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Têmpera

 O artefato temperado mais antigo, datado de 
1.100 AC, foi encontrado em ruínas 
arqueológicas, na ilha de Chipre. 

 A têmpera do aço foi desenvolvida pelos 
romanos, para endurecer e aumentar a 
resistência ao desgaste de ferramentas. 

 O processo foi descoberto casualmente. 

 Os povos antigos passaram a usar a têmpera 
para endurecer armas brancas, tais como 
espadas, facas, sabres, etc.



Têmpera

 A têmpera consiste em aquecer o aço até uma temperatura acima da zona 
crítica (austenitização), mantê-lo nesta temperatura por um certo tempo 
e em seguida resfriá-lo bruscamente.

o Abaixo de uma temperatura Mi de início de formação de martensita forma-se 
uma estrutura muito dura e frágil denominada martensita, com reticulado TC -
tetragonal compacto. 
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Martensita

 A estrutura martensítica é formada por agulhas ou placas 
muito finas.

Estrutura martensítica em aços de baixo e médio carbono



Dureza da martensita

 O reticulado TC é um reticulado CCC distorcido devido ao excesso 
de carbono contido. 

 A ferrita tem capacidade muito pequena de dissolver carbono no 
reticulado. 

 A austenita pode dissolver, em alta temperatura, todo o carbono 
contido no aço. 

 Durante o resfriamento, não há tempo suficiente para a austenita 
se transformar novamente em ferrita ou cementita e o carbono 
em excesso fica retido na estrutura martensítica promovendo 
forte distorção e introduzindo tensões elevadas no reticulado. 

 As tensões internas são tanto maiores quanto maior o teor de 
carbono em excesso, sendo responsáveis pelo aumento de dureza 
do aço. 



Dureza da martensita

 Dependendo do teor de 
carbono do aço é possível 
obter durezas que vão de 20 
HRC até aproximadamente 
67 HRC. 

 Nos aços de muito alto teor 
de carbono não se obtém 
durezas mais elevadas 
devido à retenção de 
austenita.

% crescentes de 

austenita retida



Efeito do teor de carbono nas temperaturas Mi e Mf

 O aumento do teor de carbono causa uma diminuição da 
temperatura Mi.

o Mi (0C) = 535 – 494 x %C

o Ms (0C)  Mi - 200



Efeito do teor de carbono na % vol. austenita retida



CURVAS TTT

 Quando os aços são resfriados com velocidades intermediárias outras 
microestruturas se formam. 

 Curvas TTT – Temperatura, Tempo (de início e fim), Transformação

Ferrita



Curva TTT

Aço carbono com 0,8%C



Curva TTT

 A curva mais à esquerda (azul) corresponde ao início das transformações 
e a mais à direita (cor de laranja) ao fim das transformações. 

 Nas duas curvas existem duas retas horizontais denominadas 
respectivamente Mi e Mf. São as temperaturas de início e fim de 
transformação martensítica.

Quando uma curva 

de resfriamento 

cruza a curva TTT a 

transformação ocorre 

na região assinalada 

por um serrilhado. A 

determinação da 

estrutura é feita 

analisando-se em 

região da curva TTT 

ocorreu a 

transformação.



CURVAS RC

 Para tratamentos térmicos industriais, em que raramente as 
temperaturas são mantidas constantes, e as peças são 
continuamente resfriadas desde a temperatura de austenitização  
até a temperatura ambiente,  utilizam-se curvas de resfriamento 
contínuo que descrevem as transformações em resfriamento 
contínuo.

Recozimento

Normalização
Têmpera mal 

feita

Têmpera bem

feita



Bainita

 A bainita é uma estrutura acicular que se forma em uma região 
intermediária entre a de formação de perlita e a de martensita. 
Possui elevada dureza e boa tenacidade.

2% Nital                                                500X



Tratamentos térmicos industriais

 Nos tratamentos térmicos industriais, em que o resfriamento do 
aço é contínuo podem-se formar misturas de microestruturas.



Estruturas mistas

 Nos tratamentos 
térmicos industriais, em 
que o resfriamento do 
aço é contínuo podem-se 
formar misturas de 
microestruturas, como 
mostra a série de 6 
curvas de resfriamento 
superpostas à curva RC. 

 Os números indicados 
correspondem à dureza 
Vickers alcançada após 
cada um dos 
tratamentos térmicos 
indicados.



Tratamentos para endurecimento do aço

 Têmpera

 O tratamento consiste em aquecimento até uma temperatura 50º 
acima da temperatura crítica e em seguida resfria-lo bruscamente 
em água, óleo ou em meios de têmpera de composição química 
especial.



Têmpera



Têmpera

 O objetivo do tratamento de têmpera é obter martensita 
(microconstituinte muito duro e frágil) na microestrutura do aço. 

 As peças devem ser resfriadas rapidamente, para evitar a formação de 
ferrita, perlita, bainita, microconstituintes mais moles que a martensita.

 A velocidade de resfriamento deve ser maior que uma velocidade crítica. 



Têmpera

 Resfriamento brusco do aço, 

durante a têmpera, provoca 

choque térmico devido à 

passagem da peça de 

temperaturas de 850 a 900ºC 

para a temperatura 

ambiente, em poucos 

segundos.

 Quando a velocidade de 

resfriamento é alta, 

estabelecem-se grandes 

diferenças de temperatura 

entra a superfície e o centro 

da peça.



Heterogeneidade de distribuição de temperaturas na têmpera



Curvas RC e velocidade crítica para obtenção de martensita



Relação entre %C, dureza e % de martensita

Um aço transforma de austenita 

para martensita se a velocidade 

de resfriamento for maior que 

uma velocidade de resfriamento 

crítica.

A dureza na superfície depende 

principalmente da % C

• Todo o carbono está em solução 

na austenita

• Velocidade crítica é conseguida

• Não há austenita retida

• Não ocorrem reações de auto 

revenido



Uma prática usual e que fornece bons resultados consiste em selecionar 

o aço com o menor conteúdo de carbono possível que ainda permita
obter a dureza indicada.

Dependência da dureza bruta de têmpera com as porcentagens de martensita e o 
teor de carbono.

Relação entre %C, dureza e % de martensita



FORNOS DE TRATAMENTO TÉRMICO

Fornos a vácuo:

Irradiação de calor

Não há nenhuma atmosfera, ou seja, há vácuo.

Resfriamento por injeção de nitrogênio sob pressão.



Martêmpera

 Permite eliminar a diferença de temperaturas e tempos de 
transformação entre a superfície e o núcleo do aço. 

 Austenitização do aço nas temperaturas usuais seguida de 
têmpera em óleo aquecido ou em banho de sais em uma 
temperatura logo acima da temperatura Mi. 

 O tempo de manutenção nesta temperatura deve ser suficiente 
para equalizar a temperatura em toda a peça, sem entretanto, 
deixar que ocorra a transformação bainítica. 

 Tratamento feito com o objetivo de minimizar as distorções e as 
tensões residuais decorrentes das diferenças de temperatura na 
superfície e no interior da peça.

 A microestrutura final é martensítica, de alta dureza e baixa 
tenacidade. 

 Da mesma forma que na têmpera convencional esse tratamento 
deve ser seguido de revenimento para aumentar a tenacidade.



Martêmpera



Revenimento

 O tratamento de 
têmpera torna as peças 
muito duras porém 
muito frágeis. 

 As peças temperadas 
são sempre revenidas,  
visando baixar a dureza 
e aumentar a 
tenacidade. 

 Quanto mais alta a 
temperatura de 
revenido, menor é 
distorção do reticulado, 
menor é a dureza e 
maior é a tenacidade 
do aço. 

 Nos aços para 
construção mecânica, 
de baixa liga e alta 
resistência, a dureza 
cai continuamente com 
a temperatura de 
revenido.



Fragilidade do revenido

 Existe uma faixa de temperaturas em que o revenido deve ser 
evitado pois, a tenacidade é bastante prejudicada. 

 Este fenômeno chama-se fragilidade azul ou fragilidade dos 500 
ºF (260ºC). 



Austêmpera

 A austêmpera é um 
tratamento térmico para 
endurecimento de aços. 

 Após austenitização o aço 
é mergulhado em um 
banho constituído de uma 
mistura de sais fundidos, 
mantido a temperatura 
constante, entre 250 e 
450 ºC. 

 O resfriamento feito em 
banho de sais visa evitar 
a formação de ferrita e 
perlita e induzir a 
formação de bainita nas 
peças. 



Austêmpera

 A bainita tem dureza semelhante à da martensita revenida, 
porém, maior tenacidade. 

 Duas barras de um mesmo aço, uma temperada em óleo e 
revenida a 200ºC e outra austemperada a 325ºC, com a mesma 
dureza de 54 HRC, a barra austemperada apresenta maior 
resistência ao impacto.



Têmpera por indução

 A têmpera por indução é uma técnica de endurecimento 
superficial bastante utilizada em aços. 

 O aquecimento da peça é feito superficialmente por indução. 

 As correntes induzidas aquecem o aço por efeito resistivo. 

 Atingida a temperatura de austenitização o aço é resfriado por 
jatos de água ou de gás (nitrogênio) de modo a garantir a 
formação de martensita em sua superfície.



Têmpera por indução

 O tratamento pode ser feito em fornos e sistemas de resfriamento 
contínuos, como o mostrado no esquema abaixo, referente a uma 
instalação de têmpera de tubos mecânicos.



Temperabilidade

 Temperabilidade  suscetibilidade do aço ao endurecimento por 
resfriamento rápido por transformação martensítica.

 É a propriedade do aço que determina a profundidade e a 
distribuição da dureza produzida pela têmpera.

 A capacidade do aço para desenvolver um grau de dureza 
desejado geralmente medido em termos de profundidade de 
penetração.

 Temperabilidade não é dureza!

 Temperabilidade é medida por uma distância ou profundidade de 
endurecimento.

 Existem diferentes ensaios para avaliar e medir a temperabilidade 
dos aços.

• Curvas em U

• Método de Grossmann

• Ensaios Jominy



Temperabilidade – Curvas em U

 Quando fazemos a têmpera de peças de aço, principalmente de 
peças de médias ou grandes dimensões, resultam diferenças de 
dureza entre a superfície e o núcleo, em consequência das 
diferenças de velocidades de resfriamento.

 Curvas em U em que cilindros de diferentes diâmetros, fabricados 
a partir de um mesmo aço, são temperados no mesmo meio de 
têmpera. 

 Após a têmpera os cilindros são cortados transversalmente e 
submetidos a medições de dureza ao longo de seu diâmetro. 

 A superfície temperada apresenta maior dureza enquanto o 
núcleo, submetido a velocidades de resfriamento menores fica 
mais mole. 

 A transição entre a região 100% temperada (100% de 
martensita) para o núcleo não temperado é gradual e a curva em 
U mostra essa variação. Para cilindros muito espessos as 
velocidades de resfriamento superficiais são muito lentas não 
sendo possível atingir a dureza máxima para o aço utilizado.



Temperabilidade – Curvas em U

A dureza 
máxima que se 
pode atingir 
em um aço 
temperado 
depende 
somente do 
teor de 
carbono

A profundidade 
de penetração 
de dureza 
depende do 
teor de 
elementos de 
liga



Temperabilidade – Curvas em U



Efeito dos elementos de liga na temperabilidade

C+Mn



Efeito dos elementos de liga na temperabilidade – Cr



Efeito dos elementos de liga na temperabilidade – Cr e Mo



Efeito dos elementos de liga na temperabilidade – Cr, Ni e Mo



Efeito dos elementos de liga na temperabilidade – Cr, Ni e Mo



Método de Grossmann para medida de temperabilidade

 Utiliza barras cilíndricas 
de vários diâmetros 
temperadas em um 
dado meio de têmpera.

 As barras são cortadas 
na meia altura e 
examinadas 
metalograficamente. 

 A barra que tiver 50% 
de martensita no 
centro tem diâmetro 
chamado de diâmetro 
crítico.

 Portanto, o diâmetro 
crítico depende do 
meio de têmpera.



Diâmetro crítico Ideal

 Para determinar a 
temperabilidade de um aço 
independentemente do meio 
de resfriamento, Grossmann 
introduziu o diâmetro crítico 
ideal DI

 DI é definido como o 
diâmetro de um dado aço 
que produziria 50% de 
martensita no centro quando 
resfriado em um banho de 
intensidade de resfriamento 
H = ∞ 

 H = ∞ indica uma 
intensidade hipotética de 
resfriamento que reduziria a 
temperatura da superfície do 
aço aquecido à temperatura 
do banho em tempo zero.



Efeito dos elementos de liga na temperabilidade dos aços
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Di é a variação do diâmetro crítico



Efeito dos elementos de liga na temperabilidade dos aços

 O B é elemento de raio atômico muito pequeno (rB = 86 pm), menor que o dos 
átomos substitucionais (rFe = 126 pm) e maior que os dos átomos intersticiais (rC = 
70 pm).

 B segrega para os contornos de grão austeníticos (PAGB), diminui a energia dos 
contornos e dificulta a nucleação de ferrita, perlita e bainita.

Raabe, 2015



Efeito do B na temperabilidade dos aços

 O B é elemento de raio atômico muito pequeno (rB = 86 pm), menor que o 
dos átomos substitucionais (rFe = 126 pm) e maior que os dos átomos 
intersticiais (rC = 70 pm).

 B segrega para os contornos de grão austeníticos.



Efeito dos elementos de liga na temperabilidade dos aços

 Os elementos de liga C, Mo, Mn, Cr, Si e Ni têm efeito acentuado 
sobre a temperabilidade dos aços, como se vê no gráfico abaixo, 
em que D é o aumento do diâmetro crítico temperável.

 O carbono é o elemento químico que tem o maior poder de 
aumentar a temperabilidade dos aços. E é, também, o mais 
barato. 

 Entretanto, o aumento do teor de carbono causa uma diminuição 
acentuada de tenacidade. 

 O elemento de liga mais efetivo para aumentar a temperabilidade 
dos aços é o Mo que é muito caro chegando a ser cotado a US$ 
50,00 por quilo.

 O elemento químico, que apresenta a melhor relação 
custo/benefício no aumento da temperabilidade dos aços é o Mn.

 O B é elemento de raio atômico muito pequeno (rB = 86 pm), 
menor que o dos átomos substitucionais (rFe = 126 pm) e maior 
que os dos átomos intersticiais (rC = 70 pm).



Efeito do tamanho de grão na temperabilidade dos aços

 Quanto menor o tamanho de grão austenítico do aço maior é a taxa de 
nucleação heterogênea de microconstituintes ferrita, perlita e bainita 
nos Contornos de Grão.

 Maior porcentagem de ferrita, perlita e bainita

  TG   área de CG  n° de sítios para nucleação  Temperabilidade

  TG   área de CG  n° de sítios para nucleação  Temperabilidade



Efeito do tamanho de grão na temperabilidade dos aços



Efeito do tamanho de grão na temperabilidade dos aços



Efeito do tamanho de grão na temperabilidade dos aços



Efeito do tamanho de grão na temperabilidade dos aços



Efeito da homogeneidade da austenita na temperabilidade

 Quanto maior a homogeneidade da austenita maior é a temperabilidade 
do aço

  Homogeneidade    n° de sítios para nucleação  Temperabilidade

  Heterogeneidade   n° de sítios para nucleação  Temperabilidade



Efeito de microsegregação na temperabilidade



Temperabilidade – Ensaio Jominy



Temperabilidade – Ensaio Jominy

https://www.youtube.com/watch?v=qW0aUbTWtVM

https://www.youtube.com/watch?v=qW0aUbTWtVM


Modelamento térmico do resfriamento no ensaio Jominy

https://www.youtube.com/watch?v=K2kndhnwsUY

https://www.youtube.com/watch?v=K2kndhnwsUY


Temperabilidade – Ensaio Jominy

 Corpo de prova cilíndrico 
com aproximadamente 10 
cm de comprimento e 2,5 
cm de diâmetro é 
submetido à têmpera em 
sua ponta. 

 Da ponta temperada até a 
outra extremidade 
estabelece-se um 
gradiente de velocidades 
de resfriamento, 
representativas das 
velocidades de 
resfriamento encontradas 
em sessões espessas de 
peças temperadas.



Temperabilidade – Ensaio Jominy



Variação microestrutural ao longo de um pino Jominy



Temperabilidade – Ensaio Jominy

Aço 1045



Perlita e Bainita



Temperabilidade – Ensaio Jominy

Aço 4340 a 5 cm da ponta temperada



Temperabilidade – Ensaio Jominy

Aço 4340 a 10 cm da ponta temperada



Aço 1045 - ponta temperada

Temperabilidade – Ensaio Jominy



Temperabilidade – Ensaio Jominy

Aço 1045 a 10 mm da ponta temperada



Temperabilidade – Ensaio Jominy

Aço 1045 a 50 mm da ponta temperada



Temperabilidade - Jominy

 Quando se deseja obter camadas temperadas espessas, 
homogeneamente constituídas  de 100% de martensita ou peças 
que contenham 100% de martensita ao longo de toda a seção 
transversal é necessário utilizar aços de alta temperabilidade.
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Aços especificados pela temperabilidade H

-------- 4140

_____ 4140H



Aços especificados pela temperabilidade H



Aços especificados pela temperabilidade H



Aços especificados pela temperabilidade H



Dimensionamento de um eixo de grande porte



Microestrutura heterogênea

Microestrutura de um eixo de ponte rolante de 150 mm diâmetro, fraturado por 

fadiga após 6 meses em serviço. Ferrita, Perlita e Bainita. Dureza 294 

HBNAtaque: Nital. 500x.



Microestrutura heterogênea

 EIXO MAIOR (AA59.103.0051D). 
Fotografia do local em que foi 
feita a réplica 3.

 Figura 15 – Microestrutura do eixo no 
local R3. Martensita revenida, bainita e 
ferrita acicular. Ataque: Nital. 200X. 



Dimensionamento de um eixo de grande porte



Microestrutura homogênea

 EIXO (RI 667). Fotografia do local 
em que foi feita a réplica 1.

 Microestrutura do eixo no local R1. 
Martensita revenida. Ataque: Nital. 
1000X. Dureza: 295 HBn



Curvas RC para selecionar aços e tratamentos térmicos

 Programas computacionais permitem selecionar aços adequados 
para determinadas finalidades



Curvas RC e curvas de resfriamento do núcleo e da superfície

 Nas curvas RC é possível obter as temperaturas Ac3, Ac1 de 
transformação do aço, que delimitam a zona crítica, além de Mi 
(em inglês Ms) e Mf.



Estruturas formadas desde a superfície até o núcleo



Dureza após têmpera e após têmpera e revenido



 Entrar na página pmt.usp.br/pmt2402 e baixar um emulador de DOS. 
Baixar também, o programa Ac3 de simulação de tratamentos térmicos

 Crie no seu “pendrive” X: uma nova pasta dosprogs. Ele aparecerá como: 
X:\dosprogs

 Crie dentro da pasta dosprogs uma pasta Ac3  X:\dosprogs\Ac3

 Baixe o arquivo Ac3.zip e descomprima para o arquivo X:\dosprogs\Ac3

 Instale em seus computadores o emulador de sistema operacional x86 
DOSBOX

 Clique 2X no arquivo DOSBox0.74-3-win32-installer.exe

 O DosBox será instalado.

 Clique no ícone             para iniciar o emulador.

 Uma janela DOS irá abrir no seu computador:

Instruções para instalação do software Ac3

http://www.pmt.usp.br/pmt3402/


Digitar os comandos para montar um drive c:\dosprogs onde irá rodar o programa Ac3

>mount c X:\dosprogs

>c:

>cd ac3

ac3



Digitar a letra inicial da opção no menu para escolher o que se deseja fazer:

M > MATL = seleção aço 

G > GEOM = Diâmetro Barra

A > AUST = Temperatura/tempo

Q > QUENCH = Capacidade de resfriamento do meio de têmpera

T > TEMPER = Temperatura e tempo de revenimento

C > CCT = Curvas RC

S > STRUC = Previsão estrutura

H > HARD = previsão de dureza

P > PRES = seleção de unidades HRC ou HV / in ou mm / °C ou °F



Digitar o nome do aço para escolher o material

M > MATL = Seleção aço 

G > GEOM = Diâmetro barra

A > AUST = Temperatura/tempo austenitização

Q > QUENCH = Capacidade de resfriamento e temperatura do meio de têmpera

T > TEMPER = Temperatura e tempo de revenimento

C > CCT = Curvas RC

S > STRUC = Previsão estrutura

H > HARD = Previsão de dureza

P > PRES = seleção de unidades HRC ou HV / in ou mm / °C ou °F



Digitar C para curvas RC

M > MATL = Seleção aço 

G > GEOM = Diâmetro barra

A > AUST = Temperatura/tempo austenitização

Q > QUENCH = Capacidade de resfriamento e temperatura do meio de têmpera

T > TEMPER = Temperatura e tempo de revenimento

C > CCT = Curvas RC

S > STRUC = Previsão estrutura

H > HARD = Previsão de dureza

P > PRES = seleção de unidades HRC ou HV / in ou mm / °C ou °F



Digitar S para previsão de estruturaM > MATL = Seleção aço 

G > GEOM = Diâmetro barra

A > AUST = Temperatura/tempo austenitização

Q > QUENCH = Capacidade de resfriamento e temperatura do meio de têmpera

T > TEMPER = Temperatura e tempo de revenimento

C > CCT = Curvas RC

S > STRUC = Previsão estrutura

H > HARD = Previsão de dureza

P > PRES = seleção de unidades HRC ou HV / in ou mm / °C ou °F

Estruturas formadas desde a superfície até o núcleo



Digitar H para previsão de distribuição de dureza

M > MATL = Seleção aço 

G > GEOM = Diâmetro barra

A > AUST = Temperatura/tempo austenitização

Q > QUENCH = Capacidade de resfriamento e temperatura do meio de têmpera

T > TEMPER = Temperatura e tempo de revenimento

C > CCT = Curvas RC

S > STRUC = Previsão estrutura

H > HARD = Previsão de dureza

P > PRES = seleção de unidades HRC ou HV / in ou mm / °C ou °F



Seleção de aços pela temperabilidade

 Na especificação de materiais para construção mecânica, 
freqüentemente o projetista depara-se com o problema de 
selecionar um aço que deve ser tratado termicamente. 

 As informações básicas necessárias para especificar um aço pela 
sua temperabilidade incluem: 

a) a dureza no estado bruto de têmpera; 

b) a profundidade a partir da superfície que deve 
apresentar esta dureza; 

c) o meio de têmpera que deverá ser utilizado no 
tratamento térmico.

d) a temperatura de revenido a que o aço deve ser 
submetido



Efeito do carbono nas propriedades mecânicas dos aços

 Enorme possibilidade de variação de propriedades mecânicas:

Variação de propriedades mecânicas de aços com o tratamento térmico e com o teor de carbono.

A dureza no estado beneficiado (temperado e revenido) depende essencialmente do teor de C

Aço beneficiado

Aço 

normalizado



Falhas por Fadiga 

 A observação dos danos mecânicos encontrados nas 

máquinas revela que a grande maioria dos casos de 

peças rompidas em serviço, resulta de falhas 

provocadas por solicitações de fadiga. 

 Os fatores que favorecem a ocorrência dessas falhas 

estão relacionados não só com as características 

mecânicas do material, decorrentes dos tratamentos 

térmicos, como também com a microestrutura, 

presença de inclusões (limpeza do aço), forma da 

peça, o estado da superfície, etc.

 A seleção do material consequentemente deve levar 

em conta o limite de fadiga e não o limite de 

escoamento



Relação entre Dureza e Limite de Fadiga
Dureza e Limite de Fadiga

 A dureza tem efeito marcante na resistência à fadiga de peças de 
aço para construção mecânica. Quanto maior a dureza maior a 
resistência à fadiga até um certo limite a partir do qual a relação 
não é mais linear. 



Microestruturas heterogêneas

 Em princípio é possível obter os mesmos valores de dureza com 
aços de diferentes teores de carbono, contendo diferentes 
porcentagens de martensita na estrutura. Na figura vê-se que é 
possível obter dureza de 50 HRC com:

o 99,9% de martensita e 0,25% C;

o 95% de martensita e 0,35% C;

o 90% de martensita e 0,4%C;

o 80% de martensita e 0,45%C;

o 50% de martensita e 0,6%C.

 Quanto maior o teor de carbono mais frágil é o aço.



Microestruturas heterogêneas



Microestruturas heterogêneas

 Quanto mais heterogênea é a estrutura do aço (mistura de 
martensita, bainita, perlita e ferrita) menor é a sua resistência à 
fadiga. 

 Seleção do material deve sempre ser feita adotando-se o menor 
teor de carbono compatível com a dureza desejada.



 A dureza bruta de têmpera deve ser especificada a partir da 
dureza desejada após o revenido. Em princípio qualquer dureza 
após o revenido seria possível, desde que inferior à dureza bruta 
de têmpera, mas a “prática industrial” mostra que isto não é 
verdade.

 Esta "prática industrial" corresponde à experiência de gerações de 
engenheiros, e em geral está resumida em Normas Técnicas e 
"Handbooks". 

Seleção de aços pela temperabilidade







Efeito do carbono nas propriedades mecânicas dos aços

 Enorme possibilidade de variação de propriedades mecânicas:

Variação de propriedades mecânicas de aços com o tratamento térmico e com o teor de carbono.

Aço beneficiado

Aço 

normalizado



Dureza e Limite de Fadiga

 A dureza tem efeito marcante na resistência à fadiga de peças de 
aço para construção mecânica. Quanto maior a dureza maior a 
resistência à fadiga até um certo limite a partir do qual a relação 
não é mais linear. 



% de Martensita e Limite de Fadiga

 Além da dureza, outras variáveis têm influência sobre a 
resistência à fadiga dos aços temperados e revenidos. 

Efeito da porcentagem de martensita no limite de fadiga 

Todos os aços com 0,4% C



% de Martensita e Limite de Fadiga

 As estruturas constituídas de 100% de martensita revenida 
apresentam a mais elevada resistência à fadiga. A presença de 
outros microconstituintes (perlita e ferrita) bem como inclusões 
não metálicas, diminui a vida em fadiga dos aços para construção 
mecânica. 

 Existe uma recomendação dos fabricantes de veículos militares 
apontando um teor mínimo de 80% de martensita a ¾ do raio, 
para eixos de veículos automotores.



Efeito de inclusões não metálicas no Limite de Fadiga dos Aços





Efeito da descarbonetação no Limite 
de Fadiga dos Aços

 A descarbonetação ocorre quando não se tomam cuidados para 
proteger a peça colocada em atmosferas oxidantes

Efeito da descarbonetação na vida em fadiga.



Tensões residuais

 A presença de tensões residuais de compressão na superfície da 
peça aumenta consideravelmente a vida em fadiga. 

 Tensões residuais de compressão se desenvolvem em peças 
cementadas, peças temperadas superficialmente, nitretadas ou 
deformadas superficialmente por jateamento com granalha de aço 
("shot peening").



Tensões residuais compressivas

Limites de fadiga de virabrequins fabricados com o mesmo material, 
temperados e revenidos para a mesma dureza, sob diferentes 

estados de tensões residuais.

850 MPa

650 MPa

550 MPa



Temperabilidade

 Normalmente os dados encontrados na literatura ou fornecidos 

pelos fabricantes sôbre temperabilidade estão na forma de curvas 

Jominy. 

 No entanto, em geral, as peças não apresentam esta 

configuração. Para peças de formato cilíndrico (eixos, barras, etc.) 

existem calculadas as distâncias Jominy equivalentes a diferentes 

espessuras de barras e diferentes meios de têmpera (diferentes H). 

Estes dados em geral fornecem os resultados para o centro da barra, 

meio raio e 3/4 do raio. 



Equivalente  Jominy de barras 
temperadas 



Severidade de têmpera

Fator H de severidade de têmpera de diferentes meios de têmpera 
 
H Condições de têmpera Agitação 

0,20 Têmpera branda em óleo Não 

0,70 Têmpera drástica em óleo Violenta 

1,00 Têmpera branda em água Não 

1,50 Têmpera em água muito bem feita Forte 

2,00 Têmpera em salmoura Não 

5,00 Têmpera em salmoura Violenta 

 
 

A severidade de têmpera é dada pela relação H = F/K

entre o fator de transferência de calor F, de um meio de

têmpera, e a condutividade térmica do material K. Essa

relação é denominada fator H e indica a severidade da

taxa de resfriamento.



Curvas de temperabilidade

 Leva-se essa distância ao gráfico da faixa de temperabilidade do 
aço considerado e lê-se a faixa de dureza correspondente

.

8640H



Procedimento para determinar Jeq

 Quando as peças têm geometria complexa, e não se sabe o índice 

H do meio de têmpera disponível, pode-se medir a distância 

Jominy equivalente de uma dada região da peça realizando a 

têmpera da peça em um aço de curva Jominy conhecida e 

comparando a dureza da região com a curva Jominy. 

 Este procedimento deve ser repetido para várias peças e diversos 

aços, devido à dispersão dos resultados, obtendo-se ao final uma 

faixa de distância Jominy equivalentes a uma dada região de uma 

peça temperada em um dado meio de têmpera, como 

esquematizado na Figura.



Seleção de aços pela temperabilidade

 Para selecionar um aço pela sua temperabilidade devemos 

começar por determinar a dureza máxima superficial necessária. 

 Esta dureza pode ser determinada a partir de dados de projeto, 

como o esforço máximo que a peça será submetida.

 No entanto, em geral, as peças não apresentam esta 

configuração. Para peças de formato cilíndrico (eixos, barras, etc.) 

existem calculadas as distâncias Jominy equivalentes a diferentes 

espessuras de barras e diferentes meios de têmpera (diferentes 

H). Estes dados em geral fornecem os resultados para o centro da 

barra, meio raio e 3/4 do raio. 



a. Sabendo que uma estrutura
contendo 80% de martensita
com 0,37%C tem uma
dureza mínima de 45 HRC;

b. É necessário 45 HRC mínimo
a 3/4 do raio em um eixo
com diâmetro de 45 mm,
temperado em óleo;

c. Determina-se a distância
Jominy equivalente;

d. Compara-se com as curvas
Jominy dos aços disponíveis.



Especificação dos aços pela temperabilidade

 Os aços para construção mecânica podem ser especificados de 
duas formas:

a) Pela composição química, de modo convencional;

b) Pela temperabilidade, quando não se exige que a composição do aço esteja 
dentro de uma faixa, mas sim que a curva Jominy deste aço esteja dentro 
de uma faixa de curvas Jominy.



Exercício de Seleção de Aços pela Temperabilidade:

 No projeto de uma pick-up esportiva o eixo transmissor de 
torque para a roda será solicitado em torção a 200 MPa e em flexão a 
500 MPa.

 O projeto original previa um eixo cilíndrico de aço com 50 mm 
de diâmetro. Seguindo as recomendações da SAE especificou-se um 
mínimo de 80% de martensita a 3/4 do raio. 

1. Selecione um aço justificando com os gráficos do Metals Handbook, 
sabendo que meu sistema de terá utiliza óleo com agitação de 60 m/min e 
os únicos aços disponíveis em estoque são 4140H, 5046H, 4340H e 8625H 
(note que pode ser escolhido mais de um aço, ou nenhum destes).

2. Justifique cuidadosamente suas decisões, explicando cada passo do 
processo de tomada de decisão.

3. Utilize o programa Ac3 para verificar se os resultados obtidos conferem 
com os resultados de simulações de tratamentos térmicos de uma barra de 
50 mm temperado nas condições acima.



Especificação do aço 5046H



Especificação do aço 4140H



Especificação do aço 4340H



Especificação dos aços pela temperabilidade

 O efeito de massa e as limitações da temperabilidade têm uma 
relação estreita com a forma e as dimensões gerais da peça, 
condicionando as propriedades mecânicas dos aços. 

 As barras redondas de grande diâmetro, por exemplo, 
apresentam sempre valores de resistência mais baixos que os 
das barras de pequeno diâmetro fabricadas com o mesmo aço 
e temperadas nas mesmas condições.

 Estas informações são obtidas em catálogos como os da chave 
dos aços (Key to Steel; Stahlschlüsse) 



Relação entre espessura e LR (UTS)

 O efeito de massa e as limitações da temperabilidade têm uma 
relação estreita com a forma e as dimensões gerais da peça, 
condicionando as propriedades mecânicas dos aços. 

 As barras redondas de grande diâmetro, por exemplo, apresentam 
sempre valores de resistência mais baixos que os das barras de 
pequeno diâmetro fabricadas com o mesmo aço e temperadas nas 
mesmas condições.

 Estas informações são obtidas em catálogos como os da chave 
dos aços (Key to Steel; Stahlschlüsse) 

Aço 4340

Limites de Resistência mais altos somente podem ser conseguidos com diâmetros menores. 

Este resultado é decorrente das características de temperabilidade do material.



Key to Steel

A chave dos aços permite selecionar aços com determinadas

propriedades e dada geometria.


