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RESUMO 

COLETTI, A.Y. Influência dos elementos de liga na resistência ao impacto, na 
temperabilidade e na microestrutura do aço SAE 5120 modificado. 2016. 99 p. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola de Engenharia de Lorena. Universidade de 
São Paulo, Lorena, 2016

Os aços da classe SAE 5120 são largamente utilizados para a produção de eixos e 

engrenagens de caixas de transmissão. As adições de nióbio e boro neste aço visam 

modificar a microestrutura e, consequentemente, alteram as propriedades metalúrgicas e 

mecânicas deste aço. Adições de nióbio ancoram o crescimento de grão austenítico, 

permitindo um aumento de produtividade no processamento visto que temperaturas de 

laminação e de tratamento térmico mais elevadas podem ser aplicadas sem que ocorra o 

crescimento de grão austenítico. O boro encontra-se tanto na forma solúvel como não-

solúvel nos aços. O boro solúvel aumenta a temperabilidade, devido à segregação deste 

elemento durante a solidificação nos contornos de grãos, retardando a nucleação da ferrita. 

O boro não-solúvel (combinado) também contribui para o ancoramento dos contornos de 

grãos austeníticos, visto que este se combina com o nitrogênio formando o BN cuja 

temperatura de solubilização é por volta de 1360ºC. O objetivo principal foi avaliar a 

cinética de transformação do aço SAE 5120 com a adição simultânea de boro e nióbio por 

meio da curva de transformação por resfriamento contínuo (CCT) a partir do campo 

austenítico (930oC). As amostras foram caracterizadas por microscopia óptica e 

microscopia eletrônica de varredura e por ensaios de dureza, possibilitando a construção da 

curva CCT para diferentes taxas de resfriamento. Na análise metalográfica observou-se a 

segregação de manganês e cromo da matéria-prima (estrutura bandeada) e a forte tendência 

de formação da bainita. Com o auxílio do programa de simulação termodinâmica 

computacional Thermocalc, foi possível simular as fases termodinamicamente estáveis, 

verificando que o boro e o nióbio formam precipitados estáveis em altas temperaturas 

(acima de 1150ºC), sendo os principais responsáveis pelo refino de grão. A 

temperabilidade e comportamento mecânico foram avaliados pelos ensaios Jominy e o 

ensaio de impacto Brugger, respectivamente. A influência dos elementos de liga nestes 

ensaios foi avaliada através de método de regressão linear por meio do software Minitab. 

Palavras-chave: SAE 5120, Temperabilidade, Microestrutura, Resistência ao impacto. 
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ABSTRACT 

COLETTI, A.Y. Influence of alloying in the impact test, microstructure and 
hardenability of modified SAE 5120 steel grade. 2016. 99 p. Dissertation (Master of 
Science) – Escola de Engenharia de Lorena. Universidade de São Paulo, Lorena, 2016

SAE 5120-alloyed steel is largely used to manufacture transmission gears and shafts for 

automotive industry. Alloying with niobium and boron is intentionally made to modify the 

microstructure and, consequently, promoting changes in metallurgical and mechanical 

proprieties. Alloying with niobium prevents austenitic grain growth (pinning effect), 

leading to an increase of productivity since higher rolling mill and heat treatment 

temperatures can be achieved. Boron can be found either soluble or insoluble in steels. 

Soluble B increases hardness, because it segregates to grain boundaries retarding the 

nucleation of ferrite. Insoluble B, on the other hand, also plays a role on avoiding austenitic 

grain growth due to its chemical reaction with N forming BN whose solubility temperature 

is around 1360ºC. The main target of this work was to evaluate the kinetics of phase 

transformations by continuous cooling transformation (CCT) from the austenitic field 

(930oC). The microstructure was analyzed by optical microscope, scanning electron 

microscope (SEM), and hardness testing, allowing building the CCT diagram with 

different cooling rates. It was observed by means of conventional metallography the 

segregation of Mn and Cr (banding) during solidification of the raw material and a strong 

propensity to form bainite.  Using the Thermocalc software, it was possible to predict the 

thermodynamically stable phases, proving that boron and niobium form stable precipitates 

at high temperatures (above 1150ºC) responsible to decrease austenitic grain size. The 

hardenability and mechanical properties were investigated by Jominy and Brugger impact 

tests, respectively. The effect alloy adding in these tests were analyzed by linear regression 

in the software Minitab. 

Keywords: SAE 5120, Hardenability, Microstructure, Impact test. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processamento termomecânico de aços especiais, incluindo aqueles para uso no 

setor automotivo, exige um controle rígido dos parâmetros de processo com a finalidade de 

obter propriedades ótimas, visto que estes materiais são aplicados em componentes de alto 

desempenho. Desta forma, o controle da microestrutura é função de transformações regidas 

pelos princípios termodinâmicos e cinéticos que devem ser calculados e analisados para 

posterior aplicação em escala industrial. Pode-se concluir que, para atingir as propriedades 

específicas para uma dada aplicação, é necessário um controle minucioso da microestrutura 

sendo, portanto, um requisito básico para aplicação dos aços especiais. 

Para atingir propriedades mecânicas específicas, podemos destacar três principais 

parâmetros que tem influência direta na resposta dos componentes de aços especiais 

quando solicitados em serviço:  

1) A composição química, tendo em vista que a adição de elementos de liga tem 

influência direta nas características de dureza, natureza das fases, limite de resistência, 

tamanho de grão e na segregação;  

2) Grau de redução: Dependendo do grau de redução, existe a quebra de redes de 

carbonetos grosseiros, refino da estrutura e eliminação de vazios e outros defeitos internos.  

3) Tratamento térmico: O tratamento térmico tem influência direta na microestrutura 

dos aços especiais e, por conseguinte, nas propriedades mecânicas. 

Portanto, por se tratar geralmente de peças de segurança devido à alta solicitação 

mecânica, é necessário um estudo minucioso tanto dos requisitos de aplicação bem como 

dos processos de fabricação para que após a conformação e o tratamento térmico, as 

propriedades mecânicas específicas sejam atingidas.

O aço com qualidade SAE 5120 deve possuir uma boa usinabilidade, boa 

temperabilidade e boa resistência mecânica. Trata-se de um material largamente utilizado 

para a fabricação de engrenagens, pinos e peças onde existe a necessidade de dureza 

superficial elevada obtida pelo processo de cementação ou carbonitretação (CHIAVERINI, 

2012). A adição de nióbio e boro neste aço, por exemplo, retarda o crescimento de grão no 

campo austenítico (efeito ancorador) (HUMPHREYS; HATHERLY, 2012), possibilitando 

realizar a cementação do aço SAE 5120 em temperaturas superiores às encontradas nos 

processos convencionais.   

A difusão do carbono durante o processo de cementação é regida por uma 

dependência exponencial com a temperatura (CALLISTER, 2007). Portanto, quando 
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ocorre um aumento da temperatura, diminui-se o tempo total de cementação e, 

consequentemente, obtém-se uma redução no custo global do processo.  

Este trabalho tem como objetivo caracterizar a evolução microestrutural do aço SAE 

5120 modificado e avaliar como estes elementos de liga influenciam a resistência ao 

impacto, a temperabilidade e a cinética de transformação a partir do campo austenítico 

durante subsequente resfriamento em diferentes taxas de resfriamento. Foi possível, ainda, 

modelar a influência dos elementos de liga na temperabilidade e na força de impacto médio 

determinada pelo ensaio Brugger. 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

As propriedades mecânicas do aço SAE 5120 vêm sendo estudadas por diversos 

autores (BOMAS; BURKART; ZOCH, 2014), visto que os produtos fabricados com este 

aço são geralmente componentes de segurança. O objetivo deste trabalho é verificar como 

a adição de elementos de liga afetam as propriedades metalúrgicas e mecânicas do aço 

SAE 5120 convencional. Essas propriedades serão avaliadas por meio da determinação da 

cinética de transformação a partir do campo austenítico durante o resfriamento (construção 

da curva CCT e ensaio Jominy) e da resistência ao impacto do corpo-de-prova cementado.  

A adição de elementos de liga em aços especiais tem sido largamente estudada nos 

últimos anos devido à possibilidade de produzir materiais de alta resistência mecânica e 

boa tenacidade em aços baixa liga, sendo estes denominados de aços microligados ou 

HSLA (High-Strength Low-Alloy) (SUGIMOTO, 2015). Os aços microligados possuem 

composição química especialmente desenvolvida para aumentar à resistência mecânica e 

algumas vezes a resistência à corrosão em relação aos aços ligados convencionais. Os 

principais mecanismos de endurecimento provocados são o endurecimento devido à 

presença de precipitados (carbetos, nitretos e carbonitretos), a formação de subestruturas 

durante o trabalho a quente e frio e o endurecimento por solução sólida. Estes mecanismos 

de endurecimento são fortemente dependentes do processamento, sendo que os principais 

parâmetros a serem controlados são a temperatura, a quantidade total de deformação e a 

taxa de deformação durante a laminação. Outra variável importante é o resfriamento 

controlado após a laminação ou forjamento e o controle do nível de inclusões e da adição 

de microligantes. Os eixos e as engrenagens de transmissão para uso automotivo, 

pertencente à classe dos aços para cementação, devido à necessidade de alta resistência 

mecânica, são forjados a partir do aço SAE 4120 ou SAE 5120. Aços SAE 4120 possuem 

elevado custo de produção e elevada temperabilidade devido à adição de Cr entre 0,40 a 

0,60% e de Mo entre 0,13 a 0,20%. Já os aços SAE 5120 possuem adições maiores de Cr 

em relação ao aço SAE 4120 (cromo entre 0,70 e 1,20%) e uma menor temperabilidade, 

sendo viável apenas a fabricação de peças de menor diâmetro.  

A partir deste cenário, do ponto de vista acadêmico, a principal justificativa deste 

trabalho é verificar como as adições dos elementos de liga, principalmente adições de Nb, 

B, Mn, Cr e Mo, modificam as propriedades do aço SAE 5120 (temperabilidade). Do ponto 

de vista da aplicação, este aço microligado é um possível substituto para o aço SAE 4120 

na fabricação de eixos e engrenagens de transmissão com maior diâmetro.�
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

Aciarias elétricas são largamente utilizadas ao redor do mundo devido à 

possibilidade de reciclagem da sucata e a utilização do ferro-gusa na produção de aços. Em 

2014, a produção de aço via aciaria elétrica no Brasil foi de 7,8 milhões e no mundo foi 

431 milhões de toneladas (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2015). 

Adições elementos de liga superiores a 3% nos aços alteram a cinética de 

solidificação e devido à diminuição da solubilidade destes elementos com a temperatura 

ocorrem variações na composição química em escala dendrítica, formando as chamadas 

microssegregações. A variação pontual de composição química pode levar a um 

comportamento anisotrópico durante a têmpera (distorções) e diminuir resistência à fadiga 

(concentradores de tensões).  

Adições de boro e nióbio alteram a cinética de transformação durante o resfriamento 

a partir do campo austenítico devido à formação de precipitados estáveis e/ou segregação 

para os contornos de grãos. O método mais utilizado hoje para avaliar a cinética por 

resfriamento contínuo é a dilatometria que consiste em verificar a variação do 

comprimento do corpo-de-prova com a variação da temperatura.  

O ensaio Jominy é universalmente utilizado para avaliação da temperabilidade dos 

aços, ou seja, avalia a capacidade de formar martensita por meio do tratamento térmico de 

têmpera. Variações de composição química, geometria e o meio refrigerante são 

parâmetros que influenciam diretamente no resultado da temperabilidade nos aços. 

3.1 Processo de fabricação dos aços via aciaria elétrica 

Em 1909 foi concebido o primeiro forno elétrico trifásico em que apresentava uma 

carcaça como as que são utilizadas atualmente. Todavia, somente em 1940 foi que iniciou 

a produção em larga escala. A possibilidade de reciclagem da sucata e a utilização do 

ferro-gusa como matéria-prima tornou o processo altamente competitivo com relação aos 

conversores (VIEIRA, 2014).

A principal fonte de energia para fusão é o calor do arco elétrico estabelecido entre 

o eletrodo e a sucata. Os principais objetivos do uso do forno elétrico a arco (FEA) são: 

fusão da carga metálica, descarburação (queima do carbono), elevação da temperatura do 

banho metálico e desfosforação (RIZZO, 2006) . O FEA consiste basicamente em (Figura 

1): 
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1) Uma carcaça de aço, revestida com material refratário, e um sistema de 

resfriamento com água (painéis refrigerados). O basculamento do forno 

possibilita a inclinação para a realização tanto do vazamento o aço líquido como 

a remoção da escória.  

2) Uma abertura para a remoção da escória, inspeção do interior do forno, adição 

de materiais e injeção de oxigênio. 

3) A abóboda é deslocada através de um movimento giratório para permitir o 

carregamento. A abóboda possui orifícios para permitir a passagem de 

eletrodos, dutos de saída de gases, adição de materiais, passagem da lança de 

oxigênio. 

4) Os eletrodos de grafita podem subir e descer individualmente para permitir o 

controle da potência do arco, que resulte no máximo da produção. 

5) Queimadores manuais ou automáticos podem injetar oxigênio e gás natural para 

aquecimento da carga e oxigênio mais carbono para formação da escória 

espumante. 

Figura 1 – a) Esquema do forno elétrico a arco e b) Imagem real do forno elétrico. 

(a) Fonte: Extraído de (SILVA, 2011) (b) Fonte: Extraído de (DANIELI GROUP, 2016) 

O processo do forno elétrico consiste basicamente nas seguintes etapas: 

carregamento, fusão, refino oxidante e vazamento. Na etapa do carregamento, a sucata é 

adicionada no forno por meio de cestões preparados no pátio de sucata. Geralmente, 

utiliza-se 2 ou mais cestões por corrida do aço. Inicia-se a fusão quando os eletrodos dão 

origem ao arco elétrico, que normalmente é acompanhada por injeção do O2 para aumentar 

o calor cedido à carga. O refino oxidante visa reduzir os teores de C (descarbonetação) e P 

(desfosforação) e, por consequência, Mn e Si, além da oxidação de parte do ferro. 

O forno-panela (FP) é constituído de uma abóboda de cobertura equipada com 

eletrodos de grafita, sistema de adição de ligas, captação de emissões, dispositivos para 
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agitação do banho com injeção de gases e sistemas auxiliares para deslocamento da panela.  

A Figura 2 mostra um desenho esquemático do FP. O FP possui as seguintes funções: 

aumento de produtividade do FEA, remoção do oxigênio (desoxidação), dessulfuração, 

ajuste de composição química do aço e da escória, remoção de inclusões, ajuste e 

homogeneização da temperatura para as etapas de desgaseificação e lingotamento e 

controle da morfologia e remoção de inclusões não-metálicas. 

Figura 2 – (a) Desenho esquemático do forno-panela e (b) Imagem real do forno panela. 

(a) Fonte: Adaptado de (ALMEIDA, 2012) (b) Fonte: Extraído de (SAMPAIO, 2006) 

  

Os procedimentos usuais do FP são: 

1) Adição de carbono, ferroligas e escorificantes: Acerto do teor de carbono, ajuste 

fino dos outros elementos químicos e correção da escória. 

2) Aquecimento: A corrida é aquecida durante o processo de acerto da composição 

química até atingir a temperatura especificada para as etapas posteriores de 

desgaseificação e lingotamento. 

3) Rinsagem: Durante toda a corrida o aço é agitado com argônio através do plug 

poroso no fundo da panela, para garantir homogeneidade térmica e química do 

banho e flotação de inclusões.  

O lingotamento contínuo é um processo no qual o aço líquido é solidificado 

continuamente formando o tarugo. As vantagens do lingotamento contínuo são melhor 

rendimento na aciaria e na laminação, redução dos passes de laminação e melhor qualidade 

superficial (CONTINI, 2011). 
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 A Figura 3 mostra um desenho esquemático do sistema de lingotamento contínuo 

que consiste basicamente em: 

1) Distribuidor: Localizado entre a panela e o molde para alimentar os veios em 

uma vazão controlada, servindo como uma reserva de aço na troca de panela, 

evitando a interrupção do lingotamento e ainda permitir uma flotação adicional 

de inclusões. 

2) Molde: O molde é confeccionado de cobre, resfriado a água para efetuar a 

remoção de calor do aço líquido e proporcionar a formação da pele de 

solidificação inicial, com espessura suficiente para resistir à pressão do metal 

líquido. 

3) Zona de resfriamento secundário: Equipado com rolos extratores e sprays de 

água para completar a solidificação. 

4) Maçaricos: Equipamento para corte dos tarugos no comprimento desejado. 

�

Figura 3 – (a) Esquema da máquina de lingotamento contínuo e (b) Imagem real da máquina de 
lingotamento contínuo. 

(a) Fonte: Extraído de (FERNANDES, 2005) (b) Fonte: Extraído de (DANIELI GROUP, 2016) 

3.2 Efeito do nióbio em aços de baixo carbono 

O nióbio é usado como microligante principalmente nos aços estruturais com baixo 

carbono e em aços destinados à construção mecânica, devido às alterações promovidas na 

microestrutura e nas propriedades mecânicas (LOGUERCIO, 2003). Desta forma, foi 

possível o desenvolvimento dos aços de alta resistência e baixa liga, nos quais temos como 
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principal característica o aumento da resistência do material sem a necessidade de aumento 

do teor de carbono, manganês ou outro elemento. 

Em aços baixa liga, o nióbio estará em solução sólida na matriz ou como precipitados 

de carbonitreto de nióbio ou Nb(C,N). No equilíbrio termodinâmico, o nióbio é 

razoavelmente solúvel no ferro, sendo que a solubilidade é de 1,4% em peso na austenita 

em 1200°C e 1% em peso na ferrita em 900 °C (Figura 4). Durante o processo de 

solidificação, o nióbio fica parcialmente dissolvido na austenita e o restante combinado 

com carbono e nitrogênio (PAUL; SWARTZENDRUBER, 1986). 

Alguns elementos podem influenciar tanto na solubilidade do nióbio na austenita 

como na atividade do carbono, tais como o manganês, o cromo, o níquel e o silício. A 

Tabela 1 mostra a influência de cada um desses elementos de liga na atividade do carbono, 

na solubilidade do nióbio na austenita e na tendência de formação de carbonetos (MEI; 

COMBE, 1983). Esses elementos podem influenciar diretamente na precipitação do 

Nb(C,N). O manganês, por exemplo, desloca a curva TTT para tempos mais longos, pois 

estabiliza a austenita, já a presença de Mo desloca a curva para tempos e temperaturas 

menores. Esses elementos, como anteriormente citados, influenciam na atividade do 

carbono e na solubilidade do nióbio na austenita (DINIZ, 2005). 

Figura 4 - Diagrama de fases do sistema Fe-Nb. 

�

Fonte: Extraído de (PAUL; SWARTZENDRUBER, 1986) 
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Tabela 1 - Influência dos elementos de liga na atividade do carbono, na solubilidade do nióbio na 
austenita e na tendência de formação de carbonetos.  

Elemento 
Atividade do 

carbono 

Solubilidade do nióbio na 

austenita 
Formador de carboneto 

Mn � � Não 

Cr � � Fraco 

Si � � Não 

Ni � � pouco Não 

Fonte: Adaptado de (MEI; COMBE, 1983). 

3.2.1 Precipitação e efeitos do Nb(C,N) na microestrutura

A precipitação de Nb(C,N) promove o endurecimento da ferrita, impede o 

crescimento do grão austenítico e atrasa a recuperação e a recristalização da austenita. A 

adição de nióbio em aços com baixo teor de carbono (C < 0,20%) provoca um nariz 

reverso na curva de recristalização, pois (MEI; COMBE, 1983): 

a) Promove um atraso significativo na recristalização da austenita devido ao nióbio 

em solução sólida. Na recristalização estática esse efeito é mais evidente para temperaturas 

onde a precipitação do Nb(C,N) ocorre em menor tempo. Já para a recristalização 

dinâmica, o efeito do nióbio em solução seria mais notado para altas taxa de deformação, 

onde a recristalização ocorreria antes da precipitação do Nb(C,N). 

b) Sob condições onde a precipitação é mais rápida que a recristalização 

(temperaturas em que a precipitação do Nb(C,N) ocorre em menor tempo), a 

recristalização seria atrasada pelo nióbio em solução na austenita e pelo nióbio na forma de 

Nb(C,N). 

Segundo Hansen (1980), existem dois fenômenos interdependentes: A precipitação do 

Nb(C,N) e a recristalização da austenita. O primeiro seria influenciado pela subestrutura da 

austenita encruada (em função do grau de deformação) e o segundo, seria retardado pelo 

efeito do Nb(C,N) em restringir  o movimento dos contornos de grãos austeníticos (Zener-

Smith pinning). Além disso, a precipitação do Nb(C,N) é heterogênea devido à associação 

com defeitos cristalinos (contornos de grãos, subgrãos e discordâncias), sendo que a 

recristalização ocorre quase que exclusivamente nestes sítios preferenciais, conforme 

mostra a Figura 5 (DINIZ, 2005).     

A precipitação do Nb(C,N) durante a laminação a quente em aços microligados tem 

sido muito estudada nos últimos anos devido aos efeitos positivos quanto às propriedades 
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mecânicas e metalúrgicas. Estudos relacionados à cinética de precipitação na austenita, 

influência da composição química, temperatura de laminação, deformação e taxa de 

deformação são alguns exemplos dos parâmetros que devem ser avaliados durante o 

processamento. Estudos mostram que a velocidade de precipitação na austenita 

recristalizada é muito baixa, principalmente para temperaturas abaixo de 900ºC.  

Figura 5 - Precipitação de Nb(C,N) na austenita. Imagem obtida por microscopia eletrônica de 

transmissão com ampliação de 70.000x. 

Fonte: Extraído de (SOBRAL; MEI; KESTENBACH, 2004).

3.3 Efeito do boro em aços de baixo carbono 

A adição de boro nos aços, mesmo em níveis da ordem de partes por milhão (ppm) 

em peso, tem como principal objetivo aumentar a temperabilidade, devido à segregação 

deste elemento para os contornos de grão da austenita durante a solidificação, evitando 

assim a nucleação da ferrita. O boro também atrasa a transformação eutetóide da austenita 

para perlita e ferrita, permitindo a formação da bainita e martensita em taxas de 

resfriamento menores. Adições maiores de boro fazem com ocorra a precipitação de um 

componente rico em boro e por consequência a perda de efetividade de boro na matriz. Em 

aços hipoeutetóides, o boro atrasa a nucleação da ferrita proeutetóide  nos contornos de 

grãos da austenita, fazendo que ocorra a nucleação da bainita superior a partir da ferrita 

(CASARIN, 1996). 
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O aumento da temperabilidade provocada pela adição boro é influenciado pelo teor 

de carbono, pelo tamanho de grão austenítico, pela temperatura de austenitização, 

tratamentos térmicos prévios e o processo de fabricação. A vantagem da adição de boro 

para o aumento da temperabilidade é a possibilidade de poder deformar mais plasticamente 

tanto a frio quanto a quente, reduzindo a tendência de formação de trincas durante a 

têmpera, visto que o boro não diminui a temperatura Ms. Desta forma, o boro é 

extremamente utilizado nos aços para fabricação de molas, barras de torção, virabrequins e 

outros componentes (CASARIN, 1996). A Figura 6 mostra o efeito do boro efetivo no 

diâmetro crítico ideal em que podemos observar um aumento substancial da 

temperabilidade para adições de boro entre 10 a 20 ppm. O nitrogênio livre tem grande 

afinidade de combinar-se com o boro, formando o BN, diminuindo assim a 

temperabilidade (DJAHAZI, 1989). 

O aumento da barreira energética para nucleação da ferrita nos contornos de grãos 

provocada pela adição de boro deve-se à segregação para estes sítios, diminuindo a energia 

interfacial do contorno.  Essa nucleação é inibida ou pela presença de átomos de boro livre 

no contorno de grão da austenita ou por precipitados de borocarbonetos Fe23(BC)6. O boro 

começa a ser rejeitado durante o crescimento da fase ferritica, indicando que a solubilidade 

do boro na ferrita é menor do que na austenita. Caso haja a formação dos borocarbonetos, 

devido ao excesso de boro na matriz, o precipitado fica incoerente com a matriz e 

consequentemente diminui a temperabilidade.  

A Figura 7 um diagrama esquemático da curva TTT mostrando o aumento da 

temperabilidade provocada pelo boro. A Figura 8, por sua vez, mostra o diagrama de fases 

do sistema binário Fe-B. Nota-se que a solubilidade do boro na ferrita e na austenita é 

bastante baixa, fazendo com que o boro tenha uma alta tendência de segregar para as 

interfaces, bem como a tendência de formar borocarbonetos. 
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Figura 6 - Influência do teor de boro efetivo na temperabilidade de aços baixo carbono e baixa-liga.  

Fonte: Adaptado de  (DJAHAZI, 1989). 

Figura 7 - Diagrama esquemático mostrando a influência da adição de boro na curva TTT de um 
aço. 

Fonte: Adaptado de (MAVROPOULOS, 1986). 
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Figura 8 - Diagrama de fases Fe-B. 

Fonte: Adaptado de (VAN ROMPAEY; HARI KUMAR; WOLLANTS, 2002)�

3.4 Ensaios de dilatometria 

A dilatometria é uma ferramenta importante para o estudo das transformações de 

fases, especialmente em aços. Por meio das curvas de resfriamento ou tratamentos 

isotérmicos, podemos caracterizar os microconstituintes presentes em função dos 

intervalos de temperatura e tempos de transformação. Assim, permite determinar o melhor 

tratamento térmico para um determinado aço (CASARIN, 1996).  

Dependendo da velocidade de resfriamento da austenita pode transformar-se em uma 

ou mais fases e/ou formar precipitados (carbonetos e/ou nitretos dos elementos de liga). 

Para as diferentes taxas de resfriamento é possível obter as temperaturas e taxas críticas de 

início e fim da transformação por resfriamento contínuo (RAMÍREZ; FERNANDO, 2008). 

A Figura 9 mostra um exemplo de como se determina as temperaturas críticas A1 e 

A3, que são o início e final da transformação da ferrita em austenita, respectivamente. O 

método dilatométrico é usado para determinar as temperaturas de transformações de fases 

(pontos críticos), onde as variações de comprimento de um corpo-de-prova cilíndrico de 

dimensões padronizadas são registradas no seu aquecimento e resfriamento, ou ainda, sob 
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condições de resfriamento isotérmico. As variações no comprimento do corpo-de-prova 

indicam as variações volumétricas que acompanham a transformação no metal. A partir 

das curvas de aquecimento e resfriamento é possível determinar os pontos críticos, uma 

vez que essas transformações são acompanhadas por alterações substanciais do volume, 

como por exemplo, a transformação da ferrita para a austenita. Por meio da análise das 

curvas de expansão linear (expansão/contração versus T), são observadas as 

transformações de fases nos pontos de inflexão da curva, tanto no aquecimento como no 

resfriamento. 

Figura 9 - Variação na dilatação do corpo-de-prova durante o aquecimento, onde A1 e A3 são o 
início e fim da transformação da ferrita em austenita, respectivamente.  

                                                  Fonte: Adaptado de (GARCIA et al., 2002). 
�

3.4.1 Curvas TTT e CCT 

Por meio das curvas de aquecimento e resfriamento nos ensaios dilatométricos pode-

se determinar os diagramas de transformações de fase, tanto isotermicamente (curvas TTT) 

ou por resfriamento contínuo (curvas CCT), sendo que as últimas são as mais relevantes 

para aplicações industriais. A identificação dos produtos das transformações (perlita, 

bainita, ferrita e martensita) é feita por metalografia e essas curvas são usualmente plotadas 

tomando como tempo inicial de transformação quando a temperatura atinge Ac1, sendo que 

em temperaturas maiores que Ac3 nenhuma transformação ocorre. As temperaturas críticas 

superior e inferior (Ac3 e Ac1) são geralmente indicadas nos diagramas. Muitos diagramas 
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contêm alguma indicação do progresso da transformação austenítica no resfriamento, onde 

é indicada a porcentagem de transformação volumétrica do microconstituinte formado ao 

passar através da região de transformação. O método usual para prever o desenvolvimento 

de microestruturas que podem ocorrer durante um resfriamento contínuo de um aço (em 

tratamento térmico, laminação controlada ou soldagem), está na aplicação dos diagramas 

CCT. Por outro lado, os diagramas TTT aplicam-se a tratamentos térmicos menos 

convencionais, tais como martêmpera, austêmpera e recozimentos isotérmicos (CASARIN, 

1996). 

Assim, os diagramas CCT definem a cinética de transformação de fases e oferecem 

uma base para determinar o tipo de tratamento térmico para objetivar uma determinada 

microestrutura. Os principais fatores que influenciam a posição dessas curvas são: a 

composição química (em geral, maiores teores dos elementos de liga atrasam o início das 

transformações) e o tamanho de grão (aumentando-se o tamanho de grão atrasa-se o 

começo e o fim da transformação).  

Nos diagramas TTT, se os elementos de liga atrasam as transformações isotérmicas, 

nos diagramas CCT eles diminuem as taxas de transformação durante o resfriamento 

contínuo. Observa-se também que o tamanho de grão tem um efeito substancial na 

velocidade de difusão, onde a velocidade de aquecimento também é um fator importante na 

complementação desse processo. As transformações por resfriamento contínuo são 

afetadas pelo tratamento que o aço sofreu antes da austenitização. A temperatura de 

austenitização e o tempo de encharque afetam o tamanho de grão da austenita modificando 

as transformações subsequentes no resfriamento. A temperatura de austenitização afeta a 

composição da austenita se o aço contém fortes elementos formadores de carbonetos e, 

consequentemente, carbonetos não dissolvidos podem estar presentes.  

Cuidados especiais devem ser tomados quando adaptamos os diagramas para 

condições de austenitização diferentes daqueles neles indicados. No processamento 

industrial, deve-se dar uma grande ênfase à influência da espessura da chapa no tempo de 

resfriamento. Quanto maior a espessura maior esse tempo.  

A maior dificuldade na construção de diagramas CCT está na interpretação do 

comportamento da transformação. A martensita e a bainita são afetadas por mudanças na 

composição da austenita original. Sub-resfriamento e recalescência (devido a liberação 

súbita de calor latente) podem, em alguns casos, resultar em uma reação completada em 

temperaturas maiores que aquela na qual se iniciou.
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3.5 Microssegregação 

A solidificação é um fenômeno que tem um papel fundamental em diversas 

operações, como por exemplo, durante o lingotamento e na soldagem. A solidificação pode 

ocorrer a diferentes taxas de resfriamento e frequentemente ocorre fora do equilíbrio 

termodinâmico. Consequentemente, a microestrutura obtida é geralmente heterogênea e 

pode ocorrer uma variação de composição química em pequenas e/ou grandes escalas no 

lingote, a chamada segregação (WON; THOMAS, 2001). 

A segregação de soluto é de fundamental importância, pois pode conduzir a 

resultados adversos, tais como perdas de propriedades físicas e/ou mecânicas (LAIT;  

SAMARASEKERA, 2013), levando ao aumento de tensões residuais e consequentemente 

ao surgimento de trincas. 

A segregação é classificada de acordo com a sua escala. A macrossegregação pode 

ser observada como sendo a diferença de composição de uma região para outra em escala 

macroscópica, enquanto a microssegregação pode ser observada em uma escala dendrítica 

(THUINET; COMBEAU, 2009). 

A microssegregação refere-se à variação de composição entre a estrutura equiaxial e 

colunar da solidificação dendrítica, as quais têm comprimentos em escala da ordem de 

poucos micrômetros. Claramente, a previsão da macrossegregação é bastante complexa e 

depende dentre outras coisas, da exatidão para prever a microssegregação. A 

microssegregação é causada pela redistribuição do soluto durante a solidificação, sendo 

este é geralmente rejeitado para o líquido. A causa fundamental é a diferença entre 

solubilidade de equilíbrio termodinâmico dos elementos químicos em diferentes fases que 

coexistirão na região pastosa durante a solidificação (WON; THOMAS, 2001). 

No processo de solidificação ocorrem dois fenômenos, a nucleação e o crescimento 

de grãos, com a devida partição de elementos químicos entre o sólido e o líquido. Podemos 

observar na Figura 10(a) a variação composicional no diagrama de fases quando o líquido 

se transforma em sólido e pela Figura 10(b), diferença de composição na interface. 

Verificamos que para uma liga hipotética com composição química C0, há variação da 

composição química do líquido e do sólido com a diminuição da temperatura. A 

solidificação da liga começa em uma temperatura TL e o cruzamento da linha horizontal 

representa o fim da solidificação. Assim, o sólido formado na temperatura TL apresenta um 

menor teor de elementos de liga e/ou impurezas (KRAUSS, 2005). 
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A diferença de composição química aumenta com a diminuição da temperatura como 

podemos observar na Figura 10(a) e se não houver tempo hábil para que ocorra a difusão, 

existirão diferenças composicionais entre o primeiro sólido formado e líquido final que irá 

solidificar com uma concentração maior. O fator de partição do soluto (k) é definida como 

a razão entre a concentração de soluto no sólido (CS) e no líquido (CL) a uma dada 

temperatura.  

A Tabela 2 lista os valores da razão de partição k, assumidos como independentes da 

temperatura, para alguns elementos de liga presentes nos aços. Quanto menor o valor de k, 

maior a tendência de segregar. Todavia, o teor dos elementos é outro aspecto que temos 

que levar em conta. O manganês, por exemplo, apesar de possuir um valor k maior do que 

o fósforo acaba segregando mais em aços comerciais devido a adições significativas na 

composição química, sendo responsável por aparecimento de microssegregações e 

bandeamentos (KRAUSS, 2005). 

Figura 10 – Diagrama esquemático da solidificação de uma liga binária com equilíbrio na interface 
sólido-líquido. (a) Diagrama de fases. (b) Perfil de composição na interface sólido-líquido. TL, T*, 
CS* e CL* e C0 representam a temperatura liquidus da liga; uma temperatura hipotética entre a 
temperatura liquidus e solidus da liga; composição do sólido na temperatura T*; composição do 
líquido na temperatura T*; e composição nominal da liga, respectivamente.  

�

8���	<�1�������	� =;1>66"��&&(#��

�

�

�

�

�



�.�

�

Tabela 2 - Razão de partição em equilíbrio para alguns elementos comuns nos aços. 
Elemento k 

P 0,14 

Nb 0,23 

Cr 0,33 

Mn 0,71 

Ni 0,83 

Fonte: Adaptado de (KRAUSS, 2005). 

3.6 Ensaio Jominy 

A temperabilidade dos aços possui uma influência direta nas aplicações e 

propriedades de peças para a indústria automobilística. O ensaio Jominy é um método mais 

usual para determinação da temperabilidade dos aços. Os fatores que podem influenciar a 

profundidade da camada temperada são a composição química da liga, o tamanho e a 

forma da amostra, além do meio refrigerante. Com exceção da composição química, todos 

os demais fatores são mantidos constantes. O tamanho de grão austenítico prévio, uma 

estrutura não homogênea e a microestrutura após o resfriamento também podem 

influenciar nos resultados de temperabilidade. Para minimizar os efeitos destas variáveis, 

deve-se realizar tratamentos térmico de normalização antes da têmpera.  

Existem normas que contemplam a adequada execução do ensaio, como por 

exemplo, a DIN EM ISO 642 – 1999, NBR 6339-abril 1989 e SAE – J406-2009. A 

temperabilidade também pelo ensaio Grossmann que consiste em medir a dureza na seção 

de barras circulares de diâmetros crescentes, temperados em um determinado meio. O 

centro das barras levará maior tempo de resfriamento à medida que cresce o diâmetro das 

mesmas, sendo que para a barra cuja proporção de martensita situar-se em 50%, no seu 

centro, esta corresponderá ao diâmetro crítico (CARDOSO, 2011). 

3.6.1 Influência dos elementos de liga na temperabilidade

A adição de elementos de liga tem por finalidade a melhoria das propriedades do aço 

de acordo com sua aplicação. A temperabilidade é uma propriedade muito utilizada como 

referência para estabilização de processos de tratamento térmico. 

O carbono é um dos elementos mais importantes no ensaio de temperabilidade, pois 

retarda a formação da ferrita e perlita, levando a formação da martensita. Teores mais 
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elevados de carbono diminuem a temperatura Ms (temperatura de início de formação da 

martensita) levando a uma transformação incompleta da austenita para martensita. A 

austenita não transformada, também conhecida como austenita retida, possui uma menor 

dureza do que a martensita. 

 A adição de outros elementos de liga visa aumentar a temperabilidade o que 

possibilita a têmpera de peças de secções maiores com menor distorção e trincas, pois 

deslocam as curvas CCT para a direita. Deste modo, desloca-se a transformação de 

austenita para ferrita, perlita e/ou bainita para temperaturas maiores, o que permite a 

formação de mais martensita para uma determinada taxa de resfriamento. Em geral os 

efeitos dos elementos de liga na temperabilidade podem ser agrupados da seguinte forma 

(CRUZ, 2005): 

• Mn, Si, Cr, Ni, Mo e V: Devido à necessidade dos elementos se redistribuírem por 

difusão durante a transformação de fase da austenita para ferrita e perlita, acabam 

atrasando para tempos mais longos as curvas CCT. Devido as complexas interações 

dos diferentes elementos, estes podem afetar as temperaturas de transformação de 

fases e a microestrutura resultante:  

- O Mn e o Ni são elementos estabilizantes da austenita, retardando desta forma a 

formação da perlita (deslocam o nariz da curva para direita, mas não modificam a 

curva). 

- O Cr, Mo e V são elementos estabilizantes da ferrita. Em solução sólida, 

provocam distorções da rede cristalina que interagem com as distorções da rede 

provocadas pelos átomos de C, impedindo a precipitação deste. Ao se resfriar em 

condições desfavoráveis para difusão do C, ou seja, evitando a formação de 

carbonetos, aumenta o tempo necessário para formação da perlita. 

- O V aumenta a temperabilidade, sendo tão efetivo quanto o Mn ou Mo quando em 

solução na austenita. O V tem um efeito antagônico para valores acima de 0,05%, 

pois diminui a temperabilidade pela sua característica de refinar o grão austenítico. 

• Si, Ni e Cu: Tem pouca influência no aumento da temperabilidade. 

• P e S: O P aumenta a temperabilidade e o S diminui.

• Co: Diminui a temperabilidade. A presença de cobalto no aço aumenta tanto a 

velocidade de nucleação quanto a velocidade de crescimento da perlita. 

• B: O boro é bastante efetivo para aumento da temperabilidade. Adições na ordem 

de 20 a 30 partes por milhão (ppm) tem efeito equivalente a 0,50% de Mo. Tem 
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grande afinidade por nitrogênio e no estado combinado forma BN e não atua na 

temperabilidade. Torna-se necessário adicionar Ti para fixar o N formando TiN, e 

assim deixando o B livre para atuar na temperabilidade. A prática usual é manter a 

relação Ti/N maior ou igual a 3,42 para precipitar qualquer N disponível.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

A produção do aço SAE 5120 modificado seguiu o fluxograma apresentado na Figura 

11. O processo de produção inicia-se com a fusão no forno elétrico da sucata, ferro gusa e 

ligas. No forno elétrico é realizado o refino primário que tem o objetivo a desfosforação e a 

descarburação. Após o forno elétrico, são realizados o vazamento e o refino secundário no 

forno-panela. O refino secundário visa a desoxidação, a dessulfuração, o ajuste de 

composição química do aço, remoção de inclusões e o ajuste da temperatura para o 

lingotamento contínuo. O lingotamento contínuo é um processo no qual o aço líquido é 

solidificado continuamente formando uma peça de elevado comprimento (tarugo). Após o 

resfriamento, os tarugos foram laminados a quente (temperaturas entre 1000 e 1200°C) no 

diâmetro de 57,15 mm.  

Figura 11 - Fluxograma de produção do aço SAE 5120 modificado. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.1 Análise química 

As análises químicas quantitativas estudadas neste trabalho foram realizadas em um 

espectrômetro de emissão óptica Thermo modelo ARL 4460. As condições ambientais 

foram: umidade relativa de 43% e temperatura de 24ºC. 
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4.2 Materiais 

As amostras utilizadas para realização dos testes foram retiradas do aço SAE 5120 

modificado com uma faixa de composição química conforme mostrada na Tabela 3. Com 

base no conhecimento do processo produtivo e da composição química, podemos por meio 

destes adequar as propriedades mecânicas e metalúrgicas, conforme veremos nos 

resultados experimentais que serão introduzidos no item 5.  As amostras para 

caracterização do aço SAE 5120 foram retiradas em duas etapas do processo. As amostras 

retiradas para avaliar a temperabilidade e a resistência ao impacto foram retiradas do 

tarugo após o lingotamento contínuo (amostras LC).  As amostras para caracterização 

microestrutural e levantamento da curva CCT foram retiradas após a laminação (amostras 

LAM). 

Tabela 3 – Composição química típica para o aço SAE 5120 modificado.  
Elemento C Si Cr Cu B Mn Al Mo N Nb V

Teor mín (%) 0,15 0,00 1,00 0,00 0,0010 1,10 0,020 0,00 0,009 0,020 0,020
Teor máx (%) 0,20 0,30 1,30 0,30 0,0030 1,40 0,050 0,08 - 0,025 0,030

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.3 Procedimento experimental 

4.3.1 Construção da curva CCT e caracterização microestrutural 

Foram caracterizadas por microscopia ótica e eletrônica de varredura as amostras 

brutas de laminação (amostras LAM) e as amostras resfriadas a diferentes taxas de 

resfriamento. As análises por microscopia óptica servirão para identificação dos 

microconstituintes presentes. 

As análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas nas mesmas 

amostras preparadas para microscopia ótica, para avaliação da segregação presente na 

amostra. A presença de determinados elementos químicos foi identificada qualitativamente 

por EDS. As análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas no 

equipamento JEOL JSM-6490LV, instalado na empresa Gerdau S.A. (Pindamonhangaba – 

SP). Além disso, foram feitas simulações para avaliar o equilíbrio termodinâmico por meio 

do software ThermoCalc usando a base de dados TCFE7 e simulações variando a 
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composição química para avaliar a temperatura de formação dos precipitados e a fração 

volumétrica dos precipitados. Foram retiradas 40 amostras LAM próximas das superfícies 

das barras para obter a curva de resfriamento contínuo (Continuous Cooling 

Transformation - CCT). Com base no resultado deste ensaio, podemos prever a cinética de 

transformação deste aço e a microestrutura posterior ao tratamento térmico.  

Os ensaios termomecânicos para obtenção da CCT foram realizados no simulador 

termomecânico Gleeble 3500 instalado no laboratório metalúrgico da GERDAU – Unidade 

Charqueadas-RS. A Figura 12 (a) mostra o simulador Gleeble 3500 e a Figura 12 (b) 

mostra as dimensões do corpo-de-prova para a realização do ensaio. 

Figura 12 – (a) Simulador termomecânico Gleeble 3500 e (b) Dimensões do corpo-de-prova. 

(a) 
(b) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O dilatômetro é um extensômetro utilizado para medir pequenas variações no 

diâmetro de materiais quando este é aquecido e/ou resfriado. Pode auxiliar na 

determinação de temperaturas Ac1 e Ac3, mudanças microestruturais, construção de 

diagramas CTT, etc. A Figura 13 (a) mostra o dilatômetro e seus componentes. O 

dilatômetro se apóia no corpo-de-prova com a parte frontal e no suporte com a saída do 

cabo de conexão conforme a Figura 13 (a). A medida da dilatação é realizada pelo 

movimento da barra móvel, sendo que este movimento é captado pelo transdutor que por 

sua vez transmite os dados ao computador. A Figura 13 (b) mostra como é feito o 

posicionamento do dilatômetro no equipamento. 
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Figura 13 – (a) Desenho do dilatômetro utilizado e (b) Posicionamento do dilatômetro. 

 (a) 

(b) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para construção do diagrama CCT, primeiro foi necessária a determinação das 

temperaturas Ac1 e Ac3 por meio do aquecimento de algumas amostras. Após a definição 

destas temperaturas, o ciclo de aquecimento realizado foi conforme mostra a Figura 14. A 

amostra foi aquecida até 50°C acima da temperatura Ac3, a uma taxa de 20ºC/s, 

permanência por 1 min na temperatura, para homogeneização, em seguida resfriou-se com 

uma taxa de resfriamento constante até a temperatura ambiente, repetindo o ciclo para 

diversas taxas de resfriamento. As taxas de resfriamento utilizadas variaram entre 0.1ºC/s e 

40ºC/s e para cada ciclo foram adquiridos os parâmetros de expansão térmica para a 

construção do diagrama CCT. Além disso, foi realizado o ensaio de microestrutura e 

dureza em cada corpo-de-prova ensaiado para a determinação da fase obtida após o 

resfriamento. O simulador Gleeble possui um software de análise de dados de dilatometria, 

que permite a identificação das temperaturas de início e fim das transformações de 

microestrutura de dois modos, o método da derivada e o método da tangente. 

Método da derivada: O software calcula a 2ª derivada da curva de dilatação versus

temperatura e os pontos onde ocorrem inflexões na curva da derivada são os pontos onde 

ocorrem as mudanças microestruturais. Este modo é o de mais fácil visualização. Uma 

amostra analisada pelo método da derivada é apresentada na Figura 15. 

Método da tangente: Em alguns ensaios não é possível ser realizada a análise pelo 

método da derivada principalmente devido a ruídos, então, adota-se o método da tangente. 

Neste caso, marca-se um ponto na curva de dilatação vs. temperatura, próximo ao ponto 

onde ocorre a transformação e o software construirá uma reta tangente a este ponto. A 

mudança microestrutural estará iniciando/terminando quando a reta tangente coincidir com 

os valores da curva de dilatação vs. temperatura, como exemplificado na Figura 16. 
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Figura 14 – Representação gráfica da curva de aquecimento e da curva de resfriamento utilizada 

para construção da curva CCT.

�

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 15 - Método da derivada para determinação de temperaturas de transformação. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 16 -  Método da tangente para determinação de temperaturas de transformação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3.2 Avaliação da temperabilidade e força de impacto. 

Para avaliação a força de impacto e da temperabilidade, foram retiradas amostras LC 

de 15 corridas diferentes e realizados seis ensaios de impacto e dois ensaios de 

temperabilidade por corrida. Para preparação do corpo-de-prova, as amostras LC foram 

forjadas acima de 1000°C. A Figura 17 mostra a barra LC antes e depois do forjamento.  

Após o forjamento, os corpos-de-prova para impacto foram usinados e cementados a 

uma temperatura de 960°C por 5 h. O ensaio Brugger é utilizado para simular a força de 

impacto para a fratura do dente da engrenagem. A Figura 18 mostra as dimensões do 

corpo-de-prova usinado para avaliar a força de impacto pelo ensaio Brugger. A Figura 19 

mostra as dimensões do corpo-de-prova para avaliar a temperabilidade.  

As amostras para os ensaios de temperabilidade forma austenitizadas em 870°C por 

30 min e temperadas em óleo. Para avaliar os efeitos dos elementos de liga no aço SAE 

5120 modificado, procedeu-se a regressão linear no software Minitab de modo que 

podemos prever a dureza obtida no ensaio Jominy e a força de impacto obtida no ensaio 

Brugger, com base nos elementos químicos da fórmula obtida. 

 Figura 17 – (a) Amostra LC antes do forjamento; (b) Amostra LC após o forjamento a quente. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

(a) (b) 
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Figura 18 – Dimensões do corpo-de-prova para avaliação da resistência ao impacto Brugger. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 19 – Dimensões dos corpos-de-prova para avaliação da temperabilidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 4 mostra a composição química obtida para as 15 corridas analisadas pelo 

espectrômetro de emissão óptica. Esses dados são importantes para a simulação 

termodinâmica via software ThermoCalc e na avaliação da resistência ao impacto do aço 

SAE 5120 modificado pelo método de Brugger. 

Tabela 4 - Composição química das diversas corridas estudadas (% em peso). 

Corrida  

  

Mn  Cr Si P S Ni B  Al Mo  N  Nb  C  

  

1 0,16 1,23 1,25 0,23 0,01 0,008 0,2 0,0022 0,021 0,05 0,012 0,020 

2 0,17 1,21 1,19 0,24 0,013 0,009 0,21 0,0022 0,021 0,05 0,0124 0,022 

3 0,19 1,3 1,21 0,23 0,014 0,013 0,22 0,0019 0,026 0,07 0,0141 0,023 

4 0,18 1,26 1,25 0,23 0,015 0,017 0,24 0,0021 0,027 0,07 0,0131 0,023 

5 0,18 1,26 1,21 0,25 0,012 0,014 0,23 0,0021 0,031 0,07 0,0150 0,023 

6 0,17 1,26 1,3 0,22 0,014 0,013 0,21 0,0019 0,026 0,07 0,0170 0,023 

7 0,17 1,22 1,25 0,27 0,022 0,0070 0,21 0,0022 0,020 0,07 0,0143 0,022 

8 0,16 1,26 1,25 0,21 0,015 0,0070 0,22 0,0024 0,023 0,07 0,0115 0,024 

9 0,18 1,26 1,23 0,22 0,018 0,0160 0,22 0,0022 0,023 0,07 0,0137 0,021 

10 0,16 1,25 1,25 0,27 0,013 0,0010 0,22 0,0020 0,028 0,07 0,0131 0,021 

11 0,17 1,26 1,24 0,22 0,017 0,0070 0,22 0,0019 0,025 0,07 0,0150 0,024 

12 0,17 1,26 1,23 0,24 0,018 0,0080 0,20 0,0011 0,023 0,07 0,0136 0,020 

13 0,17 1,24 1,2 0,24 0,016 0,0070 0,23 0,0026 0,024 0,07 0,0149 0,023 

14 0,17 1,22 1,18 0,28 0,014 0,0090 0,23 0,0021 0,023 0,07 0,0156 0,024 

15 0,17 1,22 1,18 0,24 0,016 0,0030 0,24 0,0023 0,023 0,07 0,0167 0,023 

Valor médio 0,17 1,25 1,23 0,24 0,0151 0,0093 0,22 0,0021 0,0243 0,07 0,0141 0,0211

Desvio-
padrão 

0,0083 0,0237 0,0330 0,0205 0,0029 0,0045 0,0125 0,0003 0,0029 0,0070 0,0016 0,0054

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.1 Simulação termodinâmica das fases presentes  

Com o auxílio do software ThermoCalc, pode-se prever as fases termodinamicamente 

estáveis no aço 5120 mod. O input principal para a simulação é a composição química média do 

aço apresentado na Tabela 4. A Figura 20 (a) mostra a evolução da microestrutura que pode 

ocorrer em condições de resfriamento em equilíbrio termodinâmico. Considerando o valor do C 

médio das corridas (0,17%), existirá apenas líquido acima 1550° C (ponto 1). Conforme 
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diminuímos a temperatura, há a formação de ferrita delta mais líquido até 1490°C (Ponto 2). A 

partir deste ponto, ocorre a formação da austenita que coexistirá com o ferro líquido até cerca de 

1390°C (Ponto 3). A partir do ponto 3, ocorre a precipitação do BN e em torno de 1150°C ocorre 

a precipitação do Nb(C,N) (Ponto 4). Finalmente, por volta de 1090°C, ocorrerá a precipitação 

do AlN. A partir de 820°C, ocorre a transformação da austenita para a ferrita (ponto 5). 

A Figura 20 (b) mostra a fração em peso dos precipitados formados em função da 

temperatura. Portanto, por meio do uso do software ThermoCalc, observa-se que tanto o boro 

como o nióbio tendem, no equilíbrio termodinâmico, a formar precipitados bastante estáveis 

(temperatura de solubilização acima de 1150°C), sendo estes bastante eficazes para inibir o 

crescimento de grão austenítico. 

Figura 20 - Resultados da simulação computacional com o auxílio do software ThermoCalc. A 
composição simulada resulta da faixa de composição química mostrada na Tabela 3. 

�

 #� �  �#�

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.1.1 Temperatura de precipitação do microligantes 

Utilizando o software ThermoCalc, foi realizada a simulação termodinâmica para 

avaliar a temperatura de precipitação. Para realizar a simulação, foi utilizado a composição 

química média (CQM) dos principais elementos (C, Si, Mn e Cr), ou seja, a composição 

química do aço-base e variou-se a quantidade de microligantes (V, Nb, B e Al) e o teor de 

nitrogênio. A variação da quantidade de microligantes deu-se de acordo com os valores 

máximos e mínimos obtidos nas 15 corridas testes e o nitrogênio em 110, 140 e 170 ppm. 
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A CQ média do aço-base (composição química média) e os valores dos microligantes estão 

de acordo com a Tabela 5.  

Tabela 5- Composição química média do aço-base (C, Si, Mn e Cr) e valores mínimo e máximo 
dos microligantes (Nb, B e Al) - % em peso.  

Simulação C Si Mn Cr V Nb B Al N  

1 0,17 0,24 1,25 1,23 0,034 0,024 0,0026 0,031 0,011

2 0,17 0,24 1,25 1,23 0,034 0,024 0,0026 0,031 0,014

3 0,17 0,24 1,25 1,23 0,034 0,024 0,0026 0,031 0,017

4 0,17 0,24 1,25 1,23 0,02 0,02 0,0011 0,02 0,011

5 0,17 0,24 1,25 1,23 0,02 0,02 0,0011 0,02 0,014

6 0,17 0,24 1,25 1,23 0,02 0,02 0,0011 0,02 0,017

Fonte: Elaborado pelo autor. 

�

� A Tabela 6 mostra as temperaturas de previstas na simulação termodinâmica, 

podemos observar que o aumento do teor de nitrogênio aumenta significativamente as 

temperaturas de precipitação do carbonitreto de vanádio [V(C,N)] e do nitreto de alumínio 

(AlN), tanto para as simulações com maior e menor quantidade de microligantes. Uma 

comparação gráfica destes resultados é mostrada na Figura 21.  

Podemos verificar que para o V(C,N) houve um aumento da temperatura de 

precipitação de mais de 100°C e para o AlN um aumento de em torno de 50°C. Isso 

significa, que quanto maior a quantidade de nitrogênio, maior é a quantidade de nitrogênio 

disponível para a formação dos precipitados, pois AlN e V(C,N) são os últimos 

precipitados a ser formarem. Isso pode ser observado nas Figuras 22 e 23, em que mostra 

graficamente as temperaturas de precipitação variando a quantidade de nitrogênio e 

variando a quantidade de microligantes.  

�
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Tabela 6 - Simulação da temperatura de precipitação. 

Simulação 
Quantidade de microligantes e N (%) Temperatura de precipitação (°C)

V Nb B Al  N V(C,N) Nb(C,N) BN AlN 

1 0,034 0,024 0,0026 0,031 0,011 700 1152 1350 1085 

2 0,034 0,024 0,0026 0,031 0,014 774 1155 1364 1107 

3 0,034 0,024 0,0026 0,031 0,017 800 1169 1377 1136 

4 0,020 0,020 0,001 0,020 0,011 766 1140 1286 1071 

5 0,020 0,020 0,001 0,020 0,014 844 1144 1309 1090 

6 0,020 0,020 0,001 0,020 0,017 906 1155 1328 1112 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

�

Figura 21 - Temperatura de precipitação variando a quantidade de nitrogênio e de microligantes. 

�

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O aumento da quantidade de microligantes e da quantidade de nitrogênio afetou 

significativamente a temperatura de precipitação de nitreto de boro (BN). Podemos 

verificar que esse fato na Figura 23. Esse fenômeno ocorre, pois BN é o primeiro 

precipitado que se forma durante o processo de solidificação. 

 Já a temperatura de precipitação do carbonitreto de nióbio [Nb(N,C)], pouco é 

afetada pelo aumento do teor de nitrogênio, evidenciando que as quantidades de nitrogênio 

simuladas estão suficientes para formação do precipitado sem que ocorresse um aumento 

da temperatura. Observamos também que o aumento da quantidade de microligantes 

também não afetou temperatura de precipitação, pois provavelmente a variação da 

quantidade de nióbio simulada não foi o suficiente para modificar muito a temperatura. 
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Figura 22 - Simulação da temperatura de precipitação por elemento microligante para simulação 

com menor quantidade de microligantes. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 23 - Simulação da temperatura de precipitação por elemento microligante para simulação 
com maior quantidade de microligantes. 
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5.1.2 Fração volumétrica de precipitados formadas em 960°C 

A temperatura típica de cementação dos aços para engrenagens na indústria é por 

volta de 960°C para que não ocorra o crescimento anormal de grão. O crescimento de grão 

para estes aços diminui a resistência à fadiga, podendo levar a quebra em campo dos dentes 

das engrenagens e dos eixos. A Tabela 7 mostra a simulação da fração volumétrica dos 

precipitados formados a uma temperatura de 960°C que foi a mesma temperatura utilizada 

para cementação dos corpos-de-prova utilizados no ensaio de impacto. 

Tabela 7 – Simulação da fração volumétrica dos precipitados formados variando-se a quantidade de 
microligantes e de nitrogênio. 

Simulação 
Quantidade de microligantes e N (%) Fração volumétrica dos precipitados

V Nb B Al  N V(C,N) Nb(C,N) BN AlN 

1 0,034 0,024 0,0026 0,031 0,011 - 0,0243 0,0199 0,0357

2 0,034 0,024 0,0026 0,031 0,014 - 0,0243 0,0200 0,0516

3 0,034 0,024 0,0026 0,031 0,017 - 0,0246 0,0200 0,0664

4 0,020 0,020 0,001 0,020 0,011 - 0,0197 0,0084 0,0348

5 0,020 0,020 0,001 0,020 0,014 - 0,0201 0,0085 0,0451

6 0,020 0,020 0,001 0,020 0,017 - 0,0207 0,0085 0,0522

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como se observa na Tabela 7, o carbonitreto de vanádio [V(C,N)] não é efetivo pra 

impedir o crescimento de grão na temperatura de 960°C, pois fica totalmente dissolvido na 

matriz. 

 A Figura 24 mostra graficamente os resultados da simulação apresentada na Tabela 

7. Como podemos observar, o aumento da quantidade de nitrogênio aumenta o volume de 

precipitados formados de AlN, pois a sua temperatura de formação é mais baixa do que os 

precipitados de Nb(C,N) e do BN, conforme verificado nas simulações anteriores.   

 Aumentando a quantidade de nitrogênio, pouco afeta a fração volumétrica dos 

precipitados de Nb(C,N) e do BN.  Isso ocorre, pois, o nitrogênio está em excesso para as 

quantidades de B e Nb simuladas. Pode-se verificar que ocorre um aumento da fração 

volumétrica de todos os precipitados com o aumento da quantidade de elementos 

microligantes e de nitrogênio na composição deste aço.  
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Figura 24 – Simulação da fração volumétrica dos precipitados formados variando-se a quantidade 
de microligantes e de nitrogênio. 

�

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.2 Caracterização microestrutural 

Para caracterização microestrutural, foram retiradas 40 amostras LAM da barra 

laminada redonda no diâmetro de 57,15 mm resfriada ao ar. A Tabela 8 mostra o resultado 

da composição química obtida para essas amostras. A Figura 25 mostra micrografia do aço 

SAE 5120 bruto de laminação após o resfriamento ao ar. Na Figura 25a, observa-se a 

formação de microestruturas preferenciais no sentido de laminação em determinadas 

regiões devido microssegregação de alguns elementos durante o lingotamento contínuo, 

essas regiões são conhecidas como “bandeamento”. Nas regiões não segregadas observa-se 

predominantemente uma microestrutura bainítica e ferritica. A largura típica destas regiões 

bandeadas é da ordem de 100-200 µm. Tanto a microssegregação como a 

macrossegregação tem influência nas transformações de fases e na deformação plástica. 

Desta forma, microestruturas bandeadas fazem com ocorra transformações de fases de 

forma anisotrópica e, consequentemente, as propriedades mecânicas serão heterogêneas 

(HUNKEL, 2012). 

Assim, verifica-se que estruturas bandeadas em matérias-primas são bastante 

indesejáveis, pois podem produzir distorções nos produtos finais quando processados 

termomecanicamente devido ao comportamento anisotrópico durante a deformação e/ou 

devido às tensões residuais provocadas pela transformação de fase heterogênea entre a 

região segregada e a região não segregada. 

Com o objetivo de se identificar os elementos químicos segregados durante a 

solidificação foi realizada a análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) das 
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regiões apresentadas na Figura 25. Observa-se na Figura 26a a presença das regiões 

bandeadas apresentadas anteriormente. As Figuras 26b e 26c mostram a micrografia obtida 

por elétrons retroespalhados, em que podemos verificar o alinhamento de uma região mais 

escura em relação aos demais. A caracterização composicional qualitativa, por EDS, 

mostrou que a região descrita anteriormente corresponde ao sulfeto de manganês (MnS) 

formado durante o processo de solidificação, segregando para as regiões bandeadas. A 

Figura 27 (a) mostra caracterização composicional qualitativa por EDS das regiões 

segregadas, composta por mapeamento composicional em linha. Pode-se notar, com base 

nos resultados obtidos pelo EDS, que os elementos segregados para as regiões bandeadas 

são principalmente o cromo e o manganês.  

Trincas superficiais em tarugos são indesejáveis, visto que estes defeitos não são 

corrigidos após laminação. Desta forma, são adotadas as maiores velocidades possíveis no 

lingotamento contínuo para que o tarugo em processo de solidificação chegue com uma 

temperatura mais alta durante o desempenamento evitando a formação de trincas 

superficiais, pois o material apresenta maior ductilidade em temperaturas elevadas.  

Em contrapartida, uma alta velocidade de lingotamento favorece a microssegregação 

de alguns elementos de liga, tais como cromo e manganês (HUNKEL, 2012). Como a 

solubilidade destes elementos de liga no ferro diminui com a temperatura, temperaturas 

mais altas no endireitamento e posterior resfriamento ao ar dos tarugos levam a uma 

condição de resfriamento mais próximo da condição de equilíbrio termodinâmico. A 

microssegregação não desaparece durante a laminação visto que não há tempo hábil 

suficiente para que ocorra a difusão destes elementos substitucionais segregados na matriz, 

formando as estruturas bandeadas mostradas anteriormente na Figura 25.   

Tabela 8 – Composição química (% em peso) obtida para a barra laminada redonda com diâmetro 
de 57,15 mm resfriada ao ar. 

Elemento C Si Cr Cu B Mn Al Mo N Nb V 
Teor (%) 0,16 0,23 1,25 0,10 0,0022 1,23 0,021 0,05 0,0120 0,022 0,02

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 25 – Micrografia da microestrutura bruta de laminação resfriada ao ar. Microestrutura 

predominantemente ferrítica e bainítica. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 50 x, (b) 200 x e (c) 500 x. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 26 - (a) – Micrografia da região segregada como aumento de 100x e 400x (b) Análise da 

composição química qualitativa do composto via EDS. A imagem foi produzida por elétrons 

retroespalhados. Ampliação: 1000X (c) Análise da composição química qualitativa do composto 

via EDS. A imagem foi produzida por elétrons retroespalhados. Ampliação: 1000X. 

(a) 

(b) 

(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 27 - (a) – Micrografia da região segregada com a imagem foi produzida por elétrons 

retroespalhados. Ampliação: 1000X (b) Análise composicional qualitativa de Mn em linha em um 

segmento de reta que parte da matriz e passa pela região segregada. (c) Análise composicional qualitativa 

de Cr em linha em um segmento de reta que parte da matriz e passa pela região segregada. 

(a)

Mn Kα1 

(b) 

              

Cr Kα1 

(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.3 Análise das transformações de fase por dilatometria e construção da curva CCT 

Foram realizados 40 ensaios em diferentes taxas de resfriamento, variando entre 

0,10oC/s a 40°C/s. Destaca-se o conjunto de 14 resultados que serão apresentados a seguir 

e que foram essenciais para a construção da curva CCT. As taxas de resfriamento contínuo 

críticas para obtenção da curva CCT são mostradas na Tabela 9.   

Por meio da micrografia apresentada na Figura 28, verificamos que com uma taxa de 

resfriamento de 0,10 °C/s (LAM1) houve a formação de apenas de ferrita e perlita. Com o 

aumento da taxa de resfriamento para 0,25°C/s, observamos o início da formação da 

bainita (bainita de transição). A Figura 29 mostra a micrografia da amostra LAM 2 em que 

podemos observar apenas a formação de ferrita, perlita e bainita de transição.  

Tabela 9– Taxas de resfriamento contínuo críticas para obtenção da curva CCT do aço SAE 5120 
modificado ao Nb e ao B. 

Amostra Taxa de resfriamento (ºC/s)

LAM 1 0,10 

LAM 2 0,25 

LAM 3 0,50 

LAM 4 0,75 

LAM 5 1 

LAM 6 2 

LAM 7 3 

LAM 8 5 

LAM 9 8 

LAM 10 10 

LAM 11 14 

LAM 12 18 

LAM 13 25 

LAM 14 35 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As Figuras 30 e 31 mostram a micrografia obtida para a amostra LAM 3 e LAM 4, 

cuja taxa de resfriamento realizada foi de 0,50 °C/S e 0,75°C/s, respectivamente. Assim, 

conclui-se que nessas taxas de resfriamento ocorre o início da formação da martensita. 
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Através da amostra LAM 5 (taxa de resfriamento de 1°C/s), pode-se observar melhor a 

formação da martensita, conforme vemos na Figura 32. Com o sucessivo aumento da taxa 

de resfriamento, temos um aumento da quantidade de martensita e bainita e uma 

diminuição da quantidade ferrita e perlita. Isso pode ser comprovado nas Figuras 33-37, 

que foram obtidas para as amostras com uma taxa de resfriamento de 2°C/s (LAM 6), 

3°C/s (LAM 7), 5°C/s (LAM 8), 8°C/s (LAM 9) e 10°C/s (LAM 10). 

As Figuras 38 e 39 mostra a micrografia da amostra LAM 11 (taxa de resfriamento 

de 14°C/s) e LAM 12 (taxa de resfriamento de 18°C/s), respectivamente, em que temos 

apenas martensita e bainita. A Figura 40 mostra a metalografia da amostra LAM 13 (taxa 

de resfriamento de 25°C/s) em que temos quase que praticamente martensita, com algumas 

ilhas não transformadas de bainita. Com base na metalografia obtidas, concluímos que 

coexistirão apenas bainita e martensita com taxas de resfriamento entre 10ºC/s e 25ºC/s. 

Para taxas de resfriamento acima de 25°C/s, forma-se apenas martensita (Figura 41), como 

se observa nas amostras LAM 14 (taxa de resfriamento de 35°C/s). A Figura 42 mostra de 

forma didática a evolução da microestrutura deste aço em função da taxa de resfriamento. 
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Figura 28 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 0,10°C/s. A microestrutura é 

formada por ferrita e perlita. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 200x (b) 500x. 

(a) 

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor.�
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Figura 29 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 0,25°C/s. A microestrutura é 

formada por ferrita, perlita e início de formação da bainita. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 200x (b) 

500x. 

(a) 

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 30 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 0,50 °C/s. A microestrutura é 

formada por ferrita, perlita e bainita. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 200x (b) 500x. 

(a) 

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 31 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 0,75 °C/s. A microestrutura é 

formada por ferrita, perlita, bainita e início da formação de martensita.. Ataque: Nital. Ampliação: 

(a) 200x (b) 500x. 

(a) 

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 32 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 1 °C/s. A microestrutura é 

formada por ferrita, perlita, bainita e martensita. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 200x (b) 500x. 

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 33 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 2 °C/s. A microestrutura é 

formada por ferrita, perlita, bainita e martensita. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 200x (b) 500x. 

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor. 



� +��

�

Figura 34 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 3 °C/s. A microestrutura é 

formada por ferrita, perlita, bainita e martensita. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 200x (b) 500x. 

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor.. 
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Figura 35 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 5 °C/s. A microestrutura é 

formada por ferrita, perlita, bainita e martensita. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 200x (b) 500x. 

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 36 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 8 °C/s. A microestrutura é 

formada por ferrita, perlita, bainita e martensita. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 200x (b) 500x. 

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 37 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 10 °C/s. A microestrutura é 

formada por ferrita, perlita, bainita e martensita. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 200x (b) 500x. 

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 38 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 14 °C/s. A microestrutura é 

formada por bainita e martensita. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 200x (b) 500x. 

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 39 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 18 °C/s. A microestrutura é 

formada por bainita e martensita. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 200x (b) 500x. 

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 40 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 25 °C/s. A microestrutura é 

formada por martensita. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 200x (b) 500x. 

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 41 – Micrografia da microestrutura resfriada a uma taxa de 35 °C/s. A microestrutura é 

formada por martensita. Ataque: Nital. Ampliação: (a) 200x (b) 500x. 

(a)

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 42 – Curvas dilatométricas em função da taxa de resfriamento e microestruturas resultantes. 

Taxa de resfriamento: 0,10°C/s - Microestrutura: Perlita + Ferrita

Taxa de resfriamento: 0,25°C/s - Microestrutura: Perlita + Ferrita + Bainita�

Taxa de resfriamento: 0,5°C/s - )����	
��$�$�<��	�����@�8	�����@�?�����@�)��	�
��
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Taxa de resfriamento: 0,75°C/s - Microestrutura: Perlita + Ferrita + Bainita + Martensita

Taxa de resfriamento: 1°C/s - Microestrutura: Perlita + Ferrita + Bainita + Martensita�

Taxa de resfriamento: 2°C/s - Microestrutura: Perlita + Ferrita + Bainita + Martensita�
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Taxa de resfriamento: 3°C/s - Microestrutura: Perlita + Ferrita + Bainita + Martensita

Curva de resfriamento: 5°C/s - Microestrutura: Ferrita + Bainita + Martensita�

Taxa de resfriamento: 8°C/s - Microestrutura: Ferrita + Bainita + Martensita�
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Taxa de resfriamento: 10°C/s - Microestrutura: Ferrita + Bainita + Martensita

Taxa de resfriamento: 14°C/s - Microestrutura: Bainita + Martensita�

Taxa de resfriamento: 18°C/s - Microestrutura: Bainita + Martensita.�
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Taxa de resfriamento: 25°C/s - Microestrutura: Martensita�

Taxa de resfriamento: 35°C/s - Microestrutura: Martensita

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com base nos gráficos de aquecimento das curvas de dilatometria obtidas, aplicando-se a 

sobreposição das curvas, encontra-se dL/Lo = f (�) e d (dL/Lo)/d � = f' (�). As temperaturas de 

início (Ac1) e fim (Ac3) de transformação da austenita para ferrita durante o aquecimento foram 

determinadas para cada ensaio realizado, sendo encontrando os seguintes valores médios: Ac1 = 

736°C e Ac3= 839°C. Analisando-as de modo análogo para as curvas de resfriamento, pode-se 

determinar a temperatura de início de transformação martensitica (Ms). Nos gráficos com taxa de 

resfriamento entre 18°C/s e 40°C/s pode-se determinar Ms ≈ 440°C.  

Por meio da análise metalográfica feita das nas fotos anteriores, foi possível confirmar 

quais eram os microconstituintes e a temperatura de transformação durante o resfriamento 
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contínuo e assim, projetarmos no gráfico. Além da análise metalográfica foi realizado o gráfico 

de microdureza para as diferentes taxas de resfriamento.  Com base nos dados obtidos, traçamos 

a curva CCT, conforme podemos observar na Figura 43, com as fases formadas e dureza para 

cada uma das taxas de resfriamento. A Figura 44 mostra o perfil de dureza HRc em função da 

taxa de resfriamento, mostrando claramente o endurecimento devido às fases formadas em 

diferentes taxas de resfriamento. 

Figura 43 - Curva CCT obtida para o aço SAE 5120 modificado. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 44 - Gráfico da variação da dureza média em HB em função da taxa de resfriamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.4 Força de impacto 

A Tabela 4 apresentou os resultados de composição química das 15 corridas 

diferentes e a Tabela 10 mostra os seis resultados individuais da força de impacto obtidos, 

a força de impacto média e desvio-padrão para as 15 corridas. 

�

Tabela 10 - Resultados da força de impacto (em kN) nas 15 corridas investigadas 
Corrida Força de impacto    Força de impacto média   Desvio- padrão

1 59,0 56,2 50,2 56,7 59,8 58,6 56,7 3,5 
2 55,7 49,9 49,2 54,6 57,5 55,6 53,8 3,4 
3 61,1 61,1 51,6 52,6 53,9 52,1 55,4 4,5 
4 57,1 58,1 54,2 52,8 51,1 51,5 54,1 2,9 
5 59,2 57,2 65,1 63,9 58,6 53,5 59,6 4,3 
6 52,3 50,6 49,8 47,9 48,8 54,0 50,6 2,3 
7 49,5 49,3 50,1 52,1 49,7 49,1 50,0 1,1 
8 54,9 55,0 54,8 55,9 56,7 56,6 55,7 0,9 
9 51,8 50,9 50,8 49,3 51,0 50,5 50,7 0,8 

10 54,6 54,3 52,2 54,5 54,1 52,2 53,6 1,1 
11 49,8 49,5 49,6 50,0 50,9 49,0 49,8 0,6 
12 49,0 49,9 49,1 50,8 49,1 50,0 49,7 0,7 
13 50,9 51,6 52,4 49,8 49,5 49,9 50,7 1,1 
14 54,0 51,2 53,5 53,5 53,3 54,5 53,3 1,1 

15 50,2 53,0 50,8 49,4 51,7 50,4 50,9 1,3 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A Figura 45 mostra o resultado da força de impacto médio por corrida e os seus 

respectivos desvio-padrão. Pode-se observar que houve um aumento nos valores do desvio-

padrão nas 5 primeiras corridas.  Na Figura 46, observamos a fatura de impacto obtida do 

corpo-de-prova. A Figura 47 mostra a micrografia da região da fatura. A amostra foi polida 

e atacada com Nital a 2%, o que permitiu determinar a espessura da camada cementada das 

amostras (0,42 mm).  

Figura 45 – Resultados experimentais da força de impacto médio por corrida.  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

�

Figura 46 – Aspecto da superfície de fratura do corpo-de-prova após o ensaio impacto. 

�

Fonte: Elaborado pelo autor. 

�
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Figura 47 – Macrografia de um corpo ensaiado em impacto onde se nota a espessura da camada 
cementada. Aumento: 50x. 

�

Fonte: Elaborado pelo autor. 

�

5.4.1 Regressão linear para cálculo da força de impacto média 

Uma das vantagens desta metodologia é a de prever valores adequados da força 

média de impacto em função da composição química dentro da variação adotada no 

modelo de regressão linear. A regressão dos melhores subconjuntos é um procedimento 

automático que identifica os modelos de regressão com melhor ajuste com os preditores 

especificados. A abordagem geral consiste em selecionar o menor subconjunto que atenda 

a certos critérios estatísticos. O motivo para se usar um subconjunto de variáveis no lugar 

de um conjunto completo é porque o modelo do subconjunto pode estimar os coeficientes 

da regressão e predizer respostas futuras com menor variância do que o modelo completo 

usando todos os preditores (Fundamentos de regressão de melhores subconjuntos, 2016).

 Com base nos resultados observados na Figura 48, observa-se que o melhor 

subconjunto para a regressão linear é o que contém os elementos C, Cr, Si, P, S, Al, Mo, N 

e Nb. Trata-se do modelo com o maior coeficiente de correlação R2 ajustado (88,8%). Isso 

equivale a escolher o modelo com a menor média quadrada do erro (MSE) e um menor Cp

de Mallows, indicando que o modelo é relativamente preciso (possui baixa variância) ao 

estimar os coeficientes verdadeiros da regressão e predizer respostas futuras. 
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Figura 48 - Regressão linear para os resultados de impacto utilizando os melhores subconjuntos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A redução de modelo é uma técnica que permite simplificar um modelo de 

regressão eliminando termos insignificantes. Reduzir o número de termos pode tornar o 

modelo mais fácil de trabalhar. Quando deixados no modelo, os termos insignificantes 

podem reduzir a precisão do preditores. Para muitos modelos é possível determinar 

quantos termos são estatisticamente significativos examinando o valor-p de cada 

coeficiente (Redução de modelo, 2016). A Figura 49 mostra o modelo de regressão do 

subconjunto apresentado na Figura 48. Eliminando os termos com valores com 

insignificantes, ou seja, com p-valor maior do que 0,05, devemos retirar elementos C, S e 

Al do modelo de regressão.  
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Figura 49 - Modelo de regressão linear dos subconjuntos C, Cr, Si, P Al, Mo, N e Nb. 

�

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 A Figura 50 mostra o modelo de regressão sem os termos insignificantes. O modelo 

tem uma boa correlação com os valores obtidos (R2 = 0,8278) e conforme a equação obtida 

na Figura 50, pode-se estimar a força de impacto média com base nos elementos Cr, Si, P, 

Mo, N e Nb. A Figura 51 mostra a correlação da força de impacto média real (pontos 

azuis) e a equação apresentada na Figura 50 (linha vermelha). O gráfico de linha ajustada 

traça a relação entre um preditor e uma resposta. Desta forma, exibem-se a variável de 

resposta no eixo y e a variável preditora no eixo x, além de escolher o modelo de regressão 

linear que melhor descreve a relação entre elas. Verifica-se uma boa aproximação do 

modelo linear com resultados experimentais (R2 = 0,894). 

Figura 50 - Modelo de regressão linear sem os termos insignificantes e equação do modelo de 
regressão linear. 

�

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 51 -  Gráfico de linha ajustada para traçar a relação entre a equação do modelo linear e os 
valores reais obtidos. 

�

Fonte: Elaborado pelo autor. 

�

5.5 Temperabilidade avaliada pelo ensaio Jominy 

Os resultados do ensaio de temperabilidade Jominy são mostrados na Figura 52 e na 

Tabela 11. No gráfico estão representados pelas linhas verde e azul o limite inferior e superior, 

respectivamente, de dureza em HRc para o aço SAE 5120 segundo a norma J1268 (SAE -J1268: 

Hardenability Bands for Carbon and Alloy H Steels, 2010). Nota-se que a adições dos elementos 

de liga foram eficazes para o aumento da temperabilidade a partir do ponto J5 deslocando a 

curva para cima. Além disso, há uma maior uniformidade da dureza a partir do ponto J25 até o 

ponto J50 (variação de 4HRc). A variação de dureza do ponto J1,5 ao J50 para o SAE 5120 

modificado foi de 17HRc enquanto para o SAE 5120 convencional foi de 26HRc. Conclui-se que 

as adições dos elementos de liga foram eficazes para o aumento da temperabilidade em relação 

ao aço SAE 5120 convencional, resultando em uma menor variação de dureza do ponto J1,5 ao 

ponto J50, garantindo menor distorção durante a têmpera de peças com diâmetros maiores. Pode-

se observar esse comportamento na curva da primeira derivada da dureza versus distância do 

topo deformado apresentado na Figura 53. Os valores da primeira derivada da dureza média são 
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menores do que os valores da primeira derivada da dureza esperada para o SAE 5120 

convencional. 

Figura 52 – Resultados do Ensaio Jominy para o aço SAE 5120 modificado (símbolos abertos) e uma 

comparação com os valores estipulados para o aço SAE 5120H1.  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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1 A denominação SAE 5120H refere-se à norma SAE J1268 e indica que o aço exibe alguma temperabilidade 
(hardenability). 
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Figura 53 – Resultado da primeira derivada da dureza versus distância do topo resfriado para o aço 

SAE 5120 modificado ao nióbio e ao boro (símbolos abertos) e uma comparação com os valores do 

aço SAE 5120H. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 11 – Valores de dureza em HRc do ensaio Jominy e respectivos desvios-padrão. 
Denominação do ponto Distância do topo resfriado 

(mm) 

Dureza média

(HRc) 

Desvio-padrão

J1,5 1,5 43,7 0,93 

J3,0 3 43,75 0,90 

J5,0 5 42,9 0,84 

J7,0 7 39,6 0,60 

J9,0 9 37,4 1,20 

J10,0 10 36,7 1,76 

J11,0 11 35,4 0,83 

J13,0 13 33,7 1,20 

J15,0 15 32,35 1,80 

J20,0 20 30,85 0,67 

J25,0 25 29,4 1,32 

J30,0 30 28,2 0,90 

J35,0 35 28,1 1,30 

J40,0 40 27,4 1,20 

J45,0 45 27,1 0,92 

J50,0 50 26,8 1,97 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.5.1 Cálculo dos valores do Jominy téorico por regressão linear 

Para avaliar a influência dos elementos de liga, foram escolhidos os pontos J5, J10, 

J25 e J50 representando o início, meio e final da curva Jominy, para fins de simplificação. 

A Tabela 12 mostra os resultados da dureza obtidos em HRc destes pontos para as 15 

corridas analisadas. Para avaliar a influência dos elementos de liga foi utilizado método de 

regressão linear no software Minitab. 

Tabela 12 – Valores medidos em HRC para os pontos J5, J10, J25 e J50.

Corrida  J5 J10 J25 J50

1 43,3 35,4 27,8 24,6

2 42,8 34,8 27,4 23,9

3 43,0 39,0 30,5 30,0

4 41,3 36,5 27,6 24,8

5 43,0 40,0 31,0 28,7

6 44,0 39,0 30,9 29,0

7 43,9 37,7 31,0 28,5

8 42,1 35,1 29,0 26,4

9 44,0 37,6 30,7 27,8

10 42,9 37,2 29,7 28,9

11 42,4 35,2 28,8 25,1

12 42,6 35,9 29,0 25,3

13 44,0 37,5 30,7 28,2

14 43,0 35,1 28,1 25,4

15 41,7 34,3 28,8 25,8

Valor Médio 42,9 36,7 29,4 26,8

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.5.1.1 Análise dos pontos J5, J10, J25 e J50 

O método utilizado para avaliar a influência dos elementos de liga por regressão foi 

o mesmo apresentado para avaliar o resultado de impacto. Na Figura 54, estão destacados 

os melhores subconjuntos para a regressão linear para os pontos J5, J10, J25 e J50.  
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Figura 54 - Regressão linear para os pontos J5, J10, J25 e J50 utilizando os melhores subconjuntos.

�

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 55 mostra o modelo de regressão do subconjunto apresentado na Figura 

54. Para obter-se uma curva com melhor representatividade, deve-se eliminar os valores 

dos termos não-significativos. Nesta figura estão destacados os termos que devem ser 

eliminados, ou seja, com o maior p-valor. 

�
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Figura 55 - Modelo de regressão linear dos subconjuntos apresentados para o J5, J10, J25 e J50. 
Em destaque os termos não-siginicativos. 
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�

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A Figura 56 mostra o modelo de regressão sem os termos não-significativos. Para o 

J5 foi mantido neste modelo foi mantido o Nb no modelo de regressão linear mesmo com o 

p-valor maior do que 0,05, pois foi o maior valor do R2 ajustado obtido após realizar várias 

vezes o modelo de regressão linear (R2 = 0,811). A equação 1 mostra a correlação da 

dureza do ponto J5 (HRc) os elementos Si, P, S, Ni, B, Mn, N e Nb: 

J5 = 19,67 +34,19*Si +149,5*P +71,6*S –101,3*Ni +2925*B +18,04*Mn+278,9*N +90,7*Nb ( 1) 
�

O modelo do ponto J10 tem uma boa correlação com os valores obtidos (R2 = 

0,903) e conforme a equação obtida na Figura 56, pode-se prever a dureza em HRc no 

ponto J10 com base nos elementos C, Ni, B, Mn, Al e Mo (equação 2): 

J10 =55,4+161,9*C-186,7*Ni+3864*B-30,7*Mn+585,8*Al+158,8*Mo                                       (2) 

O modelo do ponto J25 apresentou um R2 = 0,839, podendo prever a dureza em 

HRc no ponto J25 com base nos elementos C, Ni, B, Mn, Al e Mo (equação 3). Por fim, o 

modelo do ponto J50 obteve-se um R2 = 0,851, e através dos elementos C, P, S, Cr, Ni, B, 

Mn e Mo, pode-se prever a dureza em HRc no ponto J50 (equação 4). 

J25 = 49,5+ 96,9*C-155*Ni+3617*B-25,1*Mn+284*Al+212,6*Mo                                          (3)
J50 = 2,3+ 340,6*C-561*P-321,8*S+ 24,9*Cr- 198,7*Ni+4951*B-37,8*Mn+441*Mo                 (4) 

Figura 57 mostra a correlação da dureza real obtida (pontos azuis) e a equação 

apresentada na Figura 56 (linha vermelha).  Conforme se observa, há uma boa correlação 

dos valores experimentais com equação para todos os pontos (R2 ajustado > 0,904). 

�
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Figura 56 - Modelo de regressão linear dos subconjuntos sem os termos não-significativos para os 
pontos J5,J10,J25 e J50. 

J5 

J10

J25

J50

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 57 -  Gráfico de linha ajustada para traçar a relação entre a equação do modelo linear e os 
valores reais obtidos para o ponto J5. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6 CONCLUSÕES 

�

• Por meio de simulações termodinâmicas (Thermo-Calc), foi possível identificar 

quais são os precipitados e suas respectivas frações volumétricas que se formam no 

aço SAE 5120H, admitindo-se equilíbrios térmico e termodinâmico. Além disso, 

foi possível mapear as temperaturas de precipitação e a fração volumétrica esperada 

destes precipitados.

• Verificou-se que o V(C,N) não foi efetivo para inibir o crescimento de grão 

austenítico (Zener-Smith pinning) na temperatura comumente utilizada para 

cementação do aço SAE 5120 modificado (960°C).

• O BN e Nb(C,N), por outro lado, mostraram-se bastantes efetivos para evitar o 

crescimento de grão austenítico, diminuindo a probabilidade de ocorrência de 

quebras por fadiga em decorrência do crescimento anormal de grão.

• Com o auxílio das curvas CCT, foi possível constatar a forte influência da adição 

dos elementos de liga na formação de bainita no aço SAE 5120 modificado.

• Utilizando-se a curva CCT, é possível prever a microestrutura do aço para um 

determinado tratamento térmico com base na taxa de resfriamento.

• Resultados das análises de EDS mostram que ocorreu microssegregação de Mn e de 

Cr neste aço modificado.

• Por meio do ensaio Jominy, verificou-se que as adições de elementos de liga em 

quantidades maiores do que as utilizadas no aço SAE 5120 convencional foram 

bastante eficazes para aumentar a temperabilidade deste aço.

• Com o uso de regressão linear, foi possível obter uma equação empírica com base 

na composição química para prever os resultados de força de impacto médio e da 

dureza obtida no ensaio Jominy para os pontos J5, J10, J25 e J50. Desta forma, foi 

possível avaliar a influência dos elementos de liga nos resultados de 

temperabilidade e da força de impacto médio. 

�
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