
CARACTERIZAÇÃO DAS MICROESTRUTURAS DO
AÇO SAE 6150 APÓS DIFERENTES TRATAMENTOS

TERMICOS

Augusto Lino PEREIRA (Unileste); Gessica Seara FARIA (Unileste); Gustavo Gonzaga RODRIGUES

(Unileste); Janaina de Oliveira Maia SOUSA (Unileste); Reinaldo Santos SILVA (Unileste); Rudd

Gullit Francisco dos  SANTOS (Unileste); Walisson Meireles MARQUES (Unileste)

Introdução: Tratamento térmico é o conjunto de operações de aquecimento a que são
submetidos os aços, sob condições controladas de temperatura, tempo, atmosfera e
velocidade de esfriamento, com o objetivo de alterar as suas propriedades ou
conferir-lhes características determinadas.
Os principais objetivos dos tratamentos térmicos dos aços envolvem:

•Remoção de tensões residuais decorrentes de processos mecânicos de conformação ou
térmicos;
•Refino da microestrutura (diminuição do tamanho de grão);
•Aumento ou diminuição da resistência mecânica e dureza;
•Aumento da ductilidade;
•Melhoria da usinabilidade;
•Aumento da resistência ao desgaste;
•Melhora das propriedades de corte
•Melhoria da resistência à corrosão.  Objetivo: O objetivo deste trabalho e :
•Realizar o tratamento térmico de tempera e revenimento nas diversas temperaturas de
trabalho;
•Determinar tempo de austenitização para a realização do ensaio;
•Comparar e descrever as microestruturas e discutir resultados;
•Comparar durezas de um aço carbono temperado em água e revenido. Metodologia: O
tratamento térmico seguiu algumas recomendações, tais como para o aço 6150, foram
utilizadas cinco amostras, pois, uma seria sem tratamento térmico, para observar as
microestruturas do material sem tratamento térmico. A segunda amostra passaria por
tratamento de tempera, resfriada a água, e sem tratamento térmico posterior. As demais
amostras passariam por tratamento de tempera, e seguida por revenimento, no qual
seria a terceira revenida a 300ºC, a quarta revenida por 550ºC e a quinta revenida por
700ºC.
 Resultados: A amostra sem tratamento térmico obteve a microestrutura grosseira de
perlita e ferrita. A perlita grossa ficou mais visível à presença de lamelas de Fe3C e a
&#945; na perlita.
A amostra com o tratamento térmico de tempera somente, obteve a microestrutura
100% martensitica. Pode-se observar o antigo contorno de grão austenitico (200X)
atacado por nital 4%. A microestrutura se encontra em martensita em ripas e em forma
de agulhas. Na martensita veem-se as ripas paralelas e em pequenas regiões placas em
diferentes direções.
A amostra com o tratamento térmico de tempera e revenida a 300º C, obteve um 
resfriamento do grão em comparação as estruturas grosseiras anteriormente. A
austenita e decomposta entre 230ºC e 300ºC, formando ferrita e cementita com
características de bainita. conforme mostrado na figura  as microestruturas desta fase
revenida.
A amostra com o tratamento térmico de tempera e revenida a 550º C, obteve uma
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estrutura mais refinada do que em comparação as estruturas grosseiras anteriormente. 
A amostra com o tratamento térmico de tempera e revenida a 700º C, obteve uma
estrutura de ferrita e cementita em partículas dispersas. 
Também foi realizado ensaio de dureza para todas as cinco amostras. Conclusão: Após
a realização dos tratamentos térmicos de tempera e revenimento em diversas
temperaturas para o revenido, foi possível identificar os microconstituintes formados
nos aços analisados. A importância da precisão no procedimento de cada tipo de
Tratamento Térmico desejado, para que não ocorra distorções ou interpretação errônea
do tratamento em questão.
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