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RESUMO 
 

Os tratamentos térmicos são indispensáveis na indústria, pois promovem melhorias nas 

propriedades mecânicas e microestruturais dos aços, sendo aplicáveis no produto final ou em 

etapas intermediárias do processo de fabricação. No presente trabalho foi estudado o 

comportamento das tensões residuais e das propriedades mecânicas, tais como dureza e 

tenacidade ao impacto, do aço AISI 4340 quando temperado a 860°C em óleo, e revenido a 

diferentes temperaturas. As tensões residuais foram medidas por difração de raios-X, utilizando 

o método do sen$ψ e comparadas com a análise das propriedades magnéticas obtidas por ruído 

magnético Barkhausen. Após a têmpera, foram encontradas tensões residuais de natureza trativa 

em todas as amostras. O tratamento térmico de revenido provocou relaxação das tensões em 

todas as temperaturas estudadas, porém permanecendo trativas nas amostras revenidas a 350°C 

e 450°C, tornando-se compressivas somente no grupo revenido a 550°C. Com o aumento da 

temperatura de revenido, observou-se uma redução significativa na dureza do material, em 

oposição ao RMB e à tenacidade ao impacto, que apresentaram aumento proporcional ao 

aumento de temperatura de encharque de revenido.  

 

 

 

Palavras-Chave:	Aço	AISI	4340;	Tratamentos	Térmicos;	Tensões	Residuais;	Propriedades	

Mecânicas;	Difração	de	Raios-X;	Ruído	Magnético	Barkhausen. 

 

 

	

	

	

	

	



 

	

	

	
ABSTRACT	

	

Heat treatments are indispensable in the industry, as they promote improvements in the 

mechanical and microstructural properties of steels, being applicable to the final product or to 

intermediate stages of the manufacturing process. In the present work, the behavior of the 

residual stresses and the mechanical properties such as hardness and impact toughness of AISI 

4340 steel when quenched at 860°C in oil and tempered at different temperatures were studied. 

The residual stresses were measured by X-ray diffraction using the sen$ψ method and 

compared with the magnetic properties analysis obtained from the Magnetic Barkhausen Noise. 

After quenching, residual stresses of tensile nature were found in all samples. The heat 

treatment of tempering caused stress relaxation at all temperatures studied, but remained tensile 

in the samples tempered at 350°C and 450°C, becoming compressive only in the group 

tempered at 550°C. With the increase of tempering temperature, a significant reduction in the 

hardness of the material was observed, as opposed to the MBN and the impact toughness, which 

increased proportionally to the increase of the tempering soaking temperature. 
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Ray	Diffraction;	Magnetic	Barkhausen	Noise. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico nas diversas aplicações industriais exige o desenvolvimento e a 

utilização de materiais com melhores propriedades mecânicas, pois em aplicações críticas, essas 

propriedades desempenham importante papel no desempenho de componentes mecânicos. Com 

a busca por redução de peso, custo e número de componentes, o projeto torna-se menos 

conservador.  

O aço de alta resistência AISI 4340 é amplamente utilizado em inúmeras aplicações 

estruturais na indústria automobilística, aeroespacial e naval. Suas aplicações variam desde 

eixos sob altas solicitações, engrenagens e bielas até componentes relativamente pequenos 

como pinos, pinças, pinhões, entre outros, especialmente devido a sua alta resistência mecânica 

e resistência à fadiga (KUMAR et al., 2017).  

À medida que o projeto de componentes mecânicos se torna menos conservador, há um 

aumento no interesse em como as tensões residuais afetam propriedades mecânicas dos 

materiais. Isto acontece porque a falha prematura de um componente estrutural pode ser causada 

pelo efeito combinado de tensões residuais e aplicadas (WITHERS & BHADESHIA, 2001). 

O surgimento das tensões residuais (TR) é inerente aos processos de fabricação, e,  

dependendo da natureza, elas podem ser benéficas ou deletérias. As tensões residuais 

compressivas são benéficas por mitigar a nucleação e a propagação de trincas de fadiga, 

enquanto que tensões residuais trativas são deletérias por diminuírem a vida em serviço de 

componentes e estruturas (CINDRA FONSECA et al., 2017). 

Os tratamento térmicos têm a capacidade de alterar as propriedades mecânicas dos 

metais, principalmente os ferrosos. Os aços sofrem transformações quando estão sob 

temperaturas elevadas, sendo possível atingir as características desejadas no processamento 

térmico desses materiais (SVERDLIN & NESS, 2007). Por isso, os tratamentos térmicos são 

indispensáveis na fabricação de componentes seja para o produto final ou para posteriores 

processos de fabricação.  

Segundo Bhadeshia e Honeycomb (2006), a têmpera é a maneira mais utilizada para a 

obtenção de elevada resistência mecânica em aços, provocando o endurecimento do material, 

seguida de revenimento, que caracteriza o aumento de tenacidade do material sem que ocorram 

perdas significativas em sua resistência. Contudo, os tratamentos térmicos inevitavelmente 
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geram tensões residuais nas peças, resultantes da superposição dos efeitos termomecânicos e 

das transformações de fase durante o resfriamento (SCHULZE et al., 2010). 

A têmpera é o tratamento que produz maior gradiente de temperatura na seção 

transversal do componente, sendo assim, o que mais gera TRs (LIŠČIĆ, 2007). O revenido, por 

sua vez, é aplicado para promover alívio de tensões e melhorias nas propriedades mecânicas 

como tenacidade e ductilidade (MAIA DANIEL, 2010). 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da têmpera e das 

diferentes temperaturas de revenido sobre o estado final de tensões residuais e propriedades 

mecânicas do aço AISI 4340. Para estudar as tensões residuais faz-se uso da técnica de difração 

de raios-X, que correlaciona as deformações elásticas contidas nos planos cristalinos com 

valores de tensões; e compara-se os resultados com a análise qualitativa do ruído magnético 

Barkhausen (RMB), já que este não fornece diretamente valores de tensões residuais.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 AÇO AISI 4340 
 

O aço AISI 4340 é um aço comercial conhecido por sua ultra-alta resistência mecânica 

e ótima temperabilidade, por isso é altamente empregado em componentes mecânicos e 

estruturais sob carregamentos críticos como em eixos, engrenagens e virabrequins. Acredita-se 

que o aço AISI 4340 vem sido utilizado comercialmente como aço de alta resistência desde 

1955 e atualmente suas aplicações se estendem desde o setor automobilístico até o aeroespacial, 

aeronáutico (utilizado na fabricação de trens de pouso) e de energia nuclear (BARROS et al., 

2015).  

Além da ótima temperabilidade, o aço AISI 4340 possui boa forjabilidade. Sua boa 

combinação de alta resistência e tenacidade além da capacidade de resistir à fadiga em altas 

temperaturas o torna um aço extremamente atraente para a indústria metalomecânica 

(BHATTACHARYA et al., 2011).   

Por possuir ótima temperabilidade, não é aconselhável a aplicação dos processos 

convencionais de soldagem ao aço 4340, somente métodos mais sofisticados (OLIVEIRA et 

al., 2009). As limitações de uso do aço AISI 4340 podem ser atribuídas ao fato de apresentar 

susceptibilidade à fragilização por hidrogênio e pela baixa resistência a propagação de trincas 

geradas por corrosão sob tensão (NICOLETTI, 2004).  

O aço 4340 é classificado como aço de médio carbono ligado, por isso é geralmente 

fornecido na condição temperado e revenido devido ao aprimoramento de suas propriedades 

mecânicas. Além disso, os elementos de liga cromo, níquel e molibdênio melhoram sua 

temperabilidade, aumentando a quantidade de variações que podem ser feitas para se alcançar 

a combinação resistência – ductilidade mais adequada para sua futura aplicação (CALLISTER, 

2007). Quando temperado e revenido, esse aço pode atingir resistências da ordem de 2100 MPa 

(ANAZAWA et al., 2012).  

Embora atinja-se um ganho significativo na resistência mecânica e dureza, na têmpera 

do aço 4340 ocorre a fragilização da martensita, o que prejudica algumas propriedades como a 

ductilidade e a tenacidade, além de aparecimento de tensões internas. Com isso, se torna 

necessário o estudo do revenimento em diferentes faixas de temperatura (CARDOSO, 2010).  
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Com o revenimento há o surgimento de martensita revenida, que além de propiciar a 

resistência mecânica e dureza que a martensita fornece, confere tenacidade e ductilidade 

melhoradas (OLIVEIRA, 2009).  

 

2.2 TRATAMENTOS TÉRMICOS 
 

Tratamentos térmicos são processos de tratamento das peças de metais e ligas metálicas, 

através da ação do calor, com o objetivo de modificar suas estruturas e propriedades em 

determinada direção (NOVIKOV, 1994). 

A vasta utilização de aços em fabricação de componentes estruturais, de construção 

mecânica, aeronáutica e aeroespacial torna o emprego de tratamentos térmicos dos aços 

fundamental no âmbito industrial. Os metais e suas ligas sofrem transformações quando se 

encontram em temperaturas elevadas, com isso é possível atingir as características desejadas no 

processamento térmico destes materiais. O tratamento térmico tem a capacidade de alterar 

propriedades mecânicas dos metais (principalmente os ferrosos) como dureza, elasticidade, 

ductilidade, tenacidade e resistência a tração (SVERDLIN & NESS, 2007). 

As propriedades mecânicas desejadas são obtidas através da combinação de 

microconstituintes como ferrita, bainita, martensita e austenita, fases que podem ser controladas 

na obtenção da microestrutura desejada durante o processamento térmico dos aços, além de sua 

composição química, morfologia e tamanho de grão (ANAZAWA et al., 2012).  

O tratamento térmico pode ser definido como um ou mais ciclos de aquecimento e 

resfriamento de materiais em condições controladas para obtenção de propriedades físicas e 

mecânicas melhoradas, sejam para o produto final, ou para facilitar posteriores processos de 

fabricação. Desta forma, existem diversos tipos de tratamentos térmicos de acordo com seu 

objetivo final e para determinar qual tipo será empregado, é de extrema importância o 

conhecimento das condições de trabalho do material e sua vida útil desejada (SVERDLIN & 

NESS, 2007).  

Os principais tipos de tratamentos térmicos são têmpera, normalização, recozimento, 

revenido e alívio de tensão. Cada um desses tratamentos apresenta temperatura e tempo de 

aquecimento, tempo e meio de resfriamento (podendo ser em água, óleo ou ar) característicos 

individuais, dependendo também do material que será submetido ao processo.  
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A maneira mais usual para obtenção de elevada resistência mecânica em aços consiste 

na aplicação de têmpera, que confere o endurecimento do material, quando ocorre a 

transformação martensítica, seguida de revenimento, que caracteriza o aumento de tenacidade 

do material sem que ocorram perdas significativas em sua resistência. Esse processo de têmpera 

seguida de revenimento é conhecido como beneficiamento (BHADESHIA & HONEYCOMB, 

2006).  

O ciclo do tratamento térmico consiste basicamente em (i) aquecimento, (ii) encharque, 

(iii) resfriamento. Na maioria dos casos, a taxa de aquecimento não é tão importante, a não ser 

que o metal se encontre em temperaturas extremamente baixas. Neste caso, ele pode passar por 

uma fase de pré-aquecimento a temperatura abaixo de A1 (DIGGES & ROSENBERG, 1960).  

A capacidade de endurecimento do material consiste na habilidade que ele apresenta em 

formar martensita quando temperado. Deseja-se que no processo de têmpera, toda a austenita 

se transforme em martensita, que caracteriza um maior endurecimento do material, porém isso 

deve acontecer a taxas de resfriamento muito altas, ou seja, o resfriamento deve ser rápido o 

suficiente para que não ocorra a decomposição de austenita em ferrita, perlita ou bainita. Essa 

efetividade da têmpera depende fundamentalmente de dois fatores: a geometria da peça e a 

composição química do material. A presença de elementos de liga ajuda na diminuição da taxa 

crítica de resfriamento necessária para tornar a microestrutura de uma peça totalmente 

martensítica (BHADESHIA & HONEYCOMB, 2006). A curva CCT do aço AISI 4340 (Figura 

2.1) mostra que mesmo para uma taxa de resfriamento relativamente baixa, é possível obter 

uma estrutura martensítica, ou seja, este aço possui uma ótima capacidade de endurecimento 

(CANALE & TOTTEN, 2010) 
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Figura 2.1 – Diagrama CCT do aço AISI 4340 (Canale & Totten, 2010). 

 

As características interessantes provenientes dos tratamentos térmicos são as que mais 

endurecem e agregam resistência, e são usualmente acompanhados por elevados níveis de 

tensões residuais (SVERDLIN & NESS, 2007). 

 

2.2.1  TÊMPERA 
 

A têmpera é um tratamento térmico no qual o principal processo é a formação de 

estrutura de não-equilíbrio durante a aceleração do resfriamento. Existem basicamente três tipos 

de têmpera: têmpera com transformação polimórfica, têmpera sem transformação polimórfica 

e têmpera com fusão superficial (NOVIKOV, 1994). 

Para o endurecimento dos aços, é de interesse o estudo da têmpera com transformação 

polimórfica, que também pode ser chamada de têmpera em martensita. Este tratamento térmico 

é utilizado há muito tempo em metais e ligas, nos quais, com o resfriamento, modificam-se as 

redes cristalinas.   



22 
 

Os parâmetros básicos de qualquer tipo de têmpera são a temperatura de aquecimento, 

o tempo de exposição e a velocidade de resfriamento. A temperatura de aquecimento e o tempo 

de exposição devem ser tais que ocorram as modificações de fase necessárias, ou seja para que 

se atinja a austenitização (NOVIKOV, 1994). A austenitização consiste na obtenção de 

estrutura austenítica, que é o ponto de partida para posterior transformação de fase (ELGERT, 

2012). 

A velocidade de resfriamento na têmpera deve ser suficientemente grande para que 

sejam evitadas, durante a diminuição de temperatura, as transformações de fase por difusão. A 

decomposição da austenita, por difusão, em uma mistura de duas fases (ferrita e cementita) 

altera bruscamente a composição do material. Já na martensita, a concentração de carbono se 

mantém, quando comparada a austenita inicial (NOVIKOV, 1994). 

Para proporcionar a alta velocidade de resfriamento requerida na têmpera, o material é 

resfriado em água ou óleo, e a estrutura martensítica é então obtida. Não é recomendado se 

utilize água sempre que as condições de projeto/operação permitirem, pois esta gera níveis de 

tensões residuais maiores que o óleo devido ao resfriamento mais brusco proporcionado, 

fazendo com que o material seja mais propenso a trincas (SERRÃO, 2014). 

A transformação martensítica inicia-se em uma temperatura Mi e finaliza-se em uma 

temperatura Mf. O intervalo de temperaturas Mi e Mf é característico de cada aço e dependente 

do teor de carbono e, por outro lado, independente da velocidade de resfriamento (NOVIKOV, 

1994). 

Na Figura 2.2 pode ser observada a curva TTT para o aço AISI 4340. As linhas 

horizontais identificadas como M (50%) e M (90%) indicam o percentual de austenita 

transformada em martensita. As temperaturas nas quais estas linhas estão localizadas variam 

com a composição da liga, mas devem ser relativamente baixas pois a difusão do carbono deve 

ser virtualmente inexistente. A transformação martensítica é independente do tempo, sendo 

função somente da temperatura para a qual a liga é resfriada rapidamente ou temperada. A 

presença de elementos de liga (Cr, Ni, Mo e W) pode causar mudanças significativas no 

diagrama de transformação isotérmica. Essas mudanças incluem (1) deslocamento da inflexão 

da transformação da austenita em perlita para tempos mais longos, e (2) formação de uma 

inflexão separada para a bainita (CALLISTER, 2007). 
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Figura 2.2 – Diagrama TTT do aço AISI 4340 (CALLISTER, 2007). 

 

Na realização da têmpera deve-se evitar a descarbonetação da peça, que é a perda de 

carbono da peça para a atmosfera do forno. Esse fenômeno é favorecido pelo aumento da 

temperatura, pois é um processo difusional. A sua dependência em relação à temperatura pode 

ser expressa pela lei de Arhenius: 

 

𝐷 =	𝐷0 𝑒𝑥𝑝 A
𝑄C
𝑅. 𝑇F (1) 

 

Onde: D = coeficiente de difusão 
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 D0 = constante independente da temperatura 

Qd = energia de ativação para a difusão 

R = constante de Boltzman 

T = temperatura em Kelvin 

A peça contém concentração de carbono maior que a atmosfera. Por isso, a tendência é 

que a primeira ceda carbono para a segunda. Este processo pode ser evitado de duas maneiras 

simples: (1) realização da têmpera com a peça imersa em carvão, que possui grande 

concentração de carbono, ou (2) realização da têmpera utilizando forno com atmosfera 

controlada. Desta forma, a composição química da peça será preservada após a têmpera 

(SERRÃO, 2014). 

 
2.2.2 REVENIDO 
 

O tratamento térmico de revenido é o processo de aquecimento de aços martensíticos 

com o objetivo de melhorar suas propriedades mecânicas como tenacidade e ductilidade. No 

revenido, o aço é aquecido até uma temperatura inferior à eutetóide, e mantido durante certo 

tempo para posterior resfriamento até a temperatura ambiente. Este tratamento proporciona 

processos de difusão que produzem uma estrutura mais estável e menos frágil (MAIA, 2010).  

Os processos principais do revenido são a decomposição e a recuperação e 

recristalização da martensita. A martensita, estrutura do aço temperado, é metaestável. Com o 

aquecimento após a têmpera, a tendência dos átomos é de se rearranjarem de forma a constituir 

uma estrutura com maior equilíbrio. 

O mecanismo de revenido dos aços é a decomposição da martensita com precipitação 

de carbetos, que ocorre através dos estágios de pré-precipitação, precipitação de carbetos 

intermediários metaestáveis, precipitação da cementita e coalescimento (NOVIKOV, 1994).  

Os fatores tempo e temperatura do revenido ditam as mudanças nas propriedades do 

aço. Nos primeiros minutos de revenido a queda da dureza é brusca, no entanto, após duas horas 

de revenimento a queda da dureza passa a não ser tão expressiva (Figura 2.3). Portanto, para 

continuar diminuindo a dureza do aço seria mais indicado aumentar a temperatura do que 

manter em uma temperatura inferior por um longo período (COSTA & MEI, 1988). 
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Figura 2.3 – Efeito da duração do revenido de um aço com 0,82% de carbono sobre a dureza, 

a quatro temperaturas diferentes (Costa e Mei, 1988).  

 

A martensita é uma estrutura metaestável, por consequência, o aquecimento facilita a 

busca pelo equilíbrio. A martensita é caracterizada pela permanência dos átomos de carbono 

nos interstícios que existiam na austenita. O revenimento produz a energia necessária para a 

difusão do carbono precipitando como carbeto. Essa precipitação leva a redução da dureza, o 

que gera alívio das tensões. Visto a relevância do aquecimento, pode-se separar o revenido em 

estágios, levando em conta a influência da temperatura (COSTA e MEI, 1988): 

• Até 250oC: em aços com C < 0,2%, ocorre a segregação do carbono sem precipitação. 

Em aços com C > 0,2%, ocorre a precipitação do carbeto de ferro ϵ (hexagonal de corpo 

centrado) na forma de pequenas ripas ou barras redondas. Essa precipitação de carbono 

ϵ leva, às vezes, em aços com alto teor de carbono a um aumento de dureza, através do 

endurecimento por precipitação. 
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• De 200 a 350oC: a austenita retida é decomposta entre 230 e 300oC, formando ferrita e 

cementita com características de bainita. Entre 100 e 300oC ocorre a precipitação da 

cementita na forma de barras, e a martensita perde sua tetragonalidade transformando-

se em ferrita. À medida que as partículas de cementita crescem, as de carbeto ϵ 

desaparecem progressivamente. 

• De 350 a 700oC: Entre 300 e 400ºC inicia-se o coalescimento da cementita, que torna-

se totalmente esferoidal a 700ºC. Entre 350 e 600ºC ocorre uma redução na densidade 

das discordâncias (recuperação) e a ferrita formada apresenta os mesmos contornos das 

antigas ripas martensíticas. Entre 600 e 700ºC, o processo de recuperação é substituído 

pela recristalização, o que resulta na formação de grãos de ferrita equiaxiais com 

partículas esferoidais de cementita no contorno e no interior dos mesmos.  

Os aços martensíticos de alta resistência, em especial os de médio carbono, são 

suscetíveis à fragilização do revenido a temperaturas entre 250°C e 400°C. Elementos como 

manganês, fósforo, arsênio e estanho contribuem para esta queda em ductilidade com a 

formação de carbetos (MATERKOWSKI & KRAUSS, 1979) 

A fragilização por revenido pode ser evitada de duas formas: controle composicional ou 

revenimento fora das faixas críticas. Além do mais, a tenacidade dos aços fragilizados podem 

ser melhorados através de um reaquecimento seguido de um rápido resfriamento até a 

temperatura ambiente (CALLISTER, 2007). 

 

2.3 TENSÕES RESIDUAIS (TRs) 

As tensões residuais são tensões que se auto-equilibram na ausência de carregamentos 

externos. Em outras palavras, o somatório de tensões internas e de momento devem ser zero 

(Equações (2) e (3)), da mesma forma que a temperatura na peça deve ser uniforme 

(MACHERAUCH & KLOOS, 1987).   

 

GF = 0 (2) 
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GM= 0 (3) 

Todos os processos de fabricação introduzem tensões residuais em componentes 

estruturais, afetando seu comportamento em fadiga, limite de ruptura, e até sua resistência à 

corrosão (Figura 2.4). As tensões residuais existem em praticamente todos os componentes 

rígidos, sejam metálicos ou não, e representam o histórico de fabricação daquele componente 

(LASMIS, 2002). 

 

Figura 2.4 – Propriedades dos materiais que são influenciadas pelas tensões residuais 

(LASMIS, 2002, modificado). 

 
Tensões residuais são consequência das interações entre tempo, temperatura, 

deformação e microestrutura, conforme ilustrado na Figura 2.5. Características do material que 

afetam o aparecimento de tensões residuais são: condutividade, capacidade calorífica, 

expansividade térmica, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson. Além disso, 

plasticidade, termodinâmica e cinética das transformações, mecanismos de transformação e 

plasticidade de transformação também influenciam o desenvolvimento das TRs 

(BHADESHIA, 2002). 
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Figura 2.5 – Interações entre temperatura, deformação e microestrutura (Bhadeshia, 2002, 

modificado). 

 

As tensões residuais podem ser benéficas ou deletérias para o comportamento do 

material, dependendo de sua natureza e magnitude. Em geral, as tensões superficiais de natureza 

compressiva possuem efeito positivo nas propriedades mecânicas dos materiais pois aumentam 

o limite à fadiga; enquanto as tensões de natureza trativa possuem efeito negativo nos materiais 

e estruturas pois reduzem sua resistência à corrosão sob tensão (LASMIS, 2002). 

Pelo efeito benéfico das tensões compressivas encontradas na superfície de materiais de 

média e alta resistência quando submetidos a carregamentos dinâmicos, esse tipo de tensões é 

gerado intencionalmente em áreas próximas a superfícies por meios de tratamentos térmicos 

controlados ou pós-tratamentos como shot peening ou deep rolling (LÖHE & VÖHRINGER, 

2002). 

As tensões residuais podem ser classificadas em relação ao comprimento no qual elas 

se auto-equilibram em três tipos (KANDIL et al., 2001):  

• Tipo I: são tensões em uma escala macroscópica, elas se desenvolvem nos 

limites do material e ultrapassam o tamanho dos grãos; 
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• Tipo II: essas tensões abrangem o nível microscópico e são encontradas nos 

contornos de grão, onde se desenvolvem. Elas estão presentes nos materiais 

monofásicos e nos multifásicos, causadas respectivamente pela anisotropia e diferentes 

fases do material. 

• Tipo III: são tensões na esfera microscópica. Elas são oriundas das 

discordâncias ou outro tipo de defeito cristalográfico. Por isso, ocorrem no interior do 

grão, próximo aos limites do mesmo. 

O estado de tensões do material é resultante da superposição dos três tipos de tensões, 

conforme Figura 2.6.  

 

Figura 2.6 – Superposição das TRs dos tipos I, II e III (Withers & Bhadeshia, 2001). 
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É importante saber que tipo de tensão residual será significante na avaliação da 

integridade estrutural do componente ou é desejada para fins de melhoria do desempenho do 

material. A medição das tensões residuais é feita em escalas, de acordo com sua categoria (tipo 

I, II ou III) e para tal é preciso considerar o volume característico sobre o qual um tipo específico 

de tensão possui média zero, ou seja, quando o volume da amostra é maior que esse volume 

característico, a tensão não será registrada já que possui média zero naquela escala (WITHERS 

& BHADESHIA, 2001).   

Tensões residuais provenientes dos processos de fabricação são sempre a superposição 

das macro e microtensões, e é de extrema importância para análise do estado de tensões saber 

diferenciá-las. Para aplicação de carregamentos externos e/ou momentos, apenas as 

macrotensões podem ser consideradas como equivalentes (SCHOLTES, 2000). 

No geral, as tensões residuais podem ser induzidas por (LASMIS, 2002): 

• escoamento plástico não homogêneo sob a ação de tratamentos externos (shot 

peening, autofretagem, rolo de polimento, martelamento, tratamento a laser); 

• deformação plástica não homogênea durante aquecimento ou resfriamento não 

uniforme (têmpera, modelagem de plásticos); 

• deformação estrutural proveniente de metalurgia (tratamento térmico); 

• heterogeneidade de ordem química ou cristalográfica (nitretação ou 

cementação); 

• tratamentos superficiais (niquelação, cromatização); 

• diferenças em coeficientes de expansão e incompatibilidade mecânica de 

diferentes componentes de um compósito (compósitos com matriz metálica e 

orgânica, revestimentos cerâmicos). 

 

Quando solicitado, o componente mecânico que apresenta um estado de tensões 

residuais pode sofrer ruptura prematura e inesperada, pois as tensões aplicadas (𝜎,) somam-se 

às TRs presentes (𝜎+) no regime elástico, e dependendo de sua natureza, o resultado do 

somatório pode ser benéfico ou deletério, conforme a Figura 2.7 (CINDRA FONSECA, 2000). 
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Figura 2.7 – Somatório de tensões residuais e aplicadas (Lasmis, 2002, modificado). 

 

2.3.1 Tensões Residuais nos Tratamentos Térmicos 
 

Durante a fabricação dos componentes metálicos, tratamentos térmicos são 

frequentemente aplicados e inevitavelmente geram tensões residuais e distorções nas peças, que 

resultam ou da interação termomecânica, ou da complexa superposição dos efeitos 

termomecânicos e das transformações de fase durante o rápido resfriamento de temperaturas 

suficientemente altas até a temperatura ambiente (SCHULZE et al., 2010). 

Durante o tratamento térmico dos aços, são geradas tensões resultantes das variações 

volumétricas provenientes de: 

• Gradiente térmico entre núcleo e superfície: assim que se inicia o resfriamento, a 

temperatura da superfície decresce mais rapidamente que a temperatura do núcleo, 

gerando assim tensões residuais trativas na superfície e compressivas no centro. Quando 

o máximo gradiente de temperatura entre o núcleo e a superfície da peça é atingido (𝑡 =

	𝑡LMN), o núcleo passa a resfriar mais rápido que a superfície, ou seja, há uma redução 

no nível de tensões. Consequentemente, depois de atingir equilíbrio de temperatura ao 

fim do processo de resfriamento, as tensões residuais térmicas tornam-se compressivas 

na superfície e trativas no núcleo, conforme Figura 2.8 (SCHULZE et al., 2010).  
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Figura 2.8 – (a) Gradiente térmico entre núcleo e superfície variando com o tempo, (b) 

Tensões residuais e limite de escoamento dependentes do gradiente térmico e (c) Tensões 

residuais durante o resfriamento (Schulze et al., 2010, modificado). 

 

• Transformação de fase: ocorre em transformações de fase adifusionais, como a 

transformação martensítica. A magnitude das tensões residuais nesse caso é ditada pelas 

deformações plásticas que ocorrem devido às variações volumétricas durante os 

processos de transformação. Já que no processo de resfriamento as tensões térmicas 

mudam de sinal, deve ser considerado o tempo médio em que as tensões residuais 

provenientes do resfriamento invertem, 𝑡0, e as posições relativas do tempo de início de 

transformação da superfície, 𝑡O,Q, e do núcleo, 𝑡O,R . Há quatro possíveis casos, ilustrados 

na Figura 2.9 (SCHULZE et al., 2010): 

a) Tanto a superfície (1) quanto o núcleo (1’) transformam-se após 𝑡0; 

b) A transformação da superfície (2) ocorre muito próxima a 𝑡0, e do núcleo (2’), logo 

após. Nesse caso, tanto o núcleo quanto a superfície apresentam tensões 

compressivas e as zonas intermediárias da seção transversal da peça apresentam 

tensões trativas.  

c) A superfície transforma-se antes de 𝑡0 e o núcleo depois de 𝑡0. Nessas condições, 

tensões residuais trativas na superfície equilibram-se com as tensões residuais 

compressivas no núcleo.  
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d) Por fim, tanto a superfície quanto o núcleo apresentam transformações antes de 𝑡0. 

O início da transformação na superfície nesse caso leva a uma rápida redução das 

tensões trativas seguida pela formação de tensões de compressão. Para manter o 

equilíbrio, as tensões no núcleo também devem mudar durante o resfriamento. 

Quando o núcleo está sob influência das tensões de tração, a transformação 

martensítica acontece, levando a uma nova inversão de sinais. O estado final de 

tensões residuais após o resfriamento incorpora tensões trativas na superfície e 

compressivas no núcleo.   

 

Figura 2.9 – Efeitos combinados de contração proveniente do gradiente térmico e 

transformações de fase (Fonte: SCHULZE et al., 2010, modificado). 

  

Entre os tipos de processamento térmico, a têmpera é o que produz o maior gradiente 

de temperatura na seção transversal do componente, sendo assim, o que gera maiores tensões 

residuais (LIŠČIC, 2007). 

A tensão de escoamento de materiais metálicos, que limita a deformação elástica do 

material, é fortemente dependente da temperatura e tende a reduzir com o aumento da 

temperatura. Com isso, os aços se tornam relativamente macios a altas temperaturas e não 

podem resistir sem deformações plásticas das tensões provenientes dos gradientes térmicos e 

das transformações de fase durante o resfriamento (SCHULZE et al., 2010). 
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2.3.2 Técnicas de Medição de Tensões Residuais  
 
 

Ao longo das últimas décadas, várias técnicas qualitativas e quantitativas foram 

desenvolvidas. Estas são utilizadas para a otimização do processo e controle de qualidade do 

material. Uma distinção deve ser feita entre os métodos destrutivos e não destrutivos (LASMIS, 

2002). 

O primeiro destrói totalmente ou parcialmente a amostra ou peça enquanto são 

realizadas as medições, enquanto o método não destrutivo preserva as dimensões e forma 

originais da peça utilizada (CINDRA FONSECA, 2000). 

Apesar da grande variedade de técnicas, não existe um método universal bem 

estabelecido capaz de resolver todos os problemas, a baixo custo, da melhor maneira possível. 

Sendo assim, a seleção da técnica deve basear-se numa série de parâmetros influenciados pelas 

características do componente e o tipo de medida a ser efetuada. Tais parâmetros baseiam-se 

(MARTINS et al., 2004): 

• na natureza do componente; 

• no tipo de tensões residuais presentes no componente; 

• no gradiente de tensões residuais; 

• na geometria do componente; 

• no local de medição (em campo ou laboratório); 

• no tipo de intervenção (método destrutivo ou não-destrutivo); 

• no tempo disponível para a medida e apresentação dos resultados; 

• na precisão e repetibilidade do método; 

• no custo final da medida. 

 

2.3.2.1 Tensometria por Difração de Raios-X 
 

A tensometria por difração de raios-X é uma técnica consolidada para determinação das 

tensões residuais e aplicadas em materiais cristalinos, pois qualifica e quantifica em magnitude 

e direção as tensões residuais existentes na superfície do material. Baseia-se em dois princípios: 

na difração de raios-X em materiais cristalinos e na teoria da elasticidade dos materiais sólidos 

(CINDRA FONSECA et al., 2017).  
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Os métodos de determinação de tensões residuais que consistem na difração 

basicamente medem os ângulos nos quais ocorre a máxima intensidade difratada quando uma 

amostra cristalina é submetida a raios-X. A partir desses ângulos é possível obter o espaçamento 

entre os planos de difração utilizando a lei de Bragg. Se existirem tensões residuais dentro da 

amostra, o espaçamento d será diferente daquelas que não apresentam tensões residuais, 𝑑0 

(Figura 2.10). Essa diferença é proporcional à magnitude da tensão residual (ANDEROGLU, 

2004).  

Apesar das tensões residuais serem resultantes de deformação plástica heterogênea, 

todas as tensões residuais macroscópicas são necessariamente elásticas. A difração de raios-X 

determina as tensões residuais do tipo I, medindo apenas as deformações elásticas, pois são elas 

que mudam o espaçamento da estrutura cristalina. Quando o limite elástico é ultrapassado, 

deformações posteriores resultam em deslocamento, ruptura da rede cristalina, e formação de 

tensões residuais microscópicas, porém sem aumento nas tensões do tipo I (PREVÉY, 1986). 

 

 

Figura 2.10 – Distância interplanar em um material isento de tensões (Ferreira Serrão, 2014) 

 

Os raios-X são uma forma de radiação eletromagnética que possuem muita energia e 

comprimentos de onda muito pequenos – da ordem de espaços atômicos de materiais sólidos. 

Quando um feixe de raios-X atinge a estrutura cristalina do material, uma parte desse feixe irá 

espalhar-se em várias direções por conta dos elétrons associados a cada átomo que encontra-se 

no seu caminho enquanto outra parte será difratada (CALLISTER, 2007).  

Um feixe paralelo de raios-X monocromático e em fase, de comprimento de onda 𝜆 

incide na superfície do material a um ângulo θ. Considerando na estrutura cristalina dois planos 

paralelos de átomos A-A’ e B-B’, separados por uma distância interplanar 𝑑, quando os raios 1 
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e 2 atingem os átomos P e Q, eles são espalhados em várias direções e apenas os raios 1’ e 2’ 

são difratados em fase, ou seja, ocorre interferência construtiva. Para que isso aconteça, a 

diferença de percurso entre os raios difratados por planos adjacentes deve ser um múltiplo 

inteiro do comprimento de onda	𝜆. Ou seja, a diferença de caminho entre 1-P-1’ e 2-Q-2’ deve 

ser (CALLISTER, 2007): 

𝑛𝜆 = 𝑆𝑄VVVV + 𝑄𝑇VVVV (4) 

Desta forma, 

𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃 (5) 

A equação acima é conhecida como lei de Bragg, que enuncia que existe apenas uma 

distância interplanar, 𝑑, e um ângulo de difração, 𝜃, que satisfaça a igualdade para um dado 

comprimento de onda, 𝜆 (CALLISTER, 2007). 

 

Figura 2.11 – Difração de raios-X (Callister, 2007, modificado). 

 

A mudança induzida no espaçamento d gera uma diferença nos padrões de difração da 

estrutura cristalina do material. Para se obter valores de tensões é então preciso estabelecer 

relações matemáticas entre distância interplanar e deformação (FITZPATRICK et al., 2005). 

𝜀 =
∆𝑑
𝑑0

=
𝑑 − 𝑑0
𝑑0

 
(6) 
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A derivação da equação da lei de Bragg em relação à 𝜃 resulta na Eq. (7) (CINDRA 

FONSECA et al., 2017): 

Δ𝑑 = −
𝑛
2 𝜆	𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐

(𝜃)	𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜃)	∆𝜃 (7) 

 

Substituindo a Eq. (7) na Eq. (6) encontra-se a relação entre a deformação na direção 

perpendicular ao sistema de planos atômicos que difratam a radiação (𝜀), o ângulo de pico de 

difração de uma amostra livre de tensões (𝜃0) e a variação do ângulo de difração (Δ𝜃): 

𝜀 =
−𝑛2 𝜆	𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐(𝜃)	𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜃)	∆𝜃

𝑛𝜆
2𝑠𝑒𝑛𝜃

= −𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜃0)	Δ𝜃 
(8) 

 

A Lei de Hooke para o estado triaxial de tensões pode ser escrita pelas equações (9), 

(10) e (11): 

𝜀a =
𝜎a
𝐸 −

𝜐
𝐸 (𝜎$ + 𝜎d) 

(9) 

 

𝜀$ =
𝜎$
𝐸 −

𝜐
𝐸 (𝜎a + 𝜎d) 

(10) 

 

𝜀d =
𝜎d
𝐸 −

𝜐
𝐸 (𝜎a + 𝜎$) 

(11) 

 

Onde 𝜀a, 𝜀$ e 𝜀d são as deformações principais; 𝜎a, 𝜎$ e 𝜎d são as tensões principais; E 

é o módulo de elasticidade do material e 𝜐 é o coeficiente de Poisson do material. 

Para obtenção das equações de tensão e deformação nas direções 𝜑 (ângulo polar) e 𝜓 

(ângulo azimutal), é utilizado um sistema de coordenadas polares, conforme Figura 2.12: 
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Figura 2.12 - Sistema de coordenadas polares (CINDRA FONSECA et al., 2017). 

 
Sendo assim, a deformação em qualquer direção pode ser calculada pela Eq. (12): 

 

𝜀f,g = A
1 + 𝜐
𝐸 F (𝜎a𝑐𝑜𝑠$𝜑 + 𝜎$𝑠𝑒𝑛$𝜑). 𝑠𝑒𝑛$𝜓 −

𝜐
𝐸 (𝜎a + 𝜎$ + 𝜎d) 

(12) 

 

Considera-se que a componente de tensão perpendicular à superfície, 𝜎d, é nula, e as 

componentes 𝜎a e 𝜎$ estão localizadas no plano. Pode ser feita uma transformação de 

coordenadas para se obter: 

𝜎f = 	𝜎a𝑐𝑜𝑠$𝜑 + 𝜎$𝑠𝑒𝑛$𝜑 (13) 

 

Logo, escreve-se:  

𝜀f,g = A
1 + 𝜐
𝐸 F i𝜎j𝑠𝑒𝑛$𝜑k. 𝑠𝑒𝑛$𝜓 −

𝜐
𝐸 (𝜎a + 𝜎$) 

(14) 

 

A diferença entre as deformações em dois ângulos azimutais diferentes, mantendo-se o 

ângulo polar fixo: 

𝜀(𝜑, 𝜓$) − 	𝜀(𝜑,𝜓a) = A
1 + 𝜐
𝐸 F𝜎f(𝑠𝑒𝑛$𝜓$ − 𝑠𝑒𝑛$𝜓a) (15) 

Rearranja-se a Eq. (15) para obter a componente de tensão 𝜎f: 
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𝜎f =
𝐸

1 + 𝜐
𝜀(𝜑, 𝜓$) − 	𝜀(𝜑, 𝜓a)
(𝑠𝑒𝑛$𝜓$ − 𝑠𝑒𝑛$𝜓a)

 (16) 

 

Combinando as expressões de deformação e tensão, obtém-se a equação final para 

tensão 𝜎f: 

𝜎f = A
𝐸

1 + 𝜐F 𝑐𝑜𝑡𝑔
(𝜃0)

(𝜃f,gl −	𝜃f,gm)
(𝑠𝑒𝑛$𝜓$ − 𝑠𝑒𝑛$𝜓a)

 (17) 

 

Onde 𝜃f,gm e 𝜃f,glsão os ângulos de pico de difração nas direções 𝜓a e 𝜓$, 

respectivamente. 

É observado que para obter valores de tensões residuais pelo método de difração de 

raios-X é necessário medir a deformação em pelo menos duas direções pertencentes ao mesmo 

plano (conforme observado na Figura 2.12) (CINDRA FONSECA et al., 2017). 

O método mais utilizado para determinação do estado de tensões é o método do 𝑠𝑒𝑛$𝜓 

(FITZPATRICK et al., 2005). O ângulo 𝜃 é medido para vários valores de 𝜓 e uma curva 

similar a Figura 2.13 é obtida. A inclinação da reta, 𝑚, pode ser obtida por regressão linear do 

gráfico 2𝜃	𝑣𝑠. 𝑠𝑒𝑛$𝜓, e os valores de tensões podem ser calculados pela equação (18):  

 

𝜎f = A
𝐸

1 + 𝜐F 𝑐𝑜𝑡𝑔
(𝜃0)	𝑚 (18) 

 

 

Figura 2.13 – Gráfico 2𝜃	𝑣𝑠. 𝑠𝑒𝑛$𝜓 (CINDRA FONSECA et al., 2017). 
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2.3.2.2 Ruído Magnético Barkhausen (RMB) 
 

Os materiais ferromagnéticos apresentam propriedades magnéticas originadas 

principalmente dos momentos magnéticos dos elétrons. Algumas destas propriedades, como a 

força coerciva, permeabilidade e as características do ruído magnético Barkhausen emitidas 

durante a magnetização, são influenciadas por sua composição química, processamento 

mecânico e térmico. Esta sensibilidade apresentada pelas propriedades dos materiais permite 

seu uso como ferramenta na avaliação não destrutiva dos materiais ferromagnéticos (FARIAS, 

2005).  

O ruído magnético Barkhausen origina-se das interações que ocorrem entre os domínios 

magnéticos e as heterogeneidades estruturais presentes no interior do material durante o 

processo de magnetização. Este ruído é sensível a alterações microestruturais e ao estado de 

tensões existente no material (FARIAS, 2005).  

Os materiais ferromagnéticos possuem momentos magnéticos alinhados um em relação 

ao outro mesmo sem a presença de um campo magnético externo. Esse alinhamento persiste 

sob regiões relativamente grandes do material, denominadas domínios magnéticos. Os 

domínios magnéticos por sua vez estão distribuídos aleatoriamente na ausência de tensões ou 

campos magnéticos externos, e a magnetização resultante do material é igual ou próxima a zero 

(FARIAS, 2005).  

 
Figura 2.14 - Momentos magnéticos agrupados em domínios (a) junto com um detalhe do giro 

dos domínios nas paredes (Morgan, 2013). 

 

Através da indução de um campo magnético na peça há uma alteração na disposição 

dos domínios. Os domínios que antes apresentavam-se aleatoriamente orientados, tenderão a 
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alinhar-se ao campo, girando em torno do seu próprio eixo, enquanto os domínios não 

favoráveis serão aniquilados. A Figura 2.15 representa o processo de magnetização do material, 

desde seu momento de zero magnético até a saturação (MORGAN, 2013). 

 
Figura 2.15 – Configuração dos domínios durante várias etapas da magnetização (Morgan, 

2013). 

 

A facilidade com que as paredes dos domínios se movimentam e giram está relacionada 

com a forma, tamanho e microestrutura do material. A movimentação é afetada pela presença 

de tensões e defeitos como, vazios, inclusões, partículas de segunda fase (como exemplo, 

carbetos de ferro), discordâncias, defeitos pontuais e contornos de grão. Os defeitos que atuam 

como barreiras na movimentação das paredes dos domínios são denominados pontos de 

ancoragem (GRIJALBA, 2010). 

Os pontos de ancoragem fazem com que a energia necessária para vencê-los cresça até 

ser capaz de ultrapassá-los. Em seguida, a parede se movimenta rapidamente até ficar ancorada 

novamente em um novo defeito. Portanto, o processo de magnetização não é contínuo, ou seja, 

é composto de pequenos saltos produzidos das paredes de domínios de defeito em defeito. Esses 

pequenos saltos produzem um fenômeno magnético chamado de efeito de Barkhausen 

(GRIJALBA, 2010). 
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O processo de magnetização do material tem natureza irreversível. A medida que ocorre 

a redução do campo H, devido a mudança na direção do campo, a curva não retorna ao seu 

trajeto original, conforme apresentado Figura 2.16. Tal fenômeno caracteriza a histerese 

magnética, devido a defasagem do campo B com relação ao campo H, vista que o segundo 

possui um tempo de resposta mais baixo, impactando assim na movimentação das paredes dos 

domínios (MORGAN, 2013). 

 

Figura 2.16 – Laço de histerese magnética (MORGAN, 2013). 

 

De acordo com a forma do laço da histerese, conforme ilustrado na Figura 2.17, é 

possível classificar o material em dois grupos: materiais magnéticos moles e materiais 

magnéticos duros (MORGAN, 2013): 

• Materiais magnéticos duros: são materiais difíceis de magnetizar e desmagnetizar. Sua 

resistência à desmagnetização pode ser oriunda de campos magnéticos externos ou do 

próprio corpo. A dificuldade de movimentação das paredes do domínio gera um maior 

gasto energético para o deslocamento. Por isso, possuem altos ciclos de histerese e alto 

valor de campo coercitivo, H). 

• Materiais magnéticos moles: são materiais que apresentam facilidade de magnetizar e 

desmagnetizar. Em oposição ao comportamento dos materiais duros, possuem baixo 
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valor de H), pequeno ciclo de histerese e possuem maior facilidade de deslocamento das 

paredes do domínio.  

 

Figura 2.17 – Comparação entre os laços de histerese magnética para um material magnético 

duro e um material magnético mole (MORGAN, 2013). 

 
 Este método foi estudado por Barkhausen que ao aproximar um ímã permanente de uma 

barra de ferro envolvida por uma bobina. Graças a aproximação do ímã foi possível detectar 

picos de variação na voltagem, uma vez que os mesmos eram amplificados por um alto falante. 

Com o experimento foi possível perceber a variação da indução do material B com o campo 

magnético externo. A Figura 2.18 ilustra o esquema utilizado para o experimento original de 

Barkhausen (MORGAN, 2013). 

 

Figura 2.18 – (a) Experimento original de Barkhausen (b) saltos de voltagem registrados pela 

bobina (c) devidos a um processo de indução descontínuo (MORGAN, 2013). 
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O método experimental por idealizado por Barkhausen consistia em utilizar um 

eletroímã para a excitação de uma bobina leitora. Dispondo de um amplificador de corrente, 

uma onda senoidal é passada pela bobina de magnetização, que está envolvida em um material 

ferromagnético disposto em forma de U (usualmente chamado de Yoke). Empregando 

frequências que variam entre 1 Hz e 50 Hz, verificam-se mudanças na estrutura magnética do 

material que são observadas em uma escala atômica. Graças a isso, transientes magnéticos são 

gerados com frequências superiores a 1 kHz, estes são captados pela bobina leitora que está 

entre os polos do Yoke. Como há uma discrepância entre os sinais de excitação e resposta, o 

RMB pode ser isolado com o auxílio de amplificadores e filtros de passa-banda (ROSSINI et 

al., 2012). 

 

Figura 2.19 – (a) Equipamentos para ensaio RMB e (b) sinais de resposta típicos (MORGAN, 

2013) 

  

A Figura 2.20 ilustra a variação na amplitude do RMB e o laço de histerese associados 

ao processo de excitação magnética. A maioria dos saltos é produzida pela movimentação 
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irreversível das paredes de domínio de 180°, à medida que elas se deslocam e ultrapassam os 

pontos de ancoragem. O RMB é mais acentuado no ponto mais inclinado da curva de histerese 

e apresenta queda brusca assim que a saturação magnética é atingida, pois neste ponto a 

movimentação das paredes cessa. Mudanças discretas na indução do material ocorrem durante 

o ciclo de histerese magnética, independente da frequência de magnetização. O máximo de 

pulsos que compõem o RMB é localizado pouco antes do campo coercitivo (MORGAN, 2013). 

  

 

Figura 2.20 – RMB e curva de histerese associada (MORGAN, 2013) 

 
O sinal do ruído magnético Barkhausen, por ser de natureza eletromagnética, é afetado 

pela frequência de excitação aplicada. A profundidade em que o RMB é avaliado depende da 

permeabilidade magnética do material. Sendo assim, as faixas de alta frequência do RMB são 

atribuídas a seções do material perto da superfície, enquanto as de baixa frequência são 

atribuídas a profundidades maiores. Esta relação é representada matematicamente pela equação 

(19):  (GRIJALBA, 2010) 

𝛿 =
1

o𝜋. 𝑓. 𝜎. 𝜇0. 𝜇3
 (19) 

Onde: 

𝛿 = Profundidade eletromagnética (m) 
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𝑓 = frequência do sinal 

𝜎 = condutividade do material 

𝜇0 = permeabilidade magnética do vácuo 

𝜇3 = permeabilidade relativa do material 

O RMB é um sinal AC (corrente alternada) aleatório e não estacionário. Para quantificar 

o ruído magnético, faz-se uso da raiz quadrada do valor quadrático médio, conhecida como 

RMS (Root Mean Square). O RMS para um conjunto de 𝑛 valores de medição de voltagem é 

expresso pela Eq.(20):   

𝑅𝑀𝑆+rs = t∑ (𝑉O − 𝑉L)$R
Owa
𝑛 − 1  (20) 

 

Onde: 

𝑉O = Valor da voltagem medida para i-ésima observação; 

𝑉L = Valor médio do sinal; 

n = Número de observações ou pontos (tempo) do sinal. 

O sinal de RMB possui centro em sua amplitude, de tal forma que sua média é nula. 

Portanto, o RMS é igual ao desvio padrão, ou seja, corresponde a uma medida do tamanho 

médio das flutuações em torno da média (GRIJALBA, 2010).  

Como resultado da sensibilidade do RMB às configurações do domínio, suas medições 

podem ser utilizadas para avaliar as tensões residuais. Como deformação e nível de ruído são 

relacionados, dados quantitativos de tensões residuais podem ser obtidos pela curva de 

calibração do material. A construção da curva envolve medição do ruído magnético de 

Barkhausen no material estudado usando um estado de tensões conhecido  (GAUTHIER et al., 

1998). 

Além de ser sensível ao estado de tensões dos materiais ferromagnéticos, o ruído 

magnético Barkhausen é também afetado pela microestrutura do material, o que resulta em uma 
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mudança de sinal de um material para outro. Sendo assim, para a mediçnao do RMB ser efetiva 

na determinação das tensões residuais ou aplicadas, materiais diferentes devem ser calibrados 

individualmente (GAUTHIER et al., 1998). 

Quando um material ferromagnético é submetido a uma deformação elástica, as 

configurações dos domínios rearranjam-se energeticamente para uma configuração mais 

favorável (FARIAS,2005). Foi estabelecido que tensões de tração alinham os domínios 

magnéticos no sentido da tensão, e favorecem o aumento dos sinais do RMB, enquanto as 

tensões de compressão alinham os domínios perpendicularmente a tensão aplicada, gerando 

níveis de RMB menores (Figura 2.21). Este processo é conhecido como efeito magnetoelástico 

(GRIJALBA, 2010). 

 

Figura 2.21 – Alinhamento dos domínios magnéticos do material em (a) tração e (b) 

compressão (MORGAN, 2013). 

Em seu estudo, Pasley (1969) observou aumento contínuo na amplitude do sinal para 
carregamentos de tração, conforme Figura 2.22  
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Figura 2.22 – Amplitude do sinal do ruído magnético Barkhausen em função do carregamento 

aplicado (PASLEY, 1969, modificado)   
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foi utilizada no presente trabalho uma barra de aço AISI 4340 com 50,8 mm de 

diâmetro, fornecida pela Villares Metals. A composição química e as propriedades mecânicas 

do material estão apresentadas nas Tabela 3.1 e Tabela 3.2. , respectivamente. 

 

Tabela 3.1 – Composição química do aço AISI 4340 (% em peso). 

 C Mn Si P S Cr Ni Al Cu 

Fabricante 0,39 0,69 0,29 <0,005 <0,001 0,76 1,72 0,012 0,09 

Norma 

 

0,38 – 

0,43 

0,60 – 

0,80 

0,15 – 

0,35 

0,04 

(máx) 

0,04 

(máx) 

0,70 – 

0,90 

1,65 – 

2,00 

- - 

 
Tabela 3.2 – Propriedades mecânicas do aço AISI 4340, como recebido. 

𝛔𝐋𝐄		(𝐌𝐏𝐚) 𝛔𝐋𝐑	(𝐌𝐏𝐚) Alongamento (%) Dureza Brinell  (HB) 

765 960 14,8 302 

 
 
3.1 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Foram fabricadas 9 amostras com dimensões semelhantes ao corpo de prova Charpy 

(10,5mm x 10,5mm x 55mm) (Figura 3.1), e 3 amostras menores (Figura 3.2) a partir da barra 

de aço AISI 4340. Todas estas amostras foram submetidas ao mesmo ciclo de tratamentos 

térmicos. As 9 amostras maiores foram utilizadas para medição das tensões residuais por 

difração de raios-X, ensaio de RMB e ensaio de impacto; enquanto as 3 amostras menores foram 

utilizadas para caracterização microestrutural e ensaio de dureza.  
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Figura 3.1 – Amostra com dimensões semelhantes ao corpo de prova Charpy. 

 

 
Figura 3.2 – Amostras utilizadas para realização dos ensaios de dureza. 

 
3.2 TRATAMENTO TÉRMICO DAS AMOSTRAS 

 
Os tratamentos térmicos foram realizados no Laboratório de Metalografia e Tratamentos 

Térmicos - LABMETT, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFF. Foi utilizado o 

forno tubular com atmosfera controlada de gás inerte (Argônio) para evitar descarbonetação do 

material na realização da têmpera das amostras (Figura 3.3).  

As amostras foram separadas em grupos, cada um composto de 3 amostras semelhantes 

ao CP Charpy e 1 amostra pequena, conforme Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 – Grupos e parâmetros utilizados no tratamento térmico 

Grupo Amostra Têmpera Revenido 

A 

I 

860°C 

350°C II 

III 

B 

I 

450°C II 

III 

C 

I 

550°C II 

III 

 
Cada grupo foi levado ao forno a 860°C pelo tempo de encharque de 60 minutos. Logo 

em seguida, as amostras foram mergulhadas em óleo para seu rápido resfriamento.  

 

 
Figura 3.3 – Forno tubular com atmosfera controlada (LABMETT/UFF). 
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Após a têmpera, as amostras foram submetidas ao revenido, utilizando o mesmo forno 

(Figura 3.3) utilizado para a têmpera. Foram aplicadas 3 temperaturas de revenido distintas: 

350°C, 450°C e 550°C. 

O tempo de encharque das amostras foi de 90 minutos. Ao final, as amostras foram 

retiradas do forno e resfriadas ao ar. 

 

3.3 ENSAIO DE DUREZA 
 

O ensaio de dureza Rockwell foi realizado no Laboratório de Ensaios Mecânicos – 

LEM, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFF. 

As amostras do aço AISI 4340 foram lixadas com lixas d’água com granulometria de 

400, de forma a atingir melhor acabamento superficial, uma vez que o excesso de rugosidade 

pode interferir nos resultados do ensaio de dureza.  

Foi utilizado um durômetro do fabricante Wilson Hardness – Rockwell 2000, munido 

de um penetrador de ponta cônica de diamante para realizar endentações nas amostras. Foi 

utilizado o padrão aplicável para este ensaio, pré-carga de 10 kgf e carga de 150 kgf por 3 

segundos para cada medição de dureza Rockwell C.  

O ensaio de dureza foi realizado nas amostras após a têmpera em um dos grupos, e após 

o revenido em todos os grupos.  

 
3.4 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS 

 

A análise de tensões residuais foi realizada no Laboratório de Análise de Tensões – 

LAT, do departamento de Engenharia Mecânica da UFF.  

As tensões foram medidas pela difração de raios-X utilizando o método do 𝑠𝑒𝑛$𝜓 nas 

amostras após os tratamentos térmicos de têmpera e revenido, fazendo-se uso do analisador de 

tensões XStress 3000 fabricado pela Stresstech (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 – Analisador de tensões residuais (LAT/UFF). 

As tensões residuais foram medidas nas amostras termicamente tratadas utilizando a 

radiação CrKα, difratando o plano {211} na direção longitudinal.  

 

3.5 RUÍDO MAGNÉTICO BARKHAUSEN 
 

Os valores de RMB foram obtidos no Laboratório de Ensaios Não Destrutivos – LEND, 

do departamento de Engenharia Mecânica da UFF.  

O aparelho utilizado não é de uso comercial, e foi totalmente desenvolvido na 

Universidade de São Paulo, USP. A sondas utilizadas nos ensaios de RMB (Figura 3.5) foram 

desenvolvidas no LEND/UFF.  

O equipamento é responsável pela geração e controle da corrente de excitação, e pela 

aquisição e filtragem dos sinais de voltagens gerados pelo sensor de RMB, que são adquiridos 

e amplificados com determinados valores de ganho. Todas estas funções são controladas pelo 

computador. 

A sonda foi orientada na direção longitudinal da amostra, conforme Figura 3.5 para 

medição do Ruído Magnético Barkhausen. 
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Figura 3.5 – Medição do RMB na direção longitudinal da amostra.  

 
Os parâmetros listados na Tabela 3.4 foram aplicados para a análise do ruído magnético 

Barkhausen. 

 

Tabela 3.4 – Parâmetros utilizados na medição de RMB. 

Frequência de Amostragem 350 kHz 

Frequência de Excitação (1) 10 Hz 

Frequência de Excitação (2) 50 Hz 

Amplitude de Excitação 2V 

Ganho 2000 

 
A faixa de profundidade em que o RMB é medido é dependente do valor de frequência 

de excitação. Essa relação é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a frequência de 

excitação, menor a profundidade em que o RMB é avaliado. Por isso, foram empregados dois 

valores de frequência de excitação.   

Cada amostra foi submetida a dois ciclos de magnetização, com frequência de excitação 

de 10 Hz e 50 Hz, respectivamente. A taxa de amostragem foi mantida a 350 kHz. Foram 

gravadas 11 repetições de cada condição de medida.  
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Em seguida, os dados foram tratados por meio de um programa elaborado no MATLAB 

para obtenção do RMS de todas as repetições, com 35000 valores de medições de RMB em 

cada uma.  

 
3.6 ENSAIO DE IMPACTO 

 

Os ensaios de impacto foram realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos – LEM, 

do departamento de Engenharia Mecânica da UFF. 

Após o tratamento térmico de revenido, as amostras foram submetidas ao processo de 

retificação para atingir as dimensões do corpo de prova Charpy, como especificadas pela norma 

ASTM E23, e ao processo de brochamento para fabricação do entalhe, conforme Figura 3.6.  

 
Figura 3.6 – Dimensões do corpo de prova Charpy, em mm (ASTM E23, 2007). 

  

Foi utilizado um pêndulo universal do fabricante Heckert com capacidade máxima de 

300 J e precisão de mais ou menos 0,5 J à temperatura ambiente para realização do ensaio de 

impacto Charpy. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Esta seção apresenta a análise e discussão dos resultados obtidos nos ensaios de dureza 

e de tenacidade ao impacto, análise de tensões residuais por difração de raios-X e do ruído 

magnético Barkhausen (RMB).  

Conforme apresentado na Tabela 3.3, todas as amostras foram temperadas a 860°C em 

óleo e posteriormente separadas em três grupos: A, B e C, diferenciados pela temperatura de 

revenido: 350°C, 450°C e 550°C, respectivamente.  

 

4.1 DUREZA 
 

Os valores de dureza encontrados para as amostras estudadas nas condições como 

recebido, temperadas a 860°C em óleo, e revenidas nas diferentes temperaturas estão listados 

na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Valores de dureza nas diferentes condições de tratamento térmico. 

Frequência de Amostragem Dureza [HRc] 

Grupo  Como recebido Têmpera Revenido 

A – 350°C - - 46,42 ± 0,58 

B – 450°C 29,00 ± 0,55 52,35 ± 0,43 41,84 ± 0,69 

C – 550°C - 54,38 ± 0,80 36,94 ± 0,30 

Média [HRc] 29,00 ± 0,55 53,40 ± 1,20 Não se aplica 
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Figura 4.1 – Dureza Rockwell C 𝑣𝑠. Temperatura de Revenido. 

 

A têmpera em óleo provocou um aumento significativo de 84% no valor de dureza, em 

relação ao material como recebido. A média de dureza após a têmpera atingiu em média o valor 

de 53,40 ± 1,20 HRc.  

O revenido, por sua vez promoveu redução nos valores de dureza, quando comparados 

com os valores obtidos na medição do material somente temperado. Pode ser observado na 

Figura 4.1 que, com o aumento da temperatura de revenido, há uma redução gradativa nos 

valores de dureza. O grupo que apresentou maior redução nessa propriedade foi o grupo C, 

revenido a 550°C, que gerou uma redução de mais de 30% na dureza, em relação ao material 

temperado.  

Os resultados obtidos são coerentes com os descritos por Costa e Mei (1988), que 

estabelecem que o tratamento térmico de revenido gera reduções nos valores de dureza, e a 

temperatura tem um efeito significativo neste decréscimo. 

Além disso, a curva dureza vs. temperatura de revenido projeta a mesma tendência que 

a curva representada por Materkowski e Krauss (1978), que encontraram valores de dureza de 

47 HRc para a temperatura de revenido de 350°C e 42 HRc para 450°C.  
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4.2 TENACIDADE AO IMPACTO CHARPY 
 

A média dos resultados obtidos nos ensaios de tenacidade ao impacto Charpy realizados 

à temperatura ambiente encontra-se na Tabela 4.2 e Figura 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Energia absorvida nas diferentes condições de tratamento térmico 

Grupo Energia Absorvida [J] 

A – 350°C 19,83 ± 0,29 

B – 450°C 36,67 ± 4,86 

C – 550°C 72,67 ± 3,79 

 
 

 

 
Figura 4.2 – Tenacidade ao impacto Charpy 𝑣𝑠. Temperatura de Revenido.  

 

A partir dos resultados obtidos nos ensaios de impacto pode-se observar um aumento 

nos valores de energia absorvida proporcional ao aumento da temperatura de revenido. Além 
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disso, observa-se que houve um aumento expressivo na tenacidade ao impacto quando 

comparadas as temperaturas de revenido de 450°C e 550°C.   

Os resultados encontrados são coerentes com os descritos por Lee et al. (1989), que 

encontrou valores de energia absorvida de aproximadamente 19J para o aço 4340 revenido a 

350°C e 31J para revenido a 425°C. Materkowski e Krauss (1979) encontraram valores de 

tenacidade ao impacto de 21J para 350°C e 31J para 450°C para o aço 4340 com baixo teor de 

fósforo (0,003% em peso) conforme apresentado na Tabela 3.1.  

Segundo Materkowski e Krauss (1979), a fragilização do revenido no aço AISI 4340 

ocorre na faixa de temperatura de 250°C a 400°C. Já para Horn e Ritchie (1978), este fenômeno 

ocorre na faixa de temperatura de 250°C a 450°C nos aços baixa liga temperados e revenidos.  

Adicionalmente, a expansão lateral de todos os corpos de prova Charpy foi medida com 

um paquímetro. Os valores percentuais médios encontrados foram apresentados na Tabela 4.3 

e na figura 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Expansão lateral dos CPs Charpy nas diferentes condições de revenido. 

Grupo Expansão Lateral (%) 

A – 350°C 1,55 

B – 450°C 2,19 

C – 550°C 7,61 
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Figura 4.3 – Expansão Lateral 𝑣𝑠. Temperatura de Revenido. 

 

Analogamente a energia absorvida no impacto Charpy, observa-se um aumento 

gradativo nos valores de expansão lateral para um aumento na temperatura de revenido. Este 

resultado é coerente com a análise de tenacidade ao impacto. As curvas de expansão lateral 𝑣𝑠. 

temperatura de revenido (Figura 4.3) e de energia absorvida 𝑣𝑠. temperatura de revenido (Figura 

4.2) apresentam comportamentos semelhantes, sendo possível evidenciar valores de tenacidade 

ao impacto do grupo C expressivamente maiores quando comparados com o grupo B. Desta 

forma, pode ser observado o fenômeno de fragilização ao revenido nas temperaturas de 350°C 

e 450°C, que está dentro da faixa crítica de revenimento para o aço AISI 4340.  

Nas fotos tiradas após o ensaio de impacto (Figura 4.4), é possível notar que as 

características das fraturas dos grupos A, B e C. 
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Figura 4.4 - Superfície de fratura dos CPs Charpy dos grupos A, B e C 

 

As amostras submetidas as temperaturas dentro da faixa crítica (grupo A e B) 

apresentam características de fratura frágil como aspecto mais brilhante no face transversal e 

baixa deformação. Enquanto nas amostras do grupo C apresentam grande taxa de deformação, 

além de aspecto mais fosco. Tais aspectos de fratura demonstram-se coerentes com resultados 

efetuados em temperaturas próximos realizados por Serrão ( 2014). 
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4.3 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 
 

As tensões residuais de cada amostra foram medidas por difração de raios-X na direção 

transversal após a têmpera e após cada revenido. Foi possível realizar um estudo do estado de 

tensões em cada caso e da influência da temperatura de revenido na redução das tensões 

residuais oriundas da têmpera.  

Os valores encontrados para cada amostra foram apresentados na Tabela 4.4 e as médias 

dos valores de tensões obtidas para cada grupo foram evidenciadas através da Figura 4.5. 

 

Tabela 4.4 – Valores de tensões residuais nas diferentes condições de tratamentos térmicos. 

Grupo Amostra 
Tensões Residuais [MPa] 

Têmpera Revenido 

A – 350°C 

I 395 ± 9 140 ± 10 

II 170 ± 7 105 ± 4 

III 190 ± 5 160 ± 10 

B – 450°C 

I 500 ± 18 85 ± 8 

II 260 ± 14 30 ± 11 

III 270 ± 6 55 ± 3 

C – 550°C 

I 220 ± 17 -35 ± 1 

II 500 ± 5 -20 ± 6 

III 615 ± 20 15 ± 1 
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Figura 4.5 – Tensões Residuais 𝑣𝑠. Temperatura de Revenido. 

 

Em todas as amostras, após a têmpera, foram obtidos valores de tensões residuais de 

natureza trativa. O maior valor encontrado foi 615 ± 20 MPa, enquanto a média de tensões após 

a têmpera foi de 347 ± 160 MPa.  

Todos os tratamentos térmicos de revenido levaram a redução no nível de tensões 

residuais das amostras. Contudo, os grupos A e B (revenidos a 350°C e 450°C, respectivamente) 

apresentaram valores de tensões residuais de natureza trativa mesmo após o alívio de tensões; 

e o único grupo que apresentou um estado de tensões de natureza compressiva foi o grupo C 

(revenido a 550°C), com média de tensões residuais de -13 ±	26 MPa. Este resultado é benéfico 

para o material, pois significa um aumento na vida em fadiga do aço.   

Para aprofundar o estudo da eficiência do revenido a diferentes temperaturas, foi 

realizado um estudo comparativo de percentual de alívio de tensões, conforme apresentado na 

Tabela 4.5 e na Figura 4.6.  
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Tabela 4.5 – Média de tensões residuais nas diferentes condições de tratamento térmico e 

percentual de redução de tensões para cada grupo. 

Grupo 
Tensões Residuais [MPa] 

Redução (%) 
Têmpera Revenido 

A – 350°C 252 135 46 

B – 450°C 343 57 83 

C – 550°C 445  -13 103 

 

 

Figura 4.6 – Comparação do estado de tensões após a têmpera e após o revenido nas 

diferentes temperaturas de revenido. 

 

A temperatura de revenido que proporcionou o maior alívio de tensões residuais foi 

550°C. Adicionalmente, é possível concluir que há um crescimento gradativo no percentual de 

redução de tensões com o aumento da temperatura de revenido.  
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Estes resultados são coerentes com os obtidos por Serrão (2014), que encontrou o 

mesmo comportamento na redução de tensões com a temperatura de revenido e inversão da 

natureza de tensões com temperaturas de revenido a partir de 500°C.  

 

4.3.1 Comparação entre as propriedades mecânicas e as tensões residuais  
 

É possível comparar os resultados obtidos nos ensaios de dureza (Seção 4.1) e nos 

ensaios de impacto (Seção 4.2) com os da análise de tensões residuais para evidenciar o 

comportamento do aço estudado nas diferentes temperaturas de revenido aplicadas (Figura 4.7).  

 

Figura 4.7 – Tensões Residuais, Dureza e Energia Absorvida 𝑣𝑠. Temperatura de Revenido. 

 

Analisando a Figura 4.7 é possível observar que, tanto as tensões residuais, quanto a 

dureza do material são inversamente proporcionais ao aumento de temperatura de revenido, 

enquanto a tenacidade ao impacto Charpy apresenta aumento proporcional ao aumento da  

temperatura de revenido.   
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4.4 ANÁLISE DO RUÍDO MAGNÉTICO BARKHAUSEN  
 

Conforme descrito na seção 3.5, o ruído magnético Barkhausen foi avaliado com dois 

valores diferentes de frequências de excitação, ou seja, em duas condições de magnetização. Os 

valores do RMB são evidenciados através do RMS, calculado conforme Equação (20).  

Os valores do RMS calculado a partir das medições do RMB de cada amostra estão 

listados na Tabela 4.6 e na Tabela 4.7.  

 

Tabela 4.6 – RMB nas diferentes condições de tratamentos térmicos para uma frequência de 

excitação de 10 Hz.  

Grupo Amostra 

RMS RMB [mV] 

Frequência de Excitação 10 Hz 

Têmpera Revenido 

A – 350°C 

I 191,70 431,15 

II 142,82 357,55 

III 134,03 345,18 

B – 450°C 

I 216,81 432,61 

II 206,81 391,91 

III 177,98 392,45 

C – 550°C 

I 172,96 379,45 

II 207,98 433,85 

III 273,45 461,22 
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Tabela 4.7 – RMB nas diferentes condições de tratamentos térmicos para uma frequência de 

excitação de 50 Hz. 

Grupo Amostra 

RMS RMB [mV] 
Frequência de Excitação 50 Hz 

Têmpera Revenido 

A – 350°C 

I 406,71 664,86 

II 339,17 585,12 

III 328,75 571,28 

B – 450°C 

I 425,83 649,79 

II 427,65 595,98 

III 370,26 605,22 

C – 550°C 

I 377,41 622,25 

II 457,81 668,55 

III 540,61 686,19 

 

A média e o desvio padrão do RMB foram calculados para cada grupo e evidenciados 

através da Figura 4.8 e da Figura 4.9. 
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Figura 4.8 – Ruído magnético Barkhausen para uma frequência de excitação de 10 Hz. 

 

 

Figura 4.9 – Ruído magnético Barkhausen para uma frequência de excitação de 50 Hz. 

 

É possível observar que, com o aumento da temperatura de revenido, houve um aumento 

no sinal RMB medido e, com o aumento da frequência de excitação há também um aumento 

significativo no sinal RMB. 



69 
 

Segundo Davut e Gür (2007) o aumento do RMB é proporcional ao aumento de 

temperatura de revenido devido ao aumento do deslocamento de paredes de domínio produzido 

pelo surgimento da martensita revenida, que é mais macia que a martensita não revenida obtida 

após a têmpera, o que está coerente com os resultados encontrados na análise do RMB.   

Além disso, os resultados apresentados são coerentes com os descritos por Grijalba 

(2010), que obteve sinais de RMB maiores para frequências de excitação maiores. Isto acontece, 

pois, o número de paredes de domínio e saltos por unidade de tempo aumentam com o aumento 

da frequência de excitação.  

 

4.4.1 Comparação entre as propriedades magnéticas, dureza e tensões residuais 
 

Para aprofundar os estudos sobre as propriedades magnéticas do aço AISI 4340, é 

necessário relacionar o ruído magnético Barkhausen com os valores de dureza medidos, 

conforme ilustrado na Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10 – Tensões Residuais, Dureza e Ruído Magnético Barkhausen 𝑣𝑠.	Temperatura de 

Revenido. 
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Como descrito por Gauthier et al. (1998), espera-se que o sinal do RMB diminua na 

presença de tensões compressivas. No entanto, isto não foi observado nos resultados expostos 

acima. Isto pode ser explicado pelo fato do ruído magnético Barkhausen ser sensível a diversos 

fatores além do estado de tensões do material. Além disso, segundo Grijalba (2010), a 

frequência de excitação de 10 Hz pode avaliar o RMB em uma faixa de profundidade de 0 a 

10mm, enquanto a frequência de excitação de 50 Hz engloba uma faixa de 0 a 4,50mm de 

profundidade. Enquanto a técnica de tensometria por difração de raios-X avalia o estado de 

tensões a uma camada de 10 µm da superfície do material. 

Segundo Farias (2005) o ruído magnético Barkhausen é sensível a alterações 

microestruturais e ao estado de tensões existente no material, o que justifica a variação dos 

valores de RMB medidos antes e após o revenido, que proporciona mudanças na microestrutura 

martensítica e alívio das tensões residuais.  

Kaplan et al. (2007) demonstrou que os valores de RMB decrescem proporcionalmente 

ao aumento de dureza. Uma boa correlação entre o ruído magnético Barkhausen, dureza e fração 

volumétrica de martensita foi obtida a partir de seus estudos. O aumento do sinal RMB com a 

queda da dureza pode ser explicado pela facilidade de movimentação das paredes de domínios 

causada pelo amolecimento da microestrutura (menor quantidade de martensita não revenida). 
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5  CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no presente trabalho, que teve como objetivo a avaliação do 

comportamento das tensões residuais e das propriedades mecânicas no tratamento térmico do 

aço AISI 4340, permitem as seguintes conclusões: 

1. O tratamento térmico de revenido nas diferentes temperaturas proporcionou 

alívio de tensões, sendo mais significativo no grupo revenido a 550°C, que gerou 

tensões de natureza compressiva, o que é benéfico para a vida em fadiga do 

material. 

2. O aumento da temperatura de revenido ocasionou a diminuição na dureza do 

material, o que reforça a influência expressiva da temperatura de revenimento 

nesta propriedade mecânica dos aços. 

3. Temperaturas de revenido mais altas geraram sinais RMB mais altos, pois houve 

queda na dureza do material e consequente facilidade na movimentação das 

paredes dos domínios. 

4. O aumento da temperatura de revenido promove maior tenacidade ao impacto 

ao material. O fenômeno de fragilização ao revenido pode ser observado nas 

amostras revenidas a 350°C e 450°C, enquanto nas amostras revenidas a 550°C 

há um aumento expressivo nos valores de energia absorvida durante realização 

dos ensaios de impacto.  
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir dos resultados e conclusões discutidos, é possível sugerir melhorias para 

desenvolvimento de trabalhos futuros: 

1. Realizar análise microestrutural das amostras sob diferentes condições de 

tratamento térmico.  

2. Analisar as tensões residuais e o RMB na direção transversal para comparação 

com os valores obtidos na direção longitudinal.  

3. Analisar as superfícies de fratura obtidas após os ensaios de impacto para 

caracterização dos mecanismos de fratura e fragilização ao revenido.  

4. Estudar o comportamento das tensões residuais e propriedades mecânicas na 

faixa crítica de temperaturas de revenido do aço AISI 4340 (250°C a 450°C).  
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