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    Num projeto, como escolher o Material,   

     Processo de fabricação, ferramental, ...? 
 

i) matéria-prima:  · composição química 

        · microestrutura 

                              · propriedades mecânicas, físicas e químicas 

ii) processo:   · fundição      · temperatura 

   · usinagem                         · lubrificação 

   · conformação                    · taxa de deformação   

   · sinterização                     · grau de deformação 

      · manufatura aditiva           · microestrutura 

iii) ferramentas:    · geometria, dimensões 

                               · material empregado 

         · acabamento superficial  

iv) produto: · propriedades mecânicas      Tratamento Térmico 

· acabamento superficial     Tratamento  

· geometria, dimensões                        Superficial 



LIGAS FERROSAS  Tipos de Aços  



Classificação SAE (ABNT) dos aços: 

 

 

 

SAE ou 

ABNT 



Classificação SAE (ABNT) dos aços: 



Variação de 

algumas 

propriedades 

mecânicas dos 

aços comuns  

em função do  

teor de Carbono 



TRATAMENTO TÉRMICO:  pode ser definido como 

o aquecimento ou resfriamento controlado dos 

materiais feito com a finalidade de alterar suas 

propriedades físicas e mecânicas, sem alterar a 

forma do produto final. 



ONDE E QUANDO UTILIZAMOS OS 

TRATAMENTOS TÉRMICOS? 
 

Os tratamentos térmicos são frequentemente 

associados com o aumento da resistência do 

material. Entretanto, podem ser utilizados para 

alterar características de fabricabilidade, como 

usinabilidade, estampabilidade ou restauração de 

ductilidade após intenso processo de conformação a 

frio. 

Pode-se dizer, então, que os tratamentos térmicos 

são processos de fabricação que facilitam outros 

processos de fabricação e aumentam o desempenho 

dos produtos através do aumento da resistência 

mecânica ou de outras propriedades. 



ONDE E QUANDO UTILIZAMOS OS 

TRATAMENTOS TÉRMICOS? 
 

Uma grande variedade de tratamentos térmicos e 

termoquímicos pode ser utilizada em aços, podendo-

se, grosso modo dividi-los em dois grupos: 

i. Tratamentos de amolecimento  

ii. Tratamentos de endurecimento 

 

i) Amolecimento: 

O amolecimento é feito para reduzir a dureza, 

remover tensões residuais, melhorar a tenacidade ou 

quando se deseja refinar o grão do material. 

 



 

ii) O endurecimento dos aços é feito para aumentar a 

resistência mecânica e a resistência ao desgaste.  

 

O termo “resistência mecânica” pode ser empregado 

para:  

(a) resistência estática - capacidade de resistir a 

cargas de curta duração na temperatura 

ambiente,  

(b) resistência à fadiga - capacidade de resistir a 

cargas cíclicas ou flutuantes no tempo e  

(c) resistência à fluência - capacidade de resistir a 

cargas em temperaturas capazes de produzir 

alteração progressiva das dimensões, durante o 

período de aplicação da carga. 

 















Processo dinâmico e 

não termodinâmico 

Difusão de  

   Carbono 



Modificações da Microestrutura por 

Transformações de Fases em Metais 
 

 

• Diagrama de Fases (Transformação Termodinâmica)   

• Diagramas TTT (Transformação Tempo-Temperatura) ou 

• Diagramas TRC (Transformação por Resfriamento Continuo). 

 

• Tratamentos de:  Recozimento; Normalização; Tempera; 

Austempera, Revenimento 

  

• Estruturas do Aço: Austenita; Perlita; Bainita; Cementita; 

Martensita. 

 

(Revisar Cap. 10 do Callister) 



ALOTROPIA OU POLIMORFISMO 

                               
Fenômeno onde uma substância apresenta variações de arranjos 
cristalinos em diferentes condições de pressão e temperatura; 

Essencial para tratamentos térmicos em metais; 

Dos elementos químicos conhecidos, 40 % apresentam variações 
alotrópicas 

 

METAL ESTRUTURA NA TEMP. AMBIENTE EM OUTRAS TEMPERATURAS 

Ca                CFC                                           CCC (>447ºC) 

Co   HC     CFC (>427ºC) 

Hf    HC     CFC (>1.742ºC) 

Fe    CCC             CFC (912-1.394ºC)    CCC (>1.394ºC) 

Li    CCC     HC (<-193ºC) 

Na   CCC     HC (<-233ºC) 

Sr    CF     CCCC (>557ºC) 

Tl    HC     CCC (>234ºC) 

Ti    HC     CCC (>883ºC) 

Y    HC     CCC (>1.481ºC) 

Zr    HC     CCC (>872ºC) 



 Diagramas TTT (Transformação Tempo-Temperatura) ou 

 Diagramas TRC (Transformação por Resfriamento Continuo) 

Específico para cada composição 



 Diagramas TTT (Transformação Tempo-Temperatura) ou 

 Diagramas TRC (Transformação por Resfriamento Continuo) 



 Diagramas TTT (Transformação Tempo-Temperatura) ou 

 Diagramas TRC (Transformação por Resfriamento Continuo) 

Aço AISI 5140 com 0,43% 

C, 0,68% Mn e 0,93% Cr  
Aço AISI 4340 com 0,42% C, 0,78% Mn, 

1,79 Ni, 0,80% Cr e 0,33% Mo 



Aço AISI 4340 com 0,42% C, 0,78% Mn, 1,79 Ni, 0,80% Cr e 0,33% Mo 



Perlita – (727 a 650) ºC 

Sorbita – (650 a 600) ºC 

Troostita – (600 a 500) ºC 

Bainita Inf – (400 a 300) ºC 

Martensita – (300 a 50) ºC 

Produtos da 

transformação da 

Austenita em função da 

velocidade de 

resfriamento: 



PRINCIPAIS TRATAMENTOS TÉRMICOS:  
 

1- RECOZIMENTO PLENO: 

Em consequência dos processos de fabricação as barras e 

tarugos de aço podem acumular tensões e apresentar 

microestruturas heterogêneas com exagerado tamanho de 

grão e dureza elevada. O recozimento pleno é feito com o 

objetivo de reduzir o máximo a dureza do aço. Por meio do 

recozimento pleno é possível aumentar a ductilidade e a 

usinabilidade do aço além de controlar seu tamanho de grão. 

Utiliza-se este tratamento quando na sequencia de 

fabricação o aço deve sofrer elevado grau de deformação ou 

a peça deve ser usinada. O recozimento pleno garante 

ductilidade a peças que em outras circunstâncias 

apresentariam comportamento frágil. 



PRINCIPAIS TRATAMENTOS TÉRMICOS:  
 

2- NORMALIZAÇÃO: 

A normalização do aço é feita quando se deseja refinar o 

grão do material. O aço com grãos grandes tende a 

apresentar maior heterogeneidade de propriedades e maior 

fragilidade. O refino de grão garante maior homogeneidade 

de propriedades, e maior tenacidade. O tratamento térmico 

de normalização consiste no aquecimento do aço até 60ºC 

acima do limite superior da zona crítica (A3 ou Acm), sempre 

garantindo austenitização total do material. Em seguida é 

retirado do forno e deixado resfriar ao ar natural. A estrutura 

resultante é de pequenos grãos de ferrita e perlita fina. Esse 

tratamento é bem mais barato que o de recozimento pleno 

pois o forno pode ser desligado logo após o fim do período 

de austenitização. 



RECOZIMENTO PLENO / NORMALIZAÇÃO: 



A principal diferença entre os tratamentos de recozimento 

pleno e de normalização é que as peças tratadas em 

recozimento pleno apresentam ductilidade e usinabilidade 

homogêneas em todas as regiões, já que a peça toda fica 

exposta ao ciclo de resfriamento. Já no caso da peça 

normalizada a velocidade de resfriamento não é uniforme. 

Seções mais espessas resfriam mais lentamente do que 

seções mais finas. Como a velocidade de resfriamento é 

heterogênea, a microestrutura e as propriedades 

(usinabilidade e conformabilidade) também o são. Caso 

se deseje usinar a peça nas etapas subsequentes de 

fabricação é melhor fazer o recozimento pleno. 

RECOZIMENTO PLENO Vs NORMALIZAÇÃO 



PRINCIPAIS TRATAMENTOS TÉRMICOS:  
 

TRATAMENTOS PARA ENDURECIMENTO DO AÇO: 

Visam aumentar a resistência mecânica dos aços. São feitos 

após a peça ter passado por operações de conformação 

plástica, usinagem. normalização ou alívio de tensões. 

 

3- TÊMPERA  

O tratamento consiste em aquecimento até uma temperatura 

50º acima da temperatura crítica (a mesma faixa utilizada 

apara recozimento pleno) e em seguida resfria-lo bruscamente 

em água, óleo ou em meios de têmpera de composição 

química especial. O objetivo do tratamento de têmpera é obter 

martensita na estrutura do aço, microconstituinte muito duro e 

frágil. Para tanto, as peças devem ser resfriadas rapidamente, 

para evitar a formação de ferrita, perlita, bainita, 

microconstituintes mais moles que a martensita. 



3- TÊMPERA  



TÊMPERA:  Superfície Vs Interior  



PRINCIPAIS TRATAMENTOS TÉRMICOS:  
 

4- MARTÊMPERA 

Tratamento que permite eliminar a diferença de temperaturas 

e tempos de transformação entre a superfície e o núcleo do 

aço. A martêmpera consiste na 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. Este tratamento é 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 martensitica, 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 



PRINCIPAIS TRATAMENTOS TÉRMICOS:  
 

5- REVENIMENTO 

O tratamento de têmpera torna as peças muito duras porém 

muito frágeis. Salvo raras exceções as peças temperadas são 

sempre revenidas visando baixar a dureza e aumentar a 

tenacidade. Durante o revenido a martensita com estrutura TC 

perde o excesso de carbono em solução e seu reticulado 

cristalino vai se tornando mais próximo do da ferrita, sem 

distorção e sem acúmulo de tensões mecânicas. 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, como mostra a figura seguinte. 



REVENIMENTO 



PRINCIPAIS TRATAMENTOS TÉRMICOS:  
 

6- AUSTÊMPERA: A austêmpera é também, um tratamento 

térmico para endurecimento de aços. Na austêmpera, após 

austenitização feita de maneira semelhante àquela realizada 

para têmpera convencional, 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. 

A bainita é uma estrutura que tem dureza semelhante à da 

martensita revenida, porém, maior tenacidade. Se 

compararmos duas barras de um mesmo aço, uma temperada 

em óleo e revenida a 200ºC e outra austemperada a 325ºC, 

ambas com a mesma dureza de 54 HRC, a barra temperada 

apresenta menor valor de energia absorvida no ensaio de 

impacto que a barra austemperada. 



AUSTÊMPERA:  



PRINCIPAIS TRATAMENTOS TÉRMICOS:  
 

7- ALÍVIO DE TENSÕES 

O aquecimento dos aços para alívio de tensões é feito para 

reduzir tensões residuais introduzidas por usinagem pesada 

ou conformação mecânica a frio. Muitas vezes é também 

chamado de recozimento subcrítico. Geralmente é feito em 

temperaturas subcríticas e através deste tratamento 

consegue-se aumentar a ductilidade, melhorar a 

usinabilidade, remover tensões residuais, através da redução 

da dureza, do limite de escoamento e do limite de resistência 

do material. 



TEMPERABILIDADE 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. 

Uma maneira de avaliar diferenças de dureza existentes em 

peças de diferentes dimensões é fazer o ensaio de 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. 



ENSAIO JOMINY  

 

Um ensaio de execução bem mais simples e que 

permite avaliar a temperabilidade dos aços é 

o ensaio Jominy. Um corpo de prova cilíndrico com 

aproximadamente 10 cm de comprimento e 2,5 cm 

de diâmetro é submetido à têmpera em uma de suas 

pontas. 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. 



ENSAIO JOMINY  



Principais Tratamentos Termo-Químicos 

Cementação ou Carbonetação, 

 

Nitretação,  

 

Carbonitretação,  

 

Boretação. 
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