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RESUMO 
 
Neste trabalho foi realizada a análise das propriedades mecânicas e das 
características microestruturais de um aço de alta resistência e baixa liga, contendo 
cromo, molibdênio e boro, submetido a tratamentos térmicos diversos. Após a 
autenititização das amostras a uma temperatura de 910°C, foram conduzidas três 
operações: 1) têmpera em óleo, 2) tempera em óleo/revenimento (200°C / 2 horas) e 
3) austêmpera (banho de chumbo / 400°C / 5  minutos / resfriamento em água). A 
caracterização das amostras tratadas termicamente foram realizadas por meio de 
ensaios de tração, dureza, microscopia óptica e difração de raios-X. A estrutura 
bainítica levou a uma alta resistência e boa tenacidade, ambas propriedades 
essenciais para aços resistentes ao desgaste. A ocorrência de ferrita alotriomórfica e 
austenita retida elevam a resistência ao desgaste, porque acomodam a deformação, 
além disso, a austenita retida pode ter o efeito TRIP durante o uso.  
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INTRODUÇÃO 

O desgaste abrasivo pode ser definido como o deslocamento de material 

causado por partículas ou protuberâncias de elevada dureza, quando estas são 

forçadas contra superfície sólida ou deslizam ao longo dela(1,2). Alguns aços 

bainíticos apresentam uma excelente combinação de resistência mecânica e 

tenacidade (especialmente aqueles ligados ao silício), propriedades necessárias 

quando se deseja obter uma excelente resistência ao desgaste(3).  

A microestrutura do aço desempenha papel importante na resistência ao 

desgaste. Se a estrutura muda de ferrita para perlita, bainita ou martensita, a 

resistência ao desgaste aumenta. Além disso, para um mesmo tipo de estrutura, a 

redução do tamanho de grão ou aumento do teor de carbono, leva a uma menor 

perda de massa causada pelo desgaste. Entretanto, o teor muito alto de carbono é 

prejudicial à soldabilidade do aço. A resistência ao desgaste é proporcional à dureza, 
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assim aços endurecíveis mostram uma resistência ao desgaste superior à dos aços 

recozidos(4). 

No trabalho realizado Deuis et al.(1), os melhores resultados de resistência ao 

desgaste foram obtidos em microestruturas finas, com partículas semicoerentes 

dispersas. A influência dos carbonetos na resistência ao desgaste depende de sua 

dureza em relação à dureza da matriz. Para materiais caracterizados de carbonetos, 

dispersos em uma matriz macia, uma diminuição no caminho livre médio pela 

redução do tamanho do carboneto resulta em melhores resistências ao desgaste.  

Quando um metal é submetido à abrasão, a dureza da superfície abrasada 

torna-se aparentemente maior do que a do interior da peça. Assim, acredita-se que 

um material que apresenta alto endurecimento superficial por abrasão possui alta 

resistência ao desgaste. 

No trabalho realizado por Salsky e Thomas(5) o melhor resultado de resistência 

à abrasão foi observado para uma microestrutura constituída por ripas de martensita 

com uma dispersão de carbonetos finos no interior das ripas e filmes de austenita 

retida entre as ripas.  

Prasad et al.(6) reportaram que aços com estrutura bifásica martensita/ferrita 

apresentam melhor resistência ao desgaste do que aços martensíticos com a 

mesma composição química. Isto significa que a microestrutura duplex composta por 

fase dura e resistente e uma matriz de alta tenacidade pode aumentar a resistência 

ao desgaste. 

JIN et al.(7) concluem que a resistência ao desgaste de aços bainíticos baixo 

carbono aumenta com o aumento da quantidade de bainita isenta de carbonetos. A 

liga com composição química de 0.18%C-1,13%Si-2,0%Mn-1,94%Cr na condição 

temperada, com estrutura composta por ripas de bainita ferrítica isenta de 

carbonetos e filmes de austenita retida nos contornos de ripa e alguma martensita 

com morfologia de ripa apresentou o melhor resultado de resistência ao desgaste. 

Na tentativa de obter propriedades mecânicas adequadas como ductilidade, 

soldabilidade e resistência ao desgaste, foi desenvolvido um aço de alta resistência 

baixa liga com estrutura composta por matriz bainítica e ilhas de ferrita alotriomórfica 

e de MA (martensita/austenita retida) entre as ripas(8). A existência de grãos de 

ferrita alotriomórfica e partículas de austenita retida aumentam a capacidade de 

acomodação da deformação da microestrutura e previne a esfoliação frágil que 

ocorre nos aços bainíticos, o que aumenta a resistência ao desgaste do aço(8). 
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Neste trabalho foi estabelecido o processamento de diversos tratamentos 

térmicos visando a obtenção de microestruturas diferenciadas e consequentemente, 

modificações nas propriedades mecânicas do aço em estudo. Correlacionou-se as 

propriedades mecânicas obtidas com as microestruturas das amostras temperada, 

temperada e revenida e multiconstituída. 
 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste trabalho foi utilizado o aço USI-ABRA-L, um aço resistente ao desgaste 

cedido pela USIMINAS. Sua composição química, (percentual em peso) está 

mostrada na Tabela 1. O material foi entregue na forma de placas com 200mm de 

comprimento e seção transversal de 50mm x 70mm. 
Tabela 1: Composição química do aço do aço USI-ABRA-L, fornecida pela USIMINAS (% p/p). 

C Mn Si Cr Mo Ni Cu P S Al B 
0,26 1,13 0,92 0,72 0,29 0,18 0,17 0,020 0,0010 0,094 0,0016 
Fonte: Empresa USIMINAS. 

 
As placas doadas possuíam elevada dureza (470HV), o que inviabilizava a 

confecção de corpos de prova para os ensaios de tração. Foi necessário um 

tratamento térmico preliminar das placas para facilitar o processo de usinagem dos 

corpos de prova. Para esse tratamento, uma placa, como recebida, foi colocada em 

um forno à temperatura de 700ºC. Após 10 horas, o forno foi desligado e a placa 

resfriada dentro do forno. O objetivo era obter uma estrutura esferoidizada a partir da 

estrutura inicial bainítica. Optou-se por essa temperatura para evitar um possível 

crescimento de grão. Após esse tratamento, a dureza encontrada foi de 205HV. 

Três tratamentos térmicos foram conduzidos:  

(a) têmpera com austenitização a 910°C por 10 minutos com resfriamento em óleo;  

(b) têmpera e revenimento, têmpera com austenitização a 910°C por 10 minutos 

com resfriamento em óleo e revenimento a 200°C por 2 horas, objetivando o 

revenimento da martensita; 

(c) tratamento térmico de dois estágios(9), para obter uma microestrutura constituída 

por uma matriz bainítica e pequenas quantidades de ferrita proeutetóide e de 

constituinte MA. Nesse tratamento foram utilizados dois fornos, o primeiro foi 

ajustado em uma temperatura de 910°C para austenitização no campo intercrítico e 

o segundo forno foi mantido em uma temperatura do campo bainítico, 400°C, 

contendo em seu interior um banho de chumbo para abaixar rapidamente a 
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temperatura das amostras, evitando assim, a formação de perlita. Antes que a 

reação bainítica se completasse a amostra foi retirada do banho e resfriada em 

água. O tempo de transformação bainiítica foi de 5 minutos.  

Para realizar os ensaios de tração foi utilizada uma máquina de ensaios 

INSTRON modelo 5582 com sistema de controle e aquisição de dados, à velocidade 

de 4mm/min. Foram obtidas as curvas tensão convencional – deformacional 

convencional até a carga máxima determinou-se o limite de escoamento, limite de 

resistência à tração e alongamento uniforme. 

As amostras para micrografia óptica foram cortadas, embutidas e preparadas 

segundo as técnicas metalográficas usuais. As amostras foram atacadas com o 

reagente nital 5% ou com reagente Bandoh e fotografadas com auxilio de um 

microscópio óptico com aumento de 400 vezes. As medidas de dureza foram 

conduzidas em durômetro Vickers. 

A presença de austenita retida no material tratado termicamente foi avaliada 

por meio de difração de raios-X. Os experimentos foram realizados um equipamento 

Philips, utilizando a radiação Cu-Kα e um cristal monocromador de grafite. As 

amostras foram cortadas na região de interesse e, em seguida, foram submetidas a 

uma solução contendo 15ml de ácido clorídrico, 10ml de ácido acético, 5ml de ácido 

nítrico e 2 gotas de glicerina por 15 minutos. Este procedimento foi conduzido com o 

objetivo de eliminar os possíveis efeitos da preparação na análise de difração de 

raios-X da estrutura do metal. O ângulo de varredura utilizado na difração foi de 10° 

a 120°, e o passo foi de 0,020°/s. Após a obtenção dos difratogramas, a análise 

semi-quantitativa das fases foi realizada através da técnica das intensidades 

integradas, com o auxílio do programa comercial Microcal Origin. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se que apesar da redução de dureza de 470HV para 205HV, o que 

possibilitou a usinagem dos corpos de prova, a microestrutura não apresentou a 

cementita esferoidizada em uma matriz ferrítica poligonal, e sim carbonetos de 

cementita dispersos numa matriz de ripas de ferrita (figura 1). Esta microestrutura 

inicial apresentou resultados determinantes na morfologia da ferrita alotriomórfica 

obtidas nos tratamentos térmicos subsequentes.  
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Figura 1 – Amostra após tratamento a 700º C 

 

Todas as amostras foram atacadas com reagente Bandoh o que possibilitou 

diferenciar os microconstituintes, a ferrita proeutetóide apresentou-se na coloração 

azul, a bainita, amarronzada e o constituinte MA, branco. Na têmpera, foi obtida uma 

microestrutura martensítica com pequena quantidade de ferrita alotriomórfica 

(pontos azuis) mostrada na figura 2. Na têmpera seguida de revenimento, foi 

produzida uma microestrutura martensítica revenida com uma pequena quantidade 

de ferrita alotriomórfica (pontos azuis), mostrada na figura 3. Na austêmpera 

interrompida, tratamento térmico de dois estágios(9), foi obtida a microestrutura 

multiconstituída mostrada na figura 4, composta de uma matriz bainítica, com ferrita 

alotriomórfica e constituinte MA na amostra multiconstituída. O objetivo principal do 

tratamento térmico de austêmpera interrompida foi de obter uma microestrutura 

multiconstituída com fases de elevada dureza (bainita e martensita) e fases de baixa 

dureza (ferrita alotriomórfica e austenita retida). A existência de ferrita alotriomórfica 

e partículas de austenita retida aumenta a capacidade de acomodação da 

deformação da microestrutura, enquanto a martensita, por sua vez, eleva a dureza e 

aumenta a resistência ao desgaste. 

A figura 3 refere-se ao aço temperado, a figura 4 ao aço temperado e revenido 

e a figura 5 refere-se ao aço com austêmpera interrompida com o tempo de 5 min. 

    
  100μm   100μm   100μm 

  150μm 
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Fig. 2: Têmpera 910°C 10 min em 
óleo 

Fig. 3: Têmpera 900°C 10 min 
óleo Rev 200°C 2h. 

Fig. 4: Têmpera 910°C 10min 
Banho Pb 400°C 5 min. 

 

O gráfico Tensão Convencional X Deformação Convencional até o inicio da 

estricção é mostrado na figura 6.  

 
Figura 5 – Gráfico Tensão Convencional X Deformação Convencional até a tensão máxima. 

 

Os ensaios de difração de raios-X mostraram que nas amostras temperada, e 

na temperada e revenida a fração de austenita retida foi insignificante. Já na 

amostra com o tratamento de austêmpera interrompida, verificou-se que a 

quantidade de austenita retida foi de 14,5% (figuras 7 e 8). 

      
Figura 6 – Difração de raios-X – amostra Figura 

7 – Difração de raios-X – amostra austemperada 

Banho Pb de 5 min. a 400ºC. 

 temperada 
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As propriedades mecânicas quantificadas no ensaio de tração e o percentual 

de austenita retida, obtido pela difração de raios-X, são apresentados na tabela 2. 
Tabela 2: Propriedades mecânicas e % de austenite retida. 

 Dureza(HV) L.E. (MPa) L.R.(MPa) Alongamento uniforme(%) Austenita retida(%) 
Amostra 1 440 1261 1751 4,90 - 
Amostra 2 240 1230 1650 4,20 - 
Amostra 3 345 858 1247 6,58 14,49 

 
Nota-se que a amostra submetida à austêmpera interrompida apresentou 

resistência mecânica, observada através dos limites de escoamento e resistência e 

da própria curva de escoamento, inferior às demais. Conforme esperado, a amostra 

apenas temperada se mostrou com a maior resistência e dureza. Esses resultados 

estão coerentes com as microestruturas desenvolvidas nos tratamentos térmicos 

realizados.  
 

CONCLUSÕES 

Foi verificado que a temperatura de 910°C permite obter uma pequena 

quantidade de ferrita alotriomórfica, que segundo Xu et AL. (8) aumenta a capacidade 

de acomodação da deformação da microestrutura e previne a esfoliação frágil o que 

aumenta a resistência ao desgaste do aço. Verificou-se que a ferrita alotriomórfica 

encontra-se dispersa na matriz martensítica (amostra temperada) e bainítica 

(amostra austemperada), e com uma morfologia muito diferente da apresentada por 

Xu et al.(8), onde os grãos da ferrita alotriomórfica apresentavam-se nos contornos 

de grão da austenita prévia.  

As durezas apresentadas para as amostras 1 (440HV - têmpera) e 3 (345HV - 

austêmpera interrompida) são elevadas, portanto, estas amostras apresentam boa 

característica para resistência ao desgaste.  

Os parâmetros estabelecidos para a realização dos tratamentos térmicos 

permitiram a obtenção de uma pequena quantidade de ferrita alotriomórfica nos aços 

bainíticos e martensíticos. As propriedades mecânicas apresentadas, também, 

encontraram-se dentro dos limites esperados do ponto de vista de dureza e limite de 

resistência para os aços resistentes ao desgaste tanto para a amostra temperada 

quanto para a amostra com o tratamento de austêmpera interrompida. 
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MECHANICAL AND MICROSTRUCTURAL EVALUATION OF A WEAR RESISTANT STEE 

 

ABSTRACT 
 

In the present work, the analysis of the mechanical properties and the microstructural 
features of a high strength low alloy steel, containing chromium, molybdenum and boron, 
subjected to different heat treatments, was conducted. After austenitizing at 910°C for 10 
minutes, three operations were carried out: 1) oil quenching, 2) oil quenching followed by 
tempering at 200°C for 120 minutes and 3) austempering at 400°C for 5 minutes followed by 
water cooling. The analysis was performed through tensile and hardness tests, optical 
microscopy and X-ray diffraction. The bainitic structure led to high strength and toughness, 
both essential mechanical properties for wear resistant steels. The occurrence of 
allotriomorphic ferrite and retained austenite in the samples also increased the wear 
resistance. This phenomenon is related to the fact that both structures are able to be 
deformed and, in the case of the retained austenite, the transformation induced plasticity 
TRIP effect may take place as the material is used.  

 
Keywords: special steel, wear, abrasion, poliphasic microstructure. 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

5388

5388


