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RESUMO 

 

 

Para a construção civil o estudo detalhado dos materiais de construção são de suma 

importância a fim de se garantir a qualidade e integridade estruturas das edificações. 

Neste sentido este trabalho visa a caracterização microestrutural de superfícies e 

interfaces de vergalhões de aço auto-revenidos utilizando microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e análise química se torna uma importante ferramenta para se 

conhecer a fundo o comportamento de um dos materiais mais importantes, mais 

utilizados e mais exigidos nas edificações. Para isso foi utilizado: Microscópio 

Eletrônico de Varredura - JEOL JSM - 6360LV com detector de elétrons secundários 

para alto e baixo vácuo, detector de elétrons retroespalhados para alto e baixo 

vácuo, detector de EDS (espectrômetro de raio-X de energia dispersiva) e detector 

de EBSD (difração de elétrons retroespalhados). Os resultados obtidos a partir da 

pesquisa mostram que a caracterização de materiais metálicos para a construção 

civil com Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é de suma importância para o 

entendimento de suas características microestruturais que influenciam diretamente 

as propriedades mecânicas, os processos de corte e principalmente o processo de 

solda dos vergalhões fabricados pelo processo de auto-revenimento. 

 

Palavras-chave: Caraterização Microestrutural, Vergalhões para Construção Civil, 

Microscopia Eletrônica de Varredura. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os aços laminados longos comumente chamados de vergalhões são produtos 

utilizados em larga escala na construção civil brasileira e mundial, proporcionando 

resistência ao concreto e sendo comumente utilizados como armadura de pilares, 

vigas e lajes de concreto, conferindo a estes, resistência à tração, compressão, 

flexão, fissuração, dentre outros. Eles são muito utilizados, por exemplo, para 

construção de casas, conjuntos habitacionais, edifícios comerciais e residenciais, 

supermercados, shoppings, galpões, pré-fabricados, viadutos, pontes, barragens, 

obras de saneamento, dentre outros.  

No processo industrial de fabricação do vergalhão para construção civil, uma 

das formas mais usuais de obtenção que gera um produto com elevada resistência 

mecânica e baixo custo de produção é chamado industrialmente de Thermex e 

Tempcore.  

Visando contribuir para a determinação do comportamento mecânico dos 

vergalhões de aço auto-revenido, este trabalho se propõe a avaliar as características 

microestruturais destes aços por meio da técnica instrumental de microscopia 

eletrônica de varredura a fim de evidenciar os diferentes comportamentos das 

camadas concêntricas no compósito vergalhão. 

                                                                                                           

2. AUTO-REVENIMENTO APLICADO AOS VERGALHÕES PARA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

 

Quando se refere ao processo de fabricação de barras de aço destinadas à 

construção civil e à indústria de uma forma geral, possuindo alto limite de 

escoamento e boa ductilidade, existem dois métodos as quais se podem fabricá-las 

[1].  

No primeiro método, o material, em forma de tarugos (também denominados 

“billets”), é laminado a quente, com subsequente resfriamento ao ar até a 

temperatura ambiente. Neste método, é comum o aço possuir um teor de carbono 

elevado (0,4%), o que gera prejuízo em suas características de soldabilidade. 

Utiliza-se então adições variadas de elementos de liga (Nióbio e Vanádio) com o 

objetivo de reduzir o teor de carbono e melhorar a capacidade de soldagem das 

barras. Porém, isto implica em um aumento de custos do material.  
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No segundo método as barras são encruadas por trabalho a frio após o 

processo de laminação. A resistência ao escoamento é aprimorada por acréscimos 

na quantidade de deformação no aço, possibilitando a produção de barras com 

elevada resistência e excelente soldabilidade, porém, também possuem um 

acréscimo nos custos devido a este processo [2]. 

No processo de fabricação de barras de aço destinadas à construção civil, a 

indústria busca para o seu produto um alto limite de escoamento e ductilidade, 

destacando-se o processo Tempcore como uma dos melhores processos de 

fabricação [3]. 

Basicamente o processo Tempcore consiste em um tratamento térmico 

especial das barras de aço, realizado após o último passe de laminação, o qual se 

divide em três etapas básicas [4].  

O vergalhão ao deixar a última cadeia de laminação passa através de uma 

série de canhões com sistema de resfriamento em água, onde são resfriadas 

bruscamente pelo contato com um fluxo de água dirigido no mesmo sentido da 

barra, passando a temperatura superficial da barra de cerca de 1000 ºC para valores 

próximos de 300 ºC [5].  

Neste instante ocorre uma têmpera da camada superficial da barra de aço 

transformando-se em martensita, enquanto o centro permanece austenítico. A 

quantidade de martensita transformada cresce do centro para a extremidade da 

barra [2]. 

Quando o vergalhão deixa o sistema de resfriamento, surge um gradiente de 

temperaturas ao longo da seção transversal da barra e o calor proveniente do seu 

centro aquece a camada de martensita, ocorrendo um auto-revenimento. Por último, 

no leito de estocagem, o centro da barra, austenítico, resfria-se lentamente até a 

temperatura ambiente, transformando-se em ferrita e perlita [2].  

Na Fig. 1 pode-se visualizar as regiões afetadas através da transferência de 

calor citada acima. 
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Figura 1 – Corte em seção transversal de vergalhão com tratamento térmico superficial [3].  

                                  

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 Foram utilizadas nesta pesquisa, amostras de vergalhões de aço nervurado 

para construção civil CA-50, na forma de barras de 6,3mm, 8,0mm, 10,0mm, 

12,5mm, 16mm, 20,0mm e 25mm de diâmetro, mais comumente utilizadas na 

construção civil.  

Para a identificação das camadas existentes nas barras em decorrência do 

tratamento térmico superficial foi utilizada a caracterização metalografica de todas as 

amostras. O procedimento de preparação das amostras consistiu no corte, 

embutimento, lixamento mecânico, polimento com alumina 1μm e ataque com Nital 

(2%).  

 Para a análise microscópica foi definida uma separação do vergalhão em 

cinco regiões distintas, camadas concêntricas, a fim de que fosse possível detectar 

variações microestruturais no aço em virtude do tratamento térmico recebido pelos 

vergalhões na usina. Após a definição das cinco regiões foi feita uma fotografia para 

cada região com aproximação de 200 vezes para todas as amostras. Já para a 

análise via microscópio eletrônico de varredura foi definida uma separação do 

vergalhão em três regiões distintas, camadas concêntricas a fim de se evidenciar as 

superfícies e interfaces. Após esta definição foram feitas uma fotomicrografia para 

cada região com aproximação de 3000 vezes para todas as amostras. 

As amostras foram caracterizadas por meio de microscopia ótica e 

microscopia eletrônica de varredura, a fim de se obter informações sobre a influência 
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do tratamento térmico na microestrutura do aço, verificando a formação de camadas 

concêntricas formadas no aço provenientes do auto-revenimento. 

A composição química aproximada dos vergalhões utilizados nesta pesquisa 

pode ser vista na Tab. 1. 

 
Tabela 1 – Composição química (% em peso) do aço estudado 

 

C Mn P S Si 

0,24 0,89 0,029 0,024 0,25 

 

4. RESULTADOS  

 

 Nas Figs. 2 a 5 são mostradas as fotomicrografias obtidas da microestrutura 

para a amostra do vergalhão de 8 e 25mm de diâmetro.  

Na amostra do vergalhão de 8mm, podemos notar que na borda existe uma 

pequena camada de martensita revenida e em todo o restante aparece uma camada 

aparentemente única formada por perlita e ferrita.  

Já na amostra do vergalhão de 25mm, o tratamento térmico ficou mais 

próximo do esperado para o processo de auto-revenimento, ou seja, a borda junto a 

superfície do vergalhão constituída por martensita revenida, a região intermediária 

com a formação de bainita com a presença de traços de martensita, ferrita e perlita e 

com o núcleo da amostra constituído por perlita e ferrita.  

 

   

Figura 2 – Micrografia e MEV das superfícies e interfaces. a) Barra de 8mm, b) Região 1, c) 
Região 2, d) Região 3. 
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Figura 3 – Micrografia das superfícies e interfaces. a) Barra de 8mm, b) Região 4, c) Região 
5. 

 

 
 

Figura 4 – Micrografia e MEV das superfícies e interfaces. a) Barra de 25mm, b) Região 1, c) 
Região 2, d) Região 3. 
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Figura 5 – Micrografia das superfícies e interfaces. a) Barra de 25mm, b) Região 4, c) 
Região 5. 

 

5. Conclusão 

 

Ao avaliar a microestrutura dos vergalhões pelos resultados da microscopia, a 

direção da pesquisa mudou, pois foi uma grande surpresa descobrir que apenas as 

barras de 20mm e 25,4mm de diâmetro possuíam as características de vergalhões 

auto-revenidos. Todas as demais barras (6.3, 8.0, 10, 12.5 e 16) apresentavam 

perfis microestruturais estranhos ao esperado. 

 Em relação aos ensaios, todos foram adequados ao fim desejado, as 

microscopias ótica e eletrônica de varredura se mostraram importantes ferramentas 

de investigação e caracterização microestrutural, adequada as análises de 

vergalhões, tanto em relação ao material quanto ao tamanho das amostras, se 

mostrando eficaz e confiável.   

 

6. Referências Bibliográficas 

 
[1] SIMON, P.; ECONOMOPOULOS, M.; NILLES, P. Tempcore: A New Process for 
the Production of High-Quality Reinforcing Bars. Iron and Steel Engineering, mar. 
1984. p. 53-57 
 

[2] FILHO, Cláudio Henrique Macedo Alves. Análise da Influência da Taxa de     
Resfriamento no Gradiente Microestrutural de Barras Laminadas a Quente Tratadas 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

4450



 8 

Termicamente. Originalmente apresentada como dissertação de mestrado, Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, Curitiba 2004. 133 p. 
 
[3] SIMON, P.; ECONOMOPOULOS, M.; NILLES, P. Tempcore, an Economical 
Process for the Production of High Quality Rebars. Metallurgical Plant and 
Technology, mar. 1984. p. 80-93. 
 
 
[4] ECONOMOPOULOS, M., RESPEN, Y.,LESSEL, G., STEFFES, G., Application of 
the Tempcore Process to the Fabrication of High Yield Strength Concrete-reinforcing 
Bars. C.R.M. n. 45, Dez. 1975. p. 01-17. 
 
[5] RODRIGUES, Paulo César de Matos, CETLIN, Paulo Roberto, SILVA, Adriano de 
Paula e, AGUILAR, Maria Tereza Paulino. Perfil de Temperatura em Aço para 
Construção Civil Fabricado pelo Processo Tempcore. Revista Metalurgia & Materiais 
– ABM, v. 49. n. 418. Artigo. jun. 1993. 
 
 

MICROSTRUCTURAL CHARACTERISTICS OF STEEL REBAR SUBMITTED TO 

THE PROCESS OF SELF - TEMPERING 

 

ABSTRACT 

 

Every day the construction industry seeks new alternatives to maximize use of the 

materials provided new tools for structural design of the new techniques in welding 

rods. In this sense, this work proposes to study the mechanical properties of steel 

rebar self-tempering for civil construction, choosing the bars from 6.3 to 25.4 mm in 

diameter for the study. The cooling process of rebar, after rolling, known as self-

tempering produces a rebar with excellent mechanical properties and low cost to the 

plant, they put the rebar shall be composed of concentric layers with different 

mechanical properties among themselves. To study the influence of these layers on 

the mechanical behavior of rebar microstructural characterization was made by 

means of electron microscopy analysis of transmitted light and scanning of all 

samples. From the results it was found that only the bars 20 and 25mm diameter had 

a heat treatment for self-tempering relevant. 

 

Key-words: Instrumental Techniques, Rebar for Construction, Microstructure. 
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