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Resumo: A empresa Beta é atuante no mercado de fabricação e montagem de máquinas e 
equipamentos para cerâmica e mineração. Um dos materiais utilizados pela empresa para a 
fabricação de peças é o aço comercial Bohler K100. Para a fabricação das peças nesse material, 
tem-se a necessidade da realização de tratamentos térmicos no aço. Para isso, depois das peças 
produzidas pela empresa Beta, por processo de usinagem, elas são encaminhadas para um 
fornecedor externo para ser realizado tratamento térmico de têmpera e revenimento o que 
aumenta significativamente o tempo e custo de produção. Sendo assim, a empresa, possuindo 
em seu rol de equipamentos um forno de aquecimento, intencionou desenvolver e realizar esses 
tratamentos térmicos internamente. Assim, foi planejado um trabalho inicial com objetivo de 
comparar amostras do aço Bohler K100 tratadas internamente com amostras do mesmo aço 
tratadas na empresa terceirizada. Para isso seria definido um mesmo ciclo de tratamento térmico 
visando o estabelecimento de um comparativo de microestruturas e durezas obtidas nas peças 
nas duas situações e ainda um comparativo com a peça bruta para estudo posterior de 
transformações estruturais. No decorrer do projeto foram necessárias alterações diante da 
impossibilidade de realização do mesmo ciclo nas duas empresas envolvidas. Após os ciclos 
realizados, e analisando-se os resultados obtidos, foram observadas diferenças na 
microestrutura e também na dureza das amostras tratadas evidenciando as dificuldades de 
implementaçao de tratamentos térmicos em aços especiais. 
 
Palavras-chave: Tratamento Térmico. Aços especiais. Microestrutura. Dureza. 
 

1 Introdução 

Com o mercado altamente competitivo as empresas estão constantemente buscando formas de 
reduzir custos em seus processos produtivos para se manterem no mercado. Nesse contexto  se 
insere a empresa, aqui denominada Beta, atuante no mercado de fabricação e montagem de 
máquinas e equipamentos para indústrias cerâmicas e minerações. Um dos equipamentos 
fabricados pela empresa Beta são as Boquilhas. Para a montagem desse equipamento são 
fabricadas peças, por processo de usinagem, realizado internamente, utilizando como matéria 
prima, o aço comercial Bohler K100. Após a produção das peças, essas são enviadas para a 
realização de tratamentos térmicos. A terceirização dos tratamentos térmicos, demanda um 
tempo considerado longo pela empresa Beta e ainda um alto custo. Visando reduzir o tempo 
total do processo como também o custo, a empresa Beta intencionou a viabilização da 
realização dos tratamentos térmicos internamente, já que possui um forno de aquecimento com 
capacidade que atende a demanda do processo produtivo. Para isso, a empresa demandou a 
realização de um estudo comparativo de microestrutura e dureza em amostras tratadas 
internamente e também na empresa terceirizada. Assim, foram selecionadas peças fabricadas 
no aço K100, e realizada uma revisão bibliográfica buscando elaborar um ciclo para os 
tratamentos de têmpera e revenimento. No entanto, na fase de planejamento, viu-se que a 
empresa Beta, não tinha infraestrutura suficiente para realizar os ciclos indicados pela literatura, 
pois não conseguiria realizar o aquecimento das peças em estágios para a têmpera e tampouco 
o ciclo de revenimento. Diante disso, optou-se em dar sequência ao estudo fazendo um 
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comparativo entre micorestrutura e dureza em amostra bruta (sem tratamento térmico) com os 
resultados obtidos em tratamentos térmicos, mesmo com ciclos diferenciados, para verificar, 
dentre algumas questões, o grau de impacto na não realização do tratamento de revenimento, 
tanto na microestrutura como na dureza obtida. Sendo assim, definiu-se um ciclo de têmpera 
para cada situação e um ciclo de revenimento para as amostras tratadas na empresa terceirizada. 
Os tratamentos foram realizados e as amostras foram submetidas aos testes de dureza como 
também à análise microestrutural apresentando diferenças em seus resultados, como se poderia 
prever. 

2 Aços e tratamentos térmicos 

Segundo Chiaverini (1986) o conhecimento das propriedades mecânicas dos materiais é de 
suma importância para as questões de projetos e para a engenharia. Saber escolher o tipo correto 
de aço, na qualidade requerida é fundamental para a obtenção dos resultados esperados nas 
aplicações. Mas o emprego de aços com composição química adequada, é apenas um dos fatores 
e isoladamente não poderá garantir a melhoria necessária de sua vida útil nas suas aplicações. 
São necessários outras definições, que se estendem também às áreas de projeto, principalmente 
no que tange aos tratamentos térmicos, pois estes conferem aos aços importantes modificações 
na microestrutura e, consequentemente, em propriedades mecânicas, conforme a aplicação do 
aço em um determinado projeto.  
 
Chiaverini (1986) ainda descreve que as ligas FeC (nas quais se inclui os aços), na maioria dos 
casos, principalmente quando utilizadas em construções mecânicas, antes de serem aplicadas, 
são submetidas aos tratamentos térmicos, visando modificar as suas propriedades  sobretudo as 
mecânicas. Objetiva também aliviar as tensões e restabelecer a estrutura cristalina normal 
(equiaxial) após algum trabalho mecânico. 
 
Cada uma das estruturas obtidas nos aços apresentam suas características próprias, e pode-se 
perfeitamente avaliar a importância dos tratamentos térmicos, principalmente nos aços de alto 
carbono e nos que apresentam também elementos de liga (Costa e Silva; Mei, 2010). 
 
Os aços, dentre as ligas ferrosas, são os materiais mais comumente submetidos a tratamentos 
térmicos. Um tratamento térmico muito aplicado a essa liga é o de têmpera, sendo comum a 
avaliação da temperabilidade do aço. A temperabilidade consiste na capacidade do aço de sofrer 
transformação martensítica após ser resfriado rapidamente num determinado meio a partir do 
campo austenítico.  
 
O Tratamento térmico pode ser definido como o aquecimento e resfriamento controlado dos 
metais, que é feito com a finalidade de alterar as suas propriedades físicas e mecânicas, sem 
que haja alteração na forma do produto final. O conjunto de operações de aquecimento e 
resfriamento em que são submetidos os aços, sob condições controladas de tempo, temperatura, 
velocidade de resfriamento e atmosfera, tem o objetivo de alterar as suas propriedades ou 
conferir-lhes características determinadas. Em princípio, as propriedades dos aços dependem, 
da sua estrutura. Os tratamentos térmicos modificam, em maior ou menor escala, a estrutura 
dos aços, resultando, em consequência, na alteração mais ou menos pronunciada, de suas 
propriedades (Chiaverini, 2003). No caso de realização de têmpera o aquecimento do aço é 
superior à temperatura crítica (727 ºC no diagrama FeC). O objetivo da têmpera é conduzir o 
aço à formação da fase martensita, que é uma fase de alta dureza.  O autor cita ainda que a 
formação da martensita exige resfriamento rápido, evitando a transformação da austenita em 
seus produtos normais. O tempo de resfriamento necessário está, portanto, em função da seção 



 

3 
 

da peça e de sua composição química, e pode ser realizado em banho de óleo, água salmoura 
ou até mesmo ar.  
 
De acordo Chiaverini (2003) o estado de altas tensões, a distorção do reticulado cristalino e a 
dureza extremamente elevada da martensita promovem inconvenientes que devem ser 
atenuados ou corrigidos. Para isto, submete-se o aço temperado à operação de revenimento, que 
visa aliviar ou eliminar totalmente as tensões e corrigir a excessiva dureza e consequente 
fragilização do material, propriedades estas oriundas do tratamento de têmpera, melhorando 
então a ductilidade e resistência ao choque dos aços. A operação de revenimento é realizada no 
aço temperado imediatamente após a têmpera. A temperatura obtida após o revenimento será 
determinada de acordo com os resultados finais que se deseja obter e também valores de dureza 
definidos.  

2.1 Aço Bohler K100 

O aço de nome comercial Bohler K100 é um aço ferramenta para trabalho a frio de extrema 
estabilidade dimensional do tipo conhecido como indeformável. Apresenta excepcional 
resistência à abrasão e máxima estabilidade de gume, utilizado também para revestimento de 
moldes cerâmicos (BOHLER, 2018). Segundo norma interna da Bohler, fabricante desse 
material, tem-se a composição química para o aço K100, mostrada no Quadro 1: 
 

Quadro 1 - Composição química do aço K100 

Carbono Cromo Silício Manganês 

2,00% 11,5% 0,25% 0,35% 

                                     Fonte: Empresa Bohler (2018). 

O aço K100 em normas de equivalência é similar ao aço AISI D3, que apresenta características 
de alta estabilidade dimensional e excelente resistência ao desgaste, especialmente em 
condições abrasivas. No estado recozido o aço AISI D3 apresenta dureza máxima de 250HB 
(BOHLER, 2018). O aço AISI D3 tem a especificação de composição química conforme 
descrito no Quadro 2: 

Quadro 2 - Composição química do aço AISI 

Carbono Cromo Silício Manganês 

2,00% 11,5% 0,25% 0,35% 

                                    Fonte: Empresa Bohler (2018). 

As aplicações típicas do aço AISI D3 são para a confecção de matriz de corte, facas e tesouras 
de alto rendimento, para cortes de chapas de aço silício e chapas de aço de até 4mm de 
espessura; estampos para corte de precisão na industria de papel. As demais aplicações desse 
material são para placas de revestimento de moldes para tijolos e ladrilhos, ferramentas para 
prensagem de pós-metálicos e materiais altamente abrasivos; guias para máquinas operatrizes,  
réguas para retificadoras; peças de desgaste de calibres, micrômetros e ferramentas em geral, 
que exige a máxima resistência à abrasão e retenção de corte. 
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A norma AISI sugere a realização do tratamento térmico de alívio de tensões, a ser realizado 
após a usinagem, antes da têmpera. O alívio de tensões é necessário em peças com geometria 
mais complexa, nas quais a retirada de material tenha sido superior a 30% durante o processo 
de usinagem, a fim de minimizar as distorções que podem ocorrer durante a têmpera, em 
decorrência das tensões residuais. O procedimento de alívio de tensões deve envolver 
aquecimento lento até temperaturas entre 500 e 600 ºC e resfriamento em forno até a 
temperatura de 200 ºC.  

Segundo a empresa Bohler, o aço K100 apresenta grande estabilidade dimensional e excelente 
resistência à abrasão. Suas aplicações típicas também são para matrizes de corte e facas de 
tesouras de alto rendimento, para corte de chapas de aço silício e chapas de aço de até 4mm de 
espessura; estampas para corte de precisão na indústria de cartonagem e relojoaria. Outras 
aplicações são em placas de revestimento de moldes para tijolos e ladrilhos, ferramenta para 
prensagem de pós metálicos e materiais altamente abrasivos, guias para máquinas operatrizes, 
réguas para retificadoras; peças de desgaste de calibres, micrômetros e ferramentas em geral, 
onde se exige a máxima resistência à abrasão e retenção de corte. No caso dos tratamentos 
térmicos, as normas internas da empresa indicam a temperatura para a têmpera de 950 a 970ºC. 
Os fornos a serem utilizados podem ser do tipo banho de sal, fornos com atmosfera controlada 
ou fornos a vácuo. Os meios de resfriamento descritos pela norma interna são por ar calmo, 
óleo com agitação e aquecido entre 40/70ºC e banho de sal fundido, mantido a 500/550ºC.  
 
A norma interna da empresa Bohler também indica que, após a têmpera seja realizado 
tratamento de revenimento. O procedimento para realização do revenimento indica sua 
realização imediatamente após a têmpera, tão logo as peças atinjam 60ºC. As temperaturas de 
revenimento devem ser escolhidas, conforme a dureza desejada, podendo-se utilizar a curva da 
Figura 1 como referência para os valores.  
 

Figura 1 - Curva de relação entre dureza e temperatura de revenimento  
 

 

 

 

 

 

                              

 

                                

                                  Fonte: Bolher (2018) 

 
O tempo de revenimento indicado é de, no mínimo, 2 horas. A curva da Figura 1 foi obtida para 
a situação de amostra quadrada de 20mm de medida do lado. Para peças maiores que 70mm 
deve-se calcular o tempo em função de sua dimensão, considerando uma hora para cada 
polegada de espessura.  
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3 Metodologia e desenvolvimento  
 
Para a realização do trabalho definiu-se a realização das etapas: 

a) A definição do ciclo de tratamento térmico a partir de orientações da literatura 
especiífca para esse aço; 
b) A seleção da peça da empresa Beta a ser tratada a partir do critério de itens mais 
produzidos e disponíveis na empresa; 
c) A realização dos tratamentos térmicos e dos ensaios nas peças tratadas sendo que o 
ensaio de dureza e microdureza seria realizado no Senai/Cetef e a metalografia seria 
realizada no laboratório de materiais da faculdade de engenharia mecânica da UIT 
segundo normas internas e utilizando o microscópio OLYMPUS GX51; e o durômetro 
HECKERT. 
d) De posse dos resultados realizar a análise comparativa e definição de novas fases.. 

 
No início do desenvolvimento foram realizados estudos para definição dos ciclos dos 
tratamentos térmicos a serem realizados nas amostras. Durante o estudo verificou-se que a 
empresa Beta não possuia infraestrutura suficiente para realizar o tratamento de revenimento e 
também o de têmpera nas condições da literatura, pois o forno era tipo mufla. O estudo, como 
os objetivos iniciais, não poderia ter seguimento. No entanto, optou-se por redefinir o objetivo 
do projeto, para o levantamento de dados de dureza e microestrura dos aços K100 submetidos 
a diferentes ciclos de tratamento térmico em comparação ao estado bruto (sem tratamento 
térmico) e assim evidenciar as dificuldades típicas de tratamentos térmicos, principalmetne em 
aços especiais. Sendo assim, deu-se seguimento ao estudo e os ciclos foram definidos, sendo:  
 

a) Para a empresa terceirizada: 
 Têmpera: Aquecimento a 950/970ºC (segundo as normas intenrnas da 

empresa) e resfriamento em óleo, com agitação e aquecido entre 40 a 70ºC.  
 Revenimento: iniciar o revenimento imediatamente após a têmpera, tão logo as  

amostras atinjam 60ºC. As temperaturas de revenimento foram escolhidas, 
conforme a dureza desejada que era de 57 a 62HRC e foi  utilizada a curva da 
Figura 1 como referência para os valores. O tempo de manutenção no forno 
para o revenimento foi de, no mínimo, 2 horas,em função da espessura da peça. 

            
b) Para o TratamentoTérmico realizado internamente (na empresa Beta): 

 Têmpera: Aquecimento a 950 a 970ºC. O Resfriamento em Óleo apropriado, 
com agitação e não aquecido. 

 
Foi feita a verificação das peças para receberem os tratamentos térmicos e a Figura 2 mostra o 
desenho técnico da peça selecionada para o estudo. 
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Figura 2 - Desenho da peça selecionada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
                                            
 
 
 
 
                                   
                                      
                                    Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
                          
A separação das peças selecionadas foi executada pela empresa. Foram disponibilizadas 9 
(nove) peças para o estudo. Elas pertencem a mesma classe da peça escolhida, mas 
apresentavam pequenas variações de geometria, que não interfeririam nos resultados. A Figura 
3 (a), (b) e (c) mostram fotografias de peças disponibilizadas. 
 

Figura 3: Peças a serem utilizadas nos tratamentos térmicos 
                                          
 
 
 
 
 
  
 
                         
 

                             (a)                                                   (b)                                              (c) 
                                                    
Fonte: Empresa Beta (2018). 
 
Com as peças disponibilizadas, foram realizados os tratamentos térmicos conforme o 
planejamento. A seguir apresentam-se os resultados obtidos. 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 
4 Apresentação e análise de resultados 
 
Conforme foi previsto, foram realizados os tratamentos térmicos nas peças 1 e 2 que estão 
mostradas na Figura 4. A peça 3 não sofreu tratamento térmico e foi analisada como peça bruta. 

 
Figura 4 - Peças tratadas termicamente 

 

          
                          Peça 1                                                      Peça 2                                                Peça 3 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

As denominações utilizadas na Figura 4, peça 1, 2 e 3 podem ser identificadas como: 

 Peça 1:  tratamento na empresa terceirizada (têmpera e revenimento); 
 Peça 2: tratamento realizado na empresa Beta (têmpera). 
 Peça 3: peça bruta, sem tratamento térmico. 

 
As peças foram encaminhadas para a realização de análise microestrutural e a Figura 5 a seguir 
mostra a microestrutura das amostras. Para a realização da análise microestrutural as amostras 
foram cortadas, lixadas e polidas. Em  sequência foram atacadas com Nital 4%. Ressalta-se que 
todas as micrografias estão apresentadas com o mesmo aumento. 
 

Figura 5 - Microestrutura obtida nas amostras sendo (a) Peça 1, (b) Peça 2 e (c) Peça 3 

         
                (a) Peça 1                                                  (b) Peça 2                                              (c) Peça 3  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Comparando as microestruturas com estudos realizados por outros autores (Mendanha et al, 
2004; Silva, 2013), que realizaram estudos com aço AISID2, com condições de tratamento 
térmico semelhantes às utilizadas nesse estudo, pode-se depreender que a região clara das 
microfotografias se referem a carbonetos ricos em cromo. A região escura das microestruturas, 
matriz metálica das amostras, podem ser atribuídas para martensita revenida para Peça 1, 
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martensita para a Peça 2. Na peça 3 pode-se encontrar, segundo os mesmos autores a presença 
de ferrita, e austenita residual. 
 
Foram também realizadas microdurezas nas três peças de aços, sendo realizadas dez medições 
em cada região das peças, sendo elas região clara e escura mostradas nas microestruturas da 
figura 5. O ensaio de microdureza utilizado foi de dureza Vickers, utilizando uma massa de 
0,25g. O Quadro 3, a seguir, mostra a média simples dos valores das dez medições realizadas 
em cada região de cada amostra. 

 
Quadro 03 - Valores médios de microdureza para as regiões claras e escuras das peças 

 
Amostras Peça 1 Peça 2 Peça 3 

Região clara 1041,5 

 

975 

 

869 

 

Desvio padrão das medições 106,48 103,35 196,7 

Região escura 492 484 249 

Desvio padrão das medições 23,69 29,34 7,73 

                  Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Pode-se verificar que os valores das regiões claras são sempre superiores aos valores das regiões 
escuras das amostras. Isso indica que as regiões claras são, provavelmente, carbonetos. 
Analisando os desvios padrão apresentados, pode-se verificar que não há diferença entre os 
valores de dureza na região clara das três peças. Essa situação, se tratando de carbonetos, era 
esperada, pois o tratamento térmico não afetaria as propriedades mecânicas dos carbonetos. 
Entendendo que esses carbonetos são primários, eles não sofreriam ação no tratamento térmico, 
cujo objetivo era a modificação da matriz metálica do aço. Analisando-se os valores das peças 
temperadas na região escura, matriz metálica, pode-se verificar que os valores são mais 
próximos para as peças 1 e 2, ou seja, as duas peças que foram temperadas. Essa situação era 
esperada visto que o tratamento de têmpera deve alterar a matriz da peça bruta para uma matriz 
martensítica, que apresenta maiores valores de dureza.  Considerando os valores dos desvios 
padrão indicados, não se encontra uma variação entre os resultados apresentados dessas duas 
peças. Pode-se inferir que a dureza obtida na peça 1, após a têmpera na empresa terceirizada 
pode ter conduzido a um valor maior de dureza na martensita, que mesmo na condição revenida 
(condição de medição da dureza) apresentou valor de dureza semelhante ao da peça sem 
revenimento, mas não se pode afirmar essa condição. A microdureza da matriz metálica da peça 
bruta (peça 3) se mostra inferior às demais peças, situação essa esperada, pois não sofreu 
tratamento térmico de têmpera.   
 
Além da microdureza, foram realizadas também medições de dureza Rockwel na escala C, 
utilizando durômetro HECKERT. Foi medida a dureza nas três peças e os resultados estão 
demonstrados no Quadro 4, a seguir: 
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Quadro 04 - Valores de dureza Rockwel para as três peças 
 

Amostras Dureza HRC 

Peça 1 57 

Peça 2 50 

Peça 3 26 

                      Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
 
Pode-se perceber nos dados de dureza Rocwel, que a Peça 1 apresentou o maior valor de dureza 
seguida pela Peça 2. Essas duas peças sofreram tratamento de têmpera o que explica a  
grande diferença de valor em relação à Peça 3, que está no estado bruto. A Peça 1 atingiu a 
dureza desejada, cuja faixa era de 57 a 62HRC, indicando um tratamento térmico melhor 
conduzido. A Peça 2, somente temperada, ficou com dureza fora da faixa esperada, e obteve 
um aumento de valor em relação à peça bruta indicando que houve modificação da estrutura 
para martensita, mas pode ainda conter regiões não transformadas. A Peça 3 apresentou o menor 
valor de dureza, dentre as três peças. Essa dureza é a original do aço, pois não foi realizado 
tratamento termico nessa peça. 
 
 
5 Considerações finais 
 
Diante dos dados analisados pode-se verificar que em relação ao objetivo inicial, a empresa 
Beta não possui infraestrutura capaz de realizar os tratamentos térmicos no aço Bolher K100, e 
serão necessários investimentos de infraestrutura em fornos de têmpera e também fornos de 
revenimento. Além disso, a empresa precisará investir em tanques de óleo para resfriamento de 
peças, com condições de aquecimento para as temperaturas indicadas na literatura para a 
realização do tratamento térmico de têmpera. Uma questão importante, apresentada por esse 
trabalho, é que o ciclo recomendado pelos fabricantes do aço se mostrou correto para a obtenção 
da dureza desejada para a peça. Já na situação em que o ciclo recomendado não foi seguido a 
dureza obtida foi inferior à dureza desejada para a peça.  
 
Os dados obtidos no trabalho são importantes no sentido de conscientizar a empresa da 
necessidade de aplicação de metodologias para desenvolvimento de processos internos, gerando 
conhecimento, e assim aumentando as possibilidades de redução de custo, dentro de parâmetros 
científicos e tecnológicos.  
 
Considera-se por fim, que apesar das alterações dos objetivos iniciais de comparação de dureza 
obtidas a partir da realização dos tratamentos térmicos nas mesmas condições, o estudo trouxe 
à tona, para a empresa, importantes resultados que agregaram conhecimento aos técnicos da 
empresa. 
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