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RESUMO 

 

 

Diversos componentes mecânicos como engrenagens, rolamentos, cilindros de 

laminação, trilhos e rodas de trem sofrem uma determinada solicitação conhecida 

por fadiga de contato, que consiste em uma solicitação causada pela tensão gerada 

entre o contato de dois corpos sob a ação de uma carga cíclica. Este trabalho teve 

como objetivo avaliar a resistência a esta solicitação para um aço ferramenta com 

microestruturas martensíticas e bainíticas. Para isto, foi utilizado um equipamento na 

configuração esfera contra plano, onde as esferas foram confeccionadas em material 

comercial ABNT 52100 e os discos em aço ferramenta tratados termicamente para 

obtenção de microestruturas martensíticas e bainíticas. Os ensaios foram realizados 

com a aplicação de uma pressão máxima de contato de 4,8 GPa até que ocorresse 

a falha por microlascamento da superfície do disco. Os resultados de vida em fadiga 

destes materiais foram apresentados por uma distribuição de Weibull que 

demonstraram uma maior resistência do material bainítico. Os resultados 

apresentados para ambas as microestruturas demonstraram que as falhas se 

iniciaram predominantemente na sub-superfície, atendendo as premissas iniciais do 

trabalho que buscava uma baixa ocorrência de falhas superficiais prematuras 

ocasionadas por possíveis inclusões, defeitos ou poros superficiais que agiriam 

como um concentrador de tensões, levando a uma falha antes que efetivamente as 

características físicas e metalúrgicas das microestruturas sejam testadas. 

 

Palavras-chave: Fadiga de contato, bainita, martensita, rolamento, aço ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Several mechanical components such as gears, bearings, rolling mill rolls, rails and 

train wheels suffer a particular request known to contact fatigue, which consists of a 

request caused by the tension generated between the contact of two bodies 

subjected to a cyclic loading. This study aimed to evaluate the resistance to this 

request for tool steel with bainitic and martensitic microstructures. For this, was used 

a machine in the configuration ball against flat washer, where balls were made of 

commercial material ABNT 52100 and flat washer in tool steel heat-treated to obtain 

martensitic and bainitic microstructures. The tests were performed by applying a 

maximum contact pressure of 4.8 GPa until the failure by micro-spalling on the disk 

surface or subsurface. The results of the fatigue life of those materials were 

presented by a Weibull distribution that showed a better resistance to the bainitic 

material to this request. The results presented for both microstructures showed that 

the failures were initiated predominantly sub-surface, given the initial goals of the 

work, as evidenced by the low occurrence of premature superficial failures possibly 

caused by inclusions, pores or surface defects that would act as a stress 

concentrator leading to a premature failure before the physical and metallurgical 

microstructures characteristics were really tested. 

 

Keywords: Contact fatigue, bainite, martensite, bearing, tool steel. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existe uma busca constante no aperfeiçoamento dos componentes mecânicos 

visando aumentar sua vida em trabalho, reduzir custos e aumentar sua eficiência.  

Como na teoria da evolução, que pode ser facilmente observada pelas adaptações 

dos animais, plantas e do próprio ser humano ao meio ambiente e às necessidades 

de sobrevivência (Figura 1.1), os componentes e equipamentos mecânicos também 

apresentam uma evidente evolução ao longo dos seus anos de existência que 

muitas vezes só é interrompido pelo surgimento de um novo conceito ou tecnologia.  

 

Figura 1.1 – Evolução do ser humano 
 

 

 

Figura 1.2 – Fusca (Wikipédia) Figura 1.3 – Novo Fusca (Wikipédia) 

 

A grande diferença é que a evolução dos componentes e sistemas mecânicos não 

ocorre de forma natural e inevitável, essa evolução é fundamentada e concretizada 

através de muita pesquisa, desenvolvimento e experimentos realizados por 

pesquisadores, engenheiros e especialistas. 

 



 
 

Mas mesmo para um observador desatento é evidente a evolução entre os carros de 

décadas passadas em comparação com os atuais (Figura 1.2, Figura 1.3), bem 

como para os bens de consumo como telefones celulares e televisores.  

Também é evidente como vem aumentando a velocidade das implantações das 

melhorias incrementais e radicais dos componentes e equipamentos em geral. 

Neste trabalho, o foco foi justamente propor algumas alterações físicas de um 

material utilizado na confecção de um determinado componente mecânico, visando 

assim, aumento da vida útil e conseqüentemente aumentando o tempo do sistema 

em que ele está inserido, trazendo benefícios relacionados a custos e eficiência. 

O material utilizado no desenvolvimento deste trabalho se enquadra numa 

classificação geral conhecida como aço ferramenta. E este material é utilizado em 

um componente mecânico específico conhecido como cilindro de laminação, tendo 

como uma de suas funções durante uso resistir à solicitação mecânica conhecida 

como fadiga de contato FC (1) (2). Essa solicitação mecânica também está 

associada a um dos principais mecanismos de falhas de outros componentes como, 

rolamentos (3), engrenagens e trilhos de trem (Figura 1.4 e Figura 1.5). 

  

Figura 1.4 - Falha de FC em pista de 
rolamento (1) 

Figura 1.5 – Falha de FC em trilho de trem 
(2) 

  

Para detalhar um pouco mais esse mecanismo de falha, foi tomado como exemplo o 

caso dos cilindros de laminação dos laminadores de produtos planos. Estes 

componentes em questão são denominados cilindros de encosto ou apoio, e 

possuem a função de reduzir a flexão dos cilindros de trabalho (cilindros que estão 

em contato direto com o material laminado durante operação).  



 
 

Estes dois componentes fazem parte de uma cadeira de laminação (Figura 1.7) que 

é um conjunto mecânico responsável por conferir o perfil necessário à tira laminada 

e reduzir sua espessura aos valores objetivados. Geralmente os laminadores para 

produtos planos possuem uma seqüência de 6 a 7 cadeiras de laminação (Figura 

1.6, Figura 1.7) para executar essa função. 

 

Foto: Site www.infomet.com.br (01/03/2011)  

Figura 1.6 – Exemplo de laminador de 
produtos planos de aço 

Figura 1.7 – Esquema de cargas atuantes 
numa cadeira quádrua de laminação (4) 

 

Os cilindros de encosto são componentes que apresentam elevada rigidez, elevada 

resistência mecânica e vida útil relativamente grande quando comparada aos 

cilindros de trabalho. Apesar desta relativa vida longa, esses componentes quando 

em trabalho são submetidos a cargas de laminação severas, esforços flexionais 

cíclicos e cargas de contato elevadas. 

Diversos grupos de pesquisa trabalham no sentido de compreender os mecanismos 

de degradação que levam a necessidade de retirada destes cilindros do laminador, 

(5) (6) (7) (8) (9) bem como desenvolver ensaios e equipamentos que consigam 

reproduzir estes mecanismos em laboratório para uma melhor compreensão do 

fenômeno e desenvolvimento futuro de novos materiais ou processos que 

possibilitem aumentar o seu tempo de permanência em trabalho.  

Os dois principais mecanismos de falha dos cilindros de apoio são: desgaste por 

deslizamento e fadiga de contato (7), sendo que nos estudos de fadiga de contato 

alguns autores (5) evidenciam em seus trabalhos que apesar da máxima tensão 

cisalhante estar abaixo da superfície, conforme exemplificado na Figura 1.8, a 

nucleação da trinca pode ocorrer nas duas regiões, superfície e sub-superfície. Por 

http://www.infomet.com.br/


 
 

exemplo, em alguns casos as trincas podem iniciar em regiões na superfície devido 

à ação de concentradores de tensões, conforme trabalho de Dommarco (10), que 

demonstrou como defeitos superficiais artificiais podem antecipar a falha e deslocar 

o início da nucleação das trincas, também para as regiões mais próximas a 

superficiais, e não na região abaixo da superfície, onde é máxima a tensão 

cisalhante como já mencionado. 

 

Figura 1.8 – Distribuição de tensão de um contato superficial (11). 

 

A busca por aumento de vida em fadiga de contato dos cilindros de apoio não é um 

objetivo simples, é necessário levar em consideração a degradação superficial do 

cilindro ao longo da campanha e fatores relacionados às características do material 

como, propriedades mecânicas e nível de “limpeza” do aço, além das características 

de cada laminador. 

Dentro dos fatores relacionados às características dos materiais que são submetidos 

à solicitação de fadiga de contato, pode-se destacar a microestrutura como uma das 

mais importantes. Características relacionadas à presença ou não, de partículas de 

segunda fase, ou microconstituintes com propriedades distintas quanto à dureza, 

tenacidade, ductilidade ou forma, podem ser de grande influência nos mecanismos 

de nucleação e propagação de uma trinca formada sob tais solicitações, e 

conseqüentemente influenciar significativamente na vida do componente. 

Tensão Max. 

cisalhamento 

Distribuição de pressão em 3D para contato esférico 

Superfície 



 
 

Geralmente, para cilindros de encosto e rolamentos, a microestrutura predominante 

dos aços é martensítica, mas em alguns casos a estrutura bainítica constitui uma 

alternativa para aumentar a vida de certos componentes para algumas aplicações 

Como pode ser observado na Figura 1.9 os autores Hollox, Hobbs e Hampshire (12) 

obtiveram um resultado significativamente superior de vida em fadiga para um aço 

ferramenta 52100, usualmente utilizado em rolamentos, submetendo-o a um 

tratamento térmico de austêmpera para obtenção de microestrutura bainítica, 

quando em comparação com o mesmo aço submetido a tratamento térmico 

convencional em que a microestrutura resultante é martensítica. Este trabalho será 

detalhado posteriormente no decorrer do texto. 

 

 

Figura 1.9 – Efeito do tratamento de austêmpera 
na resistência a fadiga de contato de aço para 

rolamento 52100 (12). 

 

Dessa forma, como ocorrem com os cilindros de encosto nos laminadores, esse 

mecanismo de degradação também ocorre com os rolamentos, engrenagens e 

trilhos de trem, fazendo com que todo estudo no sentido de melhorar a resistência à 

fadiga de contato de um determinado material se torne importante para todos estes 

componentes e conseqüentemente setores.  
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1.1 OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo comparar, quanto à resistência à fadiga de contato, 

duas diferentes microestruturas (martensita e bainita) para um aço ferramenta 

hipoeutetóide. 

  

1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reproduzir em laboratório o mecanismo de fadiga de contato que 

ocorre durante operação em alguns componentes mecânicos, como: 

engrenagens, rolamentos e cilindros de encosto; 

 Descrever os resultados de vida em fadiga para ambas as 

microestruturas através de um modelo de probabilidade de falha 

(Weibull); 

 Determinar se a configuração de ensaio utilizada (esfera contra plano) 

foi adequada para a diferenciação quanto à resistência a fadiga de 

contato das duas microestruturas avaliadas neste trabalho; 

 Determinar qual das duas microestruturas (martensítica ou bainítica) 

apresentam uma melhor resistência à fadiga de contato; 

 Discutir os resultados obtidos em função das diferentes características 

dos microconstituintes presentes nas amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CONTATO ENTRE CORPOS 

 

Para descrever o mecanismo de fadiga de contato, primeiramente é necessário 

analisar as interações entre dois corpos em contato. Essa interação foi classificada 

por Johnson em 1985 (13) como sendo conforme ou não conforme. 

Sendo que um contato conforme é quando as superfícies dos corpos em contato se 

ajustam de uma forma em que seus perfis se encaixam perfeitamente, sem gerar 

concentrações de tensões pontuais ou lineares. E contato não conforme é definido 

como um contato entre dois corpos onde as suas superfícies não apresentam um 

perfil semelhante, gerando concentrações de tensões pontuais ou lineares (14). 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 – Contato Conforme (14) Figura 2.2 – Contato Não Conforme (14) 

  

A descrição mais importante das tensões geradas pelo contato de dois corpos, e que 

até hoje é utilizada foi descrita inicialmente por Hertz em 1882.  

Na Figura 2.3 é possível observar um exemplo da distribuição das tensões geradas 

abaixo da superfície, para um contato não conforme de uma configuração esfera 

contra plano considerando um carregamento tangencial e normal. 



 
 

 

Figura 2.3 – Imagem das tensões de contato considerando carregamento 
normal e tangencial utilizando técnicas de fotoelasticidade (Wikipedia) 

 

No início de seu trabalho Heinrich Hertz (15) tentava descrever como as 

propriedades ópticas de lentes se alteravam quando estavam em contato, sob uma 

força de contato entre elas. A descrição deste fenômeno se estendeu a todos os 

campos da engenharia no que se refere aos fenômenos de contato entre dois corpos 

rígidos que sofrem pequena deformação sob ação de cargas entre eles.  

A quantidade de deformação observada entre os corpos dependerá do Módulo de 

Elasticidade () de cada material, bem como da força aplicada. E esta formulação 

descrita por Hertz é a base dos estudos de vida de componentes como, rolamentos, 

engrenagens e trilhos de trem, componentes que sofrem tensões cíclicas de contato 

durante trabalho. Nesta formulação Hertz considera que as superfícies consideradas 

são lisas e isentas de atrito em seu contato.  

Considerando contato entre dois corpos elípticos elásticos em que a área de contato 

é significativamente pequena quando comparada com as dimensões dos corpos e 

com o raio relativo de curvatura das duas superfícies. Tem se que, para a 

determinação do raio reduzido, R’, de contato entre dois corpos descritos na Figura 

2.4, onde x e y são as dimensões respectivas do menor e do maior semi-eixo dos 

corpos A e B.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Contato elástico de dois corpos elípticos 
(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2001) 

Figura 2.5 – Contato entre dois 
corpos (Wikipedia) 

 

Para este exemplo o cálculo do raio reduzido é dado pela equação 2.1 (16): 
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Sendo que: 

Rx = Raio de curvatura reduzido na direção x; 

Ry = Raio de curvatura reduzido na direção y; 

Rax = Raio de curvatura do corpo A na direção x; 

Ray = Raio de curvatura do corpo A na direção y; 

Rbx = Raio de curvatura do corpo B na direção x; 

Rby = Raio de curvatura do corpo B na direção y; 

 

P0 

P0 



 
 

Outro cálculo necessário para a determinação das deformações e tensões é o 

módulo combinado E*, que é uma propriedade definida pelos módulos de 

elasticidade de ambos os materiais em contato (13) (16) e definida pela 

equação 2.2. 
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Onde: 

 a = Coeficiente Poisson material A; 

 b = Coeficiente Poisson material B; 

Ea = Módulo de elasticidade material A; 

Eb = Módulo de elasticidade material B; 

 

Para configuração de contato esfera contra plano e utilizando as equações 2.3, 2.4, 

2.5 e 2.6 a seguir: 
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Pode se determinar: 

a = Raio de circunferência de contato; 

=Deformação elástica dos pontos de contato; 

po = Pressão máxima de contato; 



 
 

p = Distribuição de pressão dentro da região de contato; 

W = Carga aplicada; 

R = Raio da esfera; 

r = Raio de contato variável da origem no centro do contato até a. 

 

E finalmente é possível determinar a máxima tensão cisalhante que é dada pela 

equação 2.7 e está localizada a uma profundidade de 0,47a, bem como pode se 

determinar pela equação 2.8 a máxima tensão trativa que ocorre na superfície. 

op3101 ,
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2.2 FADIGA DE CONTATO 

 

O mecanismo de falha conhecido por fadiga de contato é bem comum em alguns 

componentes mecânicos como rolamentos, engrenagens, rodas de trem e cilindros 

de laminação.  

A fadiga de contato difere da fadiga clássica (flexão ou torção) à medida que ela 

resulta das tensões de contato geradas entre dois corpos sob ação de uma força 

normal (Figura 2.6). Esta solicitação é comum em diferentes configurações de 

rolamento, em que durante uso as tensões de contato são cíclicas e que induzem 

solicitações de cisalhamento subsuperficiais que após um determinado número de 

ciclos há o surgimento de trincas superficiais ou subsuperficiais (Figura 2.7), que 

com sua propagação pode levar a falha do componente por lascamento (11).  

 



 
 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Distribuição de tensão de 
cisalhamento em contato, considerando 

rolamento puro, deslizamento puro e 
rolamento com deslizamento (11) 

Figura 2.7 – Trinca nucleada na sub-
superfície induzida por fadiga de contato (11) 
 

  

É importante mencionar que são inúmeros os fatores que influenciam positivamente 

ou negativamente a resistência de um componente à fadiga de contato. A Figura 2.8 

ilustra bem essa interação. 

É possível observar que existem dois locais em que os mecanismos de falhas por 

fadiga de contato ocorrem (17), um que se inicia em uma região sub-superficial 

causada pela máxima tensão de cisalhamento descrita pelo modelo de Hertz e outro 

que se inicia na superfície do componente, muitas vezes associado a fatores 

relacionados à concentração de tensões, como: qualidade superficial do 

componente, marcas causadas por partículas dispersas no lubrificante, partículas de 

segunda fase, inclusões superficiais, etc. 



 
 

 
Figura 2.8 – Fatores que afetam a vida em fadiga de um componente (11) 

 

Com todos esses fatores envolvidos, quando se objetiva o estudo de uma variável 

isoladamente, é necessário estabelecer um programa de experimento em que todas 

as demais estejam sobre controle ou constantes.  

Como exemplos, os autores Lee e Hong (18) estudaram o efeito de refino de grão e 

endurecimento superficial através de modificações nos tratamentos térmicos de aços 

utilizados em rolamentos. Seus resultados apresentados nas Figura 2.9 e Figura 

2.10 demonstraram que com os tratamentos térmicos modificados, os aços 

ensaiados tiveram um aumento significativo na vida a fadiga em um equipamento de 

configuração esfera contra plano. 

Neste trabalho Lee e Hong utilizaram um aço para rolamento comercial submetido a 

um tratamento térmico prévio na superfície de difusão de nitrogênio e carbono, com 

o objetivo de aumentar a resistência superficial ao desgaste abrasivo. A composição 

química do aço utilizado por Lee é apresentada na Tabela 2.1 que pertence a uma 

família de aços frequentemente utilizada na fabricação de rolamentos. 

 



 
 

Tabela 2.1 – Composição química do aço utilizado no trabalho de Lee e Hong 

C Si Mn Cr Ni P S 

0,96 0,20 0,33 1,44 0,025 0,016 0,002 

 

A modificação microestrutural observada no trabalho de Lee foi obtida através de um 

processo duplo de têmpera, o qual conseguiu obter uma significativa redução no 

tamanho médio de grão de 14,4 m para 5,9 m, com as respectivas durezas 

superficiais de 780 HV e 720 HV para as amostras com tratamento térmico de 

têmpera simples e têmpera dupla respectivamente. 

 

 

Figura 2.9 – Refino do grão obtido 
através de modificação no tratamento 

térmico de aço para rolameno (18) 

Figura 2.10 – Distribuição de Weibull para aço de 
rolamento com microestrutura convencional Q/T e 

com refino de grão D/Q (18) 

 
 

Com este tratamento térmico de dupla têmpera foram observados incrementos nos 

valores das propriedades mecânicas do material em análise, incluso no seu valor de 

tenacidade. 

Esse fato pode ser justificado pela menor mobilidade das discordâncias do material 

com dupla têmpera devido ao refinamento do grão austenítico e conseqüentemente 

do grão martensítico obtido após têmpera.  

Outro estudo sobre resistência à fadiga de contato, considerando mudanças 

microestruturais, foi realizado por Rainforth (7) que avaliou um aço usualmente 

utilizado na fabricação de cilindros de encosto para laminadores de tiras a quente. 

Dupla 

Têmpera 

Têmpera 

Convencional 



 
 

No seu trabalho foi evidenciado que a adição, à liga original, de uma pequena 

quantidade de vanádio Tabela 2.2, fez com que ocorresse um aumento na dureza 

superficial das amostras, reduzindo a tenacidade da liga e como conseqüência 

aumentou significativamente a taxa de nucleação e propagação das trincas 

induzidas durante o ensaio, até a ocorrência do Spalling.  

 

Tabela 2.2 – Composição química das ligas testes (7) 

Elemento Liga 1 V0 Liga 2 V2 

C 0,43 0,43 

Cr 5,03 5,08 

Mo 0,84 0,83 

V 0,01 0,23 

Fe 92,64 92,39 

Total (N) 92 ppm 108 ppm 

Livre (N) 3 ppm 1 ppm 

 

 

Neste trabalho Rainforth conduziu uma discussão importante tentando correlacionar 

os fatores relacionados às características de cada microestrutura com os 

mecanismos de nucleação e propagação das trincas de fadiga, até a falha da 

amostra.  

As características das microestruturas avaliadas foram: tamanho de grão austenítico, 

nível de dureza, % de austenita retida e morfologia da bainita, mas a análise de 

como cada um destes fatores influencia os mecanismos de nucleação e propagação 

das trincas de fadiga, não é trivial e direta.  

 

 

 

 



 
 

2.3 EQUIPAMENTO DE FADIGA DE CONTATO 

 

Para a realização dos ensaios de fadiga de contato uma série de equipamentos 

foram desenvolvidos com diferentes configurações e conseqüentemente diferentes 

formulações de acordo com as teorias de contato descritas por Hertz. É importante 

mencionar que o melhor equipamento a ser escolhido para realização dos testes 

dependerá fundamentalmente das variáveis em estudo, das técnicas de 

caracterização da falha que serão utilizados e finalmente de qual será o foco 

abordado na análise do sistema tribológico envolvido. Todos esses fatores são 

apresentados na publicação de Hoo em 1981 (19). 

No trabalho de Frolish em 2002 foi utilizada uma configuração de máquina, disco 

contra disco, com o objetivo de desenvolver um modelo quantitativo de previsão de 

morfologia de nucleação de trincas de fadiga de contato em cilindros de encosto (5). 

 
 

Figura 2.11 – (a) Esquema do equipamento; (b) Esquema do 
corpo de prova (5) 

 



 
 

Nesta configuração utilizada por Frolish, descrita na Figura 2.11, foi possível utilizar 

os materiais usualmente utilizados em uma cadeira de laminação, fazendo com que 

um dos discos fosse fabricado com material de cilindro de encosto e o outro disco 

com material do cilindro de trabalho. Outra vantagem, é que com sistema de 

acionamento independente foi possível estabelecer um valor de deslizamento 

relativo entre os discos, se aproximando ainda mais do observado em campo.  

Tokuda em seu trabalho de observação de falha por fadiga de contato (20) também 

optou por essa configuração disco contra disco, Figura 2.12 e Figura 2.13, para 

executar seus testes. 

No seu trabalho foi possível verificar o efeito do uso de lubrificantes contaminados 

por micro partículas e como essa contaminação pode afetar o desgaste das 

superfícies dos rolamentos induzindo a formação de peeling e posterior fadiga. 

 

 

Figura 2.12 – Visão esquemática equipamento 
disco contra disco (20) 

Figura 2.13 – Equipamento de teste de 
fadiga disco contra disco (20) 

 

Outra configuração de equipamento usualmente utilizada para ensaios de fadiga de 

contato é a configuração esfera contra plano, conforme Figura 2.14. 

Hampshire descreve em seu trabalho (21) que com essa configuração de 

equipamento foi possível avaliar variáveis metalúrgicas, de aços para rolamento, 

quanto à resistência a fadiga de contato. 



 
 

 
Figura 2.14 – Ilustração da montagem do equipamento esfera 

contra plano (21) 

 

Em seu resultado foi mostrada a maior resistência à fadiga de contado do aço 

comercial SAE 52100, quando comparado com aço SAE 8720 cementado.  

Esse resultado foi atribuído à diferença de nível de inclusões presentes nestes dois 

materiais. E essa diferença pode ser atribuída ao maior número de inclusões de 

sulfeto apresentadas na liga SAE 8720, devido ao seu maior teor de enxofre quando 

comparado com o aço convencional SAE 52100. 

Na mesma direção de correlação do nível de inclusões com a vida em fadiga de 

contato para aços, Hampshire também apresentou um resultado favorável para um 

material SAE 52100 fabricado pelo processo de ESR (Electro Slag Remelting – 

refusão por escória condutora) que consegue reduzir o tamanho médio e melhorar a 

distribuição das inclusões, quando comparado com o mesmo aço SAE 52100 

fabricado de maneira convencional através de forno de fusão a arco e posterior 

beneficiamento em forno panela. 

Esses resultados demonstraram a importância de uma análise detalhada das 

inclusões presentes em um material quando se avalia comparativamente diferentes 

processos ou ligas quanto à resistência a fadiga de contato. 



 
 

2.4 DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL  

 

A distribuição de Weibull recebe esse nome devido ao seu criador, um professor e 

pesquisador sueco, nascido em 1887 chamado Ernst Hjalmar Waloddi Weibull. 

Ela representa uma distribuição de probabilidade usualmente utilizada para análises 

de tempos de vida de componentes e/ou equipamentos. Por essas características a 

distribuição de Weibull é frequentemente utilizada para descrever estimativas de vida 

de peças que falham por fadiga. 

Esta função que descreve a probabilidade de falha de um componente é 

caracterizada por dois parâmetros definidos por , que representa o fator de forma e 

por  fator de escala (22). 

 

2.9 

 

Ou seja, o parâmetro  representa a forma como o número de falhas aumenta com o 

tempo. E o parâmetro  representa a vida média (23); 

A norma NBR 6742 da Associação Brasileira de Normas Técnicas descreve como 

construir um gráfico de distribuição de Weibull através dos valores de ciclos de vida 

obtidos durante os ensaios até que ocorra a falha, bem como obter os parâmetros 

de forma  e escala . 

Outra forma possível é obter estes parâmetros pelo método numérico como descrito 

por McCool,1982 (22) com o uso das seguintes equações: 
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Sendo que r  representa o número de amostras e xi o número de ciclos até a falha. 
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É importante mencionar que nesta análise o parâmetro de escala  representa a 

vida média da amostra, ou seja, é o valor do número de ciclos em que 63,2% de 

todas as amostras terão falhado. 

McCool (22) também defende em seu trabalho a importância de se avaliar o 

parâmetro de forma  que representa a forma como o número de falhas aumenta 

com o tempo. Sua análise pode trazer informações importantes sobre os 

mecanismos predominantes ao se comparar diferentes condições de ensaio.  

A análise de parâmetro de forma que define se  distribuições são iguais é avaliada 

pela comparação entre, o quociente do maior e menor valor de , e os valores 

expressos na Tabela 2.3, onde uma relação de máx./ min. superior a estes valores 

indica que os parâmetros de forma são diferentes com 90% de confiança. 

 

Tabela 2.3 – Valores críticos de (máx./ min.) para testar a 

homogeneidade de  parâmetros de forma 

n (número de amostras)  = 2  = 3 

05 2,77 3,59 

10 1,87 2,23 

15 1,65 1,87 

 

 

 

2.5 MARTENSITA X BAINITA 

 

Dentro de uma visão tecnológica facilmente pode ser demonstrada à importância de 

uma escolha correta para o par composto pelo material utilizado para confecção de 

um determinado componente e a solicitação ao qual este componente é submetido. 

Uma correta e completa descrição das características físicas dos materiais utilizados 

nos diversos sistemas mecânicos é de fundamental importância para a determinação 

de seu bom funcionamento, bem como para estabelecer uma determinada 

estimativa de vida pela qual se estabelece o momento adequado para substituição 



 
 

do componente antes que ocorra uma falha, evitando conseqüências mais custosas 

e que põe em risco a segurança física de pessoas. 

Para produtos em aço uma das características mais importantes na definição de 

suas propriedades físicas e metalúrgicas são os microconstituintes presentes em 

sua microestrutura. Neste cenário, duas microestruturas se destacam por suas 

características tecnológicas e sua freqüência de uso, que são a bainita e a 

martensita. 

A martensita é uma fase metaestável produto da transformação da austenita durante 

resfriamento contínuo. Essa transformação ocorre quase que instantaneamente, 

sem difusão, gerando uma fase altamente distorcida pelo cisalhamento da rede 

cristalina da austenita e fora do equilíbrio. 

Sua transformação inicia ao cruzar a temperatura de início da transformação 

martensítica (Ms) e termina ao cruzar a temperatura de fim da transformação 

martensítica (Mf). Sendo que os valores exatos destas temperaturas podem ter uma 

variação dependendo da composição química do material. 

No processo de resfriamento contínuo da austenita, que é uma fase compacta com 

uma estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC), podem ser gerados dois 

tipos de novas fases que dependeram da taxa de resfriamento ao qual o material é 

submetido, sendo que para taxas baixas o produto desta transformação será uma 

fase ferrítica com estrutura cúbica de corpo centrada (CCC) e para taxas de 

resfriamento maiores a fase ferrítica é suprimida e predomina-se a fase martensítica 

tetragonal de corpo centrado (TCC), sendo que a austenita remanescente desta 

transformação é conhecida pelo termo Austenita Retida (24). 

Dentre as características físicas que a fase martensítica apresenta, se destacam a 

elevada resistência mecânica, dureza (que na maioria dos aços tem uma correlação 

direta com o teor de Carbono) e resistência ao desgaste. Todos esses fatores fazem 

com que atualmente essa microestrutura seja a mais utilizada nos componentes 

mecânicos. 

Outra microestrutura com grande importância tecnológica e que cada vez mais é 

estudada com o objetivo de buscar características que possam indicar sua utilização 

como uma opção para aumento de vida de alguns componentes, é a bainítica. 



 
 

Desde a descoberta deste microconstituinte formado pela decomposição isotérmica 

da austenita em temperaturas intermediárias, que tem como característica uma 

morfologia acicular contendo carbonetos em uma matriz ferrítica, diversos estudos 

foram feitos para comparar as características físicas, metalúrgicas e tecnológicas 

dessas duas microestruturas: martensita e bainita.  

Apesar do grande interesse tecnológico em comparar as duas microestruturas 

visando identificar qual teria um comportamento mais adequado a uma determinada 

solicitação, somente uma pequena parcela dos pesquisadores focam seus trabalhos 

na tentativa de descrever os fenômenos que ocorrem durante a formação destas 

fases e ainda um número menor se arrisca a propor modelos que descrevem as 

observações evidenciadas nos experimentos de laboratório ou de campo. 

Hehemann, Kinsman e Aaronson (25) apresentaram em trabalho específico uma 

discussão sobre três pontos muito importantes relacionados à bainita. Primeiramente 

discutindo sobre o que exatamente é a bainita, posteriormente sobre o mecanismo 

de crescimento da ferrita e finalmente sobre formação de carbonetos nesta 

microestrutura. Na discussão feita por esses autores são descritos dois mecanismos 

para essa reação, uma defendendo como um mecanismo de cisalhamento em que 

as placas cresceriam por pequenos saltos e não continuamente e outra defendendo 

como um mecanismo totalmente difusional. 

Como exemplo da discussão sobre as vantagens tecnológicas entre as 

microestruturas bainíticas e martensíticas revenidas, Tartaglia e Hayrynen (26) 

apresentam resultado comparativo quanto a resistência à fadiga de um aço 

comercial 4340 para diferentes microestruturas (martensíticas revenidas e 

bainíticas), ambas com dureza na faixa de 45 HRC e limite de escoamento na faixa 

de 1340 MPa, Figura 2.15 e Figura 2.16. 



 
 

  

Figura 2.15 – Microestrutura martensítica 
revenida aço 4340 (26) 

Figura 2.16 – Microestrutura bainíticas aço 
4340 (26) 

 

E o resultado apresentado de superioridade da microestrutura austemperada em 

relação à temperada, quanto à resistência a fadiga de alto ciclo para regime de vida 

finita próxima de um milhão de ciclos foi justificado através da interpretação 

tradicional que devido às características relacionadas à tenacidade da estrutura 

bainítica, uma trinca levaria mais tempo para nuclear nesta microestrutura em 

relação a uma mesma trinca nucleando na estrutura martensítica, e de forma 

inversa, o mecanismo de propagação seria favorecido na microestrutura bainítica e 

desfavorecido na estrutura martensítica. 

 

3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 EQUIPAMENTO DE ENSAIO 

 

Para a realização dos testes foi utilizado o equipamento desenvolvido por NEVES 

em sua tese de doutoramento (27). Na concepção de seu equipamento alguns 

fatores importantes foram levados em consideração, como exemplos: facilidade de 

montagem e desmontagem do sistema, limpeza do sistema e facilidade de execução 

dos corpos de prova. 

Na Figura 3.1 é possível observar esquematicamente o equipamento utilizado para 

os ensaios, e na Figura 3.2 uma foto do equipamento. 



 
 

 
 
 

Figura 3.1 – Visão esquemática do equipamento utilizado para execução dos ensaios (27) 

 

 
 

Figura 3.2 – Foto do equipamento utilizado nos ensaios (27) 

 

A sequência de montagem do compartimento onde é colocado a amostra e os 

rolamentos é descrito na Figura 3.4 (a) a (j): 



 
 

  
(a) - Conjunto inferior aberto e vazio  (b) - Adicionado contra placa esférica inferior 

 

  
(c) - Adicionado pista externa do rolamento axial 

e bucha de posicionamento e fixação do CP. 
 

(d) - Adicionado corpo de prova fixado à bucha 

  
(e) - Adicionado gaiola de esferas sobre corpo de 

prova 
(f) - Encaixe da bucha com a pista intermediária 

no eixo da máquina 
 

  
(g) - Adicionado gaiola superior de esferas (h) Adicionado pista superior do rolamento axial 

 

Figura 3.3 (a) a (h) – Sequência de montagem do equipamento (27) 



 
 

  
(i) - Adicionado contra placa superior (j) - Fechamento da câmara após adicionar 

lubrificante 
 

Figura 3.4 (i) a (j) – Continuação da sequência de montagem do equipamento (27) 

 

O cálculo da carga efetiva aplicada no corpo de prova leva em consideração os 

pesos da tampa, do braço de carga e evidentemente do peso morto utilizado na 

extremidade do braço de carga. Sendo que o peso morto é dimensionado de acordo 

com a tensão de contato objetivada para o ensaio.  

Na Figura 3.4 (a) e (b) estão apresentados os cálculos da carga aplicada no corpo 

de prova e uma foto dos principais elementos considerados nestes cálculos. 

  
(a) – Diagrama de corpo livre do equipamento (b) – Detalhe braço de carga do 

equipamento 

Figura 3.5 – Detalhamento da obtenção da carga resultante aplicada sobre o corpo 
de prova (27) 

 

Alguns trabalhos foram publicados ao longo do desenvolvimento deste equipamento, 

demonstrando a sua capacidade de reproduzir em laboratório o mecanismo de 

fadiga de contato em que os cilindros de encosto são submetidos em trabalho (9) 

(28). 

Em outro trabalho realizado no mesmo equipamento (29), foram apresentados por 

SANTOS resultados que reafirmam a capacidade do ensaio em reproduzir os 



 
 

mecanismos de degradação dos cilindros de encosto conforme Figura 3.5 e 

Figura 3.6. 

  
Figura 3.6 – Falha por fadiga de contato em cilindro de encosto (28) 

 

 
 

 
 

Figura 3.7 – Corpo de prova após a falha (28) Figura 3.8 – Detalhe do spalling 
ocorrido na amostra em laboratório 

(28) 

 

E também foram apresentados resultados comparativos quanto à resistência a 

fadiga de contato para um aço utilizado na fabricação de cilindros de encosto com 

diferentes processos de fabricação.  

Um grupo de amostras retiradas de um anel de cilindro forjado e outro grupo de 

amostras retiradas de um cilindro fundido, ambos com a mesma composição 

química. Com esses grupos de amostras, foi possível observar um melhor resultado 

para as amostras extraídas de um cilindro forjado, conforme Figura 3.9, e estes 

resultados foram atribuídos as imperfeições oriundas do processo de fundição que 

atuaram como concentradores de tensões, acelerando o processo de nucleação e 

propagação das trincas de fadiga. 



 
 

 
 

Figura 3.9 – Análise de vida para um mesmo aço forjado e 
fundido (29) 

 

 

3.2 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

Para a obtenção dos corpos de prova utilizados neste estudo, foram utilizados anéis 

removidos da borda da mesa de um cilindro de encosto após todo o seu 

processamento. A classificação deste material pode ser enquadrada como um aço 

ferramenta hipoeutetóide em que a seqüência de fabricação consiste em: fusão da 

liga em aciaria elétrica, refino e desgaseificação em forno panela, lingotamento, 

solidificação do lingote, reaquecimento do lingote para forjamento, forjamento, 

tratamento térmico preliminar (normalização), usinagem de desbaste, tratamento 

térmico final e usinagem de acabamento, etapa em que foi retirado o anel para 

elaboração dos corpos de prova. Essa sequência de fabricação está descrita na 

Figura 3.10. 

 

 



 
 

 
 

Figura 3.10 – Fluxo de processo de fabricação dos cilindros de encosto forjados 

 

Os anéis foram retirados da região da face da mesa do cilindro conforme Figura 3.11 

por ser a região de maior facilidade operacional para obtenção de uma porção do 

material suficientemente grande para remoção de todos os corpos de prova (CP’s) 

da região temperada do cilindro. Esta região apresenta as propriedades mecânicas 

requeridas para que este componente suporte as solicitações de fadiga de contato, 

durante processo de laminação. 

 

 
 

 

Figura 3.11 – Ilustração da região onde foram retirados os anéis para confecção 
 dos corpos de prova 

 

Do anel obtido da face do cilindro foram removidos por eletroerosão 18 CP’s com 

sobremetal suficiente para realização de tratamentos térmicos em que o objetivo foi 



 
 

a obtenção de microestruturas predominantemente martensítica ou bainítica, e para 

ambas, objetivando mesmo nível de dureza. 

As amostras retiradas do anel do cilindro foram obtidas pós tratamento térmico final 

de têmpera e revenimento, este tratamento consiste em um aquecimento em forno 

rotativo por 2 horas e posterior resfriamento em máquina também rotativa, com jato 

de água e na seqüência toda a peça é revenida a uma temperatura de 500ºC por 

mais de 12 horas, dessa forma, a microestrutura resultante é martensítica revenida 

com um nível de dureza em torno de 50HRC, que é a dureza usualmente utilizada 

para este produto em diversos laminadores e objetivada para a realização deste 

estudo. 

Nestas condições, as amostras martensíticas revenidas já poderiam ser submetidas 

à usinagem de acabamento para serem ensaiadas, porém, como essas amostras 

são retiradas no sentido radial do cilindro elas podem, apesar de 

predominantemente martensíticas, apresentar uma variação de dureza referente a 

diferença de taxa de resfriamento entre a superfície e regiões mais internas, que é 

inerente ao processo de têmpera diferencial em que os cilindros são submetidos na 

última etapa de fabricação, esse fato faz com que o cilindro tenha uma gradativa 

diminuição na dureza da direção radial, o que poderia se refletir nos CP’s obtidos 

para o ensaio. 

Devido ao fato exposto acima, foi realizada uma série de medidas conforme  

Figura 3.12, para verificar o nível de homogeneidade de dureza das amostras 

martensíticas, para que caso houvesse uma variação de dureza significativa fossem 

realizados novos tratamentos térmicos para garantir uma microestrutura, dureza e 

homogeneidade necessária, visando não interferir nos resultados de fadiga. As 

medidas foram sempre feitas em 4 geratrizes 0º, 90º, 180º e 270º, para garantir a 

homogeneidade de dureza. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.12 – Ilustração do teste de homogeneidade de dureza dos CP’s 

 

Conforme será apresentado na sequência do texto, ambos os grupos de amostras 

apresentaram uma homogeneidade satisfatória de dureza, não sendo necessário 

retratar as amostras retiradas diretamente do anel extraído do cilindro. 

Para a obtenção das amostras bainíticas foi necessário a realização de testes 

preliminares para definição dos tempos e temperaturas mais adequados para 

obtenção das durezas objetivadas (~50HRC) e da microestrutura 

predominantemente bainítica. 

Foram utilizados como referência para este ensaio as temperaturas e tempos 

obtidos no estudo de tratamento térmico de cilindro de encosto registrado em 

relatório elaborado pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Aços Villares SA 

(30). Neste estudo foi levantada a curva de transformação em resfriamento contínuo 

de um aço semelhante aos aços atuais, e com essa curva foi estabelecida o 

tratamento preliminar para obtenção da microestrutura bainítica objetivada conforme 

Figura 3.12. 

 
 

Figura 3.13 – Curva TRC Aço semelhante ao utilizado neste trabalho 
(austenetização: 980ºC/10min.) 

 

Avaliação de variação de 

dureza da amostra depois de 

retirada do anel do cilindro 

90º 
270º 

180º 

0º 



 
 

O tratamento térmico preliminar, visando confirmar o ciclo proposto na Figura 3.13 

foi realizado no Departamento de Engenharia Metalurgia e de Materiais da Escola 

Politécnica da USP nos fornos apresentados na Figura 3.14 e Figura 3.15. 

 

  
Figura 3.14 – Forno utilizado para 

austenitização das amostras 
Figura 3.15 – Forno utilizado para austêmpera 

das amostras 

 

O tratamento térmico realizado na amostra foi: austenitização a 980º C por 10 

minutos + resfriamento até 320ºC e manutenção nesta temperatura por 2 horas em 

banho da sal. 

As temperaturas objetivadas nos fornos de austenitização e austêmpera foram 

aferidas através de termopares calibrados conforme apresentado nas Figura 3.16 e 

Figura 3.17. 



 
 

 
Figura 3.16 – Medição da temperatura do forno para a 

austenitização 

 

  
Figura 3.17 – Medição da temperatura do forno de austêmpera 

 

Os resultados obtidos de microestrutura e dureza das amostras submetidas ao 

tratamento térmico preliminar de austêmpera mencionado acima, atenderam as 

expectativas conforme descrito na Tabela 3.1 de dureza e nas Figura 3.18 e  Figura 

3.19, onde estão apresentadas fotos realizadas por microscopia óptica das amostras 

austêmperadas no tratamento térmico preliminar, em comparação com as fotos das 

microestruturas das amostras temperadas. 

 



 
 

Tabela 3.1 – Medição de dureza em amostra submetida a 
tratamento de austêmpera preliminar 

 
Amostra Dureza 

Objetivada 
Posição Dureza 

medida 
(HRC) 

Preliminar 
B01 

~50HRC 

0º 49,1 

90º 49,8 

180º 50,1 

270º 49,4 
 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.18 – Foto de microscopia óptica com aumento de 500X (a) martensítica (b) bainítica 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.19 – Foto de microscopia óptica com aumento 1000X (a) martensítica (b) bainítica 

 

Uma vez tendo atendido os objetivos de validação do ciclo térmico preliminar de 

austêmpera estabelecido para as amostras bainíticas, partiu-se para extração de 

mais 10 arruelas do anel inicialmente retirado de um cilindro forjado, para execução 

do tratamento estabelecido. 

O tratamento térmico final de austêmpera, das amostras que foram consideradas 

nos ensaios de fadiga de contato, foi realizado em uma empresa de tratamentos 



 
 

térmicos e usinagem chamada de WP (Wieser, Pichler & Cia. Ltda. Indústria 

Mecânica), Figura 3.20, na cidade de Joaçaba, em Santa Catarina. 

 
 

Figura 3.20 – Empresa onde foram realizados os ensaios de austêmpera 

As amostras foram agrupadas em conjuntos de 5 (cinco), devidamente espaçadas 

entre elas, para facilitar o manuseio, evitar gradientes de temperaturas durante os 

tratamentos térmicos e todas foram tratadas com um sobremetal suficiente para 

posterior usinagem de acabamento com o objetivo de conferir as dimensões finais 

estabelecidas para os corpos de prova (Figura 3.21). 

  
Figura 3.21 – Detalhe do conjunto montado para tratamento térmico das amostras 



 
 

O tratamento térmico seguiu o estabelecido no tratamento térmico preliminar descrito 

na  

Figura 3.13 e validado posteriormente pelas análises de microestrutura e dureza. 

Austenitização a 980º C por 10 minutos + resfriamento até 320ºC e manutenção 

nesta temperatura por 2 horas em banho da sal. A temperatura do forno de 

austenitização foi aferida através de termopar como mostrado na Figura 3.21. 

 
 

Figura 3.22 – Verificação da temperatura do forno de austenitização 

 

E após tempo de austenitização as amostras foram retiradas do forno Figura 3.23 e 

imersas no banho de sal por duas horas para austêmpera (Figura 3.24). 

  
Figura 3.23 – Retirada das amostras do 
forno de austenitização para imersão em 

banho de sal 

Figura 3.24 – Verificação da temperatura do 
banho de sol para austêmpera 

 



 
 

 
 

 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Como descrito anteriormente as amostras foram obtidas de um anel retirado da 

face da mesa de um cilindro de encosto forjado. O aço utilizado nas amostras é 

uma liga usualmente utilizada em aplicações de cilindros de encosto em 

laminadores de tiras a quente. Como nestas aplicações não são utilizadas ligas 

padronizadas, cada fabricante desenvolve sua própria liga para atender as 

exigências de especificações de seus clientes, que geralmente consiste em 

dureza superficial, profundidade de camada temperada e algumas propriedades 

mecânicas como limite de escoamento e resistência. 

A composição química das amostras utilizadas neste trabalho segue na Tabela 

3.2, e como referência, pode-se considerar como liga comercial semelhante o aço 

ferramenta H13. 

 

Tabela 3.2 – Composição química das amostras utilizadas no trabalho 

Material C Si Mn Cr Mo V W 

Amostras 
Min. 0,40 0,10 0,50 4,50 0,20 0,10 0,40 

Max. 0,50 0,30 0,70 5,00 0,60 0,20 1,00 

 

 

As durezas das amostras foram obtidas através de medições em Rockwell na 

escala C no Laboratório de Caracterização de Materiais do Departamento de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da USP. 

As amostras foram selecionadas aleatoriamente dentro de seu grupo de 

microestruturas e foram selecionadas com uma seqüência de dois algarismos de 

01 a 10, seguido da letra (M) para as amostras martensíticas revenidas e (B) 

para as bainíticas. 

A seguir, nas Tabela 3.3 e  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3.4, serão apresentados os valores obtidos para uma amostragem das 5 

(cinco) primeiras arruelas de cada grupo. Os valores foram medidos de acordo 

com o mencionado na  

Figura 3.12 e como foi possível observar para ambos os grupos de amostras, os 

valores ficaram bem próximos do objetivado inicialmente (~50HRC) e não 

apresentaram uma variação significativa tanto entre as amostras de um mesmo 

grupo, quanto em diferentes geratrizes de uma mesma amostra. 

 

Tabela 3.3 – Tabela de medição de dureza amostras martensíticas revenidas 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3.4 – Tabela de medição de dureza amostras bainíticas 
 

Numeração Dureza Geratriz Valores Média Desvio Padrão

0° 47,8

90° 48,4

180° 48,2

270° 47,9

0° 48,1

90° 48,4

180° 49,0

270° 48,2

0° 47,2

90° 48,0

180° 48,3

270° 47,5

0° 48,3

90° 47,7

180° 48,5

270° 48,8

0° 48,5

90° 47,5

180° 47,9

270° 48,0

HRC

Amostras Martensíticas

01M

02M

03M

04M

05M

HRC

HRC

HRC

HRC

48,1

48,4

47,8

48,3

48,0

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4



 
 

 

 

Também foram feitas análises quanto ao nível de inclusões presentes nas amostras 

em análise, sendo que para essa característica ambos os grupos de amostras não 

apresentaram variações, porque os dois grupos de amostras foram retirados do 

mesmo anel e conseqüentemente mesma peça, produzida em corrida única da 

aciaria e beneficiado também nas mesmas condições no forno panela Figura 3.25. 

 

 

Figura 3.25 – Aspecto geral da amostra sem ataque 

 

Numeração Dureza Geratriz Valores Média Desvio Padrão

0° 49,0

90° 49,3

180° 48,7

270° 48,2

0° 48,0

90° 48,4

180° 48,9

270° 47,9

0° 47,5

90° 47,9

180° 48,9

270° 48,4

0° 49,5

90° 49,1

180° 48,4

270° 48,0

0° 47,8

90° 49,3

180° 48,3

270° 48,6

05B HRC 48,5 0,6

0,5

03B HRC 48,2 0,6

04B HRC 48,8 0,7

Amostras Bainíticas

01B HRC 48,8 0,5

02B HRC 48,3



 
 

Avaliando as inclusões encontradas nas amostras foram encontrados basicamente 

sulfetos de manganês, alumina, silicatos e óxidos, conforme exemplos abaixo. 

 

  

Figura 3.26 – Inclusões encontradas na 
amostra 

Figura 3.27 – Análise de EDS ponto 1 

 

 

 

 

Figura 3.28 – Análise de tamanho das 
inclusões 

Figura 3.29 – Análise de EDS ponto 2 

 

 

A caracterização microestrutural das amostras foi realizada após a realização dos 

tratamentos térmicos finais e usinagem de acabamento. As amostras foram 

preparadas metalograficamente até polimento final com pasta de diamante com 

granulometria de 1 m e ataque ácido com solução de nital (1%) para análise de 

tamanho de grão e posteriormente nital (3%) para análise das fases. 

 

Abaixo seguem os resultados obtidos de tamanho de grão para as microestruturas 

martensíticas revenidas e bainíticas. 

 



 
 

  

Figura 3.30 – Análise tamanho de grãos 
amostras martensíticas revenidas 

Figura 3.31 – Análise tamanho de grãos 
amostras bainíticas 

 

 

Conforme observado na Figura 3.30 e na Figura 3.31 é possível observar uma 

diferença dos tamanhos médios dos grãos entre os dois grupos de amostras. 

  

As fotos das microestruturas apresentadas na Figura 3.32 (a) até (d) foram das 

amostras bainíticas e na Figura 3.33 (a) até (d) das martensíticas revenidas e ambas 

foram feitas em microscópio Philips XL-30 do Laboratório de Microscopia Eletrônica, 

do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da 

USP. 

 

 

(a) 

 

(b) 



 
 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 3.32 – Fotos de MEV das microestruturas das amostras bainíticas (a) 3000X, (b) 

5000X, (c) 7500X, (d) 15000X 

 

As microestruturas bainíticas apresentadas na Figura 3.32 apresentam uma 

matriz homogênea com morfologia acicular composta de carbonetos dispersos 

em matriz ferrítica. 

Foi realizado ensaio de difração de raio X nas amostras bainíticas para 

identificação de presença de austenita retida, mas os resultados não 

evidenciaram sua presença, o que indica que a quantidade presente pode estar 

abaixo de 1%. 

 
(a) 

 
(b) 



 
 

 
 (c) 

 
(d) 

 
Figura 3.33 - Fotos de MEV das microestruturas das amostras martensíticas revenidas 

(a) 3000X, (b) 5000X, (c) 7500X, (d) 15000X 

 

Na microestrutura martensítica revenida, mostrada na Figura 3.33, é possível 

observar que ela também apresenta uma matriz homogênea, refinada e com 

carbonetos de Cromo e molibdênio (Figura 3.34) precipitados na matriz e em 

contornos de grãos. Fica evidente uma distribuição mais grosseira dos carbonetos 

precipitados do revenimento. 

Também foram feitos ensaios de difração de raio X nas amostra martensíticas para 

identificar a presença de austenita retida, mas o resultado foi negativo, o que 

demonstra que o valor deve estar abaixo de 1%. 

 

 
Figura 3.34 – Análise de EDS dos carbonetos 

presentes na microestrutura martensítica 

 

Também é possível observar que nessa microestrutura os contornos de grão estão 

mais evidenciados (marcados). 

Carbonetos 



 
 

 

 

3.3 CONDIÇÕES DO ENSAIO 

 

 

Para a realização dos ensaios foi utilizado uma carga total de 2.100 N, o que 

representa 700 N por esfera. E considerando o módulo de elasticidade (E) do aço 

utilizado de 210 GPa e o coeficiente de Poisson de 0,3 tem-se as seguintes 

condições gerais descritas na Tabela 3.5 para a realização dos ensaios para ambos 

os grupos de amostras. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.5 – Condições de realização dos ensaios  
 

Lubrificante SAE 90 API-GL4 

Temperatura do lubrificante 45° a 50°C 

Densidade do lubrificante (27) 890 kg/m3 

Viscosidade cinemática (27) 0,1265 x 10-3 m2/s 

Viscosidade dinâmica (27) 0,113 0 (Pas) 

Carga total 2100 N 

Número de esferas 3 

Carga por esfera 700 N 

Diâmetro da esfera 7,938 mm (5/16") 

Raio do contato (a) 0,264 mm 

Área de contato 0,216 mm2 

Pressão média de contato (Pm) 3,2 GPa 

Máxima pressão de contato (Po) 4,8 Gpa 

Frequência de carregamento 46 Hz (para o eixo rodando a 1900 rpm) 

Determinação do fim do ensaio Ocorrência de spalling 



 
 

Sistema de detecção da falha 
Automático através de sensor de vibração 

(acelerômetro), acoplado a máquina 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos testes realizados o fim de cada ensaio foi definido através do surgimento do 

primeiro microlascamento na superfície da amostra Figura 3.7 e Figura 3.8. Esse 

microlascamento foi detectado por um sistema de automação acoplado ao 

equipamento e que através de um acelerômetro monitorava o nível de vibração ao 

longo de todo o ensaio. Sendo assim, após a ocorrência da primeira falha esse nível 

de vibração aumentava significativamente enviando um sinal para que o comando 

computacional parasse imediatamente o ensaio. 

Apesar deste sistema facilitar a operação, o final do ensaio pode ser facilmente 

detectado pela alteração do nível de ruído após a primeira falha, mas dessa forma 

seria necessário a presença de uma pessoa acompanhando o andamento do ensaio 

durante todo o período de execução.  

Após a falha, as fraturas nas regiões onde ocorreram os microlascamentos foram 

expostas e avaliadas seguindo o esquema da Figura 4.1, em que os corpos de prova 

foram quebrados através de uma solicitação de flexão em três pontos, sendo que o 

próprio local da falha foi utilizado como um entalhe e conseqüentemente um 

concentrador de tensão para direcionamento da quebra. 

  

 

 

 

 

Figura 4.1 – Ilustração esquemática do processo de quebra das amostras 
após a falha para analisar superfície da fratura 

 

x 
Aplicação de 

carga 

Região da falha no 
corpo de prova 

(spalling) 



 
 

As observações feitas devido à exposição das fraturas de ambos os grupos de 

microestruturas, não evidenciaram características distintas que pudessem ser 

correlacionadas com o tipo de microestrutura analisada, dessa forma, foi utilizado 

como exemplo nas Figura 4.2 a Figura 4.5, uma análise de uma microestrutura 

bainítica. 

 

  

Figura 4.2 – Detalhe da falha na pista de 
rolamento 

Figura 4.3 – Microlascamento 

  

Figura 4.4 – Evidência de trincas 
subsuperficiais 

Figura 4.5 – Evidência de deformação 
plástica 

 

Com a utilização da equação 2.3 e de acordo com a teoria de Hertz em que a 

máxima tensão cisalhante estará a 0,47a, ou seja, (0,47 x 0,264mm = 0,124m) é 

possível observar na Figura 4.3 que a profundidade do microlascamento está de 

acordo com o previsto por Hertz.  

Pista de 

rolamento 

Trincas 

Zona com 

deformação 

Plástica 

Sentido do 

rolamento 



 
 

Outras observações apresentadas no trabalho de NEVES, 2006 (27) e que foram 

evidenciadas neste trabalho foram a presença de trincas subsuperficiais Figura 4.4 e 

de deformação plástica subsuperficial causada por tensão cisalhante abaixo da 

superfície Figura 4.5. 

Para a análise a seguir assumiu-se que os resultados de vida em fadiga das 

amostras estudadas podem ser descritas por uma distribuição de probabilidade de 

falha (Weibull) em que se determinam os valores de  e  que representam 

respectivamente, parâmetro de forma e parâmetro de escala. Esses parâmetros são 

obtidos através das equações 2.10 e 2.11, e estão apresentados na Tabela 4.1 

abaixo, bem como os valores de ciclos de vida das amostras ensaiadas. Com essas 

informações foi possível elaborar a curva de probabilidade de falhas para os dois 

conjuntos de amostras ensaiadas Figura 4.6. 

 

 

 

 

Tabela 4.1 – Ciclos até a ocorrência da falha para ambos os conjuntos 
de amostras e parâmetros de Weibull 

 

Amostras martensíticas Amostras bainíticas 

Identificação Ciclos Identificação Ciclos 

04M 5.483.444 02B 11.983.677 

01M 9.764.706 05B 16.933.635 

07M 10.034.250 04B 22.882.620 

05M 13.392.194 08B 24.432.704 

03M 14.528.954 07B 25.184.654 

06M 15.398.382 01B 29.335.230 

02M 15.790.343 09B 35.352.683 

m 13.312.135 b 26.310.680 

m 4,267 b 3,784 
 

 



 
 

 
Figura 4.6 – Curvas de probabilidade de falha para os conjuntos de amostras bainíticas e 

martensíticas 

 

 

 

Os resultados apresentados para as curvas de probabilidade de falhas dos 

conjuntos estudados demonstraram uma maior resistência a solicitação de fadiga de 

contato para as amostras com microestruturas bainíticas. Esse fato pode ser 

observado pela Figura 4.6, bem como pelos valores dos parâmetros de escala , 

que indica a vida média, e que nas amostras bainíticas ficou na faixa de 26 x 106 

ciclos contra 13 x 106 ciclos para as amostras martensíticas revenidas. 

Outra análise necessária é sobre o parâmetro de forma , que representa a forma 

como o número de falhas aumenta com o tempo, mas à pequena diferença dos 

valores encontrados, 4,3 para as martensíticas revenidas contra 3,8 para as 

bainíticas, indica que aparentemente os mecanismos associados a ambas as 

amostras são semelhantes. 

Estes resultados demonstraram que foi viável a utilização deste tipo de 

equipamento, na configuração esfera contra plano, para avaliar duas microestruturas 
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que não apresentam heterogeneidades muito acentuadas, como foram nos estudos 

de vida em fadiga de contato realizados por LEITE (31), em que se estudou o 

material ferro fundido nodular austemperado, ou em estudo realizado por SANTOS 

(29) que avaliou a resistência a fadiga de contato de um material fundido que 

apresentava microdefeitos de fundição, em ambos os casos a resistência a fadiga e 

o número de ciclos até a ocorrência do lascamento foi prejudicada pela ação de 

concentradores de tensões próximas da superfície, fazendo com que mesmo tento a 

tensão máxima cisalhante abaixo da superfície, a concentração de tensões nestes 

pontos seja maior, induzindo a uma falha prematura e às vezes superficial. 

As falhas observadas neste estudo não foram superficiais e não tiveram sua origem 

associada a defeitos ou concentradores de tensão superficiais que pudessem 

mascarar uma avaliação comparativa quando à resistência a fadiga de contato das 

microestruturas bainíticas e martensíticas revenidas. 

Apesar da identificação e diferenciação dos mecanismos de nucleação e 

propagação das trincas que originaram os microlascamentos para ambas as 

microestruturas não ser evidente. Outros fatores relacionados às características 

físicas das fases estudadas podem ser utilizados como argumento para os 

resultados alcançados. 

Como evidenciado na Figura 3.33 a microestrutura martensítica apresentou algumas 

características que podem ter prejudicado seu desempenho quanto à resistência a 

fadiga de contato, quando em comparação com a microestrutura bainítica. Como, 

contornos de grão evidenciados (marcados pela precipitação de carbonetos durante 

revenimento) e carbonetos grosseiros precipitados na matriz que podem servir como 

um concentrador de tensão, facilitando tanto os mecanismos de nucleação quanto 

propagação das trincas de fadiga durante os ensaios. 

 

5 CONCLUSÕES 
 

 A configuração do ensaio, esfera contra plano, utilizado neste trabalho 

conseguiu reproduzir em laboratório o mecanismo de fadiga de contato que 



 
 

ocorre em diversos componentes mecânicos durante sua utilização, como 

engrenagens, rolamentos, trilhos de trem e cilindros de laminação. 

Esta configuração de equipamento possibilita uma fácil confecção dos corpos 

de prova, montagem e desmontagem de todo o sistema e facilidade 

operacional na detecção da falha. Por outro lado, apesar da utilização de uma 

pressão máxima de contato de 4,8 GPa, superior a pressão utilizada nos 

trabalhos de Hampshire (21), Day (32) e Neves (27), alguns ensaios 

demoraram mais de 30 dias para serem finalizados, devido as características 

das amostras ensaiadas.  

 

 Os resultados obtidos de resistência à fadiga de contato do aço ferramenta 

estudado demonstraram uma melhor resistência da microestrutura bainítica a 

esta solicitação, em comparação com a microestrutura martensítica revenida. 

Esse fato podendo ser observado através da curva de distribuição de 

probabilidade de falhas (Weibull) Figura 4.6 feita para ambos os casos, bem 

como pelos parâmetros de escala  que representa uma vida média do 

conjunto avaliado, que ficou em 26.310.680 ciclos para a bainita, contra 

13.312.135 ciclos para a martensita revenida. 

 

 A configuração do equipamento escolhida para os ensaios (esfera contra 

plano) e a preparação metalográfica das amostras, conseguiram fazer com 

que as falhas se iniciassem predominantemente na sub-superfície, fazendo 

com que as microestruturas avaliadas sejam efetivamente testadas quanto as 

suas características físicas e metalúrgicas, este fato pode ser observado pela 

baixa ocorrência de falhas prematuras superficiais ocasionadas por possíveis 

inclusões, defeitos ou poros superficiais que agiriam como um concentrador 

de tensões. 

 

 Os resultados obtidos para os parâmetros de forma , que representam a 

maneira como o número de falhas aumenta com o tempo, não apresentaram 

diferença significativa a ponto de indicar diferentes mecanismos de nucleação 

e propagação de trincas para ambas as microestruturas. 

 



 
 

 A análise microestrutural indicou que a microestrutura de martensita revenida 

apresentou carbonetos grosseiros precipitados no interior dos grãos e em 

seus contornos, causando uma maior marcação dos contornos, e deixando a 

microestrutura do material intrinsicamente mais frágil.  

 
 

 A microestrutura bainítica apresentou dispersão fina de carbonetos no interior 

das plaquetas conferindo a essa estrutura maior tenacidade e maior 

resistência à fadiga de contato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 Realizar ensaios de fadiga de contato em equipamento instrumentado com 

acelerômetro, fazendo a aquisição de sinais em curto intervalo de tempo para 

realização de trabalho de análise de sinais visando identificar através desta 

análise os mecanismos de nucleação e propagação de trincas durante o 

ensaio até a ocorrência da falha catastrófica. 

 

 Estudar as propriedades mecânicas (tenacidade a fratura e impacto) do aço 

utilizado neste trabalho e suas respectivas microestruturas para correlacionar 

com os resultados obtidos de fadiga de contato. 

 

 Estudar comportamento quanto à resistência à fadiga de contato para aços 

microligados e “superclean” em comparação aos aços já estudados. 

 



 
 

 Avaliar redução do tempo de ensaio através de aumento do número de 

esferas do conjunto e/ou aumento da pressão de contato. 
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