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Resumo 

 
Ao longo deste trabalho foi proposta uma nova rota de tratamento 

térmico para o aço AISI 52100, principal material utilizado na fabricação de 

rolamentos. Esta nova rota visa refinar a microestrutura de carbonetos 

presentes no material, com o objetivo de otimizar as propriedades mecânicas. 

Os tratamentos térmicos realizados conduziram a uma diminuição no tamanho 

dos carbonetos quando comparados com a amostra tradicional. 

Para medir a tenacidade à fratura evitando a dificuldade experimental de 

se nuclear pré-trincas em materiais frágeis, foi utilizada a metodologia Chevron, 

como formalizada na ASTM E-1304(97). Algumas das amostras submetidas a 

nova rota apresentaram maior tenacidade à fratura quando comparadas a 

amostra tratada na rota convencional. 

O material tratado na nova rota de tratamento térmico foi avaliado 

também em ensaio de impacto, usando-se corpos de prova Charpy de secção 

reduzida, sem entalhe. Os resultados obtidos mostraram que o material com 

carbonetos mais finos apresentavam menor energia absorvida no impacto 

quando comparados com a amostra tratada na rota convencional.  

Este comportamento a princípio contraditório foi explicado pela maior 

presença de sítios de nucleação na amostra com carbonetos mais finos. A 

maior densidade de sítios nas condições do ensaio de impacto conduziu a uma 

intensificação da nucleação de trincas, levando a uma menor energia absorvida 

durante o ensaio de impacto; este efeito ocorre mesmo quando o mecanismo 

de nucleação de trincas envolve a nucleação e coalescimento de 

microcavidades. 

Procurou-se fazer uma correlação entre a morfologia das superfícies de 

fratura obtidas no ensaio Chevron, o tamanho do carboneto das amostras e o 

micromecanismo atuante. Para amostras com superfície de fratura com 

aspecto fibroso foi associado o micromecanismo de fratura controlado por 

deformação. Para amostras com superfície de fratura com aspecto 

intergranular foi associado o micromecanismo de fratura controlado por tensão. 

 
Palavras chave: refino de carboneto; aço rolamento; entalhe Chevron; 
tratamento térmico; tenacidade à fratura   
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Abstract 
 

This work proposes a new heat treatment route for AISI 52100 steel, the 

most used material for bearings. The new route is designed so as to refine the 

carbides distribution in material, with the aim of increasing the fracture 

toughness. In order to measure the fracture toughness a Chevron notch 

methodology was used, as described in ASTM E-1304(97). Obtaining a static 

pre-crack on brittle materials is difficult and expensive; the Chevron notch 

methodology allows avoiding this difficulty. The heat treatments reduced the 

carbide sizes as compared with conventionally heat-treated steels.  

Some samples treated by this new route presented an increase in 

Chevron notch fracture toughness. 

The materials treated by the new heat treatment route were also tested in 

impact using a subsize Charpy specimen, without notch. Materials with fine 

carbides presented less dissipated energy in impact test then the material 

conventionally treated. This behavior is associated with the increase in number 

of carbide particles, as second phase particles are known to behave as sites for 

microvoid initiation and growth. The higher density of such sites presented in 

the material with fine carbides enhance this mechanism, lowering the dissipated 

energy measured in impact test.  

A correlation between fracture morphology, carbide size and fracture 

mechanisms was attempted. Samples with fine carbides presents fibrous 

transgranular fracture morphologies with strain controlled fracture micro-

mechanism while samples with coarse carbides presented intergranular type 

morphologies with stress controlled micro-mechanism. 

 

Key-words : carbide refining; bearing steel; Chevron notch; heat treatment; 

fracture toughness 
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Introdução 

 

Rolamentos são elementos de máquina, que transmitem com o mínimo 

de atrito, a carga entre duas superfícies que se movem em direções opostas, 

estes são compostos basicamente por corpos rolantes (esferas e rolos), anéis 

e gaiola. 

Os componentes dos rolamentos estão sujeitos a solicitações mecânicas 

severas, em que são exigidas as seguintes propriedades: alta resistência à 

fadiga, alta dureza, alta resistência ao desgaste, alta estabilidade dimensional e 

alta resistência mecânica.  A otimização das propriedades mecânicas destes 

componentes por meio da compreensão do material e sua microestrutura pode 

conduzir a ganhos significativos nas propriedades mecânicas, sem causar 

impactos relevantes nos custos finais de produção dos rolamentos(1).  

O principal aço aplicado na fabricação de rolamentos é o aço AISI 52100 

ou aços equivalentes como o DIN 100Cr6 ou ainda SUJ2 na norma JIS. Um 

dos motivos do emprego do aço AISI 52100 na fabricação de rolamentos é que 

este permite a obtenção de uma microestrutura de martensita com uma fina 

distribuição de carbonetos esferoidizados, que proporciona as características 

exigidas na aplicação dos rolamentos. A estrutura martensítica com 

carbonetos, apesar de ter alta resistência mecânica e atender a dureza 

especificada para a fabricação de rolamentos(2) (maior que 60 HRC), possui 

baixa tenacidade à fratura. Por sua vez a tenacidade à fratura pode ser 

associada num nível microscópico também ao desgaste superficial e 

macroscopicamente ao tipo de fratura(3). Apesar da importância tecnológica do 

estudo do desgaste, dentro do escopo deste trabalho esta propriedade não 

será avaliada. 

O estudo da tenacidade à fratura de materiais frágeis teve seu início no 

grupo de pesquisa liderado pelo Prof. Helio Goldenstein no final da década de 

90, com o trabalho de mestrado de Wanderson Santana da Silva(4) que 

propunha avaliar a tenacidade à fratura de aços ferramenta de alta resistência 

mecânica, tanto trabalhado como bruto de fundição e tratado termicamente 

quanto o produzido por metalurgia do pó. 

Este primeiro trabalho mostrou a dificuldade experimental de se nuclear 

uma pré-trinca estática nestes materiais, impossibilitando a medição de 
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tenacidade à fratura através da utilização da metodologia mais comumente 

usada e descrita na norma ASTM E-399. Diante desta dificuldade experimental, 

foi implementada a metodologia Chevron como alternativa eficiente e de menor 

custo na determinação da tenacidade à fratura para materiais frágeis. Seguindo 

esta mesma linha, foi desenvolvido o mestrado de Adriano Mendanha(5) que 

utilizou a metodologia Chevron para determinar a tenacidade à fratura de um 

aço AISI D2 em diferentes condições microestruturais, comparando diversos 

graus de redução e as propriedades na direção de laminação e na direção 

transversal à laminação. Esta metodologia foi novamente utilizada no trabalho 

de doutorado de Wanderson Santana da Silva, desta vez para avaliar a 

tenacidade à fratura de uma liga fundida denominada NICRALC cuja 

composição consistia em níquel, cromo, alumínio e carbono. 

Ainda dentro deste contexto de compreender as propriedades 

mecânicas de aços para rolamento, na década de 90 foram realizados alguns 

trabalhos de formatura sob a orientação do Prof. Helio Goldenstein com o 

objetivo de estudar a microestrutura do aço AISI 52100 e o efeito de 

tratamentos térmicos. Estes trabalhos de formatura deram origem aos 

mestrados de Ricardo S. Cumino(1) e Wander Gomes da Silva(6), que 

estudaram propriedades e microestruturas do aço AISI 52100 sob diferentes 

condições de tratamentos térmicos, em particular fazendo a comparação do 

efeito de tratamentos térmicos convencionais do tipo têmpera e revenido com 

tratamentos isotérmicos de decomposição da austenita na microestrutura e 

propriedades mecânicas. Uma das motivações para se estudar os tratamentos 

térmicos foi o baixo custo que esta etapa representa no custo total envolvido na 

fabricação de um rolamento. Dentro do contexto evolutivo apresentado, este 

trabalho avalia a tenacidade à fratura de um aço AISI 52100 utilizando a 

metodologia Chevron quando o mesmo é submetido a tratamentos térmicos 

não convencionais que conduzem ao refino na estrutura de carbonetos e a 

conseqüentes alterações nas propriedades mecânicas. 
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1. Revisão Bibliográfica 

 
1.1 O aço AISI 52100 e os aços de Damasco 

 
O aço AISI 52100 é um material amplamente utilizado na fabricação de 

rolamentos, sendo sua composição cerca de 1% de carbono e cerca de 1,5% 

de cromo(7)(8). Devido ao seu teor de carbono acima da composição eutetóide 

este aço é classificado como hipereutetóide.  

Aços com alto teor de carbono, apesar das aplicações tradicionais em 

cutelaria, rolamentos e como aços ferramenta, do ponto de vista científico 

foram ignorados devido a possibilidade de formação de uma rede de 

carbonetos que podem se precipitar ao longo dos grãos austeníticos levando a 

fragilidade(9). 

Sherby(10) na década de 70 na Universidade de Stanford, estudando aços 

de ultra-alto carbono mostrou que estes materiais podem desenvolver 

superplasticidade em determinadas temperaturas e serem extremamente 

dúcteis e resistentes a temperatura ambiente. Estes materiais estudados por 

Sherby eram muito semelhantes aos seculares aços de Damasco utilizados na 

fabricação de espadas e artefatos bélicos. Estes aços intrigaram por muito 

tempo os antigos metalurgistas devido a suas excelentes propriedades de 

tenacidade à fratura mesmo na presença de tão elevado teor de carbono. Após 

a invenção do microscópio o segredo foi revelado e descobriu-se que estes 

materiais apresentavam uma estrutura formada por uma fina dispersão de 

carbonetos.  

Os conceitos disseminados por Sherby significaram uma ruptura de 

paradigma, mudando a forma como eram vistos os aços com alto teor de 

carbono, um exemplo, são as características excepcionais que estes materiais 

podem desenvolver quando tratados para se obter uma fina dispersão de 

carbonetos(10). Muitos destes conceitos até então desenvolvidos no intuito de 

se estudar a superplasticidade em aços de ultra-alto carbono, podem ser 

estendidos aos aços AISI 52100 devido a semelhança de sua composição com 

alguns destes materiais já estudados(11) 
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1.2 Tratamentos Térmicos e Termomecânicos em Aços d e ultra-alto 
carbono 

 

Sunada e colaboradores(12) estudando aços com 1,3 e 1,6% de carbono 

conseguiram uma combinação de grãos austeníticos refinados associados a 

uma fina dispersão de carbonetos que conferiu ao material, alta resistência a 

compressão e boa ductilidade. Estas características surpreendentes foram 

atribuídas a predominância de martensita do tipo escorregada em detrimento a 

martensita maclada. Na Tabela 1 a seguir são apresentadas as composições 

dos dois aços estudados. 

 

Tabela 1: Aços estudados por Sunada e colaboradores(12). 

Aço Carbono Manganês Silício Dureza 

(HRc) 

σ (MPa) 

1,3% C 1,25 0,65 0,10 66 4351 

1,6% C 1,57 0,73 0,28 64 4192 

 

As rotas de tratamento utilizadas podem ser visualizadas na Figura 1 a seguir. 

 

 

Figura 1: Pré-tratamento aplicado aos dois aços estudados por Sunada e 

colaboradores(12) 

 

Após estes pré-tratamentos os materiais foram reaustenitizados em 

diversas temperaturas, porém em temperaturas mais baixas foi possível 
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suprimir a formação de uma rede de carbonetos grosseiros ao longo dos 

contornos de grãos austeníticos. O tratamento final na temperatura de 750o C 

(Figura 2) resultou numa fina estrutura martensítica. 

 

 

 

Figura 2: Tratamento final de uma fina microestrutura de ferrita e cementita em 

baixas temperaturas de austenitização(12). 

 

Sherby e colaboradores(12)(13) estudando superplasticidade em aços 

de ultra-alto carbono resgatam o conceito da transformação eutetóide 

divorciada, denominada por DET (da sigla inglesa Divorced Eutectoid 

Transformation). 

Uma reação eutetóide usualmente acontece quando as duas novas 

fases crescem com alto grau de cooperação entre si, resultando numa 

microestrutura eutetóide normal.  Em certos casos as duas novas fases 

crescem com um grau menor de cooperação e dão origem a uma estrutura 

eutetóide anormal. Num caso extremo de baixo grau de cooperação entre as 

fases, ocorre a transformação eutetóide degenerada ou divorciada. A DET 

ocorre geralmente quando a transformação eutetóide ocorre na presença de 

uma fase proeutetóide. Do ponto de vista geométrico, existe uma similaridade 

entre a reação peritetóide e a reação eutetóide divorciada (14). A 

Transformação eutetóide ocorre ao longo dos contornos de grão de modo 

divorciado, produzindo finas partículas de cementita numa matriz ferrítica. 

Sendo engrossadas as partículas de cementita proeutetóide quando passam 

pela frente de reação, a Figura 3 mostra dois exemplos de frentes de 

transformação normal e divorciada respectivamente(15). 
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Figura 3: Comparação entre a frente de reação com crescimento cooperativo e 

divorciado(15). 

 

Apesar da importância tecnológica da DET nos processos industriais de 

esferoidização de aços, a decomposição não cooperativa da austenita é muito 

pouco abordada nos estudos de metalurgia física(15). Na verdade a ocorrência 

da DET esta associada a um pequeno intervalo de resfriamento em que ocorre 

a mudança da transformação do modo cooperativo para o divorciado conforme 

pode ser visto na Figura 4. Tratando especificamente do aço AISI 52100, o 

cromo presente nesta liga tem efeito significante no processo de obtenção da 

DET, pois ele aumenta a temperatura de austenitização e, consequentemente, 

o tempo no qual a DET pode ocorrer(16). 

 

 

Figura 4: Mudança do modo divorciado para o modo lamelar em função do 

super-resfriamento(15). 
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As técnicas desenvolvidas por Sherby e colaboradores consistiam no 

uso de processamento termomecânico para obtenção de uma fina dispersão de 

carbonetos. Tais processos envolviam o uso de trabalho a quente e a morno 

(HWW – da sigla inglesa Hot and Warm Work), trabalho a morno isotérmico 

(IWW – da sigla inglesa Isothermal Warm Work) e HWW + DET(9). Um 

esquema básico dos tratamentos utilizados por Sherby para desenvolver uma 

estrutura microduplex (α+θ) que apresentasse superplasticidade em aços de 

ultra-alto carbono, pode ser visto na Figura 5(17). 

 

 

Figura 5: Fluxograma esquemático da rota de tratamento térmico utilizada por 

Sherby para desenvolver superplasticidade em aços de ultra-alto carbono(17). 

 

O estudo de superplasticidade em aços para rolamento e a possibilidade 

de se obter uma estrutura microduplex utilizando tratamentos térmicos e 

termomecânicos foi realizado por Sato e colaboradores(17). Três rotas de 

processamento foram empregadas e podem ser vistas na Figura 6. 
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a) Processo de têmpera e revenido. b) Processo de trabalho a morno. 

 

c) Processo de trabalho a morno com têmpera e revenido. 

Figura 6: Ciclos térmicos 

 

As amostras que sofreram os tratamentos apresentados na Figura 6a e 

na Figura 6c do trabalho de Sato(17) apresentaram alongamentos acima de 

500% a 700oC, ficando bem evidente o comportamento superplástico de uma 

microestrutura do tipo (α+θ). As amostras tratadas por têmpera e revenido 

(Figura 6a) apresentaram uma larga fração de contornos de alto ângulo que 

auxiliou na obtenção de superplasticidade.  As amostras que sofreram trabalho 

a morno e tratamento de têmpera e revenido (Figura 6c) apresentaram um 

alongamento levemente maior. 

Devido à etapa de trabalho a morno estes materiais apresentaram uma 

dispersão uniforme de carbonetos, que tornou os grãos austeníticos mais finos 

na etapa de austenitização a 770oC. O material tratado nestas rotas 

apresentadas acima foi um aço AISI 52100 o que deixa evidências 

experimentais da possibilidade de se usar estes princípios para se estudar o 

efeito destes tratamentos em outros fenômenos microestruturais e em outras 

propriedades mecânicas. 
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As rotas propostas por Sherby(10)(12)(13) para obtenção de uma fina 

dispersão de carbonetos envolvem etapas complexas de combinação de 

trabalho termomecânico e tratamentos térmicos. Estes requerimentos 

extremamente estritos dificultam a aplicação de tais processos numa escala 

industrial (9)(11). Neste sentido vários trabalhos foram realizados no intuito de 

se eliminar a etapa de processamento termomecânico e, ao mesmo tempo, 

inibir a formação de uma rede de carbonetos ao longo dos contornos de grão. 

Em alguns aços de ultra-alto carbono foram adicionadas frações de silício ou 

alumínio no intuito de se inibir ou atrasar precipitação de carbonetos, devido ao 

efeito estabilizador da austenita destes elementos(18). 

Com o objetivo de estudar superplasticidade Tsuzaki(11) e 

colaboradores desenvolveram uma rota de tratamento que permitiu a formação 

de uma estrutura microduplex, sem a realização de trabalho termomecânico. 

No primeiro estágio do tratamento formou-se uma estrutura totalmente perlítica 

ausente de carbonetos proeutetóides (tratamento a 1150oC), tratamento 

isotérmico a 650oC para esferoidização da cementita, austenitização em baixa 

temperatura 800oC e resfriamento rápido para obtenção de martensita e 

finalmente recristalização da martensita a 700oC para obtenção da estrutura 

microduplex. A rota de tratamento proposta pode ser vista na Figura 7.  

 

 

Figura 7: Tratamento térmico proposto por Tsuzaki(11). 

 

Neste trabalho Tzusaki(11) estudou três diferentes composições de aços 

hipereutetóides, mas serão comentados apenas os resultados desta 

composição: Fe-1,72%C-0,05%Si-0,51%Mn-1,52%Cr-2,39%Al. Esta 
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composição foi a que apresentou os melhores resultados durante os 

tratamentos para a formação de uma estrutura microduplex, a adição de 

alumínio para inibir a formação de uma rede de carbonetos primários não é 

necessária para menores teores de carbono o que permite utilizar estes 

tratamentos em aços do tipo AISI 52100. O foco do trabalho de Tzusaki(11) 

também foi a verificação de comportamento superplástico. Na Figura 8 pode 

ser vista a microestrutura obtida após o material ser tratado na rota de 

tratamento térmico apresentada na Figura 7. 

 

 

Figura 8: Microestrutura obtida por microscopia eletrônica de transmissão da 

liga Fe-1,72%C-0,05%Si-0,51%Mn-1,52%Cr-2,39%Al após tratamento 

térmico(11). As setas vermelhas indicam os carbonetos na matriz ferrítica. 

 

1.3 O efeito de ancoramento de contorno por partícu las finas 

 

As rotas de tratamento térmico e termomecânico até o momento discutidas, 

tinham como objetivo proporcionar a formação de uma fina distribuição de 

carbonetos que auxiliariam na obtenção, principalmente. As partículas de 

segunda fase atuariam ancorando os contornos de grão, o efeito dessas nos 

contornos de grão foi inicialmente demonstrado por Zener(19) que formulou 

uma expressão teórica para este fenômeno (Equação 1). Uma partícula de 

segunda fase interagiria com um contorno de grão conforme pode ser visto na 

Figura 9(20). Este efeito é conhecido também por pinning effect. Em que na 

Equação 1 o termo fv corresponde a fração volumétrica das partículas de 
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segunda fase, r corresponde ao raio da partícula de segunda fase e R é o raio 

do grão que sofre o efeito de ancoramento pela partícula de segunda fase. 

 

Equação 1 � = 4�3�� 

 

Como pode ser notado, o aumento na fração volumétrica das partículas de 

segunda fase e a diminuição em seu tamanho ocasiona uma diminuição no 

tamanho do grão da matriz. 

 

 

Figura 9: Ancoramento de contornos de grãos por uma partícula de segunda 

fase(20). 

 

A equação de Zener foi revista por Rios(21) que propôs um ajuste 

reescrevendo a relação de Zener da seguinte forma (Equação 2). Nesta 

equação os termos R, r e fv tem o mesmo significado da Equação 1.  O ajuste 

proposto por Rios(21) apresentou uma melhor correlação entre o tamanho de 

partículas de segunda fase e o raio dos grãos. 

 

Equação 2: 

 
� = �6�� 
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1.4  A transformação martensítica nos aços e fatore s influentes 

 

O resfriamento rápido da austenita até a temperatura ambiente pode 

conduzir a formação da martensita. Esta estrutura e suas propriedades 

mecânicas tem sido extensivamente estudadas devido a sua importância 

tecnológica. O nome martensita foi dado em homenagem ao professor alemão 

A. Martens que estendeu os estudos pioneiros de Sorby no intuito de 

compreender esta microestrutura. A transformação martensítica que ao 

contrario dos outros fenômenos de decomposição da austenita em ligas 

ferrosas ocorre de maneira adifusional. O reticulado da martensita (α’) é maior 

em relação a da austenita (Ɣ). A transformação 	 → �′ gera também uma 

mudança na estrutura cristalina, a austenita é cúbica de face centrada 

enquanto a martensita é tetragonal de face centrada. Conforme apresentado na 

Equação 3, a tetragonalidade da martensita aumenta com o teor de carbono, 

ou seja, o volume da célula unitária aumenta linearmente com o aumento no 

teor de carbono, sugerindo que o carbono esteja contido na forma 

intersticial(22) 

 

Equação 3 � = 1 + 0,045. %������ 

 

A condição necessária para que ocorra a transformação 	 → �′ é que a 

energia de α’ seja menor que a energia de Ɣ. Ainda é necessário um excesso 

de energia devido às energias superficial e a de deformação. A força motriz 

para o início da transformação martensítica pode ser expresso pela diferença 

entre T0 e Ms onde T0 é a temperatura na qual a energia de α’ é igual a energia 

de Ɣ e Ms é temperatura de início da transformação martensítica. A Figura 10 

mostra a variação de energia livre durante a transformação γα →' . 
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Figura 10: Variação da energia livre em função da temperatura. 

 

A transformação da martensita em aços de alto carbono foi descrita por 

Yonemura(23) em dois estágios. No primeiro ocorreria a formação da MP que 

seria a martensita com partículas de uma fase rica em carbono, resultado do 

auto-revenido da martensita, próximo a temperatura MS ocorreria o segundo 

estágio com a formação da MTCC que seria a estrutura tetragonal de corpo 

centrado final. Resultados para um aço contendo 0,88% em massa de carbono 

mostrando a variação do parâmetro de rede em função da temperatura, as 

mudanças de inclinação da curva evidenciariam a transformação que ocorre 

em dois estágios, conforme pode ser visto na Figura 11.  A Equação 3 mostra 

como varia a tetragonalidade da martensita em função da concentração de 

carbono, a ocorrência de uma descontinuidade neste comportamento para 

aços com concentração de carbono acima de 0,6% em massa seria mais uma 

evidência experimental para supor que a transformação martensítica ocorre em 

dois estágios, a Figura 12 mostra a ocorrência da descontinuidade na relação 

c/a. O ponto H na Figura 12 seria influenciado por aspectos do processamento 

e mudanças na composição da liga(24). 
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Figura 11: Variação do reticulado da austenita em função da temperatura para 
um aço contendo 0,88% de carbono(24). 
 

 
Figura 12: Variação da razão c/a em função da porcentagem de carbono ou 
nitrogênio em ligas ferrosas(24). 
 

A martensita das ligas ferrosas se apresenta principalmente em dois 

tipos de morfologias, a martensita na forma de placas que contém uma 

estrutura interna de maclas paralelas. E a martensita em blocos ou ripas, que 

contem em seu interior alta densidade de discordâncias(25). 

A martensita na forma de placas ocorre em aços de médio e alto 

carbono. As placas individuais interferem-se mutuamente durante o 

crescimento, aparentando ser um emaranhado, contudo as orientações 
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cristalográficas são de fato bem definidas. O termo martensita lenticular 

também é usual para esta morfologia. A diferença entre a martensita lenticular 

e a martensita na forma de placas é somente o seu comportamento de 

crescimento. 

No caso da martensita lenticular, a deformação invariante do reticulado 

muda da maclação para escorregamento durante o crescimento e após a 

formação do “midrib” devido ao aumento local de temperatura na martensita. Já 

a martensita na forma de placas não sofre mudança no modo de crescimento 

devido a baixa energia de formação(26). As placas martensíticas crescem nos 

planos de hábito de alto índice conduzindo a um grande número de orientações 

dentro de um mesmo grão. As primeiras placas param de crescer ao encontrar 

os contornos de grão austeníticos. Estas primeiras placas criam então 

obstáculos para as placas subsequentes de orientações diferentes, este 

mecanismo pode ser visto na Figura 13. A deformação associada com o 

aumento de volume gerado na transformação martensítica impede o 

crescimento das placas mas ajuda na nucleação de placas em diferentes 

orientações(27). 

 

a)  b)  

Figura 13: Crescimento interrompido de uma placa martensítica devido a um 

contorno de grão austenítico e a interação entre placas martensíticas durante 

a propagação no interior do grão (28). 

 

A martensita na forma de ripas é uma estrutura característica de aços de 

baixo carbono. O grão austenítico é subdividido em pacotes, que são grupos de 

ripas com o mesmo plano de hábito. Cada pacote consiste em blocos, que são 
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grupos de ripas com mesma orientação, estando estes blocos alinhados em 

paralelo. O esquema desta subestrutura martensítica pode ser visto na Figura 

14(29). 

 

 

Figura 14: Martensita na forma de ripas e sua estrutura(29). 

 

Ao longo das descrições dos tipos de subestrutura martensítica ficou 

evidente o efeito do teor de carbono no tipo de subestrutura resultante. 

Krauss(30) revisou como variariam as subestruturas martensíticas em função 

do teor de carbono para ligas ferrosas, este mapa das subestruturas 

martensíticas pode ser visto na Figura 15. 

 

 

Figura 15: Tipos de subestrutura martensítica em função de teor de carbono 
do aço(30). 
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Durante a discussão do conceito da transformação martensítica, no 

momento em que se expos como acontece a transformação martensítica em 

aços foi dito que o resfriamento rápido da austenita resulta na transformação 

martensítica. Porém, não foi discutido qual seria a velocidade de resfriamento 

necessária para transformar a austenita em martensita e qual o efeito da taxa 

de resfriamento nas transformações da austenita. Zhao e colaboradores(31) 

reviram os efeitos da taxa de resfriamento na cinética da decomposição da 

austenita em ligas ferrosas e também demonstraram as diferenças entre os 

diagramas de resfriamento contínuo e os diagramas do tipo tempo, temperatura 

e transformação, também conhecidos por diagramas TTT. Um dos conceitos 

expostos no artigo de Zhao (31), mostra que a sobreposição entre diagramas 

de resfriamento contínuo e diagramas TTT no intuito de se prever o produto da 

transformação é conceitualmente errada. Pois o super-resfriamento durante a 

obtenção dos diagramas TTT é constante, logo, a força motriz para a 

transformação é constante. Já nos diagramas de resfriamento contínuo ocorre 

variação no super-resfriamento ao longo do tempo ocasionando uma mudança 

na força motriz da transformação também ao longo do tempo. Na Figura 16 

pode-se notar o efeito da taxa de resfriamento nas transformações de fase. 

 

 

Figura 16: Efeito da taxa de resfriamento na transformação da austenita(31). 
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Observando o diagrama da Figura 16 pode se perceber que para 

altíssimas taxas de resfriamento seria possível obter martensita na forma de 

placas que é um produto comum em aços de médio e alto carbono. 

Extrapolando este raciocínio, aumentando-se as taxas de resfriamento poder-

se-ia obter uma estrutura diferente da martensita. Este tipo de observação 

experimental colocaria em xeque as teorias que classificam a transformação 

martensítica como atérmica. O produto obtido caso fosse possível implementar 

estas taxas de resfriamento altíssimas seria uma espécie de austenita 

“congelada”(31), o material para o qual foi obtido o diagrama da Figura 16 é um 

aço Fe-0,005%C. 

Outro efeito relevante na transformação martensítica é o tamanho de 

grão austenítico previamente existente. Jiewu e colaboradores(32) estudando 

um aço hipereutetóide mostraram a possibilidade de se obter nestes aços, 

através de tratamentos térmicos martensita na morfologia de ripas. Os 

tratamentos térmicos utilizados podem ser vistos na Figura 17. 

 

 

Figura 17: Esquema de tratamento térmico utilizando por Jiewu para obter 

martensita do tipo ripas em um aço hipereutetóide(32). 

 

Na primeira etapa do tratamento térmico mostrado na Figura 17 não são 

apresentados os tempos dos tratamentos de austenitização a 950oC, esta 

etapa serviria para a completa dissolução de carbonetos primários presentes 

na matriz, sendo realizado posteriormente têmpera e revenimento a 700oC. A 

microestrutura obtida por este tratamento prévio pode ser vista na Figura 18. 
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Figura 18: Pré tratamento no aço 1,37%C-1,6%Cr-1,5%Al-0,35%Si-0,42%Mn 

mostrando carbonetos e ferrita após têmpera a 950oC e revenimento a 

700oC(32). 

 

Na etapa de revenimento ocorreria a nucleação de outras fases a partir 

dos defeitos formados durante a transformação martensítica, levando ao 

refinamento da microestrutura. Nos tratamentos posteriores A1 e A2 os tempos 

utilizados foram de 30 e 60 minutos, respectivamente. e a amostra foi resfriada 

em água. A análise por microscopia eletrônica de transmissão mostrou a 

presença de martensita com subestrutura de ripas, estas microestruturas 

podem ser vistas nas Figura 19. 

 

  

Material submetido ao tratamento A1 Material submetido ao tratamento A2 
Figura 19: Micrografia obtida por microscopia eletrônica de transmissão. 
presença de martensita do tipo escorregada “LM”. O termo “TM” refere-se a 
martensita do tipo placas e os termos “C” são referentes aos carbonetos, 
adaptado de Jiewu(32). 
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A obtenção desta morfologia martensítica contradiz a teoria de formação 

de subestruturas martensíticas em aços de alto carbono(30). Resultado 

semelhante também foi encontrado por Sherby em seus estudos sobre aços 

hipereutetóides(12). A explicação para a formação de subestrutura de ripas em 

um aço hipereutetóide pode ser dada através da termodinâmica desta 

transformação(32). A contribuição não-química para a energia de formação de 

uma plaqueta de martensita de comprimento r e espessura c pode ser 

expresso pela Equação 4(28). 

 

Equação 4: ∆�� = (2���γ /γ)  + (4/3���c)(Ac/r) 

 

Onde A é a energia associada à deformação por unidade de volume e γ /γ é a 

energia de interface por unidade de volume da martensita. Para uma unidade 

de volume da martensita temos a Equação 5. 

 

Equação 5: 

 
∆'( = 3	)/*2� +  +��  

 

Diferenciando a Equação 5 em relação a c e r, chega-se a energia mínima (∆'),�.) que poder vista na Equação 6. 

 

Equação 6: 

 
∆'-í� = 2+��  

 

A relação ideal entre a espessura e o comprimento das plaquetas é igual a: ./ = 012. Esta relação permitiria a menor energia para a formação da 

martensita(28).  Como visto anteriormente, a martensita pode formar-se por 

maclação ou escorregamento, quando a tensão para que ocorram estes dois 

fenômenos são iguais. Para a formação de martensita por escorregamento a 

tensão associada seguiria uma lei do tipo Hall-Petch(33) que pode ser vista na 

Equação 7. Para o fenômeno de formação de martensita por maclação o 

fenômeno é semelhante a deformação por cisalhamento e é demonstrada na 

Equação 8.  



21 

 

 

Equação 7: 
 

3s= 30+45-1/2 

Onde:  3S é a tensão cisalhante responsável pelo escorregamento, 30 é uma 

tensão cisalhante mínima, k é uma constante semelhante a da equação de 

Hall-Petch e d é o diâmetro do grão. 

 

Equação 8: 
 

3t= Gγt 

Onde: 3t é a tensão em cisalhamento responsável pela maclação, G é o módulo 

de cisalhamento e γt é a deformação em cisalhamento responsável pela 

maclação. 

 

Jiewu e colaboradores(32) reescreveram a Equação 8 chegando a Equação 9, 

que permite correlacionar o tamanho de grão com a tensão necessária para 

acontecer a formação de martensita maclada ou escorregada. O diâmetro de 

grão crítico dc para a transição de mecanismo de formação martensítica 

maclada para escorregada pode ser visto na Figura 20. Para grãos menores 

que dc predominaria a martensita escorregada. 

 

Equação 9: 3t= '�40�-1 

 

Onde: n é o número de átomos necessários para formar uma plaqueta de 

martensita e a é o comprimento da plaqueta. 

 

Figura 20: Efeito do tamanho de grão austenítico na transformação 

martensítica(32). Quando o tamanho de grão austenítico atinge um diâmetro 

crítico dc, ocorreria uma mudança na morfologia de martensita formada. 
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1.5  Efeito da temperatura na transformação martens ítica 

 

O efeito da temperatura de austenitização na morfologia martensítica foi 

visto por Yue-jun e colaboradores(34) que estudaram treze aços de médio e 

alto carbono e observaram que não existia a possibilidade de formação de 

ripas de martensita em aços de alto e médio carbono com o aumento da 

temperatura de austenitização. As observações de Yue-jun(34) contradizem as 

observações de Zackay e colaboradores(35) que atribuíam ao aumento da 

temperatura de austenitização a formação de martensita com morfologia de 

ripas em aços nos quais predominaria a martensita do tipo lenticular, esta 

mudança na morfologia da martensita explicaria o aumento da tenacidade à 

fratura com o aumento da temperatura de austenitização destes materiais. 

Ritchie(36) observou o efeito da temperatura de austenitização em um aço 

En30A e mostrou que o aumento da tenacidade à fratura com aumento da 

temperatura de austenitização deve ser tratado com cuidado. Se a temperatura 

de austenitização for suficiente para deixar o enxofre do material em solução e 

a taxa de resfriamento não suprimir a sua precipitação nos contornos de grão 

austeníticos, ocorrerá a diminuição na tenacidade à fratura do material, 

ocorrendo geralmente falha intergranular por coalescimento de microcavidades. 

 
1.6 Algumas propostas de tratamentos térmicos em aç o AISI 52100 

 

A aplicação de tratamentos térmicos de têmpera dupla foi realizado por 

Lee(37) em amostras de aço AISI 52100 no intuito de obter refino no tamanho 

de grão, seu estudo comparou duas rotas de tratamento térmico. A primeira 

rota consistiu em austenitizar o materiais a 840oC, temperá-lo em óleo 

aquecido e realizar um revenido a 180oC por duas horas, esta rota é a 

convencionalmente usada por fabricante de rolamentos. A segunda rota 

proposta consistiu em aplicar a primeira austenitização e têmpera descrita na 

rota anterior e realizar uma segunda austenitização em uma temperatura 

inferior na presença de uma atmosfera com 5% de gás amônia e em seguida 

revenido de duas horas. Os resultados de Lee(37) podem ser vistos na Tabela 

2. A diferença entre as propriedades obtidas para cada tratamento térmico 
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foram atribuídas a diminuição do tamanho de grão do material que aumentou a 

densidade de contornos de grão. 

 

Tabela 2: Comparação dos valores obtidos nos ensaios de amostras de aço 

AISI 52100 tratados sobre diferentes condições. 

 Processo 

Convencional 

Processo com dupla 

têmpera 

Tamanho de grão (µm) 14,4 5,9 

Energia de impacto (J) 2,5 4,1 

Ciclo de vida sobre 

fadiga de contato (L 10) 

(horas) 

67,6 563,4 

 

O uso de microestruturas do tipo bainítica também tem sido uma opção 

na otimização de propriedades mecânicas de aços para rolamento através de 

tratamento térmicos. O tempo de austêmpera é influenciando por fatores como 

a temperatura de austenitização que influenciará no tempo de incubação para 

formação da bainita. Zhao(38) mostrou que o refino da estrutura de carbonetos 

em aços AISI 52100 acarreta o aumento no tempo de incubação para formação 

da bainita. Chakraborty(39) estudou os parâmetros ótimos para a obtenção de 

uma microestrutura composto por bainita e martensita em um aço AISI 52100, 

e concluiu que tratamentos de austêmpera de 30 minutos seguidos de têmpera 

em água podem resultar numa estrutura microduplex de bainita e martensita 

que manteria o nível de dureza em 62 HRC e apresentaria 53 J de energia de 

impacto.  

Os tratamentos isotérmicos para obtenção de bainita são geralmente 

realizados em banho de sal, o que aumenta os custos envolvidos nos 

tratamentos térmicos, no intuito de diminuir o tempo de tratamento isotérmico. 

Li (40) estudando o aço GCr15 mostrou que a realização de uma pré-têmpera 

numa temperatura abaixo de Ms conduz a diminuição do tempo de incubação 

para formação da bainita. Utilizando o conceito de pré-têmpera, Vetters(41)(42) 

comparou a microestrutura e o comportamento sob fadiga de amostras de aço 

AISI 52100 tratadas em quatro condições conforme pode ser visto na Figura 
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21. As amostras com microestrutura duplex contendo martensita e bainita 

mostraram melhor resistência à fadiga conforme pode ser visto na Figura 22. 

 

 

Tratamento de têmpera e revenido 

convencional (MQT) 

 

Tratamento isotérmico convencional 

(B) 

 

Tratamento térmico com pré-têmpera 

(BB) 

 

Tratamento isotérmico combinado 

com têmpera (BP) 

Figura 21: Tratamentos térmicos estudados por Vetters em amostra de aço 
AISI 52100(41)(42). 
 

 

Figura 22: Comparação da resistência à fadiga de amostras de aço AISI 52100 
submetidas a tratamento térmico para obtenção de uma microestrutura de 
bainita e martensita(41)(42). 
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Estudos de tratamento térmico com uma abordagem mais voltada para o 

processo foram realizados por Felippe(43) visando comparar a ovalização de 

rolamentos tratados por têmpera convencional e têmpera por indução. Os 

resultados obtidos neste trabalho conseguiram mostrar uma diminuição na 

ovalização dos anéis de rolamentos tratados por indução. 

 

1.7 Efeito dos carbonetos na tenacidade à fratura 

 
Rawal(44) estudou o efeito de partículas de cementita na tenacidade à 

fratura de aços carbono com concentrações de carbono que variavam de 0,13-

0,83%. Segundo suas observações, a tenacidade à fratura varia em relação à 

fração volumétrica das partículas para uma composição constante, 

aumentando com a diminuição do tamanho de partícula e consequente 

diminuição do caminho livre médio. As trincas ou cavidades iniciam na frente 

microscópica da ponta da trinca, ocorrem de partícula para partícula de 

cementita ou na interface do trincamento. Rosenfield(45), utilizando dados de 

ligas de alumínio, desenvolveu um modelo para previsão da tenacidade em 

ligas de alumínio que pode ser visto na Equação 10. 

 

Equação 10 789 = :;2<=>(� 6? )0/@ABC;0 �? DEF0 G?  

 

Onde: σy é o limite de escoamento; E é o módulo de Young; AB é o diâmetro da 

partícula de segunda fase e VV é a fração volumétrica das partículas de 

segunda fase. 

 

Este modelo teórico proposto por Rosenfield(45) foi testado em um aço 

do tipo EN 31 por Novaes da Conceição(46) que, através de tratamentos 

térmicos, variou a fração volumétrica e o tamanho dos carbonetos, e em 

seguida, avaliou a tenacidade à fratura do material e a validade do modelo 

proposto por Rosenfield(45). Para aplicar este modelo foram assumidas como 

valores típicos o limite de escoamento de 2000 MPa e um módulo de Young de 

210GPa, resultando na Equação 11 mostrada a seguir. Os valores da fração 
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volumétrica e do diâmetro médio planar usados para previsão no modelo estão 

apresentados na Tabela 3. 

 

Equação 11 789 = 26A10H IAB DE0 @?J K
0 �?

 

 

Tabela 3: Valores medidos por Novaes da Conceição(46) para determinação 

da tenacidade à fratura utilizando o modelo proposto por Rosenfield. 

Temperatura de 

austenitização 

(oC) 

Vv 

(%) 

LM(µm) Valor da tenacidade à fratura 

(MPa.m1/2) 

Medido Calculado 

820 12,5 0,11 13,5 12,2 

850 9,94 0,14 13,9 14,3 

880 8,05 0,17 14,2 16,3 

 

Nota-se através da Tabela 3, que para esta faixa de valores o modelo de 

Rosenfield consegue boa previsão dos valores. Em temperaturas de 

austenitização maiores, as frações volumétricas de carbonetos tendem a 

diminuir, mas a sensibilidade do modelo a este efeito acaba elevando 

demasiadamente a tenacidade à fratura.  Testando o modelo de Rosenfield 

com as constantes adotadas por Novaes da Conceição(46) variando alguns 

parâmetros como fração de carbonetos de 1 a 20% e o tamanho de carbonetos 

de 0,01 a 10 µm, foi possível construir a Figura 23 que correlaciona o efeito 

destas variáveis na tenacidade à fratura. Nota-se na Figura 23, o modelo de 

Rosenfield(45) superestima a tenacidade à fratura quando o material possui 

pequena fração volumétrica e carbonetos mais grosseiros, chegando a prever 

valores de KIC da ordem de 140MPa.m1/2 para carbonetos com diâmetro de 12 

µm. 
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Figura 23: Variação da tenacidade à fratura em função da fração volumétrica e 

do tamanho dos carbonetos calculado usando o modelo de Rosenfield(45), a 

partir dos dados experimentais de Novaes da Conceição(46).  

 

A associação entre a tenacidade à fratura e o tamanho do carboneto 

também foi realizada por Novaes da Conceição(47) utilizando o aço AISI 52100 

com microestrutura esferoidizada. Foi comparado o efeito de tamanho dos 

carbonetos na tenacidade à fratura, mostrando que carbonetos com tamanho 

entre 0,40-0,70µm apresentam um valor ótimo de tenacidade à fratura 

conforme pode ser visto na Figura 24. Apesar de mostrar qual o tamanho ideal 

de carbonetos que otimizaria a tenacidade à fratura, Novaes da Conceição(47) 

não mostra qual distribuição de carbonetos traria melhores resultados. 
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Figura 24: Efeito do tamanho de carbonetos na tenacidade à fratura(47). 

 

Os resultados mostrados por Novaes da Conceição vem em direção 

contrária a outros resultados de medidas de tenacidade à fratura que mostram 

que microestruturas com dispersão de partículas mais grosseiras tem maior 

tenacidade à fratura. Berns(3) mostrou que partículas mais grosseiras tem 

efeito positivo na tenacidade à fratura de materiais compósitos de matriz 

metálica, devido ao maior espaçamento interpartículas do material com 

dispersão mais grosseira. A Figura 25 ilustra o raciocínio de Berns(3) em 

relação ao efeito das partículas nas propriedades mecânicas. Este modelo foi 

importante para explicar os resultados experimentais obtidos por Santana da 

Silva(4) e Mendanha(5) que estudaram aços ferramenta contendo carbonetos 

eutéticos e obtiveram aumento de KIC com o aumento do tamanho dos 

carbonetos. Contudo se extrapolarmos o raciocínio da Figura 25, numa 

situação hipotética em que o tamanho das partículas pudesse ser engrossado 

infinitamente, o enorme efeito de concentração de tensões ocasionaria uma 

diminuição da tenacidade à fratura. A linha vermelha ilustraria o efeito do 

engrossamento das partículas na tenacidade à fratura. Logo existe um 

tamanho ideal de partícula de segunda fase, este tamanho ótimo deve ser 

função da matriz, forma como as partículas estão dispersas e do tipo de 

solicitação a qual o material é submetido. 
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Figura 25: Efeito de partículas na tenacidade à fratura e na resistência flexão 
adaptado de Berns(3). Linha vermelha hipotética adicionada na figura b 
ilustrando um possível efeito da extrapolação no tamanho dos carbonetos. 
 

Krauss e colaboradores(48) estudaram um aço AISI 52100 na condição 

perlítica, aplicaram a estes dois tipos de tratamentos térmicos prévios que 

consistiam ambos na solubilização do material a 1150ºC por 8h, no tratamento 

da condição A o material foi resfriado ao forno, no tratamento da condição B o 

material sofreu um tratamento isotérmico a 580ºC por 1h, foi resfriado ao ar e 

em seguida foi esferoidizado por 3h a 700ºC. Estes tratamentos podem ser 

vistos na Figura 26. Após estes tratamentos térmicos prévios as amostras 

foram austenitizadas nas seguintes temperaturas: 800, 850, 900, 950, 1000 e 

1100o C. As duas condições de tratamento foram denominadas condição A e 

condição B, estes proporcionaram uma microestrutura contendo carbonetos 

proeutetóides e livre de carbonetos proeutetóides respectivamente. 
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Condição A resultando numa 
microestrutura com carbonetos 
proeutetóides 

Condição B resultando numa 
microestrutura sem carbonetos 
proeutetóides. 

Figura 26: Tratamentos térmicos prévios utilizados por Krauss(48) 
 

As amostras tratadas na condição A e B apresentaram variação na 

tenacidade à fratura com o aumento da temperatura de austenitização, porém o 

comportamento observado foi bem distinto para ambas as condições. Na 

Figura 27 pode-se observar o efeito da austenitização na tenacidade à fratura. 
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Figura 27: Efeito da temperatura de austenitização na tenacidade à fratura(48). 

 

O efeito do aumento da tenacidade à fratura com a diminuição da 

temperatura de austenitização até o valor de 1000o C observado nas amostras 

da condição A foi atribuído a rede de carbonetos proeutetóides presentes na 

microestrutura, a ausência de carbonetos esféricos muito finos elimina os sítios 

para nucleação de microcavidades. 
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1.8 Medidas de tenacidade à fratura utilizando ensa io Chevron 

 

A metodologia mais utilizada para se determinar a tenacidade à fratura é 

descrita pela norma ASTM E-399(49) na qual, resumidamente, se estabelece 

que uma trinca pré-existente e estática atinja a instabilidade sob tensões 

crescentes no estado plano de deformação, sem que haja crescimento estável 

ou que este crescimento seja desprezível. 

A dificuldade experimental de se determinar a tenacidade à fratura pelo 

método estabelecido na norma ASTM E-399 é a obtenção da trinca pré-trinca. 

Ensaios realizado por Santana da Silva(4)(50) comprovaram a dificuldade 

experimental de se obter uma pré-trinca estática em materiais frágeis, levando 

a adoção da metodologia Chevron para determinação da tenacidade à fratura 

nestes materiais. A metodologia Chevron contorna a dificuldade de obter a pré-

trinca pois, a configuração do corpo de prova para o ensaio Chevron permite 

que a trinca nucleie na ponta do entalhe afiado mesmo com pequenos 

carregamentos, a norma que rege esta metodologia é a ASTM E-1304(51). 

O desenvolvimento da metodologia Chevron assume que o ensaio ocorra 

obedecendo as hipóteses da mecânica da fratura linear elástica (MFLE). As 

hipóteses da mecânica da fratura linear elástica são(52): 

• Defeitos são inerentes ao material, pois existe um limite de sensibilidade 

ou resolução para qualquer equipamento de detecção. 

• Estado plano de deformação. 

• O crescimento da trinca conduz a falha estrutural do componente e é 

determinado pelas tensões na ponta da trinca. 

• A tensão na ponta da trinca é determinada pelo valor de K. Onde: 

aYK πσ=  e Y é um fator geométrico relativo ao corpo de prova, σ é a 

tensão aplicada e a a metade do comprimento da trinca. 

 

O aspecto da secção transversal de um corpo de prova utilizado no ensaio 

Chevron pode ser visto na Figura 28. Nesta figura o corpo foi rompido até o 

comprimento a. 
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Figura 28: Secção transversal de um corpo de prova com entalhe Chevron 

durante o ensaio(53). 

 

Barker1 fez um tratamento matemático adequado para chegar à equação 

que correlaciona a força com a tenacidade à fratura(53). As condições de 

crescimento de trinca estável na ponta da trinca são determinadas pela 

Equação 12 e seguem os critérios da mecânica da fratura linear elástica. 

 

Equação 12: 







>
da

dcF
bGIC 2

2

 

 

Onde 
F

y
c =  é a flexibilidade da amostra na posição a. A abertura das faces do 

corpo de prova é dado por y e F é a força aplicada. A equação é uma condição 

para a estabilidade da trinca. Deseja-se derivar uma equação para o 

crescimento estável da trinca controlado pela força da máquina. GIC é a 

deformação plana crítica para a liberação de energia de deformação plana. 

Para que a trinca possa avançar, o lado esquerdo da Equação 12 deve 

aumentar mais rapidamente que o lado direito. Assumindo que GIC é uma 

constante do material e se F é mantida constante tem-se a Equação 13 para o 

avanço da trinca. 

 

                                                           
1
 As condições e hipóteses adotadas por Baker podem ser vistas no apêndice A do artigo aqui citado, 

umas das considerações demonstradas é a independência geométrica em relação ao coeficiente de 

Poison. 
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Equação 13: 
2

22

2 da

cdF

da

db
GIC >  

 

Durante o avanço da trinca tem-se a seguinte relação geométrica acontecendo 

dinamicamente: 
0aa

b

da

db

−
=  

No momento em que a trinca começa a crescer, tem-se uma relação de força 

que pode ser descrita pela Equação 14. 

 

Equação 14: ( )da
dcbGF IC /22 =  

 

Para o crescimento estável da trinca, deve-se combinar a Equação 14 com a 

relação geométrica de crescimento da trinca. Então a Equação 15 que propõe 

um parâmetro para o crescimento estável da trinca. 

 

Equação 15 
2

2

0 da

cd

aa

dadc >
−

 

 

 O critério de estabilidade é obtido se o valor de a é menor que o valor da trinca 

crítica ac. Multiplicando-se ambos os termos da equação pelo módulo de Young 

(E). Chega-se a Equação 16. 

 

Equação 16: 

 2

2

0

)(
)(

da

cEd

aa
da

cEd
=

−
 

 

Agora será considerado um experimento no qual a carga sobre a amostra é 

lentamente aumentada, causando o começo do avanço da trinca através do 

entalhe em “V” ilustrado na Figura 28. Quando a posição da trinca alcança o 

tamanho crítico ac, a carga alcança o valor crítico Fc. A Equação 17 mostra um 

parâmetro adimensional relacionado com a geometria do corpo de prova. 

 



34 

 

Equação 17: 

 
2

3
2

C

IC

F

EBG
A =  

 

Rearranjando a Equação 17 tem-se: 

 

Equação 18: 

 caada

cEd

bc

B
A

=







= )(

2

3
2  

 

Onde bc é o valor de b quando a atinge o valor crítico. O parâmetro B foi 

elevado ao cubo para tornar A adimensional. Nota-se que quanto mais as 

proporções geométricas do corpo de prova se mantêm constantes o valor de A 

se mantêm o mesmo. Se uma geometria de corpo de prova é calibrada, a 

medida do produto GICE consistirá simplesmente na determinação da força 

requerida durante o ensaio para romper o corpo de prova. Para um conhecido 

padrão o valor de KIC pode ser dado pela Equação 19. 

 

Equação 19: 789 = +N./[P@�(1 − R�)0�] 
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2. Objetivos 

 
Os objetivos deste trabalho foram testar rotas de tratamento térmico não 

convencionais em um aço AISI 52100, visando otimizar a tenacidade à fratura, 

mantendo a resistência (medida através da dureza) dentro da faixa 

especificada para rolamentos. A estratégia explorada foi de refinar os 

carbonetos e diminuir a temperatura final de austenitização de forma a obter 

estruturas mais refinadas e martensita com menor teor de carbono. 
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3. Materiais e Métodos 
 

3.1 O aço AISI 52100 

 
As amostras de aço utilizadas foram de aço AISI 52100 na condição de 

partida perlítica conforme pode ser visto na Figura 29. A caracterização foi 

realizada por microscopia óptica e de varredura. A aquisição de imagens para 

microscopia óptica foi realizado utilizando uma câmera digital Micrometrics AE 

Premium acoplada ao microscópio da marca Olympus, utilizando-se diferentes 

aumentos. As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram 

obtidas através do aparelho da marca Philips XL-30 situado no Laboratório de 

Microscopia Eletrônica e de Força Atômica PMT-USP. A composição média de 

um aço AISI 52100 pode ser vista na Tabela 4. A dureza do material na 

condição de partida foi de 18,8±1,1 HRc. 

 
Tabela 4:Composição química média do aço AISI 52100 
Elemento  C (m%) Cr (m%) Mn (m%) Si (%m) P(%m) S(%m) 
 0,95-1,05 1,40-1,65 0,25-0,45 0,15-0,35 <0,030 <0,025 
 

 
Figura 29: Microestrutura perlítica de partida do aço AISI 52100, ataque nital 
2%. 
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3.2 Determinação do tamanho e fração volumétrica do s carbonetos 
 
As medidas de tamanho de carbonetos foram realizadas utilizando-se o 

programa ImageJ2. Na Figura 30 pode-se ver a imagem original e logo abaixo a 
imagem após o tratamento realizado no programa. 
 

 

 
Figura 30: Comparação entre a amostra original e a amostra tratada no 
programa ImageJ. 
 

                                                           
2
 No anexo II deste texto é apresentado um pequeno roteiro de como se analisar e contar partículas 

utilizando o ImageJ 
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Como pode ser visto na Figura 30, após o tratamento de imagem, existe 

uma boa correlação entre os carbonetos que são visualizados e os que foram 

medidos. Os dados obtidos foram a área dos carbonetos individualmente e a 

área total do campo fotografado. A partir destes dados é possível determinar o 

valor da fração volumétrica dos carbonetos, sua área média, diâmetro e 

circularidade. 

A determinação do diâmetro de partículas de secunda fase ou contornos 

de grão utilizando a medição do tamanho planar traz consigo o problema do 

efeito do corte no tamanho observado. Como pode ser visto na  Figura 31, 

conforme se varia o corte existe a probabilidade de se alterar o diâmetro 

seccionado. 

 
Figura 31: Efeito da profundidade h de corte no raio observado(54). 

 

Este problema experimental foi resolvido por Saltykov(55) que propôs 

equações que corrigiriam os valores obtidos por meio da observação planar. 

Uma das hipóteses adotadas por este método é de que o formato dos grãos ou 

partículas seja esférico. A Equação 20 mostra como pode ser calculado o valor 

de NV a partir dos valores NA determinados experimentalmente. O valor do 

desvio padrão amostral e o cálculo do diâmetro corrigido são mostrados na 

Equação 21 e Equação 22 respectivamente. 

 

Equação 20 

  TE,, = 1U, (1,645TV,, − 0,4542TV,,F0 − 0,1173TV,,F� − 0,0423TV,,F@ −0,01561TV,,F1 − 0,0083TV,,FY − 0,0036TV,,FG − 0,0019TV,,F[ −0,0009TV,,F\ − 0,00044TV,,FH − 0,00036TV,,F02 − 0,0001TV,,F00 −0,00003TV,,F0� − 0,00003TV,,F0@ − 0,00001TV,,F01) 
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Equação 21 ](U) = ;^ 1TE ; _ TE,, (U, − UM)�`0/�
 

 

Equação 22 UM = 1TE _ TE,,U, 
 

3.3  Metodologia Chevron 

 

Os ensaios Chevron foram realizados em uma máquina INSTRON 

localizada no Laboratório de Materiais do Centro Universitário da FEI. Foram 

seguidos os procedimentos estabelecidos pela norma ASTM E-1304-97(51). O 

aparato experimental utilizado no ensaio Chevron e o aspecto do corpo de 

prova após o ensaio pode ser visto na Figura 32. Na Tabela 5 são 

apresentados os parâmetros para a usinagem de um corpo de prova Chevron. 

O entalhe pode ser obtido por eletroerosão a fio. Aspectos como a espessura 

do fio utilizado no processo de eletroerosão podem afetar significativamente os 

valores medidos durante o ensaio. Na Figura 33 pode-se observar os 

parâmetros listados na Tabela 5. 

 

a) Esquema de fixação do 
corpo de prova no ensaio 
Chevron. A seta amarela 
indica a posição do corpo de 
prova 

b) Garras de fixação e corpos de prova 
Chevron de diversas dimensões antes e após o 
ensaio. As setas vermelhas indicam as 
diferentes dimensões de garras e a seta verde 
indica uma superfície de fratura de um corpo 
de prova ensaiado. 

Figura 32: Aparato experimental utilizado no ensaio Chevron. 



 

 

Tabela 5: Nomenclatura dos parâmetros para usinagem de um corpo de prova 
para a realização do ensaio Chevron

Parâmetros
Largura do corpo de prova (CP)

Comprimento útil do CP
Distância da extremidade do CP à linha de carga

Comprimento Total do CP
Altura do Corpo de Prova

Distância entre Linha de Carga e Ponta do Entalhe
Distância entre Extremidade do CP e Ponta do Entalhe

Profundidade da “Boca” do Corpo d
Altura da “Boca” do Corpo de Prova

Espessura do Entalhe (eletro
Ângulo do Entalhe Chevron

 

Figura 33: Desenho do corpo de prova utilizado 
localização dos parâmetros para 

 

As dimensões para a usinagem dos corpos de prova utilizados neste 

trabalho são mostradas na 

cálculo da tenacidade à fratura pela metodologia Chevron são listados na 

Tabela 6. Na Equação 23

Onde Fmáx é a máxima força medida 

 

: Nomenclatura dos parâmetros para usinagem de um corpo de prova 
para a realização do ensaio Chevron 

Parâmetros  Símbolo
Largura do corpo de prova (CP) 

Comprimento útil do CP 
tância da extremidade do CP à linha de carga 

Comprimento Total do CP 
Altura do Corpo de Prova 

Distância entre Linha de Carga e Ponta do Entalhe 
Distância entre Extremidade do CP e Ponta do Entalhe 

Profundidade da “Boca” do Corpo de Prova 
Altura da “Boca” do Corpo de Prova 

Espessura do Entalhe (eletro -erosão a fio)  
Ângulo do Entalhe Chevron  

 
: Desenho do corpo de prova utilizado no ensaio Chevron com a 

ação dos parâmetros para usinagem, segundo a ASTM E-1304

As dimensões para a usinagem dos corpos de prova utilizados neste 

trabalho são mostradas na Figura 34. Os parâmetros necessários

enacidade à fratura pela metodologia Chevron são listados na 

23 é apresentada a fórmula usada para o cálculo de K

é a máxima força medida ao longo do ensaio. 

40 

: Nomenclatura dos parâmetros para usinagem de um corpo de prova 

Símbolo  
B 
W 
X 

(W+X) 
2H 
a0 

a0 + X 
S 
T 
t 
φφφφ 

no ensaio Chevron com a 
1304(51). 

As dimensões para a usinagem dos corpos de prova utilizados neste 

necessários para o 

enacidade à fratura pela metodologia Chevron são listados na 

a fórmula usada para o cálculo de KIC. 



41 

 

 

Figura 34: Dimensões para a usinagem dos corpos de prova utilizados nos 
ensaios Chevron. 
 

Tabela 6: Parâmetros para o calculo de KIC através da metodologia Chevron 

Parâmetro Valor 

B (m) 1,27 x 10-2 

W (m) 1,84 x 10-2 

Y* (adimensional) 28,22 

 

Equação 23: 789 = a∗. N-ád./(P√f) 

 

3.4 Medidas de energia absorvida sob impacto 

 

Ensaios de impacto foram realizados seguindo a norma ASTM E-23(56). 

Devido a alta dureza do material optou-se por utilizar corpos de prova sem 

entalhe para que houvesse uma diferença significativa nos valores medidos. 

Trabalhos anteriores mostraram que o uso de entalhe com o material nesta 

condição microestrutural conduz a baixíssimos valores de energia absorvida e 

as diferenças entre os tratamentos térmicos acabam ficando embutidas no erro 

experimental(6)(57). Os corpos de prova utilizados possuíam dimensões sub-

size, previstas na norma, estas foram 7x10x55 mm3. Os ensaios foram 

realizados nas instalações da empresa Bardella S/A. 
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3.5 Tratamentos Térmicos 

 

Os tratamentos térmicos foram realizados em forno do tipo câmara com 

bomba de vácuo acoplada para controle de atmosfera. Foram realizadas 

purgas com argônio a temperatura ambiente e a 400o C. O tratamento de 

têmpera foi realizado em óleo aquecido a 100o C com o auxílio de uma chapa 

de aquecimento. Uma característica diferente destes ensaios foi que os corpos 

de prova foram tratados na condição final de usinagem, com seus entalhes já 

confeccionados, o que exigiu um maior cuidado para evitar descarbonetação e 

eventual interferência nos resultados obtidos. O tratamentos dos corpos de 

prova já entalhados permite a eliminação da camada branca que pode ser 

gerada após a eletroerosão do entalhe. 

O primeiro tratamento térmico proposto consiste em seguir a rota tradicional 

de tratamento convencionalmente utilizada na indústria de rolamentos, usando 

este valor como referência para os tratamentos posteriormente propostos, o 

esquema deste tratamento pode ser visto na Figura 35. 

 

 

Figura 35: Tratamento térmico convencional utilizado na fabricação de 

rolamentos. 

 

Os tratamentos térmicos não convencionais propostos consistem na 

completa dissolução do carbono presente no material, com a austenitização do 

mesmo a alta temperatura por um período de tempo ótimo. A temperatura ideal 

de austenitização foi obtida utilizando o software ThermoCalc e pode ser vista 

na Figura 36. Foram realizados cálculos termodinâmicos para determinar a 

temperatura de dissolução do cromo na austenita e a temperatura de 

decomposição da cementita, os diagramas obtidos que permitiram estabelecer 
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as condições de tratamento térmico podem ser vistas na Figura 37 e Figura 38, 

respectivamente. O material foi resfriado em óleo a 100o C, garantindo a 

obtenção de martensita predominantemente maclada e austenita retida. O aço 

AISI 52100, quando temperado, possui uma microestrutura martensítica 

predominantemente de placas, algumas ilhas isoladas de martensita do tipo 

ripas e carbonetos esféricos. Existe pouca probabilidade de existência de 

microtrincas devido a pequena quantidade de “midribs” observadas(58). A 

martensita obtida após este tratamento pode ser vista na Figura 39. 

 

Figura 36: Diagrama com a variação da concentração de carbono na austenita 

em função da temperatura para um aço contendo 1% de carbono e 1,5% de 

cromo. 
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Figura 37: Diagrama com a variação da concentração de cromo na austenita 

em função da temperatura para um aço contendo 1% de carbono e 1,5% de 

cromo. 

 

 

Figura 38: Diagrama mostrando a variação da fração de cementita em função 

da temperatura. 
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Figura 39: Amostra após tratamento de solubilização e ataque com ácido 

pícrico. As setas brancas indicam as regiões mais escuras correspondentes a 

martensita. 

 

Após o tratamento de têmpera o material passou por um alívio de 

tensões a 230o C por duas horas para evitar trincamento por hidrogênio. Este 

revenimento nesta temperatura serviu também para transformar parte da 

austenita retida. 

Durante a etapa de reaustenitização pode ocorrer o crescimento anormal 

de grão, finos grãos austeníticos podem nuclear ao redor dos contornos de 

grão, resultando posteriormente em grãos austeníticos grosseiros, estes são 

formados quando aços com martensita ou bainita são reaquecidos acima da 

temperatura AC3. Os grãos ou pacotes formados terão provavelmente o 

mesmo tamanho e distribuição do grão austenítico anterior. A etapa de 

revenido prévio atuaria impedindo a ocorrência do crescimento anormal de 

grão. A decomposição da austenita retida e a precipitação de carbonetos 

impediria este crescimento anormal(59). 

Em seguida o material foi revenido em alta temperatura a 700o C. Neste 

tratamento, ocorrerão as reações do terceiro estágio do revenido, a 

microestrutura final consiste de cementita esferoidizada e uma matriz 

ferrítica(60). As reações se concentrariam na decomposição da martensita 

maclada e seus defeitos e os carbonetos aumentariam os sítios de nucleação e 
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atuariam como barreiras (pinning effect) para o crescimento do grão 

austeníticos na próxima etapa do tratamento que consiste numa rápida 

austenitização em baixa temperatura.  

A amostra revenida a alta temperatura apresentou uma microestrutura 

de carbonetos extremamente refinada que pode ser vista na Figura 40. A 

dureza medida para amostra nesta condição foi de 34,1±1,6 HRc. Foram 

realizados seis ciclos de tratamento térmico variando o tempo de revenido de 

alta temperatura entre 30 e 60 minutos, também foram variadas as 

temperaturas de austenitização. Os ciclos de tratamento térmico seguidos 

podem ser vistos na Figura 41 e Figura 42. 

 

 

Figura 40: Microestrutura da amostra após o revenido de alta temperatura a 
700o C por 0,5h e ataque com ácido pícrico obtida por MEV com elétrons 
secundários. Provável presença de carbonetos envoltos por ferrita. 
 

 

Figura 41 Ciclo de tratamento térmico com revenido de alta temperatura de 0,5 

hora. 
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Figura 42: Ciclo de tratamento térmico com revenido de alta temperatura de 1 

hora. 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1 Microestruturas após os tratamentos térmicos 

 

As amostras, após o tratamento de austenitização em baixa 

temperatura, apresentaram uma microestrutura composta de martensita e 

carbonetos finamente distribuídos na matriz. Na Figura 44 e na Figura 45 são 

mostradas as amostras austenitizadas a 800º C com 30 e 60 minutos de 

revenido de alta temperatura, respectivamente. Já na Figura 46 e na Figura 47 

são mostradas as amostras austenitizadas a 820º C com 30 e 60 minutos de 

revenido de alta temperatura, respectivamente. Enquanto na Figura 48 e na 

Figura 49 são mostradas as amostras austenitizadas a 840º C com 30 e 60 

minutos de revenido de alta temperatura, respectivamente. A variação da 

dureza do material sobre as diversas condições de tratamento térmico pode ser 

visualizado na Figura 43, podendo ser notado um discreto aumento da dureza 

com o aumento da temperatura de austenitização. 
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Figura 43: Variação da dureza ao longo dos tratamentos térmicos 
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Figura 44: Microscopia óptica de uma 

amostra solubilizada a 1050º C, 

revenida a 700º C por 0,5h e 

austenitizada novamente a 800º C, 

temperada e revenida, ataque Vilela. 

Figura 45: Microscopia óptica de uma 

amostra solubilizada a 1050º C, 

revenida a 700º C por 1h e 

austenitizada novamente a 800º C, 

temperada e revenida, ataque ácido 

pícrico. 

 

Figura 46: Microscopia óptica de uma 

amostra solubilizada a 1050º C, 

revenida a 700º C por 0,5h e 

austenitizada novamente a 820º C, 

temperada e revenida, ataque Vilela. 

Figura 47: Microscopia óptica de uma 

amostra solubilizada a 1050º C, 

revenida a 700º C por 1h e 

austenitizada novamente a 820º C, 

temperada e revenida, ataque ácido 

pícrico. 
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Figura 48: Microscopia óptica de uma 

amostra solubilizada a 1050º C, 

revenida a 700º C por 0,5h e 

austenitizada novamente a 800º C, 

temperada e revenida, ataque vilela. 

Figura 49: Microscopia óptica de uma 

amostra solubilizada a 1050º C, 

revenida a 700º C por 1h e 

austenitizada novamente a 840º C, 

temperada e revenida, ataque ácido 

pícrico. 

 

A partir das amostras obtidas por microscopia óptica não é possível 

fazer previsões quanto ao tamanho e a dispersão dos carbonetos é possível 

apenas afirmar que sob um aumento de 1000X as estruturas apresentam-se 

extremamente refinadas. Na Figura 50 é apresentada a amostra que sofreu 

revenido de alta temperatura de 0,5h e austenitização final a 840º C. Mesmo 

utilizando um aumento de 5000X não é possível tirar conclusões a respeito da 

dispersão dos carbonetos e quanto ao seu tamanho só é possível verificar que 

são bem finos. Na Figura 51 temos a mesma amostra da figura anterior, 

utilizando-se um aumento de 10000X. Na Figura 52 é apresentada uma 

amostra com revenido de alta temperatura de 1h e temperatura final de 

austenitização de 840º C. 



 

Figura 50: Amostra que sofreu 
revenido de alta temperatura
austenitização final na temperatura de 
840o C. Imagem obtida por MEV 
usando elétrons secundários.
 

Figura 52: Amostra solubilizada, 

revenida, ataque com ácido pícrico.

retroespalhados, carbonetos finamente dispersos na matriz martensítica

 

A Figura 52 foi obtida por MEV utilizando elétrons retroespalhados, para 

evidenciar o contraste entre os carbonetos e a matriz. Podem ser notadas 

regiões onde ocorreu o empobrecimento no número de carbonetos, ou seja, a 

distribuição dos mesmos não ocorre

durante a austenitização

A distribuição de carbonetos obtida no material tratado através da rota 

convencional difere qualitativamente

: Amostra que sofreu 
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Figura 51: Amostra que sofreu 
revenido de alta temperatura
austenitização final na temperatura de 
840o C. Imagem obtida por MEV 
usando elétrons secundários.
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regiões onde ocorreu o empobrecimento no número de carbonetos, ou seja, a 

dos mesmos não ocorreu de forma perfeitamente homogênea

durante a austenitização. 

A distribuição de carbonetos obtida no material tratado através da rota 

cional difere qualitativamente das demais amostras, a Figura 

51 
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ização final na temperatura de 
C. Imagem obtida por MEV 
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Micrografia utilizando elétrons 
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foi obtida por MEV utilizando elétrons retroespalhados, para 

evidenciar o contraste entre os carbonetos e a matriz. Podem ser notadas 

regiões onde ocorreu o empobrecimento no número de carbonetos, ou seja, a 

de forma perfeitamente homogênea 

A distribuição de carbonetos obtida no material tratado através da rota 

Figura 53 mostra 



 

a sua microestrutura e dispersão de carbonetos

Figura 54 apresenta a mesma amostra com um aumento de 10000X

microestrutura pode ser associada a esferoidização da e

partida durante a etapa de austenitização

 

Figura 53: Material tratado na rota 

convencional, austenitizado a 840º C, 

temperado em óleo e revenido por 2h 

a 180º C, ataque ácido pícrico, 

micrografia obtida por MEV utilizando 

elétrons secundários e aumento de 

5000X. 

 

No início deste trabalho experimental 

tamanho de grão final da amostra. 

térmicos poderia haver refino de grão da microestrutura.

Em relação às propriedades mecânicas, a fina dispersão de carbonetos 

obtida tem efeito mais significativo 

ser obtido. Porém observações

refino acentuado de grão que poderia c

martensita formada no tratamento térmico ou endurecimento significativo por 

um mecanismo do tipo Hall

contornos de grão do material temperado e revenido mostrou

difícil. Para enriquecer as discussões deste trabalho é apresentada na 

a sua microestrutura e dispersão de carbonetos com um aumento de 5000X e a 

apresenta a mesma amostra com um aumento de 10000X

microestrutura pode ser associada a esferoidização da estrutura perlítica de 

durante a etapa de austenitização. 
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Figura 54: Material tratado na rota 

convencional, austenitizado a 840º C, 

temperado em óleo e revenido por 2h 

a 180º C, ataque ácido pícrico, 

micrografia obtida por MEV u

elétrons secundários e aumento de 

10000X. 

início deste trabalho experimental houve certa preocupação com o 

tamanho de grão final da amostra. Acreditava-se que após os tratamentos 

térmicos poderia haver refino de grão da microestrutura. 

propriedades mecânicas, a fina dispersão de carbonetos 

obtida tem efeito mais significativo do que o próprio refino de grão que poderia 

observações experimentais mostraram que não ocorria um 

refino acentuado de grão que poderia conduzir a mudanças na morfologia 

martensita formada no tratamento térmico ou endurecimento significativo por 

um mecanismo do tipo Hall-Petch. Na verdade a tentativa de se revelar 

contornos de grão do material temperado e revenido mostrou

ara enriquecer as discussões deste trabalho é apresentada na 
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com um aumento de 5000X e a 

apresenta a mesma amostra com um aumento de 10000X. Essa 

strutura perlítica de 
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experimentais mostraram que não ocorria um 

onduzir a mudanças na morfologia da 

martensita formada no tratamento térmico ou endurecimento significativo por 

Petch. Na verdade a tentativa de se revelar 

contornos de grão do material temperado e revenido mostrou-se bastante 

ara enriquecer as discussões deste trabalho é apresentada na Figura 
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Figura 55: Contornos de grão da amostra tratada convencionalmente.
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tratado convencionalmente. 

ontornos de grão da amostra tratada convencionalmente.
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4.2 Tamanho dos carbonetos 
 

Os valores dos carbonetos após os diversos tratamentos térmicos podem 
ser vistos na Tabela 7. Nota-se um refino no tamanho dos carbonetos quando o 
material é tratado na nova rota quando comparado ao material tratado na rota 
convencional. 
 
Tabela 7: Tamanho médio e fração volumétrica dos carbonetos 

Tratamento 
térmico 

Diâmetro 
do 

carboneto 
(µm) 

Fração 
Volumétrica 

(%) 

NA 
(carbonetos/µm 2) 

Espaçamento 
Médio entre 

Partículas (µm)  

Convencional  0,90±0,17 9,2±2,2 3,2±0,9 5,9 
Revenido de 

alta 
temperatura de 

0,5h e 
austenitização 
final a 800 oC 

0,30±0,04 7,2±1,9 5,0±1,6 2,6 

Revenido de 
alta 

temperatura de 
0,5h e 

austenitização 
final a 820 oC 

0,27±0,03 4,5±1,8 3,2±1,2 3,8 

Revenido de 
alta 

temperatura de 
0,5h e 

austenitização 
final a 840 oC 

0,33±0,04 4,8±0,9 3,7±1,0 4,4 

Revenido de 
alta 

temperatura de 
1h e 

austenitização 
final a 800 oC 

0,31±0,02 7,7±1,9 4,2±1,2 2,5 

Revenido de 
alta 

temperatura de 
1h e 

austenitização 
final a 820 oC 

0,27±0,02 5,2±1,9 4,2±1,2 3,3 

Revenido de 
alta 

temperatura de 
1h e 

austenitização 
final a 840 oC 

0,30±0,05 6,2±2,8 3,6±1,6 3,1 
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A seguir são apresentadas as distribuições de tamanho de carboneto 

para as amostras que sofreram revenido de alta temperatura de 0,5h. Na 

Figura 56 é apresentada a distribuição dos tamanhos dos carbonetos para a 

amostra que sofreu o tratamento da Figura 41 com austenitização final de 

800oC. Na Figura 57 é apresentada a distribuição do tamanho de carbonetos 

para a amostra que sofreu o tratamento da Figura 41 com austenitização final 

de 820oC. Na Figura 58 é apresentada a distribuição do tamanho de 

carbonetos para a amostra que sofreu o tratamento da Figura 41 com 

austenitização final de 840oC. 
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Figura 56: Distribuição do tamanho dos carbonetos para a amostra revenida a 
alta temperatura por 0,5h e austenitizada a 800oC. 
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 Figura 57: Distribuição do tamanho dos carbonetos para a amostra revenida a 
alta temperatura por 0,5h e austenitizada a 820oC. 
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Figura 58: Distribuição do tamanho dos carbonetos para a amostra revenida a 
alta temperatura por 0,5h e austenitizada a 840oC. 
 

A seguir são apresentadas as distribuições de tamanho de carboneto 

para as amostras que sofreram revenido de alta temperatura de 1h. Na Figura 

59 é apresentada a distribuição dos tamanhos dos carbonetos para a amostra 

que sofreu o tratamento da Figura 42 com austenitização final de 800oC. Na 

Figura 60 é apresentada a distribuição do tamanho de carbonetos para a 

amostra que sofreu o tratamento da Figura 42 com austenitização final de 

820oC. Na Figura 61 é apresentada a distribuição do tamanho de carbonetos 
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para a amostra que sofreu o tratamento da Figura 42 com austenitização final 

de 840oC. 
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 Figura 59: Distribuição do tamanho dos carbonetos para a amostra revenida a 
alta temperatura por 1h e austenitizada a 800oC. 
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 Figura 60: Distribuição do tamanho dos carbonetos para a amostra revenida a 
alta temperatura por 1h e austenitizada a 820oC. 
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Figura 61: Distribuição do tamanho dos carbonetos para a amostra revenida a 
alta temperatura por 1h e austenitizada a 840oC. 
 

A seguir é mostrada a distribuição de carbonetos tratada 

convencionalmente, conforme a Figura 35. Pode-se observar que um maior 

tamanho de carbonetos quando esta amostra é comparada com as demais. 
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Figura 62: Distribuição do tamanho dos carbonetos para a amostra tratada 
convencionalmente. 
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4.3 Validação dos ensaios Chevron 

 

Os resultados obtidos nos ensaios Chevron foram validados através das 

curvas de deslocamento versus força, obtidas durante os ensaios para as 

diferentes condições de tratamento térmico. Estas curvas experimentais foram 

comparadas com as curvas propostas por Sakai(61) e podem ser vistas na 

Figura 63. 

 

 
Figura 63: Aspectos das curvas obtidas durante o ensaio de um corpo com 
entalhe Chevron(61). 
 

Quando o entalhe Chevron é idealmente usinado, temos uma curva com 

o formato que aparece na curva c da Figura 63. Entretanto nem sempre os 

entalhes apresentarão crescimento estável da trinca por toda a extensão do 

ensaio, pois pode ocorrer o crescimento instável da trinca e o rompimento 

catastrófico do corpo de prova e consequente aumento do valor estimado da 

tenacidade à fratura. Este tipo de comportamento pode ser visto na curva a da 

Figura 63. 

Os corpos de prova submetidos ao tratamento térmico tradicional 

apresentaram o aspecto de curva mostrado na Figura 64. Pode-se notar uma 

curva com aspecto semelhante a Figura 63b, o que torna válido os valores 

obtidos para o cálculo da tenacidade à fratura. Os valores para a força obtidos 

durante o ensaio podem ser vistos na Tabela 8. 
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Figura 64: Curva do ensaio Chevron para os corpos de prova tratados 
convencionalmente. 
 

Tabela 8: Valores obtidos durante o ensaio dos corpos de prova tratados 
convencionalmente 

Corpo de prova  Valor da Força 
(N) 

Tenacidade à 
fratura 
(MPa.m1/2) 

Valor médio da 
tenacidade à 
fratura 

CP 01 1288,09 21,67 20,70 
CP 02 1290,06 21,70 Desvio Padrão 
CP 03 1169,18 19,67 1,15 
CP 04 1172,56 19,73  
 

Os corpos de prova submetidos ao tratamento térmico proposto na 

Figura 41 e Figura 42 com temperatura final de austenitização de 800o C 

apresentaram o aspecto de curva que pode ser visualizado na Figura 65 e 

Figura 66. São comparados dois tipos de condições de tratamento, variando-se 

o tempo de revenido de alta temperatura, que foi de 60 minutos para a amostra 

da Figura 65 e de 30 minutos para a amostra da Figura 66. Os valores das 

forças obtidos durante o ensaio e a tenacidade à fratura calculada para cada 

condição podem ser vistos na Tabela 9. Para a amostra que sofre revenido de 

alta temperatura de 60 minutos (Figura 65), pode ser dito que existiram dois 

grupos de resultados bem diferentes, contudo em ambos os casos o 

crescimento ocorreu de forma instável, o aspecto da curva foi semelhante ao 
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da Figura 63a, logo estes valores não podem ser usados pois superestimariam 

a tenacidade à fratura obtida.  

Os valores obtidos com o revenido de alta temperatura de 30 minutos 

(Figura 66) também apresentaram grande dispersão porém o comportamento 

da curva não é característico de crescimento instável. 
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Figura 65: Curva obtida durante o ensaio Chevron para amostra austenitizada 
a 800o C por 25 minutos com revenido de alta temperatura de 1h. 
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Figura 66: Curva obtida durante o ensaio Chevron para amostra austenitizada 
a 800o C por 25 minutos com revenido de alta temperatura de 0,5h. 
 

Tabela 9: Valores da tenacidade à fratura para corpos de prova austenitizados 

a mesma temperatura com diferentes tempos de revenido de alta temperatura. 

Corpos de prova  com tratamento de revenido de alta temperatura  de 60 
minutos 
Corpo de prova  Valor da Força 

(N) 
Tenacidade à 
fratura (MPa.m1/2) 

Valor médio da 
tenacidade à 
fratura 

800.1 1507,46 25,37 24,3 
800.2 2088,46 35,14 Desvio Padrão 
800.3 2434,15 40,96 - 
800.4 1371,72 23,08  
Corpos de prova com tratamento de revenido de alta temperatura  de 30 
minutos 
Corpo de prova  Valor da Força 

(N) 
Tenacidade à 
fratura (MPa.m1/2) 

Valor médio da 
tenacidade à 
fratura 

800.1 1896,01 31,90 27,79 
800.2 1528,08 25,71 Desvio Padrão 
800.3 1530,96 25,76 3,56 
 

Os corpos de prova tratados, conforme mostrado nas Figura 41 e Figura 

42, com temperatura de austenitização de 820o C apresentaram aspectos de 

curvas que podem ser vistos nas Figura 67 e Figura 68. Os valores da forças 

obtidas durante o ensaio e a tenacidade à fratura calculada para cada condição 

podem ser vistos na Tabela 10.  
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Figura 67: Curva obtida durante o ensaio Chevron para amostra austenitizada 
a 820o C por 25 minutos com revenido de alta temperatura de 1h. 
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Figura 68: Curva obtida durante o ensaio Chevron para amostra austenitizada 
a 820o C por 25 minutos com revenido de alta temperatura de 0,5h. 
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Tabela 10: Valores da tenacidade à fratura para corpos de prova austenitizados 

a mesma temperatura com diferentes tempos de revenido de alta temperatura. 

Corpos de prova com tratamento de reveni do de alta temperatura  de 60 
minutos 
Corpo de prova  Valor da Força 

(N) 
Tenacidade à 
fratura (MPa.m1/2) 

Valor médio da 
tenacidade à 
fratura 

820.1 1514,04 25,48 20 
820.2 1178,04 19,82 Desvio Padrão 
820.3 1191,08 20,04 - 
Corpos de prova com tratamento de  revenido de alta temperatura  de 30 
minutos 
Corpo de prova  Valor da Força 

(N) 
Tenacidade à 
fratura (MPa.m1/2) 

Valor médio da 
tenacidade à 
fratura 

820.1 1047,17 17,62 17,31 
820.2 1026,38 17,27 Desvio Padrão 
820.3 1013,04 17,04 0,29 
 

Os corpos de prova submetidos ao tratamento térmico proposto na 

Figura 41 e Figura 42 com temperatura final de austenitização de 840o C 

apresentaram curva que podem vistass na Figura 69 e da Figura 70. Os 

valores da forças obtidas durante o ensaio e a tenacidade à fratura calculada 

para cada condição pode ser vista na Tabela 11. 
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Figura 69: Curva obtida durante o ensaio Chevron para amostra austenitizada 
a 840o C por 25 minutos com revenido de alta temperatura de 1h. 
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Figura 70: Curva obtida durante o ensaio Chevron para amostra austenitizada 
a 840o C por 25 minutos com revenido de alta temperatura de 0,5h. 
 

Tabela 11: Valores da tenacidade à fratura para corpos de prova austenitizados 
a mesma temperatura com diferentes tempos de revenido de alta temperatura. 

Corpos de prova com tratamento de revenido de alta temperatura  de 60 
minutos 
Corpo de prova  Valor da Força 

(N) 
Tenacidade à 
fratura (MPa.m1/2) 

Valor médio da 
tenacidade à 
fratura 

840 1044,43 17,57 17,82 
840.1 1023 17,21 Desvio Padrão 
840.2 1106,86 18,65 0,60 
840.3 1062,65 17,88  
Corpos de prova com tratamento de revenido de alta temperatura  de 30 
minutos 
Corpo de prova  Valor da Força 

(N) 
Tenacidade à 
fratura (MPa.m1/2) 

Valor médio da 
tenacidade à 
fratura 

840.1 1063,39 17,89 15,9 
840.2 982,66 16,53 Desvio Padrão 
840.3 925,32 15,57 0,6 
840.4 923,37 15,53  
 

  



66 

 

4.4 Análise estatística dos resultados 

 

A primeira análise a ser realizado é verificar se existe diferença significativa 

entre os valores obtidos para os tratamentos3. Na Tabela 12 estão os 

parâmetros utilizados para a análise. 

 

Tabela 12: Verificação de diferença significativa entre os diversos tratamentos 

realizados. ANOVA realizada nos resultados de tenacidade à fratura. 

Fonte de 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 

F exp 

Entre 

amostras 

310,78 6 51,79 21,38 

Residual 33,91 14 2,42 F6;14;5% 

Total 344,69   2,85 

 

Através do valor de Fexp = 21,38 > F 6;14;5%, pode-se concluir, dentro de 

um grau de confiança de 95%, que os valores de tenacidade obtidos nos 

diversos tratamentos diferem significativamente entre si. Esta análise permite 

chegar a conclusão que os tratamentos realizados alteram significativamente a 

tenacidade à fratura do material. Deseja-se também verificar se dentro de cada 

temperatura de austenitização utilizada existe uma diferença significativa, ou 

seja, o tempo de revenido de alta temperatura influenciaria nos valores de 

tenacidade medidos. Na Tabela 13 tem-se a análise da influência do tempo de 

revenido de alta temperatura na tenacidade à fratura para a temperatura de 

800o C. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 No anexo I deste texto é apresentada uma breve discussão sobre a Análise de Variância - ANOVA 
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Tabela 13: Análise da influência dos tempos de revenido de alta temperatura 

para a temperatura de 800o C. ANOVA realizada nos resultados de tenacidade 

à fratura. 

Fonte de 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 

F exp 

Entre 

amostras 

15,12 15,12 1 1,63 

Residual 27,86 9,29 3 F1;3;5% 

Total 42,98   10,13 

 

Observando os valores de Fexp e Fcrit obtidos pode-se concluir que 

temperatura de 800o C não existe diferença significativa entre os tempos de 

revenido de alta temperatura utilizados. Para as temperaturas de 820 e 840o C, 

também é interessante verificar se existe influência significativa do tempo de 

revenido de alta temperatura na tenacidade à fratura, estas análises podem ser 

vistas na Tabela 14 e Tabela 15. 

 

Tabela 14: Verificação de diferença significativa entre os tempos de revenido 

de alta temperatura da temperatura de 820o C. ANOVA realizada nos 

resultados de tenacidade à fratura. 

Fonte de 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 

F exp 

Entre 

amostras 

8,43 1 8,43 112,36 

Residual 0,23 3 0,075 F1;4;5% 

Total 8,66   7,71 
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Tabela 15: Verificação de diferença significativa entre os tempos de revenido 

de alta temperatura da temperatura de 840o C. ANOVA realizada nos 

resultados de tenacidade à fratura. 

Fonte de 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 

F exp 

Entre 

amostras 

6,74 1 6,74 18,56 

Residual 1,82 5 0,36 F1;5;5% 

Total 8,56   6,61 

 

Analisando os valores de Fexp obtidos na Tabela 14 e na Tabela 15, 

observa-se que Fexp> Fcrit dentro do nível de confiança utilizado, ou seja, para 

as temperaturas de 820 e 840o C existe diferença significativa na tenacidade à 

fratura quando é alterado o tempo de revenido de alta temperatura. A análise 

de variância dos corpos de prova ensaiados sob impacto pode ser vista, na 

Tabela 16. Observando-se os valores de Fexp e F6;15,5% nota-se que existe 

diferença significativa entre os diversos valores de energia medidos ao longo 

do ensaio. 

 

Tabela 16: Verificação de diferença significativa entre os valores obtidos nos 

ensaios de impacto 

Fonte de 

variação 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 

Fexp 

Entre as 

amostras 

269,37 6 44,89 17,68 

Residual 38,08 15 2,54 F6;15;5% 

Total 307,45 21  2,79 

 

4.5 Análise das superfícies de fratura obtidas no e nsaio Chevron 

 

A análise da superfície de fratura visa concluir se existe efeito dos 

tratamentos térmicos nos mecanismos de fratura. As superfícies de fratura de 

uma amostra tratada convencionalmente podem ser vistas na Figura 71. As 
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setas vermelhas na Figura 71 indicam a presença de carbonetos ao longo dos 

contornos dos antigos grãos austeníticos, agora transformados em martensita. 

O modo de fratura intergranular pode ser associado a fragilização dos 

contornos de grão por impurezas como enxofre e fósforo que segregam 

preferencialmente no contorno na temperatura de austenitização. 

Wander(6) analisou a superfície de fratura do aço AISI 52100 tratado por 

têmpera e revenido, ensaiado através da metodologia Chevron. Ele 

correlacionou o modo de fratura com o gráfico de força versus deslocamento 

obtido no ensaio Chevron, para amostras que apresentaram características de 

crescimento e propagação de trinca estável. Tendo observado que o modo de 

falha caracterizava-se por ser intergranular. Aos corpos de prova que 

apresentaram crescimento instável da trinca, ele associou morfologias de 

superfície de fratura do tipo transgranular com aspecto de quasi-clivagem. Os 

aspectos típicos da curva força versus deslocamento para o ensaio Chevron 

podem ser vistos na Figura 63. Nas amostras que sofreram solubilização e 

revenido de alta temperatura antes da austenitização pode-se notar uma 

mudança na morfologia da superfície de fratura quando comparada ao material 

tratado convencionalmente. Na Figura 72, Figura 73 e Figura 74 nota-se uma 

superfície de fratura com morfologia característica de quasi-clivagem. 
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 a)  

b)  

c)  
Figura 71: Superfícies de fratura de corpos de prova submetidos ao ensaio 
Chevron. Amostra tratada convencionalmente, apresentado em diferentes 
condições de aumento. Micrografias obtidas por MEV utilizando elétrons 
secundários. As setas vermelhas indicam carbonetos. 
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a)  

b)  

c)  
Figura 72: Superfícies de fratura de corpos de prova submetidos ao ensaio 
Chevron. Amostra solubilizada, revenida a 700oC por 1h e reaustenitizada a 
800oC. São apresentadas três condições de aumento. Micrografias obtidas por 
MEV utilizando elétrons secundários. 
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a)  

b)  

c)  

Figura 73: Superfícies de fratura de corpos de prova submetidos ao ensaio 
Chevron. Amostra solubilizada, revenida a 700oC por 1h e reaustenitizada a 
820oC. São apresentadas três condições de aumento. Micrografias obtidas por 
MEV utilizando elétrons secundários. 
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a)  

b)  

c)  
Figura 74: Superfícies de fratura de corpos de prova submetidos ao ensaio 
Chevron. Amostra solubilizada, revenida a 700o C por 1h e reaustenitizada a 
840o C. São apresentadas três condições de aumento. Micrografias obtidas 
por MEV utilizando elétrons secundários. 
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Para estes ensaios não foi possível fazer associações entre o aspecto da 

curva força versus deslocamento e o aspecto da superfície de fratura. Como 

para o mesmo tipo de superfície de fratura tem-se diferentes tipos de curvas 

força versus deslocamento, podemos concluir que o aspecto da curva é 

também fortemente afetado por fatores inerentes a fabricação do entalhe como 

a etapa de eletroerosão e os tratamentos térmicos que podem ocasionar 

descarbonetação.  

 

4.6 Correlação entre o tamanho do carboneto, morfol ogia da fratura e 
micromecanismo 

 

Procurou-se uma associação entre o tamanho dos carbonetos, o aspecto da 

superfície de fratura e o micromecanismo controlador da fratura. Na Figura 75 é 

apresentado o efeito do tamanho dos carbonetos nos micromecanismos de 

fratura. Até um determinado tamanho crítico de carboneto o micromecanismo 

controlador da fratura seria controlado por uma deformação crítica(62). Ao ser 

superado este tamanho crítico poderia entrar em operação um 

micromecanismo de fratura controlado por tensão(63). A Equação 24 mostra 

como varia a deformação crítica εc em função do raio da partícula da segunda 

fase r, vetor de Burgers b, da tensão crítica para a deformação σc, do módulo 

de cisalhamento µ e da constante α=1/7. Como pode ser observado a 

deformação crítica para que o micromecanismo controlado por deformação 

atue varia linearmente com o tamanho da partícula de segunda fase. Logo se o 

micromecanismo controlador da fratura for controlado apenas por deformação, 

quanto maior o tamanho do carboneto maior deveria ser a tenacidade à fratura 

medida. Quando o tamanho de carboneto atinge uma dimensão crítica começa 

a operar um micromecanismo de fratura controlado por tensão. A Equação 25 

mostra como varia a tensão crítica de fratura σF para clivagem da partícula de 

segunda fase em função do raio r, do coeficiente de Poison ν, do módulo de 

Young E e da energia da interface matriz-partícula γp no caso foi adotado como 

energia de interface matriz carboneto o valor de 14 J/m2 (46). Analisando a 

equação percebe-se que tendendo o valor da partícula de segunda fase para 

um valor extremamente pequeno, a tensão crítica para a fratura desta partícula 

tenderia a um valor extremamente alto, ou seja, deixa de operar o 
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micromecanismo controlado por tensão e volta a ocorrer um micromecanismo 

controlado por deformação. 

 

Equação 24:  
 

 

Equação 25:  
 

 

Figura 75: Efeito do tamanho dos carbonetos nos micromecanismos de fratura 
e na morfologia da superfície. O gráfico associado as micrografias das 
superfícies de fratura foi obtido plotando-se a Equação 25 variando o raio. 
 

4.7 Análise das superfícies de fratura obtidas no e nsaio de impacto 

 

As superfícies dos corpos de prova após o ensaio apresentaram em 

todos os casos, aspecto macroscópico de fratura frágil. A análise das 

superfícies de fratura dos corpos de prova de impacto mostrou a ausência 

de possíveis artefatos ou trincas oriundas do tratamento térmico. A busca 

destes elementos nas micrografias das superfícies de fratura foi motivada 
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pelo valor de energia de impacto obtido, que a princípio foi considerado 

inferior ao da literatura. Mais adiante estes valores são apresentados e 

devidamente comentados. As superfícies de fratura foram observadas na 

região onde ocorreu o início da propagação trinca e na região onde ocorreu 

o término da propagação. Na Figura 76 é apresentada a superfície de 

fratura de um corpo de prova tratado na nova rota proposta, nota-se que a 

propagação da trinca aconteceu de maneira transgranular. 

A análise de imagem de outros corpos de prova submetidos a nova rota 

proposta permite constatar que o modo de fratura predominante dentro 

desta condição de tratamento térmico é o modo transgranular. Não é 

possível detectar um micromecanismo de fratura associado a clivagem de 

partículas de segunda fase ou formação de microcavidades na interface 

matriz-carboneto. As superfícies de fratura tem o aspecto fibroso. 

 

 
Figura 76: Superfície de fratura de corpo de prova ensaiado em impacto. 
Região de início da trinca observada em diversos aumentos. Amostra 
submetida ao tratamento de solubilização, revenido de alta temperatura a 
700ºC e austenitização final de 800oC, seguida de revenido. 
 

a

b

d

c
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Na Figura 77 é apresentada a região onde ocorreu o término da 

propagação, nota-se uma morfologia semelhante a do início da propagação 

quando comparadas micrografias com aumentos semelhantes. A análise dos 

corpos de prova tratados convencionalmente mostrou um início de propagação 

de trinca parecido com o apresentado anteriormente para os materiais tratados 

na nova rota proposta, as imagens desta superfície de fratura podem ser vistas 

na Figura 78 sob diferentes aumentos. Sob o aumento de 6500 vezes na 

Figura 78, pode-se ver a formação de microcavidades na interface matriz-

carboneto. Não foi possível observar a clivagem de carbonetos. 

 

 
Figura 77: Superfície de fratura de corpo de prova ensaiado em impacto. 
Região onde ocorreu o final da fratura observada em diversos aumentos. 
Amostra submetida ao tratamento de solubilização, revenido de alta 
temperatura a 700ºC e austenitização final de 800oC, seguida de revenido. 
 

A análise da região do término da propagação da trinca para os corpos 

de prova tratados convencionalmente mostrou a predominância de um 

mecanismo de fratura intergranular. Este tipo de mecanismo foi encontrado 

principalmente nos corpos de prova tratados nesta condição. Na Figura 79 é 

apresentada a micrografia da região de término da propagação da trinca para 

os corpos de prova tratados convencionalmente. Nota-se um aspecto de fratura 

com micromecanismo misto, composto de fratura intergranular e pequenas 

regiões com fratura transgranular. Nota-se também na micrografia com 

aumento de 1000 vezes da Figura 79, regiões com linhas esbranquiçadas onde 

ocorreu deformação plástica. 
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Figura 78: Superfície de fratura  de corpo de prova ensaiado em condições de 
impacto. Região de início da trinca observada em diversos aumentos. Amostra 
submetida ao ciclo de tratamento térmico convencional. 

 
Figura 79: Superfície de fratura  de corpo de prova ensaiado em condições de 
impacto. Região de término da propagação observada em diversos aumentos. 
Amostra submetida ao ciclo de tratamento térmico convencional. 
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4.8 Efeito dos tratamentos térmicos na microestrutu ra e na tenacidade 
à fratura 

 

A temperatura de austenitização poderia atuar de duas maneiras distintas 

sobre a tenacidade à fratura. Segundo Kar e colaboradores(64) em baixas 

temperaturas de austenitização carbonetos não dissolvidos podem agir como 

pontos de nucleação de trincas e altas temperaturas de austenitização 

causariam aumento do teor de carbono na austenita conduzindo ao aumento 

da tetragonalidade da martensita formada e consequente perda de tenacidade 

`a fratura devido ao aumento de fragilidade da mesma. O efeito da temperatura 

na tetragonalidade da martensita pode ser visto na Figura 80 para um aço do 

tipo AISI 52100. Os dados da concentração de carbono em função da 

temperatura foram obtidos através do programa ThermoCalc®. O cálculo da 

tetragonalidade da martensita foi realizado segundo a Equação 3. 
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Figura 80: Efeito da temperatura de austenitização na tetragonalidade da 

martensita. 

 

Santana da Silva e colaboradores(65) associaram o aumento da tenacidade à 

fratura com o aumento da temperatura de austenitização e com o aumento do 

teor de austenita retida no material, este efeito pode ser visualizado na Figura 

81. 
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Figura 81: Variação da tenacidade à fratura e o teor de austenita retida(65).  

 

A Figura 82 mostra como variam os valores médios de tenacidade à fratura 

para as diferentes condições de tratamento térmico realizadas. 
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Figura 82: Comparativo da variação da tenacidade à fratura para diversas 
condições de tratamento térmico. 
 

Para estas temperaturas observadas nota-se um aumento da tenacidade 

à fratura com a diminuição da temperatura de austenitização. Este resultado é 

oposto ao conseguido por Santana da Silva(65) utilizando também aços AISI 

52100, provavelmente porque os tratamentos utilizados por ele consistiam 

basicamente em têmpera e revenido sem causar alterações na microestrutura 
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de carbonetos proeutetóide presente. Uma microestrutura típica de um 

tratamento de têmpera e revenido pode ser vista na Figura 53. Pode se notar 

que a distribuição e o tamanho dos carbonetos é superior ao obtido pelo 

tratamento sofrido pela amostra da Figura 51, estas diferenças afetam 

significativamente os valores obtidos de tenacidade à fratura. 

O efeito da temperatura de austenitização na tenacidade à fratura pode 

ser explicado, calculando-se o teor de carbono na austenita nas temperaturas 

de austenitização final de cada tratamento, para realizar este cálculo foi 

utilizado o programa ThermoCalc®. 

Na Tabela 17 é mostrado o efeito da temperatura de austenitização na 

concentração de elementos na austenita. Os valores de concentração de 

elementos de liga obtidos foram aplicados na equação de Andrews(18) para 

obter o valor da temperatura de início da transformação martensítica (MS). 

 

Tabela 17: Efeito da temperatura de austenitização na concentração de 
elementos na austenita 

Temperatura 
de 

austenitização 
(oC) 

Porcentagem do elemento na austenita na temperatura  de 
austenitização(%) 

C Cr Mn MS calculada 
(oC) 

800 0,7658 1,108 0,3361 191 
820 0,8229 1,205 0,3399 166 
840 0,8822 1,304 0,3435 140 

 

A austenitização abaixo de Acm conduz a uma austenita de equilíbrio 

com um menor de teor de carbono e, consequentemente, a uma martensita 

com menor dureza e mais tenaz. A consequente diminuição na dureza pode 

ser compensada pelo aumento no teor de carbonetos formados durante o 

equilíbrio. 

 

4.9 Discussão dos resultados de impacto 

 

Os valores absolutos obtidos durante os ensaios de impacto chamaram 

a atenção devido a baixa energia absorvida com os corpos de prova na 

dimensão 7x10x55mm3 sem entalhe. Estes podem ser vistos na Tabela 18. Na 
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verdade é interessante revisar alguns valores de energia de impacto obtidos 

para aços semelhantes ao AISI 52100. 

Tavares da Silva(57) estudando também o aço AISI 52100 mediu os 

seguintes valores médios de energia absorvida 2,7 e 3,9J, para o material 

temperado e revenido e para o material na condição bainítica respectivamente. 

As condições de ensaio seguiram estritamente a ASTM E-23 sendo utilizado 

entalhe e um pêndulo de 300 J. Os resultados de Lee(37) podem ser vistos na 

Tabela 2 e mostram os baixos valores de energia de impacto associado a estes 

materiais quando ensaiados. Gomes da Silva(6) e Cumino(1) realizaram 

ensaios de impacto em corpos de prova de aço AISI 52100 tratados em 

diferentes condições de têmpera e revenido e com tratamento isotérmico, seus 

resultados podem ser vistos na Figura 83, os corpos de prova utilizados 

possuíam as dimensões de 10x10x55mm3 e estavam sem entalhe. 

 

Tabela 18: Valores de energia absorvida durante o ensaio de impacto para as 
diversas condições de tratamento térmico. 

 

convencional 

Revenido de alta 

temperatura de 0,5h 

Revenido de alta 

temperatura de 1h 

800oC 820oC 840oC 800oC 820oC 840oC 

  12,00 J 5,00 J 6,00 J 4,00 J 8,00 J 6,00 J 5,00 J 

14,00 J 8,00 J 4,00 J 6,00 J 6,00 J 6,00 J 6,00 J 

17,00 J 6,00 J 5,00 J 4,00 J 6,00 J 10,00 J 6,00 J 

16,00 J       

Média 14,75 J 6,33 J 5,00J 4,67 J 6,67 J 7,33 J 5,67 J 

Desvio 

Padrão.  

2,22 J 1,53 J 1,00 J 1,15 J 1,15 J 2,31 J 0,58 J 
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Tabela 19: Tratamentos térmicos utilizados por Gomes da Silva(6) e Cumino(1) 
no tratamento térmico de amostras de aço AISI 52100 

Código Descrição do tratamento térmico 

1 Aust. a 860oC por 40 min; sem revenido 

2 Aust. a 860oC por 40 min; 2h de revenido a 180oC 

3 Aust. a 860oC por 40 min; 2h de revenido a 230oC 

4 Aust. a 860oC por 40 min; 2h de revenido a 250oC 

5 Aust. a 860oC por 40 min; 2h de revenido a 290oC 

6 Aust. a 860oC por 40 min; 2h de revenido a 340oC 

7 Aust. a 860oC por 40 min; 4h de revenido a 180oC 

8 Aust. a 860oC por 40 min; 4h de revenido a 230oC 

9 Aust. a 860oC por 40 min; 4h de revenido a 250oC 

10 Aust. a 860oC por 40 min; 4h de revenido a 290oC 

11 Aust. a 860oC por 40 min; 4h de revenido a 340oC 

12 Pré aquec. a 500oC; aust. a 860oC por 30 min; isotérmico a 265oC por 30 min 

13 Pré aquec. a 500oC; aust. a 860oC por 30 min; isotérmico a 265oC por 60 min 

14 Pré aquec. a 500oC; aust. a 860oC por 30 min; isotérmico a 265oC por 90 min 

15 Pré aquec. a 500oC; aust. a 860oC por 30 min; isotérmico a 220oC por 120 min 

e revenido 

16 Pré aquec. a 500oC; aust. a 860oC por 30 min; isotérmico a 220oC por 120 min 

17 Pré aquec. a 500oC; aust. a 860oC por 30 min; isotérmico a 265oC por 240 min 

e revenido 

18 Pré aquec. a 500oC; aust. a 860oC por 30 min; isotérmico a 265oC por 240 min 

19 Pré aquec. a 500oC; aust. a 860oC por 30 min; isotérmico a 265oC por 360 min 

20 Pré aquec. a 500oC; aust. a 860oC por 30 min; isotérmico a 235oC por 120 min 

21 Pré aquec. a 500oC; aust. a 860oC por 30 min; isotérmico a 235oC por 240 min 

22 Pré aquec. a 500oC; aust. a 860oC por 30 min; pré-tempera a 170oC por 5 min; 

isotérmico a 270oC por 120 min 

 



 

Figura 83: Valores obtidos por Gomes da Silva
impacto em aço AISI 52100 em 21 condições de tratamento térmico.
condições de tratamento térmico são mostradas na 
 

Os valores apresentados na 

melhores, quando comparados com os valores apresentados na 

Contudo este tipo de análise não é válida pois, os corpos de prova possuem 

dimensões diferentes. R

para realização de comparações entre os corpos de prova de dimensões 

diferentes, dificilmente são válidas

uma relação linear entre a energia absorvida e á

ensaiado. 
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Figura 84: Variação do fator de 
intensidade de tensões em função da 
profundidade do entalhe, mantendo-se o 
ângulo e o raio constantes, adaptado de 
Tetelman (66). 

Figura 85: Variação do fator de 
intensidade de tensões em função 
da profundidade do entalhe para 
diversos raios de entalhe, 
mantendo-se o ângulo constantes, 
adaptado de Tetelman (66). 

 

Até este ponto é possível afirmar que os valores obtidos nos ensaios, 

não podem ser comparados com outros valores, nem serem considerados 

baixos ou elevados. Contudo, um outro resultado, a princípio contraditório foi 

obtido.  

Os tratamentos que conduziram a um incremento na tenacidade à 

fratura medida pelo ensaio Chevron, trouxeram uma diminuição na energia 

absorvida por impacto no ensaio Charpy, estes resultados podem ser vistos na 

Figura 82 e Figura 86. Resultados semelhantes foram obtidos por Ritchie e 

colaboradores(67) estudando o aço AISI 4340, sob duas condições distintas de 

tratamento térmico. A princípio as amostras austenitizadas a alta temperatura, 

temperadas e revenidas apresentavam maior tenacidade à fratura do que as 

amostras que não receberam o tratamento de austenitização a alta 

temperatura. Contudo, quando avaliadas através do ensaio Charpy com 

entalhe em V, acontecia uma inversão no comportamento. As amostras que 

não haviam sofrido o tratamento de austenitização a alta temperatura 
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apresentavam maior energia absorvida no impacto. Ritchie(67) conduziu então 

um estudo sistemático para avaliar o comportamento destas amostras de aço 

AISI 4340 ensaiadas sob condições quasi estáticas na presença de uma trinca 

afiada e em condições dinâmicas na presença de um entalhe. Foram 

realizados ensaios Charpy instrumentados e foi variado o raio da raiz do 

entalhe. Também foram comparadas condições de entalhe afiado, que seriam 

semelhantes às trincas nucleadas para os ensaios de tenacidade à fratura e 

entalhes com raios maiores que se aproximariam dos raios arredondados 

utilizados nos corpos de prova do ensaio Charpy. A propriedade medida foi 

denominada tenacidade à fratura aparente e pode ser vista na Figura 87. As 

amostras que sofreram tratamento de austenitização a alta temperatura na 

condição de ensaio em que o raio da raiz do entalhe tende a zero 

apresentaram maior tenacidade à fratura dinâmica. Com o aumento do raio da 

raiz do entalhe a condição de ensaio se aproxima do entalhe utilizado no 

ensaio de impacto (entalhe arredondado) e as amostras austenitizadas a baixa 

temperatura começam a apresentar valores maiores de tenacidade à fratura 

dinâmica. 
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 Figura 86: Variação da energia absorvida no impacto com a temperatura de 
tratamento, comparação entre a rota convencional e a nova rota proposta. 
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Figura 87: Variação da tenacidade à fratura dinâmica para amostras de aço 
AISI 4340 com o aumento da raio da raiz do entalhe, adaptado de Ritchie(67). 
 

Ritchie(67) correlacionou o aumento da tenacidade à fratura das amostras 

austenitizadas a alta temperatura com o maior tamanho de grão austenítico. 

Ele demonstrou que sob a ação de uma trinca afiada a distância característica 

para as amostras com maior tamanho de grão era maior, levando a um 

incremento na tenacidade à fratura medida. Sob condições dinâmicas este 

comportamento invertia, pois a máxima tensão crítica não ocorria 

imediatamente à frente da trinca, levando o material com grãos mais finos a 

apresentar melhores propriedades sob impacto. 

Beswick(68) conduzindo um estudo sobre aço AISI 52100 em diversas 

condições microestruturais, realizou ensaio de tenacidade à fratura utilizando a 

norma ASTM E-399 e ensaios com material entalhado variando a velocidade 

do ensaio entre 0,08;1; 2 e 4 m/s. A variável medida nos ensaios foi 

denominada tenacidade à fratura dinâmica. A condição inicial das amostras e o 

seu respectivo tamanho de grão podem ser vistos na Tabela 20. 

 

Tabela 20: Tamanho de grão das amostras ensaiadas sob tenacidade à fratura 
dinâmica 

Condição  Tamanho de grão 
quando austenitizado 
a 845oC (µm) 

Tamanho de grão 
quando austenitizado 
a 860oC (µm) 

Trabal hado a frio  6,1 6,2 
Trabalhado a quente  10,7 11,7 
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Na Figura 88 são apresentados os valores de tenacidade à fratura 

dinâmica e tenacidade à fratura medida pela norma ASTM E-399. Pode-se 

observar que o material que apresenta melhores propriedades quando 

ensaiado em condições dinâmicas, apresenta o valor mais baixo de tenacidade 

à fratura obtido num ensaio quasi estático. As conclusões de Beswick(68) 

sobre os resultados obtidos sugerem que não existe correlação direta entre a 

tenacidade à fratura medida através da norma ASTM E-399 e os ensaios de 

tenacidade à fratura dinâmica. 
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Figura 88: Efeito da velocidade de ensaio na tenacidade à fratura dinâmica 
para amostras de aço AISI 52100, adaptado de Beswick(68). 
 

Os estudos de Beswick(68) em aço AISI 52100 em nenhum momento 

levaram em consideração o efeito do tamanho dos carbonetos nas 

propriedades mecânicas medidas. Os carbonetos são conhecidos como sítios 

para a nucleação de trincas, o material com carbonetos mais finos apresentará 

uma maior densidade de sítios para a nucleação de trincas. O efeito do 

aumento do número de partículas de segunda fase na energia absorvida no 

impacto foi mostrado por Vatavuk e colaboradores(69) estudando um ferro 

fundido com nódulos de grafita. Observou-se que as amostras com maior 

número de nódulos de grafita apresentavam menor energia absorvida, apesar 

da natureza microscópica dúctil da fratura, quando ensaiados acima da 
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temperatura de transição dúctil-frágil. Este comportamento foi associado aos 

nódulos de grafita, já que no material com maior número de nódulos ocorreu 

mais intensamente o mecanismo de iniciação e propagação de trincas que 

consistia em deformação plástica localizada nas regiões da matriz entre as 

partículas de segunda fase. Resultando em microestricção, formação e 

coalescimento de microcavidades que dão origem às microtrincas que se 

ligarão a uma trinca principal.  
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5 Conclusões 

 

O estudo de tratamentos térmicos não convencionais visando refino de 

carbonetos em aço AISI 52100 levou aos seguintes resultados: 

1. Os tratamentos térmicos propostos levaram ao refino no diâmetro dos 

carbonetos, na rota convencional os carbonetos apresentam em média 

0,9µm e na nova rota proposta em média 0,3µm. 

2. Os tratamentos térmicos de refino de carboneto levam a um incremento 

na tenacidade à fratura quando comparado ao tratamento térmico 

convencional, sendo mantida a dureza dentro da faixa especificada para 

aplicações em rolamentos. 

3. A condição experimental que maximizou a tenacidade à fratura foi com o 

tratamento de revenido de alta temperatura de 0,5h seguido de 

austenitização final a 800oC. 

4. Durante os ensaios de impacto pode-se notar que o refino dos 

carbonetos ocasionou um decréscimo na energia absorvida quando 

comparados ao material tratado na rota convencional. 

5. O efeito da diminuição da energia absorvida no impacto pode ser 

associado ao maior número de carbonetos presente no material tratado 

na nova rota. A presença de um número maior de partículas de 

carbonetos intensificaria a atuação dos mecanismos de nucleação e 

crescimento de microcavidades, conduzindo a uma menor energia 

absorvida durante o ensaio de impacto para o material tratado na nova 

rota proposta. 

6. As superfícies de fratura obtidas no ensaio Chevron do material tratado 

na nova rota proposta apresentam características de fratura 

transgranular, com morfologia de quasi clivagem.  

7. As superfícies de fratura obtidas no ensaio Chevron do material tratado 

na rota convencional apresentam característica intergranular 

predominantemente. Com algumas cavidades associadas a carbonetos 

em contorno de grão. 
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6 Sugestões de trabalhos futuros 

 

Trabalhos com aço AISI 52100 com enfoque em propriedades mecânicas 

datam de antes da década de 70. Porém quando pensamos que o tema 

esta esgotado surgem novas abordagens e novos enfoques para o mesmo 

material. Dentro deste contexto são sugeridos como trabalhos futuros: 

� A realização de ensaio de tração no material tratado nas diferentes 

condições propostas, utilizando a velocidade de avanço igual a 

utilizada nos ensaios Chevron permitirá obter-se o limite de 

resistência deste material nesta velocidade e trará parâmetros 

utilizáveis em modelos matemáticos a serem desenvolvidos para 

este material. 

� Realização de tratamentos de engrossamento da microestrutura de 

carbonetos dispersos e realização de ensaios de impacto para 

comprovar até que ponto o número de partículas dispersas afeta a 

energia absorvida no impacto em diferentes temperaturas. 

� Pode-se ainda estudar através de microscopia eletrônica de 

transmissão (MET)as morfologias da martensita formada nos 

diferentes tratamentos térmicos. 
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Anexo I - Análise de Variância - ANOVA 

 

A metodologia utilizada para verificar se existe diferença significativa 

entre os valores obtidos em cada um dos tratamentos térmicos foi a análise de 

variância – ANOVA da sigla inglesa Analysis of Variance. A ANOVA é um 

método eficiente na identificação de diferenças entre as médias populacionais 

oriundas de várias causas atuando simultaneamente sobre os elementos da 

população(70). Considerando que existem n variáveis aleatórias y1, y2,..., yn as 

quais são combinações lineares do tipo previsto na Equação 26. 

 

Equação 26: g, = A0,h0 + A�,h� + ⋯ + Aj,hj + k, 
 

Onde existem p fatores causadores de efeito e βj são formulações idealizadas 

de alguns aspectos de interesse do observador do fenômeno. A proposta da 

análise de variância é fazer inferências sobre ei e βj, para ver se é válido 

aceitar ou descartar a influência destes(71). A Tabela 21 mostra o algoritmo 

utilizado para se realizar a análise de variância. 
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Tabela 21: Distribuição prática para a Análise de Variância 

Fonte de 

variação 

Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

médio 

Fexperimental Fα 

Entre 

amostras 

lmn�n
= ∑ g,�8,p0q
− r∑ ∑ g,stsp08,p0 u�

vq  

 

I-1 mwx�n
= lmx�n(v − 1)  

 

N
= mwx�nmw�k]  

 

FI-1;I(J-1);α 

Dentro 

das 

amostras 

ou 

residual 

lm�k]= lmx�ny− lmx�n 
 

I(J-1) mw�k]
= lm�k]v(q − 1) 

 

  

Total lmn�ny
= _ _ g,s �t

sp0
8

,p0
− r∑ ∑ g,stsp08,p0 u�

vq  

 

IJ-1    
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Anexo II - Análise de imagens usando o programa Ima geJ 
 

O tratamento das imagens obtidas por microscopia óptica mostradas ao longo 

deste trabalho foi realizado utilizando o programa ImageJ, trata-se de um 

programa gratuito disponível na internet. O programa tem a interface mostrado 

na Figura 89 a seguir. 

 

 
Figura 89: Interface do programa ImageJ. 
 

O procedimento para contagem de partículas utilizando o ImageJ, 

consiste em primeiramente calibrar a escala do programa com as dimensões 

da foto a ser analisada. No menu “straigth line selections” clica-se e desenha-

se uma linha encima da escala da foto obtida por MEV. Após traçar a linha 

amarela, ir em “Analyze” e “Set Scale”. O programa então dará o valor em 

pixels corresponde a linha amarela da Figura 90. Na mesma janela “Set Scale” 

colocar o valor da real da medida da escala da foto e selecionar “global” para 

que estas calibrações sejam aplicadas as próximas imagens, caso estas 

possuam o mesmo aumento. O valor das unidades neste caso foi em 

micrometros, usou-se então “um”. 
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Figura 90: Procedimento para calibração da escala no ImageJ 
 

Durante o tratamento de imagem é necessário remover a barra de 

escala e demais dados que aparecem na legenda da imagem que esta sendo 

tratada, pois estes dados trarão interferência no momento da contagem de 

partículas. A remoção desta barra foi realizada utilizando programas comerciais 

existentes dentro do pacote Windows, tal procedimento é simples e rápido e 

deve ser realizado em todos os campos que serão analisados. 

Ao abrir um novo campo para realizar medidas, aparece a janela da 

Figura 91. Pois a calibração que acabou de ser realizada está em conflito com 

a calibração do nova foto aberta, caso haja interesse em utilizar a mesma 

calibração anterior, faz-se necessário tirar a seleção que desabilita a calibração 

global. 
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Figura 91: Mantendo a calibração global para o novo campo. 
 

Após aberto e calibrado a medida, a imagem do campo a ser analisado deve 

ter seu contraste entre fases aumentado para permitir uma melhor captura pelo 

programa. A Figura 92 mostra como isso pode ser feito. Na janela “B&C” o 

usuário deve buscar a melhor condição de contraste. 

 

 
Figura 92: Aumento do contraste entre as fases. 
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Após aumentar o contraste entre as fases, a próxima etapa consiste em usar a 

ferramenta “Threshold” . A Figura 93 mostra como deve estar o contraste entre 

fases no momento de se aplicar a função “Threshold”. Ao clicar na função 

abrirá a janela da Figura 94, esta função permite também ajuste para melhor 

quantificação das fases.  

 
Figura 93: Imagem antes de se aplicar a função “Threshold” 
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Figura 94: Aspecto da imagem após aplicar a função “Threshold” 
 

Antes de se realizar as medições é necessário ajustar quais parâmetros se 

deseja medir e qual a precisão que será utilizada durante as medições, esta 

janela pode ser visualizada na Figura 95. 

 

 
Figura 95: Janela para ajuste das medidas e parâmetros a serem analisados. 
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Estabelecidos os parâmetros a serem analisados e definida a precisão da 

análise, agora deve ser usada a função “Analyze Particles” que estão no menu 

“Analyze”, a janela “Analyze Particles” pode ser vista na Figura 96, nesta janela 

é possível definir alguns parâmetros a serem analisados. Clicando em “OK” o 

programa abrirá uma janela com os resultados, esta janela pode ser vista na 

Figura 97. Os resultados obtidos podem ser salvos em diversas formatos, basta 

escrever o nome do arquivo e em seguida a extensão do respectivo formato 

que se deseja salvar. Recomenda-se por facilidade salvar no formato de 

planilhas eletrônica com extensão do tipo “xls”. Deve-se também atentar ao fato 

que no ImageJ o separador decimal é ponto,logo é necessário fazer para a 

vírgula no momento de manipular os dados em outros programas. 

 

 
Figura 96: Janela da função “Analyze Particles” 
 

 
Figura 97: Janela “Results” com os valores obtidos durante a análise 
 


