está dentro dos 

limites práticos da maioria dos equipamentos. As variações de temperatura 

raramente estão autorizadas a ultrapassar ± 6 °C além daqueles limites, a menos 

que os requisitos de propriedades mecânicas sejam correspondentemente amplos 

(ASM, 1995);  

b) As regiões ao centro e próximas as pranchas são as que levam mais tempo para 

alcançar o patamar, e se tornam as mais quentes ao final, ocorrendo o oposto 

com as regiões posicionadas a altura de 1m; 

c) A rampa de aquecimento é bastante lenta, levando acima de 3:30 horas para 

atingir o patamar programado, e 1:40 horas para atravessar a faixa de 

temperaturas que vai de 200ºC a 400ºC. 

 

As variações de temperatura deste forno específico, bem como a lentidão na 

rampa de aquecimento, não têm provocado problemas nas propriedades mecânicas 

obtidas para o aço E convencional em relação às especificações.  

Porém, como visto anteriormente, existe uma perda de resistência ao impacto 

para os aços revenidos no intervalo de temperatura de 200 a 400°C (fragilização da 

Martensita revenida). Geralmente, aços contendo potentes formadores de 

carbonetos, que os tornam susceptíveis a esta fragilização, devem evitar esta faixa 

de tratamento, como no caso do “EMAX 3”. Portando, dada a lenta rampa de 

aquecimento e a transição neste intervalo, este é um ponto crítico a ser observado. 

 

3.5.3 Projeto de Experimentos para Determinação de Parâmetros de Revenido 

Um “Projeto de Experimentos” (também conhecido como DOE, Design of 

Experiments) é um tipo de experimento planejado que permite o estudo simultâneo 

dos efeitos que determinadas variáveis (chamadas “fatores”) podem ter sobre um 
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processo, medido por uma variável resposta. Os fatores podem assumir somente um 

número limitado de valores possíveis, conhecidos como “níveis” dos fatores. Cada 

combinação entre os “níveis” e respectivos “fatores” é denominado “ensaio”, e um 

Experimento Fatorial Completo mede as respostas para todas as combinações de 

“níveis” e “fatores”. Podem também ser adicionadas “réplicas” ao Experimento, ou 

seja, ensaios experimentais múltiplos com mesmas configurações de fatores / níveis. 

As réplicas fornecem uma estimativa do erro ou ruído no processo e podem permitir 

estimativas de efeitos mais precisas. 

O uso de Experimentos Fatoriais Completos auxilia a determinar quais 

variáveis tenham maior influência sobre a resposta, como as interações entre fatores 

a influenciam e quais configurações a otimizam. A variação simultânea dos fatores, 

ao invés da variação em apenas um fator por vez, também é mais eficiente em 

termos de tempo e custos, pois potencialmente reduz a quantidade de ensaios 

necessários. 

Com o objetivo de determinar a melhor configuração para o Tempo e a 

Temperatura de Revenido, um Projeto de Experimentos Fatorial Completo foi 

executado, com dois fatores, dois níveis e três réplicas. Corpos de prova da liga 

“EMAX 3” foram temperados em condições reais (no próprio processo), com o 

revenimento executado em Laboratório, e os respectivos ensaios mecânicos 

realizados, de acordo com a seguinte matriz (Tabela 3.17). Em experimentos deste 

tipo, o chamado nível  é o risco de se concluir incorretamente que o fator tem um 

efeito significativo. Com o objetivo de aumentar o “poder” do experimento planejado 

(entendendo-se o  “poder” como a probabilidade do teste identificar corretamente um 

efeito, caso ele exista), geralmente usam-se níveis  altos, particularmente em 

experimentos de triagem ou ensaios experimentais de alto custo (Minitab, 2014). 

Para os objetivos deste experimento escolheu-se o nível  de 0,10.  

Uma etapa fundamental na análise dos dados experimentais é o ajuste de 

vários modelos matemáticos de forma a encontrar aquele que represente os dados 

de forma adequada. Métodos estatísticos como a Análise de Regressão geram uma 

equação para descrever a relação entre uma ou mais variáveis preditoras (os 

fatores) e a variável de resposta. Foi utilizada na análise desta Matriz de 

Experimentos o pacote computacional Minitab 17®. 
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Tabela 3.17 – Matriz de Experimentos para Otimização do Revenido. 

Fonte: O Autor (2015). 

 

 

Ao calcular a equação de uma regressão para modelar dados, o programa 

estima os coeficientes de cada variável preditora com base em sua amostra, e exibe 

estas estimativas em uma tabela de coeficientes, como por exemplo para a 

regressão do Limite de Resistência (LR) versus Temperatura e Tempo de Revenido 

(Tabela 3.18). Cada coeficiente estima a alteração na resposta média por aumento 

de unidade da preditora, quando todas as outras preditoras são consideradas 

constantes. Se o valor p (Valor-P) de um coeficiente é menor que o nível  

escolhido, a relação entre a preditora e a resposta é estatisticamente significativa. 

Desta forma, tanto a Temperatura como o Tempo de Revenido são significativos em 

relação ao Limite de Resistência, com valores p inferiores a 0,10 (respectivamente 

iguais a 0,000 e 0,066). Observe que também é incluído um valor para a constante 

da equação na coluna “Coef”, bem como a Equação de Regressão em unidades não 

codificadas (ou “naturais”). 

Uma Análise de Variância também é executada, listando as fontes de variação, 

seus graus de liberdade (GL), a soma total dos quadrados (SQ) e os quadrados 

médios (QM), além das estatísticas F (Valor F) e valores p utilizados para determinar 

se os preditores ou fatores estão significativamente relacionados à resposta. Um 

Teste de Hipóteses para “Falta de Ajuste” também é apresentado, onde a Hipótese 

Nula é a de que o modelo é adequado aos dados. Como neste caso o valor p de 

0,564 é maior do que , não se pode rejeitar a Hipótese Nula, ou seja, o modelo é 

adequado. 

 



 

 

104 

No “Sumário do Modelo”, temos ainda : 

a) S, o desvio padrão do modelo (raiz quadrada dos quadrados médios);  

b) R2, é a proporção da variabilidade na resposta explicada pela equação de 

regressão. Há várias interpretações incorretas a respeito de R2. Por exemplo, esta 

estatística não mede a “adequação” do modelo, uma vez que ele pode ser 

artificialmente aumentado pela adição de termos polinomiais de ordens superiores 

a “x” (MONTGOMERY, 2014); 

c) R2 ajustado (aj), sensível ao número de termos do modelo, sendo útil na 

comparação entre modelos com diferentes números de termos;  

d) R2 predito, que reflete qual o grau de predição do modelo para novas 

observações. 

 

 As equações obtidas pela Análise de Regressão (em unidades naturais) estão 

listadas abaixo. As demais tabelas de Análise de Regressão constam do anexo “B” 

deste trabalho: 

 

LR (MPa) = 2133,2 - 1,802 Temperatura Rev. - 22,3 Tempo Rev. (3.2) 

LE (MPa) = 2104,6 - 1,850 Temperatura Rev. - 32,1 Tempo Rev. (3.3) 

AL (%) = -6,34 + 0,03405 Temperatura Rev. + 0,405 Tempo Rev. (3.4) 

RA (%) = -22,42 + 0,1088 Temperatura Rev. + 2,10 Tempo Rev. (3.5) 

Charpy (J) = -67,96 + 0,21566 Temperatura Rev. - 0,224 Tempo Rev. (3.6) 

 

Conforme avaliado, tanto para o Limite de Resistência (LR) como para o Limite 

de Escoamento (LE), foram confirmados como fatores significativos a Temperatura e 

o Tempo de Revenido. No caso do Alongamento (AL), Redução de Área (RA) e 

Tenacidade (Charpy), os valores p determinados para o fator Tempo foram maiores  

do que o nível , caracterizando-o como não significativo. No entanto, o fator Tempo 

foi mantido nos modelos, pois para o Revenido a difusão do carbono e elementos de 

liga necessários a formação de carbonetos é dependente tanto do tempo como da 

temperatura (ASM, 1995). Não se detectou efeitos de Interação entre os fatores, de 
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forma que termos de 2ª ordem (“Tempo*Temperatura”) foram removidos do modelo. 

É importante ressaltar que todos as regressões finais obedeceram ao Teste para 

“Falta de Ajuste”, e consideradas adequadas. 

Tabela 3.18 – Regressão Fatorial: Limite de Resistência LR versus Temperatura e 
Tempo de Revenido 

 

Regressão Fatorial: LR (MPa) versus Temperatura Rev.; Tempo Rev.  
 
Análise de Variância 

 

Fonte                 GL  SQ (Aj.)  QM (Aj.)  Valor F  Valor-P 

Modelo                 2    395456    197728   145,48    0,000 

  Linear               2    395456    197728   145,48    0,000 

    Temperatura Rev.   1    389484    389484   286,57    0,000 

    Tempo Rev.         1      5972      5972     4,39    0,066 

Erro                   9     12232      1359 

  Falta de ajuste      1       529       529     0,36    0,564 

    Erro Puro          8     11703      1463 

Total                 11    407689 

 

Sumário do Modelo 

 

      S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

36,8666  97,00%  96,33%    94,67% 

 

Coeficientes Codificados 

 

                                  EP de 

Termo             Efeito    Coef   Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante                 1165,4   10,6   109,51    0,000 

Temperatura Rev.  -360,3  -180,2   10,6   -16,93    0,000  1,00 

Tempo Rev.         -44,6   -22,3   10,6    -2,10    0,066  1,00 

 

 

Equação de Regressão em Unidades Não codificadas 

 

LR (MPa) = 2133,2 - 1,802 Temperatura Rev. - 22,3 Tempo Rev. 

 

Fonte: O Autor  

 

Ajustar um modelo de regressão requer ainda várias suposições sobre o termo 

de erro do modelo, ou seja, se os erros são distribuídos de forma aproximadamente 

normal, com variância constante e aleatoriedade ao longo do tempo. A Análise de 

resíduos desenvolve um importante papel no julgamento da adequação do modelo 

(um resíduo é a diferença entre uma observação e seu valor estimado, ou “ajustado”, 

a partir do modelo estatístico em estudo). 

Nos modelos desenvolvidos, os resíduos não se desviam muito de uma 

distribuição normal, quando plotados num gráfico de probabilidade normal. A 

suposição de variância constante não parece ter sido violada, pois os resíduos estão 

aleatoriamente distribuídos ao redor de zero, com aproximadamente a mesma 
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distribuição para todos os valores ajustados. Além disso, os resíduos versus a ordem 

não mostram nenhum padrão, portanto não havendo dependência com o tempo. Os 

Gráficos de Resíduos podem ser consultados no anexo “C”. 

Após a caracterização dos fatores que afetam a resposta, uma próxima etapa 

lógica é determinar a região dos fatores importantes que conduz a um resultado 

ótimo. A Metodologia da Superfície de Resposta (MSR) é uma coleção de técnicas 

matemáticas e estatísticas que são úteis para a modelagem e análise nas aplicações 

em que o resultado de interesse seja influenciado por muitas variáveis e o objetivo 

seja otimizar este resultado (MONTGOMERY, 2014). 

Uma preocupação potencial no uso de planejamentos fatoriais com dois níveis 

é a suposição de linearidade nos efeitos dos fatores (que foi inicialmente admitida). 

Na maioria dos problemas de MSR a forma da relação entre a resposta e as 

variáveis independentes é desconhecida. Geralmente, emprega-se um polinômio de 

baixo grau em alguma região das variáveis independentes. Caso a resposta seja 

bem modelada por uma função linear, então a função de aproximação será um 

modelo de primeira ordem. Se houver curvatura no sistema, então um polinômio de 

maior grau tem que ser usado. A MSR é um procedimento sequencial e, uma vez 

que a região do ótimo tenha sido encontrada, um modelo mais elaborado, como um 

de segunda ordem, pode ser empregado (MONTGOMERY, 2014). 

As equações desenvolvidas anteriormente, (3.2) a (3.6), podem ter suas 

respostas representadas como um gráfico de superfície em um espaço 

tridimensional, chamado Superfície de Resposta. Tal gráfico pode ainda ser plotado 

na forma de um Gráfico de Contorno (ou ainda “Gráfico das Curvas de Nível”), onde 

linhas de resposta constante são desenhadas no plano x1, x2, onde cada contorno 

corresponde a uma altura particular da Superfície de Resposta. Tal aplicação é útil 

no estudo dos níveis dos fatores, quando resultam em mudanças na forma ou na 

altura da Superfície de Resposta. Os Gráficos de Contorno para os valores do Limite 

de Resistência (LR), Limite de Escoamento (LE), Alongamento (AL), Redução de 

Área (RA) e Tenacidade (Charpy), como função da Temperatura e Tempo de 

Revenido, estão representados nas Figuras 3.26 a 3.30, respectivamente. 
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Figura 3.26 – Gráfico de Contorno do Limite de Resistência (LR), em função do 
Tempo e da Temperatura de Revenido 
 

 
 

Fonte: O Autor  

 

Figura 3.27 – Gráfico de Contorno do Limite de Escoamento (LE), em função 
do Tempo e da Temperatura de Revenido 
 

 

Fonte: O Autor  
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Figura 3.28 – Gráfico de Contorno do Alongamento (AL), em função do Tempo 
e da Temperatura de Revenido. 
 

 

 

Fonte: O Autor  

 

 

Figura 3.29 – Gráfico de Contorno da Redução de Área (RA), em função do 
Tempo e da Temperatura de Revenido. 
 

 

Fonte: O Autor  
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Figura 3.30 – Gráfico de Contorno da Tenacidade (Charpy), em função do 
Tempo e da Temperatura de Revenido. 
 

 
Fonte: O Autor  
 
 

Como objetivo final, a MSR busca determinar as condições ótimas de operação 

para um sistema, determinando uma região do espaço dos fatores em que as 

especificações para as respostas sejam satisfeitas. Como  em muitos problemas de 

Superfície de Resposta, temos objetivos conflitantes em relação às respostas: a 

maximização de LR e LE ocorre basicamente em sentido inverso à maximização de 

AL, RA e “Charpy”. Uma maneira de resolver esta questão é sobrepor às superfícies, 

criando um Gráfico de Contornos Sobrepostos, onde as áreas sombreadas (em 

“cinza”) identificam combinações não satisfatórias para as respostas, dados os 

limites estabelecidos (Figura 3.31). As regiões de resposta satisfatória (em “branco”) 

mostram então as diversas combinações de Tempo e Temperatura adequadas, 

como uma “fusão” das diversas superfícies. Esta “faixa ótima” localizou-se 

aproximadamente entre 535°C com 4h até 565°C com 2h. 
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Figura 3.31 – Gráfico de Contornos Sobrepostos de LR, LE, AL, RA e “Charpy”, 
em função do Tempo e da Temperatura de Revenido. 
 

 

Fonte: O Autor  

 

 

Uma abordagem adicional, que pode determinar um ponto ótimo específico, 

utiliza a chamada Função “Desirability” para otimizar simultaneamente várias 

equações. Essencialmente, a abordagem é traduzir as funções para uma escala 

comum [(0,1)], combiná-las usando a média geométrica e otimizar a métrica global. 

As equações podem representar predições de um modelo ou outras equações 

(KUHN, 2015). Ao invés de otimizar cada resultado separadamente, combinações 

para as variáveis preditoras são procuradas para satisfazer todos os resultados 

simultaneamente. 

A função “Desirability” avalia o quanto uma combinação de variáveis de entrada 

satisfaz as metas definidas para as respostas. A desirability individual (d) avalia 

como as configurações otimizam uma única resposta, e a desirability composta (D) 

avalia como as configurações otimizam um conjunto de respostas no todo. Na escala 

comum da função (amplitude de 0 a 1), 1 representa o caso ideal, e 0 indica que 

uma ou mais respostas estão fora dos limites aceitáveis. 
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A otimização segue as seguintes etapas : 

a) Obter a desirability (d) individual para cada resposta, usando as metas e os limites 

estabelecidos. Existem três objetivos a escolher: minimizar a resposta, atingir um 

valor alvo, ou maximizar a resposta. 

b) Após serem calculadas as desirabilities individuais para as respostas, elas são 

combinadas para fornecer uma medida da desirability composta, ou global, do 

sistema de múltiplas respostas. A desirability composta é a média geométrica 

ponderada das desirabilities individuais.  

c) Determinar a solução ótima (condições operacionais ótimas), que pode ser obtida 

maximizando a desirability composta (D). O programa computacional utiliza um 

algoritmo Gradiente Reduzido para maximização da desirability composta (o 

método GRG, ou Gradiente Reduzido Generalizado, é um método para solução 

de problemas de otimização não linear). 

Os resultados utilizando-se este método de otimização podem ser visualizados 

na Figura 3.32. A sequência de gráficos mostra nos eixos verticais a variação das 

propriedades mecânicas e da função desirability composta (D), respectivamente 

nomeadas, em função da Temperatura e do Tempo de Revenido (eixos horizontais). 

Figura 3.32 – Gráfico de Otimização de Resposta para Propriedades Mecânicas 

 

Fonte: O Autor  



 

 

112 

 

Tabela 3.19 – Otimização de Resposta para Propriedades Mecânicas. 

Otimização da Resposta: Charpy (J); RA (%); AL (%); LE (MPa); LR (MPa)  
 
Parâmetros 

Resposta    Meta    Inferior     Alvo  Superior  Peso  Importância 

Charpy (J)  Alvo      16,413    50,00     66,51     1            1 

RA (%)      Máximo    15,180    55,77               1            1 

AL (%)      Máximo     6,340    17,46               1            1 

LE (MPa)    Máximo   832,900  1335,90               1            1 

LR (MPa)    Alvo     933,000  1072,00   1405,10     1            1 

 

Solução 

Charpy 

         Temperatura                 (J)   RA (%)   AL (%)  LE (MPa)  LR (MPa)   

Solução  Rev.         Tempo Rev.  Ajuste   Ajuste   Ajuste  Ajuste    Ajuste 

1        549,907      2,83896         50  43,3527  13,5358   996,045   1079,12      

Desirability Composta 0,677329 

 

Predição de Múltiplas Respostas 

 

Variável          Configurações 

Temperatura Rev.  549,907 

Tempo Rev.        2,83896 

 

                       EP do 

Resposta    Ajuste  Ajustado      IC de 95%        IP de 95% 

Charpy (J)   50,00      1,08  ( 47,55;  52,45)  (42,10;  57,90) 

RA (%)       43,35      1,79  ( 39,29;  47,41)  (30,26;  56,45) 

AL (%)      13,536     0,530  (12,336; 14,736)  (9,664; 17,407) 

LE (MPa)     996,0      14,5  ( 963,2; 1028,8)  (890,2; 1101,9) 

LR (MPa)    1079,1      12,0  (1051,9; 1106,3)  (991,4; 1166,8) 

Fonte: O Autor  

 

 

Os resultados também podem ser expressos conforme a Tabela 3.19. Foram 

estabelecidos como objetivo para a Tenacidade e Limite de Resistência os valores 

alvo de 50 J e 1072 MPa respectivamente, e a maximização das demais respostas, 

de acordo com o campo “Parâmetros”. A melhor configuração para o revenido 

apresentou-se com a Temperatura de 549,9 °C e Tempo de 2,84 h (campo 

“Solução”). Os resultados esperados, intervalos de confiança (IC) e de predição (IP) 

são apresentados no campo “Predição de Múltiplas Respostas”. Por praticidade de 

operação, foram aplicados no revenido da liga “EMAX 3” os valores de 550°C e 3,0 

h. Após a aplicação destes parâmetros, verificou-se um desvio dos resultados 

obtidos em relação ao intervalo de predição. A fim de investigar este desvio as peças 

foram tratadas com uma temperatura de Revenido mais elevada, e esta opção foi 

denominada “EMAX 3 B”, como será descrito no tópico 4, “Resultados e Discussão”. 
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3.6 Ensaios Mecânicos e Metalográficos 

 

3.6.1 Ensaios de Tração 

Os ensaios de tração foram realizados em um equipamento Kratos (NS 3.109) 

com assistência digital, devidamente aferido, conforme norma ASTM A370 (Figuras 

3.33, 3.34 e 3.35). Exemplo dos resultados obtidos, bem como a curva carga x 

deformação, podem ser visualizados na Figura 3.36. O relatório emitido contempla 

os valores da Força Máxima (N), Limite de Resistência (MPa), Limite de Escoamento 

(MPa), Carga no Limite de Escoamento (N), Alongamento (%), Redução de Área (%) 

e Área Transversal (mm²). 

 

 

Figura 3.33 – Equipamento para Ensaio de Tração 

 

Fonte: O Autor  
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Figura 3.34 – Ensaio de Tração. 

 

Fonte: O Autor  

 

 

Figura 3.35 – Corpos de prova para Ensaio de Tração 

 

Fonte: O Autor  
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Figura 3.36 – Exemplo de Relatório emitido para Ensaio de Tração 
 

 

 
 

Fonte: O Autor  

 

 

 

 

 



 

 

116 

3.6.2 Ensaios de Impacto Charpy 

Os ensaios de impacto Charpy com entalhe em V foram realizados em um 

equipamento Heckert (SN 33304), devidamente aferido, conforme norma ASTM E-

23, para a temperatura da amostra de -40°C (Figuras 3.37 e 3.38). 

 

Figura 3.37 – Equipamento para Ensaio de impacto Charpy com entalhe em V. 

 

Fonte: O Autor  

 

Figura 3.38 – Resfriamento de amostras para ensaio de impacto Charpy. 

 

Fonte: O Autor  
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3.6.3 Ensaios de Dureza 

Os ensaios de dureza foram realizados pela técnica Brinell, conforme norma 

ASTM A370, com o uso de um durômetro portátil Duromak (Marktest), Figura 3.39. 

 

Figura 3.39 – Durômetro portátil e ensaio de dureza, técnica Brinell. 

 

Fonte: O Autor  

  

 

3.6.4 Metalografia 

As análises micrográficas foram realizadas com a utilização de um microscópio 

ótico Olympus (GX51), digitalmente assistido (Figura 3.40). Os resultados de 

amostras atacadas com Nital a 2% e 5%, ampliadas em 500x, constam do capítulo 4 

“Resultados e Discussão”, assim como a avaliação do tamanho de grão austenítico 

(conforme ASTM E-112, ataque com Picral, oxidação a 885ºC durante 30 min., e 

ampliação 500x). 
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Figura 3.40 – Microscópio ótico Olympus, modelo GX51. 
 

 

Fonte: Olympus  
 

 

3.7 Ensaios Não Destrutivos 

A inspeção por partículas magnéticas é usada em fundidos de aço altamente 

tensionados para detecção de descontinuidades superficiais e sub-superficiais. Este 

ensaio consiste na aplicação de um campo magnético no interior da peça, e este 

campo, quando na presença de descontinuidades, sofre desvios, sendo deslocado 

para a superfície e gerando campos de fuga. Partículas magnéticas fluorescentes 

tenderão a acumular-se nestes campos de fuga, produzindo uma indicação visual na 

superfície da peça, que então podem ser facilmente mapeados.  

A técnica de magnetização aplicada neste projeto, conforme norma ASTM E 

709, utiliza um equipamento Fluxotec com eletrodos (também conhecidas como 

pontas), que apoiadas na superfície permitem a passagem de corrente elétrica pela 

peça. O campo magnético criado é circular, onde as linhas de força circulam através 

da peça em circuito fechado. É usada para a detecção de descontinuidades 

longitudinais. As partículas magnéticas fluorescentes são aplicadas por via úmida. 

As Figuras 3.41 e 3.42 ilustram uma descontinuidade revelada durante o ensaio de 

partículas magnéticas fluorescentes e uma trinca na cauda de um engate do Tipo 

“E”, respectivamente. 
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Figura 3.41 – Descontinuidade revelada durante ensaio de partículas magnéticas. 

 

Fonte: O Autor  

 

 

 

Figura 3.42 – Trinca na cauda de um engate do Tipo “E”. 

 

Fonte: O Autor  
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3.8 Ensaios de Fadiga por Flexão Rotativa 

Com o objetivo de avaliar o comportamento em fadiga do aço E convencional, 

bem como a performance comparada dos aços em desenvolvimento, foram 

conduzidos ensaios de Fadiga por Flexão Rotativa, utilizando-se um equipamento 

Fatigue Dynamics modelo RBF-200 (Fig. 3.43), em condições de carregamento 

totalmente reverso (R = -1). 

 

Figura 3.43 – Equipamento Fatigue Dynamics RBF-200. 
 

 

Fonte: (BAPTISTA, 2013). 
 

 

Tradicionalmente, o comportamento em fadiga tem sido caracterizado por este 

ensaio, em que o número de ciclos até à falha de uma amostra sem entalhe é 

plotado como uma função da tensão cíclica aplicada. Isto resulta na chamada curva 

S-N. Os resultados destes testes (bem como os ensaios de Tração e Charpy) são de 

grande valor para fins comparativos (ASM, 1997). Os ensaios são iniciados 

submetendo-se um corpo de prova ao ciclo de tensões, sob uma amplitude máxima 

de tensão relativamente grande (geralmente da ordem de dois terços do Limite de 

Resistência), e o número de ciclos (Nf) até a falha é contado (CALLISTER, 2007). 

Esse procedimento é repetido para os demais corpos de prova, empregando-se 

amplitudes máximas de tensão (Sa) sucessivamente menores, até a detecção do 

chamado Limite de Resistência a Fadiga, abaixo do qual a falha por fadiga não irá 

ocorrer. Foram considerados como “vida infinita” valores iguais ou superiores a 107 



 

 

121 

ciclos, onde os ensaios eram interrompidos sem falha da amostra. Os dados foram 

então plotados conforme a norma ASTM E739-10, empregando-se um modelo linear 

do tipo Y = A + BX, onde “Y” é o logaritmo do número de reversões (2Nf, ou seja, 

duas vezes o número de ciclos), e “X” o logaritmo da amplitude máxima de tensão 

(Sa). 

Foram produzidos 40 corpos de prova conforme norma ASTM E466-07, com 

raio contínuo entre as “cabeças”, usinados e retificados em máquinas de usinagem 

CNC, com acabamento espelhado (Fig.3.44), sendo 20 na composição e tratamento 

do aço E regular, e 20 na liga “EMAX 3 A”, para comparação dos resultados. 

 

Figura 3.44 – Corpo de Prova para Ensaio de Fadiga por Flexão Rotativa 
 

 

Fonte: O Autor  
 

 

3.9 Ensaios de Fadiga acelerada em Engates Reais 

Engates com cauda tipo “E”, bem como mandíbulas, podem ser submetidos a 

ensaios de Fadiga Acelerada. As instalações da AmstedRail em Granite City, no 

estado americano de Illinois, possuem um equipamento hidráulico digitalmente 

assistido para este tipo de teste (Fig. 3.45). O  equipamento estará disponível (em 

função do agendamento) a partir de 2016,  e um conjunto de 06 engates e 16 

mandíbulas será posteriormente produzido e enviado para os ensaios. 

 

Specimens with a Continuous Radius 

Between Ends
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Figura 3.45 – Equipamento para ensaios de fadiga em engates e mandíbulas. 
 

 

Fonte: Amsted Rail (2014). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Ensaios Mecânicos e Metalográficos 

 

4.1.1 Ensaios de Tração 

Os resultados obtidos para os ensaios de tração, correspondentes ao Limite de 

Resistência-LR (MPa), Limite de Escoamento-LE (MPa), Alongamento-AL (%) e 

Redução de Área-RA (%), podem ser visualizados na Figura 4.1: 

 

Figura 4.1 – Resultados do ensaio de tração para aços E, “EMAX 2”, “EMAX 3 A” 
e “EMAX 3 B”. 
 

 

Fonte: O Autor  
 

 

Os valores médios obtidos, bem como os percentuais relativos de variação 

para as propriedades de “EMAX 2” e “EMAX 3” (para as temperaturas de Revenido 

“A” e “B”) tomando-se o aço E como referência, estão sumarizados com os 

resultados para tenacidade na Tabela 4.4. 
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Houve um aumento significativo tanto de LR  quanto de LE, principalmente 

para “EMAX 3”, porém com redução de AL e RA, como normalmente ocorre . As 

médias obtidas no ensaio de tração atendem os limites especificados na AAR-M201. 

As propriedades de “EMAX 3 A” foram todas superiores a “EMAX 2”, a menos do 

alongamento que estatisticamente não se diferenciou. 

É importante observar que para “EMAX 3 A” os valores de LR e LE foram 

superiores ao esperado, e ocorreram fora (acima) do intervalo de predição do 

Projeto de Experimentos, conforme Tabela 3.19. O mesmo não ocorreu para AL e 

RA. A fim de investigar tais resultados, as peças foram novamente temperadas e 

revenidas a uma maior temperatura (570°C), acompanhadas de novos corpos de 

prova, denominação “EMAX 3 B”. Nesta situação ocorreu um incremento do 

alongamento (ao mesmo nível do aço E convencional) e ganho substancial de 

redução de área, com queda de LR e LE ao patamar de “EMAX 2”. Hipóteses para o 

referido desvio foram elaboradas, e comentários adicionais sobre esta questão serão 

feitos no item 4.1.2 “Ensaio de Impacto Charpy”. 

De um total de vinte corpos de prova preparados para o ensaio de tração da 

composição “EMAX 2”, dez tiveram que ser descartados devido a trincas 

longitudinais que invalidariam os resultados, como pode ser visto na Figura 4.2. O 

mesmo não ocorreu com a composição “EMAX 3”, onde nenhuma amostra 

apresentou trincas. 

 

Figura 4.2 – Trinca em corpo de prova para ensaio de tração. Aço “EMAX 2”. 

 

Fonte: O Autor  
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Tais descontinuidades eram pré-existentes e visuais, com aspecto oxidado e 

escurecido, típico de trincas de têmpera após o revenimento. Suas características e 

quantidade de ocorrências apontam para um alto nível de tensões internas geradas 

no processo de têmpera. 

Os resultados individuais de cada ensaio estão inseridos na  Tabela 4.1 para o 

aço E, e na Tabela 4.2 para os aços “EMAX 2”, “EMAX 3 A” e “EMAX 3 B”. 

 

Tabela 4.1 – Resultado de ensaios de tração: aços E. 

 

Fonte: O Autor 



 

 

126 

Tabela 4.2 – Resultado de ensaios de tração: aços 
“EMAX 2”, “EMAX 3 A”e “EMAX 3 B”. 

 

Fonte: O Autor  
 

4.1.2 Ensaios de Impacto Charpy 

Os resultados para os ensaios de impacto Charpy com entalhe em “V” (-40°C) 

estão expressos na Tabela 4.3 e Figura 4.3. Os aços “EMAX 2” e “EMAX 3 A” 

tiveram uma redução na tenacidade em relação ao aço E, onde a versão “EMAX 2” 

apresentou valores abaixo dos 27 J especificados pelo AAR. Era esperado que o 

maior conteúdo de níquel em “EMAX 2” propiciasse uma redução menos acentuada 

da tenacidade com o aumento dos limites de resistência e de escoamento. No 

entanto, entende-se que tal redução certamente seria maior na ausência de Níquel. 

Também foram encontradas trincas em amostras preparadas para o ensaio Charpy, 

que foram descartadas. 

Para o aço “EMAX 3 A”, os valores apresentam-se com média de 28,91 J, 

portanto acima dos 27 J especificados pelo AAR, o que se considera um bom 

resultado em função do altos Limites de Resistência e Limite de Escoamento 

obtidos, já que a Tenacidade e a Resistência tendem a ser “antagônicas”. No 

entanto, o valor obtido ocorreu fora (abaixo) do intervalo de predição do Projeto de 

Experimentos (Tabela 3.14).  

Essencialmente, tanto a composição química quanto a Austenitização e 

Têmpera do Projeto de Experimentos e do tratamento real são as mesmas. Tal 
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circunstância, onde a Tenacidade se apresenta abaixo do valor previsto, e LR e LE 

acima, deve então ser explicada por diferenças no Revenimento, pelas seguintes 

hipóteses: 

a) Diferenças de temperatura, para menos, no forno industrial de revenido: variações 

de temperatura da ordem de ± 20°C foram detectadas no forno industrial, e os 

corpos de prova podem ter sido posicionados numa zona “fria”, o que provocaria o 

aumento de LR e LE, e a redução da Tenacidade; 

b) Existência de uma “curvatura” no sistema de equações em relação à Temperatura 

de Revenido, de forma que a suposição de linearidade nos efeitos dos fatores, 

que foi inicialmente admitida,  não esteja sendo atendida: desta forma, a 

assertividade nos valores só aumentaria nas proximidades de 400ºC ou 600ºC. 

c) Um efeito de Fragilização da Martensita Revenida, que poderia ser provocado 

pela longa permanência entre 200ºC a 400ºC (que não ocorre no forno 

laboratorial de pequenas dimensões), conforme observado no item 3.5.2, 

“Avaliação Térmica do Revenido”: o aquecimento de aços carbono ou de alguns 

aços ligados no intervalo de temperaturas de 230ºC a 370ºC pode resultar no 

aumento dos Limite de Resistência e de Escoamento, bem como diminuir a 

ductilidade e a resistência ao impacto. Este fenômeno de fragilização é causado 

pelo endurecimento por precipitação (ASM, 1995). 

 

Com a aplicação de uma maior temperatura de Revenido, chamada “EMAX 3 

B” (570°C, acompanhados por termopares aplicados especificamente na localização 

dos corpos de prova), houve um grande incremento da tenacidade, atingindo um 

valor médio de 40,8 J, superior a todas as demais versões avaliadas. Dada a 

recuperação da tenacidade com o aumento da temperatura de Revenido, a hipótese 

de Fragilização da Martensita Revenida pode ser descartada, pois a velocidade de 

aquecimento deste forno é basicamente a mesma, e o tempo para que a fragilização 

ocorra deve ser substancialmente maior. 

Quanto à hipótese de diferenças de temperatura, para menos, podemos 

primeiramente utilizar o próprio Modelo de Regressão para avaliar a qual redução de 

temperatura corresponderia o nível de tenacidade de 28,91 J obtido em “EMAX 3 A”, 

já que a precisão do modelo deve aumentar à medida que as temperaturas se 
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aproximam dos extremos de 400°C e 600°C. O valor correspondente de temperatura 

é de aproximadamente 452°C, o que parece incompatível com a variação detectada 

na análise térmica do Revenido, que situaria a menor temperatura real em 530°C, ou 

seja, 20°C menor para um “set point” de 550°C. 

Assim sendo, uma curvatura no sistema de equações, entre 400ºC e 600ºC, é 

a hipótese mais provável para explicar os valores de propriedades obtidos fora do 

intervalo de previsão do Projeto de Experimentos. 

 

Tabela 4.3 – Resultado de ensaios de impacto Charpy:  
aços E, “EMAX 2”, “EMAX 3 A” e “EMAX 3 B”. 

 

Fonte: O Autor  
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Figura 4.3 – Gráfico de resultados do ensaio de impacto Charpy: aços E, “EMAX 
2”, “EMAX 3 A” e “EMAX 3 B” 
 

 

Fonte: O Autor  
 

 

Tabela 4.4 – Valores médios e variação relativa das propriedades mecânicas de  
“EMAX 2” ,“EMAX 3 A” e “EMAX 3 B”, tomando-se o aços E como referência.  

 

Fonte: O Autor  
 

 

 

4.1.3 Ensaios de Dureza 

Os resultados comparativos da dureza Brinell entre os aços E, “EMAX 2” e 

“EMAX 3B” são apresentados na Figura 4.4, avaliando-se também o comportamento 

por produto (Engates, Braçadeiras e Mandíbulas). Os valores de dureza subiram 

significativamente, acompanhando os aumentos do Limite de Resistência e do Limite 

EMAX 3 "B"EMAX 3 "A"EMAX 2E

50

45

40

35

30

25

20

Aço

E
n
e
rg

ia
 J

40,80

28,91

24,56

34,13

Gráfico de Intervalos de Energia J
IC de 95% para a Média

Os desvios padrão individuais foram usados para calcular os intervalos.



 

 

130 

de Escoamento. É interessante avaliar a ocorrência do efeito de massa 

anteriormente descrito: os Engates, que apresentam uma massa maior em relação a 

Mandíbulas e Braçadeiras, possuem uma menor dureza (Anexo A). A Tabela 4.5 

contém os valores individuais para a dureza Brinell do aço “EMAX 2” e “EMAX3 B”, 

por produto. 

As Braçadeiras e Mandíbulas vazados nas novas composições ultrapassam 

seus correspondentes Limites Máximos de Especificação dados pelo AAR (311 HB 

para Engates e Braçadeiras, e 291 HB para Mandíbulas). Originalmente estes limites 

superiores foram estabelecidos visando evitar uma potencial perda de tenacidade 

e/ou ductilidade como consequência de valores demasiado altos de LR e LE, 

avaliados por sua relação intrínseca com a dureza. Porém, dada a preservação tanto 

da ductilidade como da tenacidade em limites aceitáveis, não se entendem os 

maiores valores de dureza como um problema, mas sim como uma característica 

deste novo material. 

 

 

Figura 4.4 – Resultados do ensaio dureza Brinell: aços E,“EMAX 2” e “EMAX3 B”, 
por produto. 

 

Fonte: O Autor  
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Tabela 4.5 – Dureza Brinell:  aços “EMAX 2” e “EMAX 3 B” 

 

Fonte: O Autor  
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4.1.4 Metalografia 

As microestruturas típicas para o aço E, “EMAX 2” e “EMAX 3” podem ser 

vistas nas Figuras 4.5, 4.6 e 4.7, respectivamente. A estrutura das composições 

“EMAX 2” e “EMAX 3” apresenta-se completamente como Martensita revenida, em 

contraste ao aço E convencional, que apresenta também Ferrita acicular. Isto 

evidencia a maior temperabilidade das novas composições testadas. 

 

Figura 4.5 – Microestrutura típica do Aço E. Ferrita acicular 
em matriz de martensita revenida. Ataque: Nital 2%, 500X. 

 
Fonte: O Autor  

 

Figura 4.6 – Microestrutura do Aço “EMAX 2”. Martensita 
revenida. Ataque: Nital 5%, 500X. 

 
Fonte: O Autor  
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Figura 4.7 – Microestrutura do Aço “EMAX 3”. Martensita 
revenida. Ataque: Nital 5%, 500X.  

 
Fonte: O Autor  

 

O tamanho de grão austenítico foi também avaliado conforme ASTM E-112, 

situando-se entre 10 e 11 ASTM, condizente com a chamada “prática de grãos finos” 

ou seja, aços produzidos no FEA e desoxidados ao alumínio, como pode ser 

observado  nas Figuras 4.8, 4.9 e 4.10. 

 

Figura 4.8 – Tamanho de grão austenítico ASTM, Aço E. 
Ataque: Picral, oxidação a 885ºC, 30 min., 500X. 

 
Fonte: O Autor  
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Figura 4.9 – Tamanho de grão austenítico ASTM, Aço “EMAX 
2”. Ataque: Picral, oxidação a 885ºC, 30 min., 500X. 

 

 
Fonte: O Autor  

 

Figura 4.10 – Tamanho de grão austenítico ASTM, Aço 
“EMAX 3”. Ataque: Picral, oxidação a 885ºC, 30 min., 500X. 

 

 
Fonte: O Autor  
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O tamanho de grão austenítico apresentou-se mais refinado do que o valor 

utilizado nas simulações computacionais (ASTM 6). Desta forma, as propriedades 

mecânicas reais podem se apresentar superiores as previstas na simulação 

computacional, beneficiadas pelo maior refinamento dos grãos. 

 

 

4.2 Ensaios Não Destrutivos 

Os resultados obtidos para o ensaio de partículas magnéticas foram avaliados 

pela contagem de indicações e pelo comprimento total dessas indicações. Foram 

comparados os produtos vazados nos aços “EMAX 2” e “EMAX 3”, até então 

submetidos ao ensaio, a uma amostra dos mesmos produtos vazados na 

composição "E”. Os resultados estão sumarizados nos gráficos correspondentes as 

Figuras 4.11 e 4.12, e as Tabelas 4.6 e 4.7.  

Graficamente é possível perceber a elevação da quantidade de indicações 

quando o aço “EMAX 2” foi utilizado. Este aumento relativo das indicações no ensaio 

de partículas magnéticas para o aço “EMAX 2”, considerando-se também a 

quantidade de corpos de prova de tração descartados por defeitos de trinca, é um 

indicativo de que as tensões internas geradas no processo de têmpera estão 

demasiado altas. As peças puderam ser normalmente reparadas, mas a utilização 

desta composição química pode certamente aumentar o nível de retrabalho (caso a 

severidade da têmpera não seja reduzida). Sob este aspecto, a versão “EMAX 3”, 

que possui praticamente a mesma temperabilidade, sem no entanto apresentar a 

mesma susceptibilidade a trincas, torna-se uma alternativa mais atraente. 

A composição “EMAX 2”, quando utilizada em sua aplicação original no setor 

de mineração (sapatas para tratores de esteiras de grande porte), apresenta 

problemas de trincamento ainda mais severos, dada a geometria do produto. As 

propriedades mecânicas obtidas com “EMAX 3” atendem completamente os 

requisitos para aplicação em sapatas, com provável redução na severidade dos 

problemas relacionados a  trincas, o que o torna uma alternativa para substituição. 
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Figura 4.11 – Quantidade média de indicações no ensaio de Partículas 
Magnéticas: Aços E, “EMAX 2” e “EMAX 3”.  

 

Fonte: O Autor  
 

Figura 4.12 – Comprimento total médio de indicações no ensaio de Partículas 
Magnéticas: Aços E, “EMAX 2” e “EMAX 3”.  

 

Fonte: O Autor  
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Tabela 4.6 – Quantidade de indicações e comprimento total em ensaio de 
partículas magnéticas, produto Braçadeira. 

 

 

Fonte: O Autor  
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Tabela 4.7– Quantidade de indicações e comprimento total em ensaio 

de partículas magnéticas, produto Engate. 

 

Fonte: O Autor  
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4.3 Ensaios de Fadiga por Flexão Rotativa 

Os resultados obtidos para os ensaios de Fadiga por Flexão Rotativa estão 

sumarizados nas Tabelas 4.8 (Aço E) e 4.9 (Aço “EMAX 3”): 

 

 

Tabela 4.8 –Resultados de Ensaio de Fadiga por Flexão Rotativa: Aço E. 

 

Fonte: O Autor  

 

 

Tabela 4.9 – Resultados de Ensaio de Fadiga por Flexão Rotativa: Aço “EMAX 3 A”. 

 

Fonte: O Autor  

 



 

 

140 

Estes valores permitiram a plotagem das curvas S-N para o aço E convencional 

(Figura 4.13) e para a liga “EMAX 3” (Figura 4.14) conforme o modelo linear descrito 

anteriormente no item 3.8. As indicações “Failure” e “Runout”  significam corpos de 

prova “fraturados” e “não fraturados”, respectivamente. Para efeito de comparação, 

os valores obtidos também foram plotados em um mesmo gráfico, com curvas 

ajustadas por uma regressão quadrática (Figura 4.15). 

Os Limites de Fadiga obtidos foram 398 MPa para o aço E, e 468 MPa para o 

aço “EMAX 3A”. As equações de regressão obtidas foram 4.1 (Aço E) e 4.2 (Aço 

“EMAX 3A”): 

 

log2Nf = 37,42 - 11,85 log Sa    (4.1) 

log2Nf = 43,95 - 13,88 log Sa    (4.2) 

 

Figura 4.13 – Curva S-N para o aço E  

 

Fonte: O Autor  
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Figura 4.14 – Curva S-N para o aço “EMAX 3A”  

 

Fonte: O Autor  

 

Figura 4.15 – Curva S-N sobrepostas para os aços  “EMAX 3A”  

 

Fonte: O Autor  
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O corpo de prova nº 3 em aço E, fraturado com 502 MPa em 79200 ciclos, foi 

avaliado em baixa ampliação (Figura 4.16) no Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV) LEO1450VP instalado no DEMAR-EEL-USP. Podem ser vistas diversas 

estrias de fadiga, bem como o provável local de iniciação da trinca em uma 

descontinuidade superficial, como esperado. 

 

Figura 4.16 – Fratura em Corpo de Prova de Fadiga, Aço E. 

 

Fonte: O Autor  

 

Avaliando-se as curvas S-N obtidas, vê-se claramente o deslocamento da 

curva correspondente ao aço “EMAX 3” à direita, em relação ao aço E, assim como 

a  elevação do Limite de Fadiga. Conclui-se que o comportamento do aço “EMAX 3” 

deva ser superior ao aço E convencional. 
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5 CONCLUSÕES 

 

a) Houve um aumento significativo tanto de LR quanto de LE para as ligas 

testadas, principalmente para “EMAX 3”, porém com redução de AL e RA, 

como normalmente ocorre. Para “EMAX 3”, as médias obtidas no ensaio de 

tração atendem os limites especificados na AAR-M201. As propriedades de 

“EMAX 3 A” foram todas superiores às de “EMAX 2”, a menos do alongamento, 

que estatisticamente não se diferenciou. Para “EMAX 3 B”, as propriedades de 

LR e LE foram equivalentes, com ganho significativo em Alongamento, 

Redução de Área e Tenacidade; 

b) Houve um ganho significativo da vida em fadiga comparando “EMAX 3” em 

relação ao aço E convencional, evidenciado pelo aumento geral do número de 

ciclos para as tensões aplicadas e pelo aumento do Limite de Fadiga; 

c) A redução na tenacidade de “EMAX 2” em relação ao aço E, ficando abaixo 

dos 27 J especificado pelo AAR (mais especificamente 24,56 J), não deve 

comprometer testes de campo, visto que os ensaios são realizados a -40°C, e 

não ocorrerão condições de teste abaixo da faixa de temperatura de transição. 

No entanto, essa condição é atendida por “EMAX 3 A”, e superando o aço E 

convencional para “EMAX 3 B”, ainda com ganho de LR, LE, e mantendo níveis 

de ductilidade equivalentes; 

d) Os produtos com aços na condição “EMAX 2” apresentaram evidências de 

altas tensões internas, com uma maior quantidade de trincas de têmpera, 

inclusive em corpos de prova, provocadas pela agressividade do meio para 

esta composição química de alta temperabilidade. A alta taxa de resfriamento, 

tendo água agitada como meio líquido, se mostrou agressiva para esta 

situação. “EMAX 3” não apresenta estes problemas, em comparação ao aço E 

padrão; 

e) As propriedades mecânicas obtidas com “EMAX 3” atendem completamente os 

requisitos para aplicação em sapatas (aplicação original da composição “EMAX 

2”, que apresenta problemas críticos de trincas por têmpera), com provável 

redução na severidade dos problemas relacionados a trincas, o que o torna 

uma alternativa para substituição de “EMAX 2”;  
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f) As previsões computacionais para propriedades mecânicas tiveram uma 

assertividade relativa.  A maior distorção ocorreu para o Limite de Escoamento 

de “EMAX 3A”, cujo resultado (1119,7 MPa) foi 30% maior do que o previsto 

(860 MPa).  

g) Os valores de LR, LE e Tenacidade ocorreram fora do intervalo de predição do 

Projeto de Experimentos. Como a composição química e o processo de 

têmpera foram essencialmente os mesmos para os Experimentos e o 

tratamento real, diferenças devem se localizar no Revenimento, pela existência 

de uma curvatura no sistema de equações para a temperatura de revenido, 

cuja relação foi primeiramente admitida como linear no intervalo considerado; 

h) O aumento da temperabilidade das ligas testadas em relação ao aço E 

convencional é evidente, dadas as curvas de resfriamento reais em relação às 

curvas CCT previstas, e também pelas microestruturas reais obtidas; 

i) No processo de Normalização e Austenitização o tempo padrão utilizado 

(2:15h) é certamente suficiente para completa homogeneização. Ainda, 

entende-se que há espaço para redução tanto do tempo de “encharque” como 

do “set point”, com consequente redução de custos e garantia da qualidade do 

produto. 

 

5.1 Recomendações 

Avaliando-se as conclusões, as seguintes recomendações são feitas: 

a) Elevar a Temperatura de Revenido para o aço “EMAX 3” aplicada nos 

componentes do Sistema de Choque e Tração, de 550ºC para 560ºC ou 570ºC. 

Isto permitirá melhorar o alongamento (que a 550ºC é próximo dos limites de 

especificação) e a tenacidade, mantendo-se ainda altos níveis de resistência. 

Esta elevação do “set point” fará subir a média da temperatura real, 

independentemente da variabilidade que ocorre no próprio forno; 

b) Conduzir um refinamento do projeto de experimentos, utilizando pontos 

centrais, procurando uma potencial curvatura do sistema de equações das 

propriedades em relação à temperatura de revenido, buscando um potencial 

novo “ponto ótimo”; 
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c) Conduzir em laboratório testes de comparação de propriedades com dois tipos 

distintos de rampas de aquecimento para o revenimento: simulando a mais 

lenta obtida no forno real, e rápida, natural do forno laboratorial. Estes 

resultados poderão demonstrar se a fragilidade da Martensita Revenida tem 

potencial de ocorrer devido ao lento aquecimento; 

d) Implementar melhorias no forno de revenido industrial utilizado, visando 

aumentar sua taxa de aquecimento e redução das diferenças de temperatura; 

e) Substituir o aço atualmente empregado nas sapatas (“EMAX 2” com o 

tratamento térmico específico do produto) pela versão “EMAX 3”. 
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ANEXO A -Testes de Hipótese para Duas Amostras 

 

Resultados de: Propriedades EMAX 3B x E 
 

Teste T para Duas Amostras e IC: LR; AÇO 
 
Teste T para 2 amostras para  LR 

 

                                    EP 

AÇO          N   Média  DesvPad  Média 

E           57   932,2     67,4    8,9 

EMAX 3 "B"   7  1049,6     15,7    5,9 

 

 

Diferença = μ (E) - μ (EMAX 3 "B") 

Estimativa para a diferença:  -117,4 

IC de 95% para a diferença:  (-139,0; -95,7) 

Teste T de diferença = 0 (versus ≠): Valor T= -10,95  Valor-P = 0,000  GL = 41 

 

 

Teste T para Duas Amostras e IC: LE; AÇO 
 
Teste T para 2 amostras para  LE 

 

                                   EP 

AÇO          N  Média  DesvPad  Média 

E           57  828,0     78,9     10 

EMAX 3 "B"   7  958,5     23,1    8,7 

 

 

Diferença = μ (E) - μ (EMAX 3 "B") 

Estimativa para a diferença:  -130,5 

IC de 95% para a diferença:  (-158,3; -102,6) 

Teste T de diferença = 0 (versus ≠): Valor T= -9,58  Valor-P = 0,000  GL = 29 

 

 

Teste T para Duas Amostras e IC: AL; AÇO 
 
Teste T para 2 amostras para  AL 

 

AÇO          N   Média  DesvPad  EP Média 

E           57   17,27     1,71      0,23 

EMAX 3 "B"   7  16,637    0,715      0,27 

 

 

Diferença = μ (E) - μ (EMAX 3 "B") 

Estimativa para a diferença:  0,631 

IC de 95% para a diferença:  (-0,116; 1,379) 

Teste T de diferença = 0 (versus ≠): Valor T= 1,79  Valor-P = 0,092  GL = 16 

 

 

Teste T para Duas Amostras e IC: RA; AÇO 
 
Teste T para 2 amostras para  RA 

 

AÇO          N  Média  DesvPad  EP Média 

E           57  41,59     4,12      0,55 

EMAX 3 "B"   7  45,76     1,78      0,67 

 

 

Diferença = μ (E) - μ (EMAX 3 "B") 

Estimativa para a diferença:  -4,170 

IC de 95% para a diferença:  (-6,014; -2,325) 

Teste T de diferença = 0 (versus ≠): Valor T= -4,82  Valor-P = 0,000  GL = 15 
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Resultados de: EMAX 3B x E Tenacidade 
 

Teste T para Duas Amostras e IC: Energia J; Aço 
 
Teste T para 2 amostras para  Energia J 

 

Aço          N  Média  DesvPad  EP Média 

E           23  34,13     1,39      0,29 

EMAX 3 "B"   4  40,80     4,60       2,3 

 

 

Diferença = μ (E) - μ (EMAX 3 "B") 

Estimativa para a diferença:  -6,66 

IC de 95% para a diferença:  (-14,05; 0,72) 

Teste T de diferença = 0 (versus ≠): Valor T= -2,87  Valor-P = 0,064  GL = 3 

 

Resultados de: GERAL E x EMAX 3 Engate 
 

Teste T para Duas Amostras e IC: Quant; Aço 
 
Teste T para 2 amostras para  Quant 

 

Aço      N  Média  DesvPad  EP Média 

E       26   2,42     1,03      0,20 

EMAX 3   8  0,375    0,518      0,18 

 

 

Diferença = μ (E) - μ (EMAX 3) 

Estimativa para a diferença:  2,048 

IC de 95% para a diferença:  (1,487; 2,610) 

Teste T de diferença = 0 (versus ≠): Valor T= 7,53  Valor-P = 0,000  GL = 24 

 

 

Teste T para Duas Amostras e IC: Comprimento Total (mm); Aço 
 
Teste T para 2 amostras para  Comprimento Total (mm) 

 

                               EP 

Aço      N  Média  DesvPad  Média 

E       26  138,1     94,0     18 

EMAX 3   3  35,00     5,00    2,9 

 

 

Diferença = μ (E) - μ (EMAX 3) 

Estimativa para a diferença:  103,1 

IC de 95% para a diferença:  (64,7; 141,5) 

Teste T de diferença = 0 (versus ≠): Valor T= 5,52  Valor-P = 0,000  GL = 26 

 

 

Resultados de: GERAL E x EMAX 3 Braçadeira 
 

Teste T para Duas Amostras e IC: Quant; Aço 
 
 Todos os valores na coluna são idênticos.(=0) 

 

 

Teste T para Duas Amostras e IC: Comprimento Total (mm); Aço 
 
 Todos os valores na coluna são idênticos.(=0) 
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Two-Sample T-Test and CI: DUREZA; FAMÍLIA 
 
Two-sample T for DUREZA 

 

FAMÍLIA     N   MeanStDev  SE Mean 

ENGATE     18  296,2   20,7      4,9 

MANDÍBULA  16  348,7   21,8      5,5 

 

 

Difference = mu (ENGATE) - mu (MANDÍBULA) 

Estimate for difference:  -52,49 

95% CI for difference:  (-67,41; -37,58) 

T-Test ofdifference = 0 (vsnot =): T-Value = -7,18  P-Value = 0,000  DF = 31 

 

 

Teste T para Duas Amostras e IC: DUREZA; FAMÍLIA 
 
Teste T para 2 amostras para  DUREZA 

 

                                  EP 

FAMÍLIA     N  Média  DesvPad  Média 

ENGATE      8  285,3     12,5    4,4 

MANDÍBULA  16  324,3     22,8    5,7 

 

 

Diferença = μ (ENGATE) - μ (MANDÍBULA) 

Estimativa para a diferença:  -39,06 

IC de 95% para a diferença:  (-54,04; -24,09) 

Teste T de diferença = 0 (versus ≠): Valor T= -5,42  Valor-P = 0,000  GL = 21 
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ANEXO B – Tabelas de Análise de Regressão 

 

Regressão Fatorial: LE (MPa) versus Temperatura Rev.; Tempo Rev.  
 
Análise de Variância 

 

Fonte                 GL  SQ (Aj.)  QM (Aj.)  Valor F  Valor-P 

Modelo                 2    423078    211539   106,88    0,000 

  Linear               2    423078    211539   106,88    0,000 

    Temperatura Rev.   1    410700    410700   207,50    0,000 

    Tempo Rev.         1     12378     12378     6,25    0,034 

Erro                   9     17814      1979 

  Falta de ajuste      1        97        97     0,04    0,839 

    Erro Puro          8     17716      2215 

Total                 11    440891 

 

Sumário do Modelo 

 

      S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

44,4891  95,96%  95,06%    92,82% 

 

Coeficientes Codificados 

                                  EP de 

Termo             Efeito    Coef   Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante                 1083,2   12,8    84,34    0,000 

Temperatura Rev.  -370,0  -185,0   12,8   -14,40    0,000  1,00 

Tempo Rev.         -64,2   -32,1   12,8    -2,50    0,034  1,00 

 

Equação de Regressão em Unidades Não codificadas 

 

LE (MPa) = 2104,6 - 1,850 Temperatura Rev. - 32,1 Tempo Rev. 

 

Regressão Fatorial: AL (%) versus Temperatura Rev.; Tempo Rev.  
 
Análise de Variância 

 

Fonte                 GL  SQ (Aj.)  QM (Aj.)  Valor F  Valor-P 

Modelo                 2   141,097    70,548    26,65    0,000 

  Linear               2   141,097    70,548    26,65    0,000 

    Temperatura Rev.   1   139,128   139,128    52,55    0,000 

    Tempo Rev.         1     1,968     1,968     0,74    0,411 

Erro                   9    23,827     2,647 

  Falta de ajuste      1     0,607     0,607     0,21    0,659 

    Erro Puro          8    23,219     2,902 

Total                 11   164,924 

 

Sumário do Modelo 

 

      S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

1,62710  85,55%  82,34%    74,32% 

 

Coeficientes Codificados 

                                  EP de 

Termo             Efeito    Coef   Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante                 11,902  0,470    25,34    0,000 

Temperatura Rev.   6,810   3,405  0,470     7,25    0,000  1,00 

Tempo Rev.         0,810   0,405  0,470     0,86    0,411  1,00 

 

Equação de Regressão em Unidades Não codificadas 

 

AL (%) = -6,34 + 0,03405 Temperatura Rev. + 0,405 Tempo Rev. 
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Regressão Fatorial: RA (%) versus Temperatura Rev.; Tempo Rev.  
 
Análise de Variância 

 

Fonte                 GL  SQ (Aj.)  QM (Aj.)  Valor F  Valor-P 

Modelo                 2   1472,99    736,49    24,31    0,000 

  Linear               2   1472,99    736,49    24,31    0,000 

    Temperatura Rev.   1   1420,28   1420,28    46,88    0,000 

    Tempo Rev.         1     52,71     52,71     1,74    0,220 

Erro                   9    272,67     30,30 

  Falta de ajuste      1     39,42     39,42     1,35    0,278 

    Erro Puro          8    233,25     29,16 

Total                 11   1745,66 

 

Sumário do Modelo 

 

      S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

5,50429  84,38%  80,91%    72,23% 

 

Coeficientes Codificados 

 

                                 EP de 

Termo             Efeito   Coef   Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante                 38,26   1,59    24,08    0,000 

Temperatura Rev.   21,76  10,88   1,59     6,85    0,000  1,00 

Tempo Rev.          4,19   2,10   1,59     1,32    0,220  1,00 

 

 

Equação de Regressão em Unidades Não codificadas 

 

RA (%) = -22,42 + 0,1088 Temperatura Rev. + 2,10 Tempo Rev. 

 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

 

Obs.  RA (%)  Ajuste   Resid       ResidPad 

   9   15,18   25,29  -10,11      -2,12  R 

 

R  Resíduo grande 

 

Regressão Fatorial: Charpy (J) versus Temperatura Rev.; Tempo Rev.  
 
Análise de Variância 

 

Fonte                 GL  SQ (Aj.)  QM (Aj.)  Valor F  Valor-P 

Modelo                 2   5581,55   2790,78   252,89    0,000 

  Linear               2   5581,55   2790,78   252,89    0,000 

    Temperatura Rev.   1   5580,95   5580,95   505,73    0,000 

    Tempo Rev.         1      0,60      0,60     0,05    0,821 

Erro                   9     99,32     11,04 

  Falta de ajuste      1     11,67     11,67     1,06    0,332 

    Erro Puro          8     87,65     10,96 

Total                 11   5680,87 

 

 

Sumário do Modelo 

 

      S      R2  R2(aj)  R2(pred) 

3,32195  98,25%  97,86%    96,89% 

 

 

Coeficientes Codificados 

 

                                  EP de 

Termo             Efeito    Coef   Coef  Valor T  Valor-P   VIF 

Constante                 39,201  0,959    40,88    0,000 

Temperatura Rev.  43,131  21,566  0,959    22,49    0,000  1,00 

Tempo Rev.        -0,447  -0,224  0,959    -0,23    0,821  1,00 
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Equação de Regressão em Unidades Não codificadas 

 

Charpy (J) = -67,96 + 0,21566 Temperatura Rev. - 0,224 Tempo Rev. 

 

 

Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas 

 

Charpy 

Obs.  (J)   Ajuste  Resid      ResidPad 

4   66,51   60,54   5,97       2,07  R 

8   54,54   60,54  -6,00      -2,09  R 

 

R  Resíduo grande 
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ANEXO C – Gráficos de Resíduos 
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ANEXO D - Figura 3.21 Ampliada: Ciclo Completo de Austenitização e Têmpera 
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ANEXO E - Figura 3.25 Ampliada: Ciclo de Revenimento 
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ANEXO F – Rugosidade Média Superficial dos Fundidos 

 

 

 

 

 

 




