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RESUMO 

Este trabalho teve como principal objetivo o ajuste do processamento de 

um aço de baixa liga Cr-Ni-Mo, fundamentalmente na sua composição química 

e nos tratamentos térmicos, de modo a atingir uma determinada gama de 

propriedades mecânicas. As propriedades mecânicas mínimas desejadas são as 

seguintes: uma resistência ao impacto de 15 J; dureza de 45 Rockwell C; 1500 

MPa de resistência à tração; 5 % de alongamento.  

O aço de baixa liga que foi objeto de estudo é produzido pela Cruz 

Martins e Wahl, sendo designado internamente pela referência BL10. Este aço, 

quando aplicado, irá estar sujeito a condições de elevada exigência mecânica. 

Tanto o aço BL10 como as propriedades mecânicas enunciadas anteriormente, 

não se encontram normalizadas. 

No seguimento do trabalho já desenvolvido foram realizados dois 

vazamentos do aço BL10, mas com composições químicas diferentes, de modo 

a estudar o efeito da variação de alguns elementos de liga nas propriedades 

mecânicas em estudo. Os principais elementos de liga que foram alterados de 

uma liga para a outra foram os teores de carbono e de níquel. Ambas as ligas 

foram posteriormente sujeitas aos mesmos tratamentos térmicos, sendo eles: 

normalização, têmpera e revenido. Posteriormente foi realizada uma análise 

metalográfica e foram também realizados ensaios mecânicos para se conhecer 

as propriedades destes aços.  

Obtiveram-se os melhores resultados na liga com menor teor de carbono 

e de níquel, que foi sujeita a um tratamento térmico de recozimento a 920°C 

durante 3 horas, com arrefecimento calmo ao ar, seguido de uma têmpera a 

900°C durante 1h45m, com arrefecimento rápido em água, e um revenido a 

370°C, com um estágio de 1h45m. Os valores das melhores propriedades 

mecânicas obtidas foram: 18 J de resistência ao impacto; dureza Rockwell C de 

41 HRC; resistência à tração de 1547 MPa e 5,6% de alongamento. 

PALAVRAS-CHAVE 
 Fundição; Ferro fundido; Aço de baixa liga; Composição química; 

Microestrutura; Tratamentos térmicos; Propriedades mecânicas. 
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ABSTRACT 

The main objective of this work was the adjustment of the chemical 

composition of an low alloy steel Cr-Ni-Mo, supplied by Cruz Martins & Wahl 

Company, and the study of the effect of different heat treatments in order to 

achieve a certain range of mechanical properties. The desired mechanical 

properties are: an impact strength of 15 J; hardness of 45 Rockwell C; 1500 MPa 

of tensile strength; 5% of elongation. 

  The low alloy steel that was object of study is produced by CMW, and is 

internally referred to as steel BL10. This steel, when applied, will be submitted 

to high mechanical demand conditions. Both BL10 and its mechanical properties 

as set out above, are not standardized.  

 There were made two BL10 steel pouring, but with different chemical 

compositions in order to study the effect of variation of some alloying elements 

on the mechanical properties under study. The main alloying elements to be 

changed from one steel to another were the content of carbon and nickel. Both 

alloys were then submitted to the same heat treatment, as follows: 

normalization, quenching and tempering. It was subsequently performed a 

metallographic analysis and mechanical test were also made to find out the 

properties of these steels.  

 Best results were obtained in the alloy with lower carbon content and 

nickel, which was subjected to normalization heat treatment at 920°for 3hwith 

air cooling, followed by quenching at 900°C for 1h45m with rapid cooling in 

water, and tempering at 370°C for 1h45m. The values of the mechanical 

properties obtained were: 18 J of impact resistance; hardness of 41 HRC; tensile 

strength of 1547 MPa and 5,6% of elongation. 

KEYWORDS 
 Foundry; Cast iron; Low alloy steel; Chemical composition; 

microstructure; heat treatments; mechanical properties.   
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Este projeto consiste no desenvolvimento de um aço vazado de baixa liga 

com propriedades mecânicas não normalizadas. Este projeto foi proposto e 

realizado em parceria com a empresa Cruz Martins & Wahl, Lda.  

No seu desenvolvimento, os principais objetivos do trabalho passaram 

pelo ajuste da composição química do aço produzido pela empresa, bem como 

o estudo das condições dos diversos tratamentos térmicos aplicados de modo a 

atingir um conjunto de propriedades mecânicas previamente definidas.  

Numa primeira etapa, os objetivos passam por obter os seguintes valores 

de propriedades mecânicas: 

 Resistência ao impacto: 15 J; 

 Dureza: 45 HRC; 

 Resistência à tração: 1500 MPa; 

 Alongamento: 5%. 

Como objetivos futuros, espera-se conseguir alcançar os seguintes 

valores: 

 Resistência ao impacto: 26 J; 

 Dureza: 52 HRC; 

 Resistência à tração: 1800 MPa; 

 Alongamento: 7%. 

Os ensaios mecânicos irão ser realizados à temperatura ambiente. No 

entanto, irão também ser realizados ensaios de impacto a temperatura 

negativa, de modo a estudar o comportamento do aço nestas condições.   

Obter estas propriedades em simultâneo no aço irá ser conflituoso dado 

que algumas delas são contrárias entre si. Por exemplo, um aumento da dureza 

do material irá prejudicar o seu alongamento, diminuindo-o. Para tal, irá ser 

necessário arranjar uma solução de compromisso para este problema, de modo 

a ser possível obter um aço capaz de dar resposta a todas as propriedades 

mecânicas enunciadas anteriormente em simultâneo.  
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Dado isto, a base deste problema irá assentar nos elementos de liga 

presentes na composição química do aço, pelo que o ajuste do banho será muito 

importante, e também nos tratamentos térmicos a serem realizados de modo a 

obter um microestrutura capaz de dar resposta aos objetivos propostos. A 

microestrutura do aço, ao ser alterada, irá ser o principal responsável pela 

alteração das diversas propriedades mecânicas do mesmo, pelo que o estudo 

da composição química do aço, dos ciclos térmicos e da influência do 

tratamento térmico na microestrutura irá ser fundamental.   

Podemos assim definir os objetivos secundários como sendo a influência 

dos tratamentos térmicos (têmpera e revenido), tanto na microestrutura, como 

nas propriedades mecânicas, e também o ajuste da composição química do aço 

em estudo.  

 

1.2 BREVE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA CRUZ MARTINS & WAHL, 

LDA. 

 A empresa Cruz Martins & Wahl, Lda. é uma fundição especializada na 

produção de componentes metálicos, cuja principal propriedade é uma elevada 

resistência ao desgaste. Estes materiais podem ser ferro cinzento nodular, ferro 

branco de alta liga, aços inoxidáveis, aço ao carbono de baixa liga, aços inox 

duplex, bimetálicos, aço austenítico de manganês ou aços refratários [1]. 

 A capacidade de produção da empresa é de 10000 toneladas de peças 

por ano, podendo produzir peças de fundição com qualidade até 11 toneladas 

de peso [1].  
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2 AÇO DE BAIXA LIGA 

Aços de baixa liga são um tipo de materiais ferrosos que apresentam 

propriedades mecânicas superiores aos aços constituídos apenas por carbono. 

Esta melhoria das propriedades mecânicas deve-se ao facto de serem 

adicionadas pequenas quantidades de elementos de liga à composição química 

do aço. Estes elementos podem ser o níquel, o crómio, molibdénio, entre 

outros. Este tipo de aço é projetado de modo a que sejam atingidas 

propriedades mecânicas específicas, previamente definidas. Um aço é 

considerado de baixa liga quando o teor total de elementos de liga é inferior a 

8% [2] [3].  

A estes aços são sempre aplicados tratamentos térmicos, de modo a 

conjugar determinadas propriedades que de outra forma não seria possível de 

obter, como por exemplo, conjugar propriedades tais como alto limite elástico 

e alta resistência à tração, com elevada ductilidade e dureza [2] [3]. 

Apesar de estes aços de baixa liga terem propriedades muito boas e 

vantajosas para as empresas, acarretam um grande custo para as mesmas, uma 

vez que são mais complexos de se produzir [2] [3]. 

 

2.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO AÇO BL10 

O aço BL10 é um aço produzido pela Cruz Martins e Wahl, Lda. cuja sua 

utilização irá ser sob condições de elevada exigência mecânica. A sua 

composição química não se encontra normalizada, pelo que os elementos de 

liga presentes foram escolhidos de modo a cumprir os requisitos do cliente. Na 

tabela 1 podemos ver quais os elementos de liga de base do aço BL10. 

Tabela 1 – Elementos de liga do aço BL10. (Nota: por uma questão de confidencialidade imposta pela 

empresa, apenas foi revelado o teor de carbono no aço.) 

%C %Si %Mn %P %S %Cr %Mo %Ni %V 

0,23-

0,26 
- - - - - - - - 

 



4 
 

Por imposição da empresa, apenas pode ser revelado o teor de carbono 

presente no aço. Contudo, como se trata de um aço de baixa liga, sabe-se que 

esses teores irão ser baixos, sendo assim possível prever entre que gama de 

valores se encontram.  

 

2.2 ELEMENTOS DE LIGA 

As propriedades dos aços variam consoante os elementos de liga 

presentes no mesmo. Estes vão alterar a microestrutura do aço e, 

consequentemente, o seu comportamento mecânico. Como tal, para 

corresponder às solicitações do cliente, é necessário realizar um estudo extenso 

sobre estas alterações, de forma a serem controladas. 

Na lista que se segue temos uma análise particular de cada elemento de 

liga presente no aço BL10 em estudo. 

 

Silício: é um ferritizante e uma das suas consequências centram-se na 

sua capacidade de endurecer a ferrite. É também um estabilizador da austenite 

e promove o crescimento de grão austenítico. É um elemento de liga que 

quando presente no aço para teores entre 0,5 e 2%, desloca a gama de 

temperaturas na qual o aço durante o revenido pode sofrer fragilização para 

valores entre os 300 e os 500°C. O silício é também responsável por uma ligeira 

melhoria da temperabilidade do aço. Em termos de propriedades mecânicas, o 

silício aumenta o limite de elasticidade, a resistência à tração e pode também 

diminuir a resiliência e a estricção. Por último, considera-se também o silício 

como sendo um forte desoxidante [4] [5] [6]. 

 

Manganês: uma vez que o manganês estabiliza a cementite e a austenite, 

este é muito utilizado nos aços para melhoria da temperabilidade. O manganês 

é responsável por um aumento da resistência à tração, aumento da dureza e de 

uma diminuição da ductilidade. Graças à sua grande afinidade com o enxofre, 

o manganês é muito importante como elemento dessulfurante. É utilizado em 
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teores de aproximadamente 0,30%, mas pode aumentar até 1,50. No caso de 

aços vazados, o seu teor ronda os 0,50% [4] [5].   

 

Crómio: o crómio tem como principal papel retardar a transformação da 

austenite, que irá ter influência na temperabilidade do aço, aumentando-a. Ao 

nível de propriedades mecânicas, este elemento de liga é responsável por 

melhorar a resistência à corrosão e à oxidação, aumentar a resistência a altas 

temperaturas, aumentar a tenacidade e também por aumentar a resistência ao 

desgaste do aço. Este aumento nas propriedades mecânicas deve-se ao facto 

de ser um elemento carburígeno, tendo elevada afinidade com o carbono 

presente na matriz [4] [5]. 

 

Molibdénio: a sua capacidade de retardar a transformação da austenite 

faz com que seja um elemento de liga capaz de aumentar significativamente a 

temperabilidade do aço. Melhora a resistência a altas temperaturas, uma vez 

que produz um endurecimento secundário. Dado isto, irá aumentar a resistência 

mecânica do aço, que irá apresentar um aumento na resistência à tração, um 

aumento da tenacidade e irá também apresentar uma boa ductilidade. 

Usualmente, o seu teor encontra-se entre 0,15 e 0,40% [4] [5]. 

 

Níquel: o níquel é um elemento de liga utilizado para melhorar a 

tenacidade e a temperabilidade do aço. A resistência do aço é aumentada 

devido ao endurecimento da ferrite, pelo que irá melhorar a resistência ao 

choque, mas irá prejudicar o alongamento [4] [5]. 

 

Vanádio: o vanádio controla o crescimento de grão austenítico, e tem 

também uma grande influência na melhoria da temperabilidade do aço, quando 

se encontra totalmente dissolvido na matriz. Graças ao endurecimento 

secundário, o vanádio providencia um aumento da resistência a quente ao aço. 
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É também utilizado como um desoxidante muito energético. O teor de vanádio 

máximo recomendado é de 0,5% [4] [5]. 

 

2.3 REFINADORES DE GRÃO 

Podem também ser utilizados refinadores de grão aquando do 

vazamento. Esta adição permite controlar o tamanho do grão, o que será 

benéfico, uma vez que muitas propriedades mecânicas são influenciadas pelo 

tamanho de grão. O limite elástico e a dureza são, por exemplo, duas 

propriedades mecânicas que beneficiam de um tamanho de grão controlado e 

reduzido. Este efeito irá também reduzir a segregação interdendrítica, fazendo 

com que o material apresente menos problemas de fratura a altas temperaturas 

[7].  

Vários estudos têm demonstrado que a estrutura dendrítica é refinada 

devido à formação de novos braços dendríticos perto da interface líquido-

sólido. Esta alteração ocorre graças a efeitos causados por certos elementos 

raros que são adicionados ao banho, como é o caso do cério [7]. 

O cério, quando adicionado ao banho, é um elemento formador de 

sulfuretos e óxidos muito fortes. A sua maior influência numa estrutura vazada 

é a sua capacidade de refinar a estrutura dendrítica. Quando se obtém uma 

distribuição homogénea dos óxidos de cério, o crescimento do grão austenítico 

é retardado. Por sua vez, os sulfuretos de cério promovem um crescimento 

intergranular de ferrite acicular. Deve ser mantido um balanço entre os óxidos 

formados e os sulfuretos de modo a se obter a microestrutura desejada [8]. 

 

3 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

3.1 NORMALIZAÇÃO 

O objetivo da realização de um tratamento de normalização é eliminar 

a estrutura dendrítica típica das peças vazadas, o afinamento do grão, 

homogeneizar a composição química do aço, alterar o modelo de tensões 
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residuais e também para preparar o material para tratamentos térmicos 

posteriores [9] [10].  

Existem quatro etapas fundamentais a serem controladas de modo a que 

o tratamento seja bem-sucedido, sendo essas etapas: (1) o posicionamento da 

carga no forno; (2) a temperatura de enfornamento; (3) a temperatura e 

duração do estágio de austenitisação; (4) lei de arrefecimento. Na figura 1, é 

apresentado um exemplo de um ciclo térmico de normalização [9] [10]. 

 

Figura 1 - Exemplo de um ciclo térmico recomendado para um tratamento de normalização [10]. 

Após o enfornamento à temperatura ambiente, a carga deverá ser 

aquecida até à sua temperatura de austenitização, e depois passar por um 

estágio onde a temperatura deve ser 30 a 50°C superior ao ponto crítico do aço 

(AC3), de modo a ocorrer a austenitização total sem crescimento de grão. O 

tempo de estágio costuma ser normalmente de meia hora por polegada de 

espessura da peça, sendo que tem de ser no mínimo 15 minutos, e deve ser o 

suficiente para garantir uma austenitização completa. As peças de fundição, de 

um modo geral, têm geometrias complexas, onde a espessura varia bastante ao 

longo da peça, podendo não se aplicar esta regra. No caso em estudo, os tarugos 

que foram tratados termicamente tinham sempre a mesma secção, não havendo 

o problema da existência de geometrias mais finas. Através da figura 2 podemos 

ver os intervalos de temperatura utilizados para o recozimento de normalização 

[9] [10]. 
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Figura 2 - Intervalos de temperatura utilizados para os recozimentos de homogeneização, normalização 

e de amaciamento de aços [10]. 

É de extrema importância conhecer com precisão a distribuição térmica 

do forno durante o tratamento, de modo a verificar se há grandes diferenças 

de temperatura ao longo do mesmo. Variações de temperatura de ±5°C não têm 

grande impacto no tratamento térmico, uma vez que corresponde a uma 

variação muito pequena em relação à temperatura que se está a utilizar.  

No final, o arrefecimento da peça deve ser feito de forma uniforme, ao 

ar, sem a utilização de outros meios de arrefecimento [9] [10]. 

 

3.2 TÊMPERA 

O tratamento térmico de têmpera tem como principal objetivo conferir 

aos aços a sua máxima resistência e dureza. As propriedades mecânicas 

alteradas mais relevantes são: 

 Elevada dureza; 

 Elevada resistência à tração; 

 Elevada relação R0,2 / Rm; 

 Elevada resistência à fadiga; 

 Elevada resistência ao desgaste; 
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Estas propriedades permitem projetar componentes que atingem os 

valores pretendidos de resistência mecânica com uma secção resistente mínima 

[9] [10]. 

O tratamento de têmpera baseia-se no aquecimento do aço até à 

temperatura de austenitisação, seguido de um estágio a essa temperatura. A 

duração do estágio deve ser a menor possível de modo a evitar o crescimento 

do grão austenítico. Essa duração deve ser de 30 minutos por polegada de 

espessura da peça, sendo que tem de haver um tempo mínimo de 15 minutos. 

Após o estágio, a peça é sujeita a um arrefecimento rápido, de modo a limitar 

a difusão do carbono [9] [10]. 

A microestrutura originada neste tratamento é uma microestrutura 

martensítica composta por uma solução sólida sobressaturada de carbono no 

ferro α. Esta martensite formada é um constituinte muito duro, com elevada 

resistência à tração e ao desgaste, mas apresenta um comportamento frágil. 

Dada esta fragilidade, é necessário realizar um tratamento térmico posterior, 

de revenido. 

A dureza da martensite é função do teor de carbono presente no aço, 

segundo a relação [9]:  

𝐻𝑅𝐶 = 60 ∗ √%𝐶 + 20 

Na figura 3 podemos observar essa relação. 
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Figura 3 - Dureza do aço em função do teor de carbono [6]. 

 

3.2.1 TEMPERABILIDADE 

Uma peça temperada não adquire necessariamente uma microestrutura 

martensítica uniforme em toda a sua secção, uma vez que é sujeita a uma 

variação de velocidades de arrefecimento diferentes. Na periferia, as 

velocidades de arrefecimento são maiores, enquanto que no núcleo estão 

presentes leis de arrefecimento mais baixas. Estas mudanças nas velocidades 

de arrefecimento em função da variação da espessura das secções da peça, 

tornam mais complicado prever qual a microestrutura que a região teria no final 

do tratamento [9] [10]. 

A temperabilidade prevê a profundidade do endurecimento da peça. 

Existem inúmeras variáveis que afetam a temperabilidade, tais como o tamanho 

de grão austenítico e a presença de elementos de liga. Uma vez que a área das 

fronteiras de grão diminuem com o aumento do tamanho de grão, a nucleação 

da perlite e da ferrite diminui, favorecendo a formação da martensite. Dado 

isto, temos um aumento da temperabilidade com o aumento do tamanho de 

grão. O aumento da temperatura, e do tempo de estágio, vão favorecer este 
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aumento do tamanho de grão. Após este aumento, o aço irá apresentar uma 

maior proporção com estrutura martensítica, pelo que pode ocorrer um 

aumento da resistência mecânica. Na figura 4 podemos ver a influência do 

tamanho de grão na temperabilidade do aço [9] [10]. 

 

Figura 4 - Influência do tamanho de grão na temperabilidade do aço [11]. 

 

3.3 REVENIDO 

O revenido tem como principal objetivo a correção de alguns problemas 

que possam ter surgido na etapa anterior, tais como o aparecimento de tensões 

no interior da peça devido à grande velocidade de arrefecimento, pelo que é 

realizado após a têmpera. Essas correções passam pelo alívio de tensões, 

alteração de determinadas propriedades mecânicas e, principalmente, diminuir 

a fragilidade do material. Após um tratamento de têmpera, a peça encontra-se 

num estado frágil, uma vez que a martensite é um composto duro, pelo que é 

benéfico submetê-la a um tratamento térmico de revenido para eliminar esta 

fragilidade [9] [10]. 
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3.3.1 TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS DURANTE O REVENIDO 

A ocorrência de transformações na martensite durante o revenido irá ter 

impacto nas propriedades mecânicas do aço. Para aços de baixa liga é possível 

dividir o revenido em 3 etapas [6] [9] [10].  

 

Primeira etapa 

Esta etapa ocorre quando nos encontramos numa gama de temperaturas 

que vai dos 200 até aos 300°C. Neste intervalo, verifica-se que a austenite 

residual presente no aço após a têmpera, se decompõe em bainite e em 

carbonetos. Nem todos os autores reconhecem estes carbonetos, havendo quem 

os designe como cementite ou então como carboneto-ε [6] [9] [10]. 

Uma alteração nas propriedades mecânicas que se verifica nesta etapa é 

a diminuição da dureza do aço, e também a diminuição da resistência ao 

choque. Esta diminuição da resistência ao choque vai ser mais intensa até aos 

350°C. A gama de temperaturas entre os 260 e os 350°C são de evitar, uma vez 

que originam estruturas frágeis. Esta fragilização pode ser explicada pela 

“fragilização ao azul” do aço. Este tipo de fragilização é muito comum nos aços 

sem liga e nos aços fracamente ligados. O aço, independentemente do teor de 

carbono, ganha uma cor azul durante o tratamento térmico a esta temperatura, 

graças aos óxidos que se formam na sua superfície. A explicação mais usual para 

este problema prende-se no facto de a cementite envolver as agulhas de 

martensite, dando assim ao material um comportamento frágil. Na figura 5 

podemos observar a variação da dureza e da resistência ao choque durante o 

revenido [6] [9] [10]. 
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Figura 5 - Variação da dureza e da resistência ao choque com o aumento da temperatura de revenido 

[10]. 

Ocorre também o aumento do volume específico do aço com a 

decomposição da austenite residual. Isto deve-se ao facto de a austenite 

residual ser o constituinte mais compacto nos aços Fe-C [6] [9] [10]. 

 

Segunda etapa 

Esta etapa situa-se entre os 300 e os 400°C, onde os carbonetos de 

transição se transformam em cementite e a martensite de baixo carbono dá 

origem a uma matriz ferrítica. Ao passar a ser constituída por ferrite, a matriz 

irá perder a sua tetragonalidade, havendo assim uma diminuição do volume 

específico [6] [9] [10]. 

Continua-se a ver uma diminuição da resistência ao choque, mas a partir 

dos 370°C é de esperar um aumento da resistência ao impacto até temperaturas 

à volta da temperatura crítica inferior [6] [9] [10]. 
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Terceira etapa 

A terceira e última etapa, o revenido realiza-se entre os 400°C e a 

temperatura crítica inferior. Nesta gama de temperaturas, a cementite vai-se 

globulizar. Com estra estrutura, atingimos o estado máximo de amaciamento 

dos aços, dado que se trata de uma matriz ferrítica, macia e dúctil, e de 

carbonetos globulizados, que provocam tensões muito baixas [6] [9] [10]. 

Em termos de propriedades mecânicas, ocorre uma diminuição da dureza 

e um aumento da resistência ao choque. Quanto mais elevada a temperatura 

de revenido, mais baixo será o valor da dureza, enquanto o valor da resistência 

ao choque vai aumentar [6] [9] [10]. Na figura 6 podemos ver o gráfico que 

demonstra a diminuição do valor da dureza. 

 

Figura 6 - Variação da dureza em função do teor de carbono e da temperatura de revenido [12]. 

 

3.3.2 EFEITO DOS ELEMENTOS DE LIGA NO REVENIDO 

Os elementos de liga com maior afinidade para o carbono podem formar 

carbonetos que sejam mais estáveis que a cementite. Para tal, é necessário que 

a temperatura seja a suficiente para permitir a precipitação destes carbonetos, 

,10-,20C 

,20-,30C 

,30-,40C 

,40-,50C 
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e assim permitir que a cementite mais grosseira seja substituída por dispersões 

mais finas. Com esta alteração, é possível obter elevados níveis de dureza e de 

resistência mecânica nos aços [10]. 

Se a temperatura não for suficientemente alta, os elementos de liga não 

se vão difundir rápido o suficiente para formar esses carbonetos, pelo que irá 

acontecer o fenómeno de endurecimento secundário. Este efeito está 

apresentado na figura 7 [10].  

Existem diversos elementos de liga que retardam o amaciamento do aço, 

sendo eles: manganês (Mn), crómio (Cr), molibdénio (Mo), tungsténio (W), 

vanádio (V), nióbio (Nb) e titânio (Ti). Se não houvesse a presença destes 

elementos de liga, os aços iriam amaciar muito rapidamente durante o revenido 

[10].  

 

Figura 7 - Curvas de revenido onde está representado o efeito secundário provocado por diferentes 

teores de molibdénio [13]. 

Os elementos de liga com menor afinidade para o carbono vão também 

influenciar os mecanismos de crescimento da cementite, deslocando o 

amaciamento rápido para temperaturas de revenido mais elevadas. Exemplos 

destes elementos de liga são: Silício (Si), Níquel (Ni) e Cobre (Cu) [6] [9]. 
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4 MATERIAL E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1 MATERIAL UTILIZADO 

Durante a execução deste projeto, todo o material utilizado foi fornecido 

pela empresa Cruz Martins & Wahl, Lda. O aço BL10 disponibilizado pela CMW 

foi vazado nas suas instalações.  

Foram realizados dois vazamentos distintos, de modo a obter o aço BL10, 

com duas composições químicas diferentes. De cada moldação foi possível obter 

4 tarugos de dimensões 15 * 25 * 180 mm. Destas 4 barretas foi possível retirar 

2 provetes de tração e 6 provetes de impacto (3 por cada barreta). De cada 

tarugo foi também retirada uma amostra de dimensões 10 x 10 mm, de modo a 

ser realizada uma análise metalográfica. No total, o número de tarugos obtidos 

em cada vazamento foi de 32. Na Figura 8 podemos ver a geometria dos fundidos 

obtidos.  

 

Figura 8 - Geometria dos fundidos retirados de cada moldação. 

Os vazamentos foram realizados em moldações de areia autosecativa 

nova, com um peso de aproximadamente 25 kg. A temperatura à qual ocorreram 

os dois vazamentos foi de 1720°C. A desoxigenação do banho foi realizada na 

colher de vazamento através da adição de alumínio e borbulhamento de árgon. 

As composições químicas do primeiro e segundo vazamentos podem ser 

observadas na Tabela 2 e Tabela 3, respetivamente. Por uma questão de 

confidencialidade, foi decidido não revelar a composição global do aço BL10. 
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Tabela 2 - Composição química do primeiro vazamento realizado na CMW. 

%C %Si %Mn %P %S %Cr %Mo %Ni %V %Ti %Nb 

0,25 – 

0,30 
- - - - - - a - - - 

 

Tabela 3 - Composição química do segundo vazamento realizado na CMW. 

%C %Si %Mn %P %S %Cr %Mo %Ni %V %Ti %Nb 

0,35 – 

0,40 
- - - - - - 2a - - - 

 

Como é possível de observar, após a comparação da composição química 

das duas ligas produzidas, a segunda tem um teor de carbono superior à 

primeira liga. Uma vez que se aumentou o teor em carbono, a tenacidade do 

aço poderia ser afetada, pelo que o teor do níquel foi aumentado para o dobro, 

de modo a contrariar este problema. O teor dos restantes elementos químicos 

mantiveram-se praticamente iguais nas duas ligas. Ambas as ligas foram 

microligadas, através da adição de titânio e também de nióbio. 

 

4.2 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

Após se ter definido em discussão com os técnicos da empresa quais os 

tratamentos térmicos que se iam aplicar aos tarugos obtidos por fundição, estes 

foram realizados no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

FEUP, num forno elétrico de mufla. De modo a garantir que a temperatura no 

interior do forno correspondia à temperatura pré-definida, foi utilizado um 

termopar do tipo k para controlar a mesma. 

Uma vez que o enfornamento dos tarugos na camara do forno foi 

realizada à temperatura ambiente, o tempo de estágio do tratamento realizado 

só começou a contar quando a temperatura do forno estabilizou na máxima 

definida para o tratamento térmico em questão. Para se chegar à temperatura 

máxima, foi utilizada uma taxa de aquecimento de 150°C/hora.  
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Todos os tarugos obtidos foram submetidos a um tratamento de 

normalização a 920°C, seguido de um arrefecimento calmo ao ar. O estágio 

deste tratamento foi de 3 horas. Terminada a normalização, os tarugos foram 

temperados a uma temperatura de 900°C, com arrefecimento rápido em água. 

O tempo de estágio a esta temperatura foi de 1h45m. Por último, os tarugos 

foram submetidos a um tratamento térmico de revenido. Os revenidos não 

foram iguais para todos os tarugos, uma vez que foram definidas 7 temperaturas 

de revenido diferentes, de modo a ser possível estudar a influência desta 

variação na microestrutura e nas propriedades mecânicas do aço. As 

temperaturas escolhidas foram: 330, 370, 420, 475, 570, 620 e 650°C. O tempo 

de estágio de cada revenido foi de 1h45m e o arrefecimento feito ao ar calmo 

sem agitação. A escolha destas temperaturas e dos tempos de estágio foi feita 

pela empresa, baseando-se em experiências anteriores, cujos resultados 

indicam que tanto as temperaturas como os tempos escolhidos seriam os mais 

indicados para o processo. 

Na Tabela 4 e na Tabela 5 é possível observar um resumo dos tratamentos 

térmicos aplicados aos tarugos do primeiro e do segundo vazamento, 

respetivamente. 

Tabela 4 - Tratamentos térmicos aplicados aos tarugos do 1º vazamento. 

Amostra Quantidade Normalização Têmpera Revenido 

13 4 

920°C 

3h 

900°C 

1h45m 

650°C 

14 4 475°C 

15 4 330°C 

16 4 420°C 

17 4 370°C 

18 4 620°C 

19 4 570°C 

20 2 650°C 
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Tabela 5 - Tratamentos térmicos aplicados aos tarugos do 2º vazamento. 

Amostra Quantidade Normalização Têmpera Revenido 

9 4 

920°C 

3h 

900°C 

1h45m 

570°C 

10 4 330°C 

21 4 370°C 

22 4 475°C 

23 4 650°C 

24 4 620°C 

25 4 420°C 

26 2 650°C 

 

Entre cada tratamento térmico foi retirada uma amostra de dimensões 

10 x 10 mm da barras do corpo de prova. Estas amostras foram submetidas a 

uma análise metalográfica de modo a ser analisada a variação da microestrutura 

do aço BL10 em estudo.  

Terminados todos os tratamentos térmicos, foram também realizados 

ensaios mecânicos, de modo a perceber se o aço é ou não capaz de atingir os 

objetivos anteriormente apresentados.  

 

4.3 PREPARAÇÃO METALOGRÁFICA 

Dos tarugos submetidos aos diferentes tratamentos térmicos, foram 

cortadas amostras de pequena dimensão com o auxílio de um disco de corte 

abrasivo de carboneto de silício. Em seguida prosseguiu-se com o polimento das 

amostras, que se dividiu em duas etapas distintas: o desbaste e o acabamento. 

Para facilitar os polimentos das amostras, estas foram montadas em resina. A 

sequência de lixas utilizadas foi 180, 320, 600 e 1000 mesh, onde foi utilizada 

água como substância lubrificante. Na fase de acabamento foram utilizados 

panos com suspensões à base de diamante de 6 e 1 µm. Entre todas as etapas 

as amostras foram limpas de modo a impedir a contaminação das mesmas. 

Durante o desbaste as amostras foram limpas com água, e na fase de 

acabamento recorreu-se à limpeza por ultrassons, em solução de etanol. 
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Uma vez terminado o polimento das amostras, procedeu-se ao ataque 

químico das mesmas, de modo a revelar a sua microestrutura. Na Tabela 6 estão 

apresentados os ataques químicos utilizados [15]. 

Tabela 6 - Ataques químicos utilizados para revelar a microestrutura do aço BL10. 

Solução Tempo 

Nital 4% - 4ml HNO3 + 100 ml etanol 10 – 15 Segundos 

Reagente Villela – 5 ml HCl + 1 g 

ácido pícrico + 100 ml etanol 
15 – 20 Segundos 

 

4.4 ENSAIOS MECÂNICOS 

Uma vez que se pretende produzir um aço com as propriedades 

mecânicas enunciadas no capítulo 1.1., foi necessário realizar ensaios 

mecânicos de modo a quantificar o comportamento mecânico do material. Os 

diferentes tarugos do aço BL10 foram submetidos a ensaios de tração, ensaios 

de impacto Charpy e ensaios de dureza Rocwell C. 

 

4.4.1 ENSAIO DE TRAÇÃO 

De cada tarugo foram retirados dois provetes, que posteriormente foram 

maquinados e submetidos a um ensaio de tração. Para cada tipo de amostra 

foram realizados dois ensaios de tração. Cada provete era de secção circular, 

com um diâmetro de 10mm. Os provetes foram ensaiados numa máquina 

Shimadzu UH 1000KNI no CINFU, respeitando a norma ISO 6892-1:2012 B [16]. 

 

4.4.2 ENSAIO DE IMPACTO CHARPY 

Para o ensaio de impacto Charpy, de cada tarugo retiraram-se 3 

provetes, que foram também maquinados para serem submetidos ao ensaio. 

Estes 3 provetes tinham um entalhe tipo V. A norma que foi utilizada para 

conduzir estes ensaios foi a norma EN ISO 148-1:2010 [17]. Estes ensaios foram 

realizados nas instalações da empresa Cruz Martins & Wahl, Lda., e o 

equipamento utilizado foi a máquina Otto Wolper Werke PW30.  
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4.4.3 ENSAIO DE DUREZA ROCKWELL C 

Na realização dos ensaios de dureza, a escala utilizada para se obter o 

valor de dureza de cada amostra foi a escala Rockwell C. Estes ensaios foram 

realizados nas instalações do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais na FEUP, utilizando o equipamento Frank Welltest 38505, respeitando 

a norma de ensaio NP EN ISO 6508-1:2005 [18]. Utilizando um cone de diamante 

como penetrador, a carga aplicada no ensaio foi de 1,471 kN. Os ensaios foram 

realizados em superfícies polidas, e em cada amostra foram realizadas 6 

indentações.  

 

4.5 MICROSCOPIA ELETRÓNICA DE VARRIMENTO 

Durante a realização deste trabalho foi possível a utilização de um 

microscópio eletrónico de varrimento com uma unidade de deteção de raios-X 

acoplada. Esta etapa do trabalho foi realizada nas instalações do CEMUP, e teve 

como objetivo a observação de inclusões e de fases secundárias presentes no 

material em estudo. As amostras selecionadas foram as que foram revenidas a 

370°C (amostras 17 e 21). Estas foram observadas após se ter realizado o seu 

polimento. Devido à limitação de tempo, foi apenas observada neste 

microscópio uma superfície de fratura de um provete ensaiado. Esta observação 

teve como objetivo a avaliação e caracterização da superfície de fratura.  
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Aqui serão apresentados e discutidos os resultados obtidos durante a 

realização do trabalho, e será neste ponto que iremos verificar se os objetivos 

definidos anteriormente foram ou não alcançados. Irá ser feito um estudo 

cuidadoso tendo em conta a interligação entre o processamento do aço, a sua 

microestrutura e as suas propriedades mecânicas. 

 

5.1 BRUTO DE VAZAMENTO 

Após ser ter fundido os tarugos, foram retiradas amostras de pequenas 

dimensões, de modo a ser possível observar a microestrutura do aço neste 

estado. Em condições normais, a estrutura típica de um aço aquando do seu 

vazamento é uma estrutura dendrítica. Na Figura 9 e na Figura 10 é possível 

observar a microestrutura das ligas 20 e 21, sendo que a primeira faz parte do 

1º vazamento, e a segunda pertence ao 2º vazamento realizados na CMW. Estas 

imagens foram obtidas através de um microscópio ótico, após as amostras terem 

passado pelo processo de polimento descrito no capítulo 4.3., e terem sido 

atacadas com Nital 4%. 

 

Figura 9 - Microestrutura de bruto de vazamento da liga 20. 
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Figura 10 - Microestrutura de bruto de vazamento da liga 21. 

Como é possível observar em ambas as imagens, as duas microestruturas 

têm uma estrutura dendrítica típica dos aços em bruto de vazamento. Esta 

estrutura dendrítica não é benéfica para os aços uma vez que prejudica algumas 

das suas propriedades mecânicas, nomeadamente a sua ductilidade. Após o 

vazamento do metal, durante o seu arrefecimento pode ocorrer a formação e 

crescimento de carbonetos na sua microestrutura, o que prejudica também as 

suas propriedades mecânicas [9].  

A estas amostras em estado de bruto de vazamento foram realizadas 6 

indentações de modo a se obter a dureza de cada uma. Para as ligas do 1º 

vazamento obteve-se uma dureza média de 37 HRC, e para as ligas do 2º 

vazamento obteve-se uma dureza média de 40 HRC. Uma vez que as ligas do 2º 

vazamento têm um maior teor de carbono na sua composição química, esta 

dureza superior em relação às do 1º vazamento já era de esperar.  

Dado isto, decidiu-se submeter todos os tarugos a um processo de 

normalização, de modo a tornar a sua microestrutura mais uniforme, dissolver 

os precipitados formados durante o arrefecimento e também para preparar o 

material para os tratamentos térmicos que iriam ser realizados posteriormente. 

Como já foi indicado no ponto 4.2., a austenitisação foi realizada a uma 

temperatura de 920°C, seguida de um estágio de 3 horas.  
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As propriedades mecânicas dos aços variam com as microestruturas 

resultantes das temperaturas de têmpera e de revenido a que são submetidos, 

pelo que a escolha destas temperaturas deve ser feita cuidadosamente. A 

temperatura de têmpera escolhida foi de 900°C, sugerida pela CMW com base 

na experiência da empresa. O tempo de austenitisação foi de 1h45m. Uma vez 

que a microestrutura influencia as propriedades mecânicas do aço, optou-se 

por um arrefecimento rápido em água de modo a obter uma microestrutura 

martensítica, capaz de dar resposta às propriedades mecânicas descritas no 

objetivo do trabalho. Uma vez que este tratamento é muito severo, a peça irá 

ter uma grande concentração de tensões no seu interior, pelo que irá prejudicar 

determinadas propriedades mecânicas, tais como o alongamento e a resistência 

ao impacto. Para contrariar esta situação é necessário realizar o tratamento de 

revenido ao aço [6] [10]. 

As temperaturas de revenido foram escolhidas de modo a ser possível 

observar o efeito deste tratamento nas propriedades mecânicas do aço. Como 

tal escolheram-se temperaturas entre os 300°C e o ponto crítico inferior. Como 

já foi explicado no ponto 3.3.1., temperaturas inferiores aos 300°C não são 

recomendadas utilizar, uma vez que nessa gama de temperaturas ocorre uma 

fragilização da microestrutura martensítica, apesar de ser a estas temperaturas 

que a dureza proveniente do tratamento de têmpera se mantém mais elevada 

após revenido.  

 

5.2 NORMALIZAÇÃO, TÊMPERA E REVENIDO 

Nesta secção irão ser apresentados os resultados obtidos quando 

aplicados os tratamentos térmicos ao aço. Numa primeira etapa iremos analisar 

a microestrutura e as propriedades mecânicas das ligas do 1º vazamento, e 

numa fase seguinte para as ligas do 2º vazamento.  
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5.2.1 LIGA 1º VAZAMENTO 

5.2.1.1 NORMALIZAÇÃO 

O tratamento de normalização teve como principal objetivo a destruição 

da microestrutura dendrítica proveniente do vazamento do metal. Na Figura 11 

podemos observar a microestrutura da liga 20 do 1º vazamento após ter sido 

submetida a um tratamento de normalização a 920°C durante 3 horas, com um 

arrefecimento ao ar calmo.  

 

Figura 11 - Microestrutura do aço com a liga 20 (1º vazamento) após tratamento de normalização. 

Após a comparação da microestrutura normalizada com a de bruto de 

vazamento (Figura 9), é possível verificar que a estrutura dendrítica que 

tínhamos anteriormente foi esbatida e quase eliminada na totalidade, sendo 

ainda possível observar uma pequena quantidade de dendrites. Tendo alterado 

a microestrutura, o alongamento que era prejudicado com a estrutura 

dendrítica, é agora favorecido. O tempo de estágio à qual esta amostra foi 

submetido não foi suficiente para eliminar na totalidade esta estrutura 

dendrítica.  

 

 

 



26 
 

5.2.1.2 TÊMPERA 

O tratamento térmico realizado depois do tratamento de normalização 

foi a têmpera. Na Figura 12 podemos observar a microestrutura da liga 20 após 

têmpera a 900°C, seguido de um arrefecimento rápido em água.  

 

Figura 12 - Microestrutura do aço com a liga 20 (1º vazamento) após tratamento de têmpera 

Esta microestrutura após têmpera aparenta ser uma microestrutura 

martensítica, típica de um arrefecimento rápido em água após austenitisação. 

A dureza obtida para esta estrutura foi de 45 HRC. Tanto a Figura 12 como a 

dureza obtida fazem querer que o tratamento de têmpera foi bem-sucedido e 

houve a formação de martensite, mas esta afirmação irá ser confirmada quando 

se compararem as durezas obtidas ao longo de todo o trabalho desde as 

amostras em bruto de vazamento até às amostras revenidas.  

 

5.2.1.3 REVENIDO 

O último tratamento térmico aplicado aos tarugos foi o de revenido. 

Foram definidas 7 temperaturas de revenido diferentes. Na Figura 13 podemos 

observar as diferentes microestruturas obtidas após o tratamento de revenido.  
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Liga 15 - 330°C Liga 17 - 370°C 

Liga 16 - 420°C Liga 14 - 475°C 

Liga 19 - 570°C Liga 18 - 620°C 

Liga 13 - 650°C 

Figura 13 - Microestrutura do aço BL10 (ligas 13 a 19) após 
tratamento de revenido. 



28 
 

Durante o revenido, a martensite formada no tratamento de têmpera vai 

perdendo a sua tetragonalidade, decompondo-se em carbonetos. Após 

revenido, esses carbonetos vão-se encontrar dispersos numa matriz ferrítica. 

Esta nova microestrutura altera as propriedades mecânicas do aço, uma vez 

que não é tão frágil como a martensite, tornando o aço mais resistente [10] 

[11].  

Na Figura 13 é possível verificar que se formou uma estrutura muito fina, 

não sendo possível observar os carbonetos que se formaram durante o 

tratamento. Contudo, é possível observar que esta estrutura fina 

(possivelmente carbonetos) se encontra mais dispersa pela matriz, à medida 

que a temperatura de revenido aumenta.  

 Esta transformação da martensite em cementite numa matriz ferrítica 

pode ser comprovada com uma diminuição da dureza com a realização do 

revenido após têmpera.  

 

5.2.1.4 ENSAIOS MECÂNICOS 

Os resultados dos ensaios mecânicos encontram-se mais detalhados na Tabela 

7, Tabela 8 e na Tabela 9, do anexo A. 

5.2.1.4.1. Dureza 

A primeira propriedade mecânica a ser analisada neste capítulo irá ser a 

dureza Rockwell C. O objetivo mais imediato para a dureza era atingir a marca 

dos 45 HRC. Na Figura 14 temos um gráfico que nos mostra a variação da dureza 

destas ligas desde o estado em bruto de vazamento até serem revenidas. 
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Figura 14 - Curva da variação da dureza Rockwell C das ligas do 1º vazamento. 

O aço BL10 obteve uma maior dureza quando se encontrava no estado 

temperado. O valor obtido neste estado foi de 45 HRC. Quando o aço tinha sido 

apenas normalizado, a sua dureza era de 36 HRC, e subiu 9 valores após 

têmpera. Esta subida leva a querer que se formou martensite durante o 

arrefecimento rápido em água após austenitisação a 900°C. Este valor elevado 

de dureza, complementado com a microestrutura observada na Figura 12, leva 

a sugerir que se formou martensite, após o tratamento térmico de têmpera. 

Como foi possível observar na Figura 5, a dureza do aço diminui à medida 

que a temperatura de revenido aumenta, uma vez que a temperaturas mais 

baixas a microestrutura ainda se encontra sobressaturada em carbono, e isso é 

possível de se observar no gráfico apresentado na Figura 14. Nos revenidos 

realizados, o que apresentou maior valor de dureza foi o revenido a 330°C, com 

um valor de 42 HRC, e o valor mais baixo obtido foi de 27 HRC no revenido a 

650°C. A partir dos 475°C de revenido, o valor de dureza começou a baixar mais 

consideravelmente, tornando assim possível identificar o ponto a partir do qual 

ocorre um maior amaciamento do material. 

A amostra temperada foi capaz de atingir os objetivos definidos, 

apresentando uma dureza de 45 HRC. No entanto, o aço no estado temperado 

apresenta um comportamento frágil, pelo que não será capaz de satisfazer as 

outras propriedades mecânicas definidas. Dado isto é necessário submeter o 
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aço a um tratamento de revenido. Os revenidos que se mostraram mais 

favoráveis para se atingir a dureza pretendida foram os revenidos de baixa 

temperatura, ou seja, os revenidos a 330 e 370°C. Estes apresentaram durezas 

de 42 e 41 HRC, respetivamente.  

5.2.1.4.2. Resistência à tração 

Vamos agora passar a analisar os valores obtidos pelos provetes que 

foram submetidos a um ensaio de tração. Na Figura 15 podemos observar a 

variação desses valores consoante a temperatura de revenido à qual foram 

submetidos. 

 

Figura 15 - Curva da variação da resistência à tração das ligas do 1º vazamento. 

A resistência à tração do aço BL10, à medida que aumenta a temperatura 

de revenido, responde da mesma forma que a dureza. É possível verificar que 

com o aumento da temperatura de revenido, a resistência à tração do aço 

diminui. Isto deve-se ao facto de a resistência à tração estar diretamente 

relacionada com o teor de carbono presente na liga.  

O maior valor de resistência à tração obtido foi de 1642 MPa, a uma 

temperatura de revenido de 330°C. Este valor atingiu e ultrapassou o valor 

definido nos objetivos, que é de 1500 MPa. Com uma resistência à tração de 

1547 MPa, a amostra revenida a 370°C também foi capaz de atingir os objetivos. 
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Apesar de a amostra revenida a 420°C não ter atingido os 1500 MPa, esta 

apresentou um valor muito próximo do objetivo (1491 MPa).  

Estes elevados valores de resistência à tração e também de dureza das 

amostras revenidas a 330, 370 e 420°C, deve-se ao facto de serem temperaturas 

baixas de revenido, o que faz com quem mantenham a elevada dureza e 

resistência à tração da martensite, formada durante o tratamento de têmpera 

[10] [11].  

5.2.1.4.3. Alongamento 

Do ensaio de tração é possível também retirar o alongamento do 

material. Na Figura 16 podemos ver a variação do alongamento do aço BL10, 

com o aumento da temperatura de revenido.  

Figura 16 - Curva da variação do alongamento das ligas do 1º vazamento. 

O alongamento do material está também relacionado com a dureza do 

material. Quanto mais elevada for a dureza do aço, menor será o alongamento, 

e vice-versa [10] [11]. Dado isto, é também de esperar que com o aumento da 

temperatura de revenido, o alongamento aumente, uma vez que a dureza 

diminui, como foi comprovado na Figura 14. Através da comparação da curva 

da resistência à tração (Figura 15) com a curva do alongamento (Figura 16), é 
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também possível verificar que o alongamento aumenta com a diminuição da 

resistência à tração.  

Após a análise do gráfico da Figura 16, observa-se que apenas a amostra 

revenida a 330°C é que não satisfaz o objetivo proposto de 5% de alongamento, 

apresentando um valor de 3,9%. De resto, todas as amostras revenidas a 

temperaturas superiores são capazes de responder ao objetivo. O maior 

alongamento foi alcançado com uma temperatura de revenido de 650°C, e esse 

valor é de 11,9%. Este é um valor muito superior ao objetivo, e isso deve-se ao 

facto de a esta temperatura o aço apresentar apenas uma dureza de 27 HRC, 

valor muito abaixo dos 45 HRC desejados. Para além deste baixo valor de 

dureza, esta amostra apresenta também uma baixa resistência à tração (1003 

MPa), tornando assim a sua utilização pouco atrativa. Por outro lado, os 

revenidos a 370 e 420°C apresentam valores muito próximos tanto de dureza, 

como de alongamento. Os valores de dureza para estas amostras era de 41 e 40 

HRC, e os valores de alongamento são de 5,6 e 5,7%, respetivamente. 

5.2.1.4.4. Resistência ao impacto 

Em último lugar irão ser analisados os resultados obtidos no ensaio de 

impacto Charpy. Na Figura 17 podemos ver a variação da energia absorvida com 

o aumento da temperatura de revenido. 
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Figura 17 - Curva da variação da energia absorvida das ligas do 1º vazamento. 

O comportamento esperado para esta curva pode ser observado a partir 

do 475°C. A partir desta temperatura temos um constante aumento da energia 

absorvida com o aumento da temperatura de revenido. Entre os 330 e os 475°C, 

a curva apresenta um comportamento oscilante, sendo expectável que tenha 

ocorrido algum problema na maquinação dos provetes de impacto, ou que 

exista alguma inclusão no material. Apesar de não apresentar o comportamento 

desejado, todas as amostras apresentam bons comportamentos ao choque. As 

amostras revenidas a 330, 420 e 475°C apresentam valores próximos dos 15 J 

desejados, e as restantes amostras chegam mesmo a ultrapassar o objetivo. A 

amostra revenida a 650°C apresenta uma elevada energia absorvida, mas como 

já foi exemplificado anteriormente, apresenta certas propriedades mecânicas 

que não são as desejadas. Por outro lado, a amostra revenida a 370°C é 

novamente a que apresenta melhores valores, com uma energia absorvida de 

18 J, superior ao objetivo.    
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5.2.1.4.5. Resumo 

Resumindo, a amostra que apresentou melhores propriedades mecânicas 

foi a amostra revenida a 370°C, cumprindo todos os objetivos definidos, exceto 

a dureza do material, apresentando um valor muito próximo do objetivo. Esta 

amostra apresentou as seguintes propriedades mecânicas: 

 Resistência ao impacto: 18 J; 

 Dureza: 41 HRC; 

 Resistência à tração: 1547 MPa; 

 Alongamento: 5,6%. 

As amostras revenidas a 330 e a 420°C também apresentam propriedades 

mecânicas apreciáveis, mas não cumprem os objetivos na totalidade. A primeira 

apresenta uma resistência à tração superior ao objetivo, uma dureza e uma 

energia absorvida muito próximas do objetivo, mas um alongamento um pouco 

inferior aos 5% desejados. Por sua vez, a segunda apresenta uma resistência ao 

impacto inferior ao desejado, embora não esteja muito distante. O mesmo pode 

ser dito da sua dureza. Em relação ao alongamento e à resistência à tração, os 

objetivos são cumpridos. 

Dado isto, as temperaturas de revenido mais eficazes são as de 330, 370 

e de 420°C. Destas três a que mais se destaca é a de 370°C. 

Na Figura 18 e na Figura 19 podemos observar um resumo das 

propriedades mecânicas obtidas para estas ligas. 
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Figura 18 - Gráfico resumo das propriedades de dureza, alongamento e energia absorvida das ligas do 
1º vazamento. 

 

Figura 19 - Gráfico resumo da resistência à tração das ligas do 1º vazamento. 
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5.2.2 LIGA DO 2º VAZAMENTO 

5.2.2.1 NORMALIZAÇÃO 

O tratamento de normalização realizado para os tarugos obtidos no 2º 

vazamento foram submetidos a um tratamento de normalização a 920°C, com 

um estágio de 3 horas e com arrefecimento ao ar calmo. Na Figura 20 é possível 

observar a microestrutura da liga 26, após normalização. 

 

Figura 20 - Microestrutura do aço com a liga 26 (2º vazamento) após tratamento de normalização. 

Como é possível de se verificar na Figura 20, a microestrutura apresenta 

ainda uma estrutura dendrítica de bruto de vazamento. Esta microestrutura 

poderá ter um impacto negativo nas propriedades mecânicas do aço.  

 

5.2.2.2 TÊMPERA 

 Após a realização da normalização do aço, o tratamento térmico aplicado 

foi o de têmpera. A temperatura de estágio foi de 900°C, durante 1h45, seguido 

de arrefecimento rápido em água. Na Figura 21 é possível observar a 

microestrutura resultante deste tratamento.  
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Figura 21 - Microestrutura do aço com a liga 26 (2º vazamento) após tratamento de têmpera. 

A estrutura obtida é semelhante à obtida no 1º vazamento, aparentando 

ser martensite. Para ajudar a corroborar esta afirmação, foi realizado um 

ensaio de dureza. O valor obtido neste ensaio foi de 46 HRC. Este valor elevado 

leva a querer de que a microestrutura se trata mesmo de ser martensítica, uma 

vez que após normalização, a dureza do aço era de apenas 36 HRC.  

 

5.2.2.3 REVENIDO 

 Após têmpera foi aplicado o tratamento de revenido ao aço, sendo que 

as temperaturas utilizadas para os tarugos do 2º vazamento foram as mesmas 

que se utilizou para revenir os tarugos do 1º vazamento. Na Figura 22 é possível 

observar-se as microestruturas obtidas consoante a variação da temperatura do 

revenido aplicado.  
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Liga 10 - 330°C 

Figura 22 - Microestrutura do aço BL10 (ligas 9, 10 e 21 a 
25) após tratamento de revenido. 

Liga 21 - 370°C 

Liga 25 - 420°C Liga 22 - 475°C 

Liga 9 - 570°C Liga 24 - 620°C 

Liga 23 - 650°C 
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A estrutura originada após revenido é muito fina, pelo que não é possível 

saber com certeza quais os constituintes presentes na matriz. Em condições 

normais, o produto do revenido deveria ser formado por uma matriz ferrítica, 

com carbonetos dispersos. Para tal ser confirmado, é necessário recorrer aos 

ensaios mecânicos. Um grande indicador da transformação da martensite em 

uma estrutura de carbonetos dispersos em ferrite é a diminuição da dureza.  

 

5.2.2.4 ENSAIOS MECÂNICOS 

Os resultados dos ensaios mecânicos encontram-se mais detalhados na Tabela 

10, Tabela 11 e na Tabela 12, do anexo A 

5.2.2.4.1 Dureza 

Analisaremos agora a dureza obtida no aço BL10 com a variação da 

temperatura de revenido. Na Figura 23 apresenta-se essa variação da dureza 

com a temperatura de revenido. 

 

Figura 23 - Curva da variação da dureza Rocwell C das ligas do 2º vazamento. 

 Como já era de esperar, a dureza aumenta bastante após o tratamento 

de têmpera, atingindo um valor de 46 HRC, superior ao objetivo pretendido. É 

possível também observar a diminuição da dureza com o aumento da 

temperatura de revenido. As temperaturas de revenido mais baixas, ou seja, 

330 e 370°C, são as que apresentam uma dureza mais elevada (45 e 44 HRC, 
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respetivamente), valores quase iguais à dureza obtida após têmpera. Ambas as 

amostras foram capazes de corresponder ao objetivo de 45 HRC. Novamente a 

amostra temperada também apresenta uma dureza muito interessante, mas o 

seu comportamento é frágil, não sendo recomendada a sua utilização na 

indústria. Por sua vez, a amostra revenida a 420° apresentou uma dureza muito 

inferior ao que seria de esperar, indicando assim que possa ter existido algum 

problema com os provetes, ou com o tratamento térmico realizado. 

 Comparando os valores de dureza obtidos neste vazamento com os 

obtidos no 1º vazamento, é possível concluir que os valores do 2º vazamento 

são, em média, superiores aos do 1º vazamento. Isto deve-se ao facto de as 

ligas do 2º vazamento terem um teor de carbono entre os 0,35 e os 0,40%, 

enquanto que as do 1º vazamento possuem apenas um teor de carbono entre os 

0,25 e os 0,30%. Uma vez que a dureza é influenciada pelo teor de carbono 

presente na composição química do aço, quanto maior for essa percentagem, 

maior será a dureza.  

5.2.2.4.2 Resistência à tração 

 Na Figura 24 temos representada a curva de variação da resistência à 

tração com o aumento da temperatura de revenido. 

 

Figura 24 - Curva de variação da resistência à tração das ligas do 2º vazamento. 
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 A resistência à tração do aço BL10 diminui com o aumento da 

temperatura de revenido, o que já era de esperar, uma vez que a dureza tem 

um comportamento semelhante. É de salientar que o ensaio do provete 

revenido a 420°C foi considerado nulo, uma vez que a rotura do provete ocorreu 

foram das marcas definidas. Isto pode ter acontecido graças a pequenas 

inclusões ou porosidades na zona de fratura, não sendo então possível obter o 

seu valor de resistência à tração. 

 Os provetes revenidos a 330 e 370°C apresentaram uma resistência à 

tração muito superior ao objetivo (1753 e 1674, respetivamente). Já era 

expectável que isso acontecesse, uma vez que são os revenidos de mais baixa 

temperatura realizados. Estes dois provetes conjugam esta elevada resistência 

à tração com uma dureza de 45 e 44 HRC, cumprindo assim dois dos quatro 

objetivos definidos. 

 É possível também verificar que estas ligas com maior teor de carbono 

apresentaram valores de resistência à tração superiores às ligas do 1º 

vazamento, que tinham menos teor de carbono. 

5.2.2.4.3 Alongamento 

 Em relação ao alongamento, os valores obtidos estão apresentados na 

Figura 25. 

 

Figura 25 - Curva de variação do alongamento das ligas do 2º vazamento. 
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 Como o alongamento do material está relacionado com o teor de carbono 

presente na sua composição química, e como o carbono presente nestas ligas 

está entre os 0,35 e os 0,40%, já era de esperar que o alongamento do material 

não fosse muito elevado, quando comparado com a liga do 1º vazamento. Para 

além disto, a estrutura dendrítica não foi eliminada na sua totalidade, e isso 

pode também ter prejudicado o alongamento do material, uma vez que, como 

já foi explicado anteriormente, esta estrutura afeta negativamente o 

alongamento do material.  

Para as amostras revenidas a 330 e 370°C, que eram as que apresentavam 

melhores resultados em termos de dureza e resistência à tração, o valor máximo 

de alongamento obtido foi de 1,8% a 370°C, que é um valor muito abaixo do 

objetivo, que é de 5%. Só a temperaturas de revenido elevadas é que se 

consegue um alongamento superior a 5%, tendo sido obtido um alongamento de 

7,5% a 620°C, e um de 9,4 a 650°C. Contudo, estas duas amostras apresentam 

uma dureza e uma resistência à tração muito baixas em relação ao objetivo. É 

também importante de referir que o valor do alongamento da amostra revenida 

a 420°C não está apresentado no gráfico, uma vez que foi impossível determiná-

lo através dos ensaios de tração, dado que a rotura dos provetes ocorreu fora 

das marcas de referência. 

5.2.2.4.4 Resistência ao impacto 

 Na Figura 26 temos a variação da curva da energia absorvida com o 

aumento da temperatura de revenido. 
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Figura 26 - Curva da variação da energia absorvida das ligas do 2º vazamento. 

 Após a análise do gráfico é possível concluir que o aumento do teor de 

carbono da liga prejudica o comportamento mecânico do material, uma vez que 

apenas uma amostra foi capaz de apresentar uma energia absorvida superior a 

15 J. Este teor de carbono elevado faz com que o material apresente um 

comportamento frágil. O teor de níquel nesta liga também foi aumentado de 

modo a contrariar o efeito que o aumento de carbono iria provocar, mas 

questionamos se não será necessário aumentar ainda mais o teor de níquel, de 

modo a aumentar a energia absorvida do material [5] [9] [10].  

 As amostras do 1º vazamento, que possuíam um teor de carbono e de 

níquel inferior, apresentaram valores de energia absorvida muito superiores às 

amostras do 2º vazamento. No vazamento anterior foi possível obter valores de 

18 J, com o revenido a 370°C.  
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5.2.2.4.5 Resumo 

A amostra que apresentou melhores propriedades mecânicas foi a 

revenida a 370°C. Apesar de ser a que apresenta melhores resultados, não 

cumpre todos os objetivos. As propriedades obtidas para esta amostra foram: 

 Resistência ao impacto: 7 J; 

 Dureza: 44 J; 

 Resistência à tração: 1674 MPa; 

 Alongamento: 1,8%. 

Foi também possível observar que entre as temperaturas de 420 e 475°C, 

pode ter ocorrido uma fragilização do aço, prejudicando assim algumas das suas 

propriedades mecânicas. 

Conclui-se, então, que o aumento do teor de carbono da liga provoca um 

aumento da dureza e da resistência à tração, mas prejudica gravemente a 

resistência ao impacto e o alongamento. Por sua vez, o aumento do teor de 

níquel relativamente ao 1º vazamento, não ajudou a compensar os efeitos 

negativos do aumento do carbono. 

Na Figura 27 e na Figura 28 podemos observar um resumo das 

propriedades mecânicas obtidas para estas ligas. 
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Figura 27 - Gráfico resumo das propriedades de dureza, alongamento e energia absorvida das ligas do 
2º vazamento. 

 

Figura 28 - Gráfico resumo da resistência à tração das ligas do 2º vazamento. 
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5.3 COMPARAÇÃO ENTRE VAZAMENTOS 

Uma vez terminados os ensaios mecânicos de ambos os vazamentos, é 

possível efetuar uma comparação entre os dois vazamentos realizados. Como 

já foi dito anteriormente, a liga do 1º vazamento difere da do 2º, apresentando 

teores de carbono e níquel inferiores. Esta diferença afeta as propriedades 

mecânicas de cada aço. 

Em termos de dureza, a liga do 2º vazamento, ou seja, a que apresenta 

um teor de carbono mais elevado, atinge valores mais elevados, chegando aos 

45 HRC, após revenido a 330°C. Por sua vez, a liga do 1º vazamento, nas mesmas 

condições, atingiu um valor de 42 HRC. Era de esperar que a liga com maior 

teor de carbono apresentasse um valor de dureza mais elevado, e foi isso que 

se verificou. 

Como a resistência à tração está relacionada com o teor de carbono 

presente na liga, era expectável que a liga com um teor de carbono mais 

elevado apresentasse uma maior valor de Rm. Após os ensaios mecânicos foi 

possível comprovar tal facto, uma vez que as ligas do 2º vazamento atingiram 

resistências de 1753 MPa, e as do 1º vazamento apresentaram valores de 1642 

MPa. 

Apesar de as ligas do 1º vazamento, em geral, apresentarem menor dureza 

e resistência à tração, quando comparadas com as do 2º vazamento, estas 

apresentam valores de alongamento muito mais interessantes. Seis das sete 

ligas do vazamento com menor teor de carbono apresentam alongamentos 

superiores a 5%, enquanto que do 2º vazamento, apenas duas é que conseguem 

chegar a este valor. Este maior alongamento é uma grande vantagem para a 

utilização destas ligas. 

Uma vez que as ligas com menor teor em carbono apresentam uma menor 

dureza em relação às do 2º vazamento, estas apresentam um maior valor de 

energia absorvida no impacto, havendo várias amostras que atingem os 15 J 

desejados.  
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Dado isto, é possível admitir que as ligas do 1º vazamento atingem 

propriedades mais interessantes, consoante os objetivos definidos para este 

trabalho.   
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5.4 INCLUSÕES E DEFEITOS DE PEQUENA DIMENSÃO 

Este capítulo do trabalho teve como objetivo a caracterização de fases 

secundárias e de inclusões presentes no aço, observáveis unicamente em 

microscópio eletrónico de varrimento. Esta sessão foi realizada nas instalações 

do CEMUP. 

As amostras escolhidas para esta observação foram as amostras que 

obtiveram melhores propriedades mecânicas, ou seja, as amostras revenidas a 

370°C de ambos os vazamentos.  

Na Figura 29 é possível observar as inclusões presentes na amostra 17 do 

1º vazamento.  

 

Figura 29 - Inclusões na liga 17 após revenido. 

A zona marcada como Z1 é rica em nióbio, que teve origem da carga 

metálica aquando do vazamento. É possível também verificar uma inclusão não 

metálica de nitreto de titânio, marcada como Z2.  

Foi também detetada a presença de alumina, que está assinalada na zona 

Z3. Esta presença de alumina deve-se ao processo de desoxigenação do banho 

metálico. Na zona Z4 assinala-se a presença de sulfureto de manganês, que é o 

produto originado pela reação do enxofre e do manganês. Uma vez que o 

sulfureto de manganês apresenta um comportamento plástico, a sua presença 

não irá afetar o comportamento mecânico do material [19] [20]. Por último, a 

zona Z5 corresponde novamente ao nióbio. A composição química em 
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percentagem atómica de cada zona estudada está detalhada nas tabelas do 

anexo B. É preciso ter em atenção o ruído emitido pelos outros elementos. 

Como a área de influência do feixe de eletrões emitido é de 0,5µm de 

profundidade, o equipamento pode detetar outros elementos que estejam na 

periferia da zona a ler, não sendo eles os principais elementos dessa zona.  

Na Figura 30 podemos ver uma representação global das inclusões 

presentes na amostra 17. 

 

Figura 30 - Representação global das inclusões na amostra 17. 

A distribuição de inclusões não é de tamanho uniforme. Após tratamento 

térmico, estas inclusões têm tendência a aumentar de tamanho.  

Na Figura 31 podemos observar as inclusões presentes na liga 21 do 2º 

vazamento. 
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A zona Z3 é constituída por alumina, também proveniente do processo 

de desoxigenação. A zona Z4 representa também o sulfureto de manganês, 

produto de reação entre o enxofre e o manganês. Por último a zona Z5 também 

representa nitreto de titânio, como na amostra 17. Pode-se então presumir que 

a formação de alumina promove a aglomeração do sulfureto de manganês. 

Através da composição química em percentagem atómica, foi possível 

observar a presença de cálcio, provavelmente proveniente do refratário do 

forno. 

Na Figura 32 é possível ser observada uma representação global da matriz 

da amostra 21. 

 

Figura 32 - Representação global das inclusões na amostra 21. 

Figura 31 - Inclusões na liga 21 após revenido. 
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Verifica-se que existem inclusões com um tamanho relativamente 

grande, dispersas ao longo de toda a matriz. 

Analisaremos agora a superfície de fratura da amostra 21, após ter sido 

submetida ao ensaio de choque. Na Figura 33 podemos observar essa superfície 

de fratura.  

 

É possível verificar zonas em forma de agulha na superfície de fratura. 

Essas zonas apresentaram um comportamento frágil, o que era de esperar visto 

que a energia absorvida por esta amostra foi apenas de 7 J. Na zona Z6 temos 

novamente a presença do nióbio. O nióbio encontra-se presente nas zonas que 

apresentaram um comportamento frágil. Na zona Z7 temos a presença de 

manganês, que é um elemento que diminui a ductilidade do material. Na zona 

Z8 temos novamente nióbio e na Z9 temos manganês.  

O provete apresenta também bastante porosidade, fator que pode ter 

afetado o seu alongamento quando submetido ao ensaio de choque.  

  

Figura 33 - Superfície de fratura da amostra 21 após ensaio de choque. 
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6 CONCLUSÕES 

O objetivo do trabalho era desenvolver um aço que fosse capaz de atingir 

as propriedades mecânicas definidas. Após a análise dos resultados obtidos foi 

possível retirar diversas conclusões, tais como: 

 Ambas as microestruturas obtidas após a têmpera eram 

constituídas por martensite, quer para as ligas do 1º como para as do 2º 

vazamento, sendo assim possível atingir um valor elevado de dureza 

Rockwell C.  

 Verificou-se que temperaturas de revenido mais baixas conferem 

uma elevada dureza e resistência à tração ao aço. 

 O alongamento e a resistência ao impacto do aço aumentam com 

o aumento da temperatura de revenido. 

 As ligas com maior teor de carbono apresentaram uma dureza e 

uma resistência à tração consideravelmente superiores às ligas com 

menor teor de carbono.  

 O aumento do teor de níquel não compensou o efeito negativo do 

elevado teor de carbono, não sendo capaz de aumentar a resistência ao 

choque do material.  

 As ligas com menor teor de carbono apresentaram valores de 

alongamento e de resistência ao choque muito mais interessantes do que 

as ligas com maior teor de carbono. 

 A presença de uma estrutura dendrítica no aço após normalização 

pode prejudicar algumas propriedades mecânicas do material, 

nomeadamente o alongamento. 

 De uma forma geral, os resultados foram mais positivos nas ligas 

do 1º vazamento do que nas do 2º. 

 O tratamento térmico mais eficaz consistiu numa normalização a 

920°C, seguido de têmpera a 900°C com arrefecimento rápido em água, 

e por fim um tratamento de revenido a 370°C com um arrefecimento 

calmo ao ar. A liga que atingiu os objetivos foi a liga 17 do 1º vazamento. 

 Os objetivos iniciais propostos foram cumpridos. 

 



53 
 

7 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

De modo a ser possível atingir os objetivos finais, existem algumas 

alterações ao projeto que podem ser testadas, tais como: 

 Aumentar o teor de níquel de modo a contrariar a grande 

diminuição do alongamento e da resistência ao choque provocadas pelo 

aumento do teor de carbono; 

 Utilizar um teor de carbono intermédio aos teores utilizados neste 

trabalho, de modo a se conseguir um maior alongamento e resistência ao 

choque, conjugados com uma elevada dureza e uma elevada resistência 

à tração; 

 Testar outros tratamentos térmicos não convencionais, tais como 

a têmpera bainítica. A bainite, para um mesmo valor de dureza, 

apresenta melhor resistência à tração e um maior alongamento que a 

martensite.  
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO A 

Neste anexo estão apresentados os valores obtidos nos ensaios mecânicos 

dos provetes.  

Tabela 7 - Valores obtidos nos ensaios de dureza Rocwell C das ligas do 1º vazamento. 

Amostra Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 Ensaio 5 Ensaio 6 Média 

BV 38 37 37 37 36 37 37 

NORM 34 36 36 36 35 36 36 

TEMP 45 45 47 44 45 44 45 

13 26 29 26 26 27 27 27 

14 37 36 37 37 37 38 37 

15 41 42 43 42 42 42 42 

16 40 40 41 40 40 39 40 

17 40 41 42 41 39 40 41 

18 30 31 31 32 29 29 30 

19 33 33 34 33 33 32 33 

 

Tabela 8 - Valores obtidos nos ensaios de tração das ligas do 1º vazamento. 

Amostra Alongamento (%) Média Rm (MPa) Média 
Rp0,2 

(MPa) 

13 13,4 10,4 11,9 996 1009 1003 869 

14 5,8 5,3 5,6 1353 1377 1365 1183 

15 4,2 3,6 3,9 1642 1642 1642 1359 

16 6,7 4,7 5,7 1493 1489 1491 1258 

17 5,9 5,2 5,6 1540 1554 1547 1314 

18 11,6 12,2 11,9 1067 1052 1059 938 

19 8,5 9,8 9,2 1179 1213 1196 1090 
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Tabela 9 - Valores obtidos nos ensaios de impacto das ligas do 1º vazamento. 

Amostra Ensaio 1 (J) Ensaio 2 (J) Média 

13 22 24 23 

14 8 14 11 

15 14 14 14 

16 12 14 13 

17 18 18 18 

18 18 20 19 

19 14 20 17 

 

Tabela 10 - Valores obtidos nos ensaios de dureza Rocwell C das ligas do 2º vazamento. 

Amostra Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 Ensaio 5 Ensaio 6 Média 

BV 42 39 40 39 39 40 40 

NORM 36 36 36 36 35 36 36 

TEMP 47 46 46 46 46 46 46 

9 36 38 40 39 40 39 39 

10 44 46 45 45 45 46 45 

21 41 44 45 45 44 45 44 

22 39 40 41 41 41 38 40 

23 33 33 33 32 33 32 33 

24 33 35 34 35 36 35 35 

25 34 33 34 34 33 34 34 

Tabela 11 - Valores obtidos nos ensaios de tração das ligas do 2º vazamento. 

Amostra Alongamento (%) Média Rm (MPa) Média 
Rp0,2 

(MPa) 

9 5,7 1,5 3,6 1350 1357 1354 1270 

10 0,7 0,8 0,8 1753 1753 1753 1634 

21 2,3 1,3 1,8 1687 1662 1674 1481 

22 1,4 4,6 3,0 1408 1435 1422 1219 

23 7,6 11,2 9,4 1074 1084 1079 969 

24 8,8 6,1 7,5 1152 1177 1164 1055 

25 - - - - - - - 
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É de salientar que os ensaios de tração realizados na amostra 25 foram 

considerados nulos, uma vez que o provete cedeu antes de se atingir o limite 

elástico.  

Tabela 12 - Valores obtidos nos ensaios de impacto das ligas do 2º vazamento. 

Amostra Ensaio 1 (J) Ensaio 2 (J) Média 

9 8 10 9 

10 6 6 6 

21 6 8 7 

22 6 6 6 

23 8 8 8 

24 16 16 16 

25 8 10 9 

 

9.2 ANEXO B 

Nas tabelas seguintes, é possível observar a composição química em 

percentagem atómica das zonas estudadas em MEV.  

Tabela 13 - Composição química em percentagem atómica das zonas assinaladas na amostra 17. 

Zona %C %Nb %Ti %Fe 

Z1 12,45 68,64 3,37 15,55 

 

Zona %C %N %Nb %Ti %Fe 

Z2 5,18 21,14 8,44 52,38 12,86 

 

Zona %C %O %Al %S %Mn 

Z3 8,64 26,99 32,96 13,36 18,04 

 

Zona %C %S %Mn 

Z4 10,56 33,57 55,87 
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Tabela 14 - Composição química em percentagem atómica das zonas assinaladas na amostra 21. 

Zona %O %Al %S %Ca %Mn 

Z3 42,54 49,04 3,25 1,76 3,41 

 

Zona %Al %S %Ca %Mn %Fe 

Z4 2,59 33,97 0,71 55,77 6,95 

 

Zona %C %N %Nb %Ti %V %Fe 

Z5 3,37 20,96 18,62 49,24 1,94 5,87 

 

Tabela 15 - Composição química em percentagem atómica das zonas assinaladas na zona de fratura da 

amostra 21. 

Zona %C %Nb %Ti %V %Fe 

Z6 13,93 71,19 0,78 0,9 13,19 

 

Zona %C %Si %Nb %Ti %Cr %Mn %Fe 

Z7 6,53 1,12 9,22 1,19 1,69 1,18 79,06 

 

Zona %C %Si %Nb %Cr %Fe 

Z8 7,06 1,34 4,89 1,49 85,21 

 

Zona %C %Si %S %Cr %Mn %Fe 

Z9 6,08 1,48 0,34 1,57 1,44 89,08 

 


