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RESUMO 

 

A têmpera e o revenimento, empregados em hastes para perfuração, atribuem uma durabilidade 

média cinco vezes maior do que em hastes não tratadas. Este trabalho estuda o tratamento 

térmico de têmpera e revenimento em hastes trefiladas e hastes laminadas de aço SAE4130 

nacionais, por indução eletromagnética em baixa e/ou em alta frequência, comparando 

microestrutura e dureza finais com haste comercial internacional de alto desempenho. A 

caracterização das hastes foi realizada por meio de técnicas de microscopia óptica e eletrônica 

de varredura, além de ensaios de dureza. A haste nacional trefilada alcançou resultados 

similares aos encontrados na haste comercial, após os tratamentos térmicos em baixa e alta 

frequência. Grãos de ferrita poligonal nuclearam na camada superficial dos dentes da rosca 

externa, semelhantes aos observados na haste comercial, porém em menor fração volumétrica 

e tamanho. As durezas obtidas nos dentes do perfil de rosca externa atingiram o valor de 52HRc, 

como na haste comercial, enquanto os vales atingiram valores de 35HRc. Esses resultados 

mostraram que a haste nacional de aço SAE4130, tratada por indução em alta frequência, é 

capaz de substituir a haste comercial importada apresentando boas propriedades mecânicas. 

 

Palavras-chave: Indução eletromagnética; alta frequência; têmpera superficial; haste de 

perfuração; aço SAE4130 
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ABSTRACT 

 

Quenching and tempering drill rods increase their durability five times when compared to 

untreated drill rods. This work studies low and/or high frequency electromagnetic induction 

heat treatment of both drawn and laminated SAE4130 steel rods, made in Brazil, comparing 

microstructure and hardness with a high performance international commercial drill rod. The 

characterization of these rods was performed by optical microscopy and scanning electron 

microscopy, as well as hardness tests. The drawn drill rod, after the thermal treatments at low 

and high frequency, achieved results like those found in the commercial drill rod. Grains of 

polygonal ferrite nucleated in the superficial layer of the teeth of the pin thread, similar to what 

was observed in the commercial drill rod, but with smaller volume fraction and size. The 

hardness obtained in the teeth of the pin thread reached 52HRc as in the commercial drill rod, 

and 35HRc in the valleys. These results showed that the high frequency induction treated 

SAE4130 rod can replace the imported commercial rod, exhibiting good mechanical properties. 

 

Key-words: Induction heating; high frequency; surface hardening; drill rod; steel SAE4130 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Empresas dos setores geológico e mineral, que investem em pesquisa e investigação 

litológica, buscam aprimorar cada vez mais, suas técnicas de prospecção e perfuração do solo, 

através da qualidade de seus ferramentais. Uma forma de se fazer isso é por meio do tratamento 

térmico aplicado nas hastes de perfuração.  

As hastes, tubos de aço sem costura, são ferramentais que demandam uma maior 

resistência mecânica, principalmente nas extremidades, porções nas quais são usinadas as 

roscas de conexão. Além disso, é importante correlacionar, boa resistência ao desgaste e boa 

resistência ao impacto[1,3]. 

Vale ressaltar que uma haste de perfuração varia substancialmente em termos de suas 

dimensões, desenho e dos materiais e métodos utilizados em sua fabricação. Porém, 

compartilham das mesmas funções essenciais, tais como: transmitir o torque e a velocidade de 

rotação (potência) para a ferramenta de corte (coroa); conduzir o fluido de perfuração (ar, água 

ou lama) à coroa; atuam como um link entre a coroa e o sistema de controle de impulso da 

plataforma de perfuração; permitem a remoção de coroas desgastadas e a reinserção de novas 

coroas[2].  

O endurecimento de tubos de aços, representa a aplicação mais popular do tratamento 

térmico por indução eletromagnética. O endurecimento à indução é uma complexa combinação 

de fenômenos eletromagnético, de transferência de calor e metalúrgico[1].  

A correlação entre tipos de aços tratados, parâmetros de tratamento térmico por indução 

eletromagnética e as propriedades finais obtidas é que promoverá a compreensão inicial dos 

fenômenos envolvidos e constitui uma importante investigação para a área de tratamentos 

térmicos[3]. 

Um procedimento típico de endurecimento por indução, é a têmpera, a qual, envolve 

aquecer por inteira a peça ou porção específica que necessita ser endurecida, até a temperatura 

de austenitização, mantendo-a por um período suficientemente longo para completa formação 

da austenita e então, resfriando-a rapidamente abaixo da temperatura onde se tem início a 

transformação da martensita (temperatura Ms)
[1,3,4]. 

A escolha da indução eletromagnética para o tratamento térmico das hastes de 

sondagem, é devida ao tempo reduzido de duração das etapas de aquecimento, a habilidade de 

aquecer intensamente locais específicos da peça, a alta eficiência e maior produtividade em 
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menor espaço físico onde são instalados os equipamentos, gerando benefícios ergonômicos e 

ambientais[1]. 

Este trabalho tem como objetivo, avaliar a têmpera e o revenimento por indução 

eletromagnética nas extremidades de tubos SAE4130 afim de melhorar a resistência ao desgaste 

e consequentemente o desempenho das hastes em campo. O endurecimento superficial por meio 

da indução é para fornecer uma camada mais resistente tal que permita uma melhora na 

resistência ao desgaste por adesão da rosca sem afetar o restante da peça, ou seja, uma rosca 

acaba preservando a forma da outra. 

 

 O Processo de Perfuração para Sondagem Geológica 

 

As hastes em questão, estudadas neste trabalho, são componentes integrantes da coluna 

de perfuração (Figura 1.1) no método de sondagem rotativa diamantada. Este é o método mais 

utilizado na exploração mineral para a definição de jazidas e desenvolvimento de lavra. Deste 

método, são obtidas amostras (testemunhos) que retratam fielmente as características físicas, 

químicas e geológicas das rochas desde a superfície até diferentes profundidades. 

 

 

Figura 1.1:Explosão ilustrativa dos componentes de uma coluna de perfuração[5]. 

 

A sonda transmite um conjunto de forças para a coluna de perfuração, fazendo com que 

todo o ferramental gire em alta velocidade e supere a resistência da rocha. Aumentando a 

profundidade perfurada, é necessário acrescentar mais hastes no conjunto. Estas hastes 

precisam suportar o peso médio de 15ton da coluna de perfuração. Além disso, a haste é 

empurrada e alguma vez até puxada à medida que o peso da coluna aumenta. O furo 

normalmente é helicoidal e transmite às hastes esforços de flexão, tração e compressão o tempo 

todo, conforme é ilustrado na Figura 1.2. 
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Figura 1.2: Ilustração do efeito das cargas (flexão, tração, compressão) aplicadas na haste durante a operação de 

sondagem[6]. 

 

Este projeto é parte integrante de um contrato financiado pela FINEP, com 

desenvolvimentos tecnológicos a partir da parceria entre a REDEMAT, a Fundação Gorceix e 

a Geosol nos quais foram estabelecidos os parâmetros ótimos de tratamento térmico por indução 

eletromagnética em tubos de aço SAE1045 e SAE4130 desenvolvidos pelos engenheiros Carlos 

em 2004[8] e Marciano 2007[3]. Em ambos estudos, o tratamento térmico foi realizado utilizando 

baixa frequência, cobrindo toda a espessura na região tratada dos tubos. 

No trabalho de Carlos, foi estudado o tratamento térmico por indução eletromagnética 

em baixa frequência em tubos de aço SAE1045. Foram obtidos valores de dureza médio de 

40,7HRc com desvio padrão de 2,9HRc nas extremidades tratadas e o desempenho em campo 

foi equivalente ao se comparar com hastes comerciais importadas confeccionadas em aço 

microligado, atingindo uma média de 50,64m perfurados por haste. 

No trabalho de Marciano, o estudo ocorreu em tubos de aço SAE4130 no qual foram 

determinadas as temperaturas críticas de início e fim de transformação da austenita no 

aquecimento rápido e assim a variação da microestrutura, dureza e tração em amostras no 

intervalo de temperaturas entre 850ºC a 1000ºC e de tempos entre 15s a 45s sendo revenidas a 

500ºC em 15s. Para as temperaturas e tempos aplicados com potência de 97,5kW e frequência 

de 10kHz, o aço tratado apresenta valores de dureza entre 450HV a 500HV ao longo do 

comprimento do tubo tratado. 

Todos os testes nestes diferentes aços com tratamento mássico, ou seja, em toda a 

espessura, foram realizados em escala comercial a nível de produção em série. No Brasil não 

existe outra iniciativa de tratamento superficial para haste de sondagem, por isso, dando 
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continuidade a estes estudos, o tratamento térmico por indução eletromagnética em alta 

frequência, é uma maneira estratégica de se produzir haste para sondagem para o mercado 

nacional, incluindo um ferramental que antes era importado. 

 

 Problema 

 

Nas operações de sondagem, considera-se o atrito como uma das principais causas de 

desgaste e obstáculos para o êxito do funcionamento das hastes. Resultado de interações 

complexas de contato entre os corpos que incluem os efeitos da rugosidade da superfície, 

deformação plástica de um material com menor dureza por meio da rugosidade da superfície de 

outro material mais resistente, ou por partículas de desgaste e interações moleculares, o que por 

sua vez, acaba por levar o tubo de perfuração à fratura e falha por fadiga. A Figura 1.3 mostra 

alguns defeitos que são encontrados na região rosqueada de uma haste de perfuração, tais como 

pites de corrosão, trincas na região da rosca, stabbing ou deformação plástica seguida por 

lascamento superficial além de escoriações e riscos de goivagem provocados pelas ferramentas 

e pela operação repetitiva de enroscar e desenroscar o tubo. 

 

 

Figura 1.3: Imagens destacando o tamanho da trinca (23,45mm) com presença de pites de corrosão, escoriações 

e deformação no perfil de rosca interna em (a) e (b); na figura (c), presença de marcas de desgaste adesivo e 

abrasivo no perfil de rosca externa. 

 

De acordo com Rice[7], uma haste de perfuração pode falhar por meio de 3 (três) 

mecanismos, sendo eles: falha sob tensão, falha sob torção ou falha por fadiga. No primeiro 

mecanismo o esforço sofrido pela haste de perfuração é provocado pelo peso da coluna, tensão 
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de tração, fazendo o tubo sofrer alongamento. A falha sob torção é comum quando torque 

excessivo é aplicado na coluna e as roscas estejam mal conectadas. 

Já uma falha por fadiga é o fenômeno mais comum e afeta muitos componentes 

metálicos. Quando a haste é rotacionada, ela sofre inversões de tensão cíclica e quanto mais 

severa a flexão, maior a amplitude cíclica das tensões reversas e então mais rapidamente a haste 

de perfuração começa a fadigar[7, 8]. É importante notar que cada rotação de uma haste de 

perfuração resulta em duas tensões reversas, uma tensão de compressão e outra tensão de tração, 

como pode ser visto na Figura 1.2. 

 

Figura 1.4: Esquema ilustrativo do comportamento das tensões de compressão e tração no corpo da haste sob 

rotação [7]. 

 

 Justificativa 

 

Na maioria das aplicações, o tratamento térmico por indução eletromagnética é usado 

em áreas selecionadas da peça a ser tratada. No caso dos tratamentos térmicos de têmpera e 

revenimento empregados nas hastes de sondagem, estes atribuem uma durabilidade média cinco 

vezes maior do que nas hastes não tratadas[9]. 

Por meio da indução eletromagnética se alcança efetivamente uma variedade de 

aplicações, incluindo têmpera total, têmpera superficial, revenimento, alívio de tensões, 

recozimento, normalização e sinterização de metais pulverizados, entre outros[1]. 

Este processo indutivo como meio de tratamento térmico se torna particularmente 

interessante para a confecção de hastes de sondagem uma vez que, tem a capacidade de se 

adaptar à forma geométrica das peças a serem tratadas, com eficiência energética e curto tempo 

de tratamento durante o processo de produção[1]. É, portanto, um meio de alcançar boas 

propriedades mecânicas com boa relação custo/produção. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Geral 

• Tratar termicamente tubos de aço SAE4130, laminado e trefilado, por indução 

eletromagnética em baixa e/ou em alta frequência comparando microestrutura e 

durezas finais com tubo comercial. 

 

Específicos 

• Caracterizar estrutura e dureza de uma haste comercial de alto desempenho; 

• Realizar tratamento térmico por indução eletromagnética de baixa e alta 

frequência em tubos de aço SAE4130 trefilado; 

• Realizar tratamento térmico por indução eletromagnética de alta frequência em 

tubo de aço SAE4130 laminado; 

• Comparar estrutura e dureza das hastes tratadas com uma haste comercial de alto 

desempenho. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A indução eletromagnética ganhou importância nas últimas três décadas e isto se deve 

à habilidade de se criar intenso aquecimento muito rapidamente em localizações bem definidas 

da peça. Este avanço diminui o tempo de ciclo do processo com qualidade e boa repetibilidade, 

dessa forma, melhora a produtividade. É também mais eficiente energeticamente e 

inerentemente mais sustentável que outras fontes de aquecimento incluindo fornos a gás, 

banhos de sal, sistemas de cementação ou nitretação[1]. 

 

 Princípios e Fenômenos da Indução Eletromagnética 

 

O aquecimento por indução eletromagnética de um metal ou corpo condutor, consiste 

em aplicar uma tensão alternada a uma bobina espiral indutora (Figura 3.1) que resultará em 

uma corrente alternada no circuito da bobina. A corrente alternada irá criar dentro da espira, 

um campo magnético variado. Ao introduzir o metal no interior da espira, o campo magnético 

alternado, induzirá uma força eletromotriz que produz uma corrente elétrica (correntes parasitas 

ou correntes de Foucalt) em sentido contrário ao fluxo de corrente da bobina, na peça a ser 

tratada[1,3,10].  

 

Figure 3.1: Figura ilustrativa do princípio de aquecimento por indução eletromagnética[11]. 
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A corrente parasita é induzida como um resultado da lei de Faraday para indução 

eletromagnética. Essa lei tenta prever como um campo magnético interage com um circuito 

elétrico para produzir uma força eletromotriz. Entende-se através da equação 3.1, que a lei de 

Faraday diz que uma tensão induzida (e) se relaciona pela variação temporal do campo 

magnético (ɸ) e com o número de voltas (N) no solenoide[4]. 

𝒆 = −𝑵
𝒅𝚽

𝒅𝒕
       3.1 

A corrente induzida produz calor por efeito Joule, ou seja, com uma potência 

diretamente proporcional ao produto da resistência elétrica da região percorrida pelo quadrado 

da corrente (P=I2R)[10]. Isso fará com que a energia injetada no sistema para criar campo 

magnético seja, em sua maioria, transformada em calor[3]. 

Outro fenômeno de aquecimento acontece próximo à temperatura de Curie1, causado 

pelas chamadas perdas por histerese. Os ímãs elementares distribuídos aleatoriamente no 

material ferromagnético quando em contato com o campo magnético alternado da bobina de 

indução, são obrigados a mudar continuamente a sua orientação, ao ritmo da frequência da 

corrente que circula na bobina. Esta mudança de direção provoca uma quantidade de calor que 

aumenta com a elevação da frequência, aliás, mesmo para frequências elevadas, este 

aquecimento é consideravelmente fraco comparado com a quantidade de calor devido às perdas 

por efeito Joule, pois estas aumentam com o quadrado da frequência[3,10] e pelo fato da 

circulação da corrente, ocorrer preferencialmente na superfície da peça. 

A habilidade de fornecer energia para uma parte específica da peça no aquecimento por 

indução e de se obter o desejado tratamento térmico, depende de muitos fatores, cujos mais 

importantes são as propriedades térmica e eletromagnética dos materiais, a potência aplicada, 

a frequência selecionada, a velocidade de aquecimento, o processo e a velocidade de 

resfriamento, a temperabilidade do material, a forma e as dimensões da peça a ser tratada[10]. 

Propriedades eletromagnéticas dos materiais é uma expressão ampla que se refere à 

algumas características eletromagnéticas incluindo permeabilidade magnética, resistividade 

elétrica (condutividade elétrica), permissividade e susceptibilidade magnética, sendo estas as 

de efeitos mais pronunciados nos parâmetros de sistemas de aquecimento por indução[1]. 

                                                 

 

1 Acima da temperatura Curie, o metal não é mais ferromagnético e sim paramagnético. 
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No estudo de Wilder[12], observou-se o comportamento de histerese magnética e 

envelhecimento magnético do aço 4130 temperado e revenido em frequências alternadas de até 

1200Hz. As propriedades magnéticas do aço 4130 neste estudo são apresentadas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Propriedades Magnéticas do aço 4130[12]. 

PROPRIEDADES MAGNÉTICAS 4130 a 60Hz 4130 a 400Hz 4130 a 1200Hz 

Hm (Oe) 112 112 111 

B na Hm (G) 21.400 21.400 20.800 

Coercividade Hc (Oe) 20,6 24,9 29,4 

Remanência Br (G) 14.500 14.900 14.800 

Permeabilidade µmáx 191 191 187 

Permeabilidade no B = 15.000G 512 507 468 

O tratamento térmico por indução eletromagnética é uma combinação complexa de 

fenômenos eletromagnéticos, de transferência de calor e metalúrgicos. Os fenômenos de 

transferência de calor e eletromagnéticos estão intimamente relacionados pois, as propriedades 

físicas dos materiais tratados dependem fortemente da intensidade do campo magnético e da 

temperatura. Já o fenômeno metalúrgico é uma função não linear da temperatura, do intenso 

aquecimento e severidade do resfriamento, da composição química, dentre outros fatores[1]. 

Devido aos fenômenos eletromagnéticos, a distribuição de corrente dentro do indutor e 

da peça é não uniforme e resulta em um perfil de temperatura não uniforme na peça. Uma 

distribuição de corrente não uniforme pode ser causada por fenômenos eletromagnéticos 

complexos, incluindo: efeito superficial, efeito de proximidade e efeito de anel. Estes efeitos 

possuem um importante papel na compreensão do fenômeno de aquecimento por indução[1]. 

 

3.1.1 Efeito Superficial 

Quando uma corrente alternada atravessa um condutor, a distribuição de corrente não é 

uniforme. O valor máximo da densidade de corrente sempre estará localizado na superfície do 

condutor e diminuirá da superfície para seu interior em direção ao centro. Este fenômeno de 

distribuição de corrente não uniforme dentro de uma seção através do condutor é chamado de 

efeito superficial, sendo também encontrado na peça localizada dentro da bobina[1]. 

Devido ao efeito superficial, aproximadamente 86% da corrente concentra-se na camada 

superficial do condutor, em uma região chamada de camada de referência ou profundidade de 

penetração (δ)[1]. Esta camada de referência é definida pelo limite no qual a densidade de 
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corrente alcança 37% do valor obtido na superfície[13,14], conforme pode ser calculado pela 

equação 3.2[4]: 

𝜹 = √
𝝆

𝝅.𝝁𝟎.𝝁.𝒇
     3.2 

sendo: 

 δ = profundidade de penetração; 

 ρ = resistividade elétrica da peça; 

 𝜇0= permeabilidade magnética no vácuo; 

 µ = permeabilidade magnética na peça; 

 f = frequência do campo magnético alternado da bobina. 

O alcance do efeito superficial depende da frequência da corrente alterna, da 

resistividade elétrica (ρ) e da permeabilidade magnética relativa (µ) do material condutor[1]. 

Entende-se por resistividade elétrica, a habilidade de um metal em resistir à passagem da 

corrente elétrica enquanto que, a permeabilidade magnética é a habilidade do material em 

conduzir o fluxo magnético melhor do que o ar ou um vácuo[1]. A Figura 3.2, mostra que haveria 

um pronunciado efeito superficial quando alta frequência fosse aplicada ou o raio da peça a ser 

aquecida fosse relativamente grande. 

 

Figura 3.2: Distribuição da densidade de energia ao longo do raio de um aço inox cilíndrico[1]. 
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Para os aços, pode-se considerar que, acima do ponto Curie, a profundidade (δ) de 

penetração da corrente, em mm, é aproximadamente[13]:  

𝜹 =
𝟓𝟎𝟎

𝒇
𝟏
𝟐

      3.3 

sendo f a frequência da corrente em Hertz. 

Na camada com essa espessura, dispende-se aproximadamente 87% de toda energia 

calorífica. Consequentemente, δ diminui com a elevação da frequência[3]. Para um tratamento 

térmico de têmpera superficial, está baseado o aquecimento por indução eletromagnética de alta 

frequência. 

Para fins de cálculos de engenharia, a permeabilidade magnética de uma peça não 

magnética (µ), é próxima à do ar e assume valor 1. A permeabilidade magnética relativa (𝜇𝑟) 

de aços magnéticos, comumente usada em indução, pode variar de pequenos valores (µr = 2 ou 

3) a valores maiores (µr acima de 500), dependendo da intensidade do campo magnético H e da 

temperatura[1,3] (Figura 3.3a). A resistividade elétrica (ρ) dos materiais é uma função da 

temperatura, como ilustrado para aços na Figura 3.3b, podendo aumentar o seu valor de 4 a 5 

vezes em relação ao valor inicial [1], durante o ciclo de tratamento térmico por indução. 

 

Figura 3.3: Em (a), efeito da temperatura e da intensidade do campo magnético (H) na permeabilidade 

magnética  relativa (µr) de um aço médio carbono[1]. Em (b), relação da resistividade elétrica (µ.Ω.m) com a 

variação de temperatura para os aços carbono e inoxidável[10]. 

 

Similar à distribuição da corrente, a intensidade do campo magnético (H) apresenta 

valor máximo na superfície da peça com queda exponencial em direção ao centro, como 

mostrado na Figura 3.4. A permeabilidade magnética também varia dentro do corpo magnético. 
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Com o aumento da distância da superfície, µ aumenta e, após atingir seu valor máximo em 

H=Hcrítico, torna a reduzir[1]. 

 

Figura 3.4: Variação da permeabilidade magnética e intensidade do campo magnético dentro de um cilindro de 

aço carbono [1]. 

 

A profundidade de penetração também é função da temperatura. No início do ciclo de 

aquecimento, a penetração de corrente dentro do aço aumenta, devido ao aumento da 

resistividade elétrica do metal com a temperatura, Figura 3.5. Próximo da temperatura crítica 

Tc (temperatura de Curie) a permeabilidade cai drasticamente para uma unidade, pois o metal 

se torna paramagnético, aumentando ainda mais a profundidade de penetração. Após o 

aquecimento acima da temperatura crítica Tc, a profundidade de penetração continuará a 

aumentar devido ao aumento na resistividade elétrica do metal, entretanto, a razão de 

crescimento não será tão significativa, quanto a que ocorre na transição através da temperatura 

de Curie[1]. 

 

Figura 3.5: Variação da profundidade de penetração de corrente durante o aquecimento por indução de um aço 

carbono [1]. 

A variação da profundidade de penetração de corrente em uma peça de aço, durante o 

aquecimento por indução, muda drasticamente o grau do efeito superficial. Este fator é de 
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grande importância no projeto de um equipamento de indução para têmpera e revenimento de 

aço, onde a diferença de temperatura da superfície ao centro é, primeiramente, um resultado do 

efeito superficial[1]. 

 

3.1.2 Efeito Eletromagnético de Proximidade 

Anteriormente, no efeito de superfície, foi considerado que uma peça condutora 

permanece sozinha e que não há outra peça conduzindo corrente em sua vizinhança. Porém, 

estes condutores possuem seus próprios campos magnéticos que interagem com campos 

vizinhos e como resultado, a distribuição de corrente e densidade de energia são distorcidos. 

Pela Figura 3.6 podemos fazer uma análise do efeito da distribuição de corrente em um condutor 

colocado próximo a outro e o efeito superficial devido a distribuição de um campo 

eletromagnético em um condutor sozinho[1]. 

 

Figura 3.6: Efeito eletromagnético de proximidade em material condutor [1]. 

 

O fenômeno efeito de proximidade pode ser diretamente aplicado em um aquecimento 

por indução eletromagnético. Quando ocorre um fluxo de corrente em direções opostas, através 

de dois condutores paralelos, um forte campo magnético se forma na região entre estes, como 

ilustra a Figura 3.7. As linhas do campo magnético, que são produzidas nas barras paralelas, 

possuem mesma direção, fazendo com que o campo magnético resultante entre as barras seja 

muito forte. Se as correntes têm mesma direção, então as linhas do campo magnético têm 

direções opostas na área entra as barras, e assim elas se cancelariam. O aumento da distância 

entre as barras diminui a potência do efeito de proximidade[1,3]. 
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Figura 3.7: Distribuição da corrente em barras devido ao efeito de proximidade [1]. 

 

Os sistemas de indução consistem de dois condutores: um é o indutor que transporta a 

corrente da fonte e o outro é a peça localizada próxima ao indutor. Correntes parasitas são 

induzidas na peça por um campo magnético alternado externo. Devido aos efeitos de 

proximidade, as correntes da bobina e as induzidas na peça se concentrarão nas áreas faciais de 

uma com a outra[3]. 

 

3.1.3 Efeito de Anel Eletromagnético 

Se um material condutor de corrente, tem forma de anel, como mostrado na Figura 3.8, 

ocorrerá redistribuição da corrente. As linhas de fluxo magnético se concentrarão dentro do 

anel e assim a densidade do campo magnético será alta nessa região. Como resultado, a maior 

parte da corrente fluirá dentro de uma fina camada superficial interna. Este efeito de anel é 

similar ao efeito de proximidade e provoca a concentração da corrente na superfície interna da 

bobina de indução[1]. 

 

Figura 3.8: Efeito do anel eletromagnético em condutores retangulares[1]. 

 

i 
i i i 
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 Aspectos Metalúrgicos na Indução Eletromagnética 

 

Os diagramas de transformação de fase geralmente são ferramentas utilizadas para 

auxiliar na escolha do tratamento térmico e das propriedades mecânicas desejadas juntamente 

com a microestrutura final no aço. Entretanto, algumas ponderações devem ser levantadas 

quanto ao uso do diagrama Fe-Fe3C – Ferro-Carboneto, do diagrama TTT - Transformação, 

Temperatura e Tempo e do diagrama TRC - Transformação Resfriamento Contínuo durante um 

tratamento térmico por indução eletromagnética. 

De acordo com Rudnev[2] e Callister[15], quando o ferro está ligado com um percentual 

diferente de carbono, as temperaturas críticas de transformação de fase frequentemente são 

determinadas baseadas no diagrama Fe-Fe3C na condição de equilíbrio.  

Quando as transformações de fases na liga metálica são induzidas por variações na 

temperatura, as condições de equilíbrio são mantidas apenas se o aquecimento ou resfriamento 

for lento o suficiente, ou seja, as temperaturas críticas no aquecimento e no resfriamento, seriam 

iguais, o que, é inviável a fins práticos[2]. Além disso, o diagrama Fe-Fe3C, é incapaz de indicar 

o tempo necessário para que o equilíbrio seja atingido. A Figura 3.9 apresenta um recorte do 

diagrama ferro carboneto para a transformação de fase em uma liga de composição 

hipoeutetóide. 

 

Figura 3.9: Recorte do Diagrama Fe-Fe3C representando a transformação de fase em uma liga ferro-carbono de 

composição hipoeutetóide. Adaptado de Callister[15]. 
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Uma maneira conveniente de representar a transformação de fase, tanto em relação ao 

tempo quanto em relação à temperatura é por meio do diagrama TTT ou TRC. Porém, eles 

somente são válidos para a condição de temperatura constante[2]. A Figura 3.10 mostra o 

diagrama TTT e TRC para o aço SAE4130. 

 

 

Figura 3.10: Diagrama TTT (superior) e TRC (inferior) para o aço SAE4130. As letras no diagrama indicam as 

fases A=austenita, B=bainita, F=ferrita, P=perlita e Ms=temperatura de início de formação da Martensita. 

Adaptado do livro ASM Metals Handbook[4]. 

O diagrama TRC permite determinar a microestrutura final no tratamento térmico, 

produto da transformação da austenita quando o aço é resfriado abaixo da temperatura crítica 

A1, levando em consideração a condição de resfriamento a uma taxa contínua. 

Baseado nestes aspectos, Rudnev[2] ainda descreve que:  

[…] os diagramas TTT e TRC foram desenvolvidos assumindo austenita homogênea, 

que nem sempre é o caso no endurecimento por indução. Austenita não homogênea 

significa que existe uma distribuição de carbono não uniforme. Assim, o resfriamento 

de áreas de concentração alta e baixa de carbono na austenita não homogênea seria 

representado por diferentes curvas TRC tendo, diferentes curvas de resfriamento 

críticas. Diagramas TTT assumem um processo isotérmico onde o aço sob 
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resfriamento é mantido em uma temperatura fixa abaixo da temperatura crítica A1, o 

que nunca ocorre na indução. Enquanto diagramas TRC levam em consideração 

resfriamento contínuo durante o banho, a curva de resfriamento assume uma taxa 

constante, que muitas vezes não é uma suposição válida, particularmente em 

aplicações de endurecimento escaneado[2, p.4]. 

Portanto, o endurecimento do aço por meio da indução eletromagnética não se enquadra 

na condição de equilíbrio, uma vez que o aquecimento rápido altera a cinética de formação da 

austenita, aumentando as temperaturas críticas Ac e Ar em relação às de equilíbrio. A diferença 

entre estas temperaturas representa uma histerese térmica, a qual é uma função da 

microestrutura anterior, da composição química e da taxa de aquecimento/resfriamento[2]. 

 

3.2.1 Influência da Microestrutura prévia na Indução Eletromagnética 

A condição inicial da austenita determina o desenvolvimento da miscroestrutura final, 

e consequentemente das propriedades mecânicas finais do aço[16]. Assim, o comportamento e 

as propriedades mecânicas dos aços dependem não somente da natureza da decomposição da 

austenita no resfriamento (a fase final do aço), mas também da cinética de reaustenitização, ou 

seja, se a fase austenítica é homogênea ou heterogênea, além do tamanho de grão, da taxa de 

aquecimento, presença de inclusões não metálicas e distribuição das fases[16, 17]. 

A Figura 3.11 mostra o efeito da microestrutura inicial na resposta ao endurecimento 

superficial do aço 1070 por meio da indução eletromagnética. Observa-se que uma 

microestrutura prévia temperada e revenida é mais favorável à indução seguida de uma estrutura 

normalizada contendo perlita fina, que promove uma rápida transformação permitindo uma 

redução na temperatura de formação da austenita[2]. 

Materiais que apresentam microestrutura composta de perlita fina ou martensita 

revenida ou que incluem grãos finos e homogêneos na medida que permitem reduzir a 

temperatura de austenitização (A1), são considerados materiais de microestrutura prévia 

favoráveis à indução eletromagnética[2]. Tais microestruturas ainda conduzem à uma resposta 

rápida e consistente ao tratamento térmico com uma quantidade mínima de crescimento de grão 

e superfície oxidada e com menores distorções no desenho e geometria da peça[2]. 
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Figura 3.11: Efeito da microestrutura inicial em uma barra de aço AISI 1070 na resposta ao endurecimento 

superficial usando indução de 450kHz. Adaptado de Rudnev[2]. 

Na austenitização de microestruturas compostas de ferrita e perlita, duas transformações 

diferentes estão envolvidas: dissolução da perlita e transformação ferrita em austenita (α→γ). 

Ambas transformações ocorrem pelos processos de nucleação e crescimento de grão[17]. 

A composição química do aço desempenha um papel importante na tendência de 

fraturas em aplicações de endurecimento por indução. Essa tendência piora com o aumento no 

conteúdo de carbono ou manganês. O efeito do teor de carbono na formação de trincas por 

têmpera é maior em peças endurecidas de ponta-a-ponta, e surge por causa de sua influência na 

diminuição da temperatura de início de formação da martensita e na dureza da martensita[1]. 

A temperatura Ms diminui significativamente com o aumento no teor de carbono pois, 

o carbono em solução sólida aumenta a resistência ao cisalhamento da austenita e, portanto, 

uma grande força motriz é requerida para iniciar o cisalhamento para a formação da 

martensita[1]. 

A martensita é uma microestrutura altamente instável, de alta dureza e tensões internas 

de tal modo que, a supersaturação de átomos de carbono implica em: força motriz para a 

formação de carbonetos; alta energia de deformação, que é a força motriz para a recuperação; 

alta energia interfacial, que é a força motriz para o crescimento de grão da matriz ferrítica; e 

austenita instável, que é a força motriz para a transformação de ferrita e cementita no 

revenimento[18]. 

A martensita revenida é constituída de finos carbonetos dispersos em uma matriz 

ferrítica. A nucleação da austenita a partir desta estrutura inicia na interface carboneto/ferrita e 

principalmente nas interfaces dos carbonetos presentes no contorno de grão ferrítico e finaliza 

quando todo carboneto da estrutura for dissolvido[19].  
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De acordo com LOPES, M. M. B. e COTA, A. B.[19], em condição de austenitização 

isócrona, para taxas de aquecimento maiores que 0,1°C/s, a cinética de austenitização da 

estrutura martensítica é maior que da estrutura perlita+ferrita. Com baixas taxas de 

aquecimento, a formação da austenita é controlada pela difusão de carbono, independentemente 

da microestrutura inicial. Com altas taxas de aquecimento, a formação da austenita da 

microestrutura inicial composta de perlita+ferrita é uma transformação controlada pela 

interface. A Figura 3.12 mostra o tempo de formação da austenita em relação às microestruturas 

prévias compostas de perlita, ferrita e martensita. 

 

Figura 3.12: Relação do tempo de formação da austenita com a taxa de aquecimento a partir da microestrutura 

prévia com F=ferrita, P=perlita e M=martensita. Adpatado de LOPES e COTA[19]. 

 

O aumento da taxa de aquecimento diminui o tempo para que a transformação difusional 

em austenita se inicie e termine, o que provoca um aumento na força motriz termodinâmica 

necessária para que ocorra o início e o fim da transformação, aumentando assim as temperaturas 

Ac1 e Ac3[20]. 

Hernandez et.al. apud D. C. Saha[21] afirmam que em um processo não isotérmico, como 

o de indução eletromagnética, irá produzir cementita mais fina e uma menor recuperação na 

estrutura da ferrita em comparação com a obtida em um processo de tratamento isotérmico em 

forno convencional. 

Segundo Cunningham, J. L.; Medlin, D. J.; Krauss, G[22], ao se comparar um material 

trefilado com um material laminado, endurecidos por indução eletromagnética, o trabalho a frio 
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anterior tem o efeito de produzir maiores camadas endurecidas do que microestruturas 

laminadas a quente e endurecidas com o mesmo ciclo de indução. Esta observação é resultado 

do refinamento microestrutural produzido pelo trabalho a frio, muito quantitativamente 

refletido na redução do tamanho de grão ferrítico além de ter resultado em alguma fragmentação 

e redução no espaçamento lamelar da cementida da perlita. 

 

3.2.2 Têmpera e Revenimento 

A têmpera se refere ao processo no qual ocorre a obtenção de martensita no aço através 

de um resfriamento suficientemente rápido, a partir da temperatura de austenitização até a 

temperatura de formação da martensita, acima da velocidade crítica de resfriamento. 

Têmpera superficial por indução é um processo similar ao de têmpera convencional, 

porém aplicado apenas à região superficial da peça, utilizando de curto tempo de processo e 

uma taxa de aquecimento maior[1, 4, 23]. Neste caso, a profundidade temperada depende da 

frequência empregada[1]. Quanto maior a frequência, menor a região aquecida para a mesma 

intensidade de potência empregada[1, 24], como pode ser observado na Tabela 3.2. Este 

tratamento térmico é ideal para produzir peças com alta dureza superficial e, por consequência, 

com maior resistência ao desgaste, com um núcleo mais mole e dúctil[1]. 

Tabela 3.2: Profundidade de penetração e densidade de potência em função da frequência de indução na têmpera. 

Frequência 
Profundidade de penetração 

(mm) 

Densidade de potência recomendada 

(W/cm2 de superfície) 

500.000 
0,4 a 1,1 1500 

1,1 a 2,3 800 

10.000 

1,5 a 2,3 1500 

2,3 a 3,0 1500 

3,0 a 4,0 1500 

3000 

2,3 a 3,0 2300 

3,0 a 4,0 2200 

4,0 a 5,0 1500 

1000 
4,0 a 7,0 1500 

7,0 a 9,0 1500 

Fonte: Adaptado do livro Aços e Ligas especiais[25]. 

A martensita dos aços é uma fase diferente dos agregados de ferrita e carbonetos que 

constituem a perlita e a bainita[26]. A estrutura martensítica é uma solução sólida super-saturada 

de carbono em ferro alfa (Fe-α). Os átomos de carbono ocupam os interstícios no retículo 

cristalino formado por átomos de ferro, o que provoca uma distorção do reticulado cúbico, 

transformando-o em tetragonal, gerando discordâncias e tensões internas de grande intensidade. 
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Esta distorção no retículo cristalino do ferro torna o movimento de discordâncias muito difícil 

e é considerada como a maior responsável pelas altas resistência e dureza da martensita[3]. 

A transformação martensítica é adifusional e, portanto, a martensita possui exatamente 

a mesma concentração de carbono presente na austenita. A temperatura de início de formação 

da martensita diminui significativamente com o aumento da concentração de carbono nos 

aços[4]. Elementos de liga substitucionais presentes nos aços também afetam a transformação 

martensítica (abaixam a temperatura Ms)
2, alterando os índices do plano de hábito e as relações 

de orientação entre a martensita e a austenita matriz. O manganês tem o efeito mais forte, 

seguido pelo cromo[26]. 

No tratamento térmico de revenimento, o aço é aquecido até uma temperatura inferior à 

eutetóide (A1), nela mantido durante um certo tempo e, a seguir, novamente resfriado até a 

temperatura ambiente. O intuito do revenimento é diminuir a fragilidade da martensita e aliviar 

as tensões internas, tornando-a dúctil e tenaz. 

Tempo e temperatura são dois parâmetros críticos no revenimento por indução. Um 

longo tempo pode permitir que tensões residuais produzam distorções e/ou fraturas que poderão 

inutilizar a peça. As temperaturas para esse processo são sempre abaixo da temperatura de 

transformação, A1. Usualmente, adota-se a faixa de 120 a 600°C. Se o aço for aquecido abaixo 

de 100°C, não haverá modificações microestruturais importantes[27]. 

O processo de revenimento envolve a difusão dos átomos de carbono, para formação de 

novas fases, além do alívio de tensões. No processo por indução eletromagnética, empregam-

se segundos para se completar o processo de têmpera e alguns segundos a mais, ou poucos 

minutos, para o revenimento[28]. 

É preferível usar baixa frequência para o revenimento por indução eletromagnética, pois 

a temperatura empregada é sempre inferior à temperatura de Curie. Como consequência, a parte 

aquecida retém suas propriedades magnéticas e o efeito de superfície é muito evidenciado. A 

baixa frequência no revenimento permite melhor homogeneização da temperatura na peça, fator 

fundamental para o alívio de tensões[29]. 

Durezas mais elevadas para amostras endurecidas por indução atribui-se a três fontes: 

tensões residuais, quantidades menores de austenita retida (γr) e segregação do carbono. Como 

primeiro efeito, tensões residuais compressivas são desenvolvidas em aços endurecidos 

                                                 

 

2 Com exceção do cobalto e do alumínio, que elevam a temperatura Mi 
[26]. 
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superficialmente por causa da menor densidade da martensita (α’) quando comparada com 

bainita (B) ou perlita (P). Durante resfriamento seguido de austenitização, as camadas internas 

de maior densidade diminuem mais do que as camadas superficiais, levando a tais tensões 

residuais e, portanto, em aumento de dureza[4]. 

O segundo fator, quantidades menores de austenita retida, é um resultado da martensita 

mais fina que será mais dura, porque ela foi formada a partir de grão fino de austenita menos 

homogênea contendo quantidades maiores de imperfeições. O último fator, o aumento na 

dureza devido a segregação de carbono, deriva do fato de que a austenitização por indução 

normalmente envolve rápido aquecimento e requer curtos tempos de permanência, a qual 

permite a variação no conteúdo de carbono dentro dos grãos de austenita[4]. 

 

3.2.3 Endurecimento Superficial por Indução Eletromagnética 

Sempre que um metal é aquecido, alguma distorção em sua forma irá ocorrer. 

Paralelamente, o endurecimento superficial por indução, oferece alta estabilidade dimensional, 

principalmente em peças de formas simétricas. Existem alguns fatores que afetam a distorção 

do componente endurecido incluindo, geometria, propriedades do metal, perfil de dureza, 

tensão residual antes do tratamento térmico, entre outros[1]. 

Para minimizar a região de distorção, é desejável ter um tempo de aquecimento o mais 

curto possível. O aquecimento rápido permite a concentração do calor na camada superficial. 

Quanto maior o tempo de indução de calor na peça, maior a massa aquecida e maior a expansão, 

conduzindo a uma maior distorção. Por tais motivos, o tempo e a temperatura de tratamento 

térmico por indução eletromagnética são importantes fatores no estabelecimento da estrutura 

do metal[1,3, 27]. 

Com a alteração na temperatura do aço carbono, algumas das propriedades que afetam 

o processo de aquecimento eletromagnético mudarão. As mais significantes são a 

permeabilidade magnética (µ), a resistividade elétrica (ρ) e o calor específico (c)[1]. 

No primeiro estágio do aquecimento, a peça é ainda inteiramente magnética, a 

permeabilidade magnética é alta, e a profundidade de penetração (δ) de corrente é muito 

pequena (equações 3.2 e 3.3). Portanto, o efeito superficial é predominante. Além disso, as 

perdas de calor na superfície da peça são relativamente baixas pois, a temperatura também é 

relativamente baixa[1]. 

Durante este estágio, a eficiência elétrica da bobina aumenta devido ao aumento da 

resistividade elétrica do metal com a temperatura, ao mesmo tempo, a permeabilidade 
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magnética permanece alta. Uma branda redução da permeabilidade magnética não causa efeito 

no aumento da eficiência elétrica. Passado um certo tempo, a eficiência elétrica atinge seu 

máximo e então começa a decrescer em função da queda brusca de µ, quando a superfície atinge 

temperaturas acima do ponto Curie[10]. 

Após a temperatura na superfície ultrapassar a temperatura de Curie tem-se o início do 

segundo estágio, onde, a resistividade elétrica do aço carbono aumenta aproximadamente duas 

a três vezes em relação ao seu valor inicial. Um decréscimo da µ e um aumento da ρ provocam 

alterações de seis a dez vezes a mais na profundidade de penetração contra o seu valor no estágio 

inicial[1]. A maior parte da energia é agora induzida na superfície e nas camadas internas da 

peça. 

Finalmente, no terceiro estágio, a espessura da camada superficial com propriedades 

não magnéticas, excede a camada de penetração no aço quente e a densidade de energia terá, 

então, uma distribuição exponencial ao longo da espessura do aço[1]. 

A diferença entre temperaturas de tratamento térmico por indução e o tratamento 

térmico em forno, está inerentemente relacionado à curta taxa de tempo de aquecimento para o 

método de indução e seus efeitos nas temperaturas de transformação de fases. A dureza e o 

perfil de dureza de peças austenitizadas por indução, dependem da composição química 

(microestrutura primária) e da severidade do meio de têmpera para o aço[4]. 

A velocidade do aquecimento por indução de alta frequência varia de, 

aproximadamente, 30 a 300°C/s, o que é muitas vezes maior que a velocidade de aquecimento 

em forno convencional, e condiciona importantes particularidades na cinética da formação da 

austenita, que desloca esta transformação para as temperaturas mais altas[1,3,30]. 

O tempo para formar uma microestrutura completamente austenítica depende da 

temperatura de austenitização selecionada e da microestrutura inicial. Em todos os casos, a 

velocidade com a qual a austenita é formada é controlada pela difusão do carbono, um processo 

que pode ser acelerado por um aumento da temperatura, como pode ser visto na Figura 3.13 

para um aço de composição eutetóide. Observa-se que o tempo para austenitazação completa 

deste aço com microestrutura inicial de perlita, diminui de aproximadamente quatrocentos 

segundos (400s) a uma temperatura de austenitização de 730°C, para cerca de trinta segundos 

(30s) a uma temperatura de austenitização de 750°C [4]. 
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Figura 3.13: Exemplo do efeito da temperatura de austenitização no tempo de formação da austenita em perlita 

no aço eutetóide[4]. 

 

Para o tratamento térmico por indução eletromagnética do aço 4130, Macedo et. al 

(2011)[31] determinou por meio da técnica de dilatometria, as temperaturas críticas de início 

(Ac1) e fim (Ac3) de formação da austenita, mostradas na Figura 3.14, obtidas a partir de uma 

microestrutura inicial de ferrita e perlita a taxas de aquecimento de 10, 30, 50, 70 e 90°C/s. 

Com uma baixa taxa de aquecimento (10°C/s), é possível identificar a temperatura de início da 

transformação da ferrita em austenita (Afi), cerca de 790°C, após a dissolução da perlita. A 

nucleação da austenita ocorre nas interfaces entre as colônias de perlita e na interface ferrita-

cementita, o que implica em altas taxas de formação, devido às pequenas distâncias para a 

difusão do carbono. Para taxas de aquecimento acima de 30°C/s, Afi não é facilmente 

identificada nas curvas dilatométricas. O aumento da taxa de aquecimento entre 10°C/s e 90°C/s 

não influenciou em Ac1, mantendo-a próxima a 740°C, porém mudou Ac3, a qual aumentou de 

920°C para 1035°C. 

 

Figura 3.14: Curvas dilatométricas (ΔL=f(T)) e suas derivadas (dΔL/dT=f(T)) para o aço SAE4130, sob 

aquecimento contínuo para velocidades de 10 a 90°C/s[31]. 
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Para obter a camada de penetração requerida com o tratamento térmico de têmpera e 

revenimento, é importante selecionar a densidade de energia e a frequência correta[1]. 

Intrinsecamente ligado a estes parâmetros se encontram duas formas mais comuns para o 

aumento de dureza mediante o tratamento térmico por indução: o endurecimento total da 

espessura da peça e o endurecimento superficial[1]. A figura 3.15 traça a relação da dureza com 

o raio da peça para os dois aspectos de endurecimento do material. 

 

 

Figura 3.15: Comparação de perfis de dureza após endurecimento superficial e total por indução de um cilindro 

de aço-carbono[1]. 

O objetivo do endurecimento completo é promover uma estrutura martensítica através 

da peça inteira. Para isto ocorrer, toda a seção transversal é aquecida acima da temperatura de 

transformação e então resfriada rapidamente para produzir uma estrutura martensítica 

consistente em toda a parede[1,4]. Devido a este aquecimento profundo, a seleção correta da 

frequência garante uma temperatura uniforme da superfície ao núcleo da peça no curto tempo 

do processo enquanto mantem alta a eficiência elétrica. Frequências típicas para esta forma de 

endurecimento são baixas a médias, na faixa de 500Hz a 80kHz. 

O objetivo do endurecimento superficial por indução é promover uma camada de 

martensita em áreas específicas da superfície da peça que permite melhorar propriedades 

mecânicas sem afetar o restante da peça[1]. A têmpera superficial com endurecimento a 

profundidades de 0,25mm a 1,5mm alcançado com tratamento térmico de alta frequência entre 

10kHz a 2MHz, é realizada com intuito de melhorar a resistência dos componentes ao desgaste 

ou à fadiga para aplicações envolvendo carregamentos leve a moderado[4]. Para melhorar 

propriedades contra fadiga proveniente de torção e/ou dobramento promove-se por têmpera o 

endurecimento a profundidades que variam entre 1,5mm a 12,7mm[10]. 
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O efeito de endurecimento superficial pode ser alcançado por causa do efeito de 

superfície (seção 3.1.1), que é a tendência de correntes induzidas fluírem próxima a superfície 

externa da peça. A profundidade deste efeito está relacionada com propriedades dos materiais 

e a escolha da frequência[1]. 

Geralmente, um endurecimento adequado significa alcançar: a microestrutura requerida, 

dureza, resistência ou tenacidade, enquanto minimiza tensões residuais, distorções e a 

possibilidade de fraturas. 

 

3.2.4 Tensões Residuais no Endurecimento Superficial  

Há dois diferentes tipos e mecanismos de formação de tensões residuais na têmpera por 

indução: tensões térmicas e tensões de transformação. As tensões de transformação ocorrem 

devido às mudanças microestruturais que aparecem em decorrência da transformação da 

austenita em martensita, enquanto que as tensões térmicas são causadas pelas diferentes 

magnitudes e gradientes de temperaturas. A tensão residual total é uma combinação de ambos 

componentes[10,14,26], compressão e tração. 

Altas temperaturas de austenitização, dão origem a tensões residuais mais elevadas, e 

aumentam a quantidade de contração não uniforme durante o resfriamento. A severidade dos 

meios de têmpera tais como água ou banho de sais, também tendem a produzir altas tensões 

residuais, que podem levar a distorções mais severas e até mesmo à fratura do componente[4]. 

No caso da têmpera superficial por indução eletromagnética, duas tensões opostas agem 

nesta camada. Devido ao drástico decréscimo de temperatura na superfície, ocorre uma redução 

de volume, gerando tensões de compressão. Quando termina o resfriamento, uma combinação 

de tensões de tração e compressão coexistem na peça[27]. 

Tensões de compressão na superfície tendem a aumentar a dureza do aço, conferindo 

proteção contra trincas causadas por ranhuras microscópicas. Entretanto, as condições globais 

de tensões, com um máximo de tensões de tração tipicamente localizado abaixo da área de 

endurecimento, aumentam a fragilidade e a sensibilidade à trinca, sendo necessário o alívio de 

tensões na região[29]. 

O alívio de tensões é alcançado a partir do processo de revenimento por indução. O 

revenimento é necessário para aliviar algumas dessas tensões e reduzir significativamente a 

tensão trativa abaixo da superfície, enquanto conserva a benéfica tensão compressiva 

superficial[10,29]. 
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No estudo de Cunningham et.al.[22] as tensões residuais das camadas superficiais de 

amostras cilíndricas do aço AISI 4130 nas condições temperado-revenido e normalizado foi 

realizado, variando-se os parâmetros do processo para alcançar uma profundidade de 

endurecimento constante. As amostras mostraram um estado de tensões bi-axial constante na 

superfície. As direções das principais tensões pouco desviaram das direções longitudinal e 

circunferencial definidas. Entretanto, as tensões de cisalhamento na superfície foram de 

pequena magnitude. As tensões residuais foram medidas pelo método de difração de raios X. 

Na Figura 3.16 se pode observar a distribuição de tensões residuais para o 

endurecimento superficial. Partes da superfície da peça endurecidas superficialmente possuem 

tipicamente tensões compressivas, que são importantes para melhorar as propriedades de fadiga 

do componente, dificultando o início e a propagação de microtrincas[1]. 

 

Figura 3.16: Comparação da distribuição de tensões residuais após endurecimento superficial e total[1]. 

 

O conhecimento da fadiga de peças temperadas por indução eletromagnética depende 

da correta combinação da camada de penetração endurecida e da magnitude e distribuição de 

tensões compressivas residuais na camada superficial[32,33]. O método mais efetivo de aumentar 

o desempenho em fadiga de um componente consiste na formação de um espectro favorável de 

tensão residual compressiva[34]. 

 

3.2.5 Tensões Residuais na Fadiga 

Existe ampla evidência de que as propriedades de fadiga são sensíveis às condições 

superficiais. Para alguns tipos de carregamentos, como flexão e torção, a tensão máxima ocorre 

na superfície, assim como quase sempre, um carregamento axial provoca falha por fadiga na 
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superfície. O valor máximo de tensão residual que pode ser produzido é igual ao limite elástico 

do metal[34].  

As microestruturas temperadas e revenidas de aços baixa liga tratados termicamente 

resultam em ótimas propriedades de fadiga. Porém, para um nível de dureza acima de cerca de 

40HRc, uma estrutura bainítica apresenta propriedades de fadiga melhores do que uma estrutura 

temperada e revenida de mesma dureza. Para este nível de dureza, o baixo desempenho em 

fadiga da martensita revenida, é resultado dos efeitos de concentração de tensões dos filmes 

finos de carbonetos que se formam durante o revenimento da martensita[34]. 

Os fatores que afetam a superfície de um corpo de prova de fadiga podem ser divididos 

quanto a: (a) rugosidade da superfície ou concentradores de tensão na superfície; (b) variações 

na resistência à fadiga do metal na superfície; e (c) variações nas condições de tensão residual 

da superfície. Além disso, a superfície está sujeita à oxidação e corrosão[34]. 

A presença de concentradores de tensões, como no caso, filetes de rosca e furos, diminui 

a resistência à fadiga. Ela também pode advir da rugosidade da superfície ou de porosidade, 

inclusões, superaquecimento local e descarbonetação. 

A influência de um tratamento térmico no comportamento em fadiga a alta temperatura 

(cerca de 1000°C e resfriado lentamente ao ar) do aço 4130[35], revela que uma trinca avança 

transgranularmente na microestrutura bainítica, em vez de perpendicular ao eixo de carga. A 

morfologia da trinca é quase linear. Enquanto isso, na microestrutura ferrita-perlítica, a trinca 

se propaga com inclinação média de 45° em relação ao eixo de carga e apresenta morfologia 

mais tortuosa com ramificações. 

 

 Efeitos da microestrutura no desgaste 

 

Entende-se por tribologia, a ciência que estuda a interação entre superfícies com 

movimento relativo entre si e dos fenômenos físico, mecânico, metalúrgico e químico que dela 

decorrem. A tribologia engloba as ciências do atrito, desgaste e corrosão. 

Nas operações de sondagem identificam-se os problemas de atrito como um dos 

principais obstáculos para o êxito do funcionamento das hastes. Atrito é uma das principais 

causas de desgaste e dissipação da energia, ou seja, é a resistência ao movimento representada 

pelo coeficiente de atrito. Mais especificamente, o que permite definir o coeficiente de atrito[36], 

µ, é a razão entre a força que é suficiente para resistir ao movimento relativo de escorregamento 

ou que resiste ao movimento de deslizamento, F, em relação a força normal, N, como é expresso 

pela equação 3.4. 
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𝝁 =  
𝑭

𝑵
        3.4 

 

O fenômeno atrito é resultado de interações complexas de contato entre corpos que 

incluem os efeitos da rugosidade das superfícies, deformação plástica de um material mais mole 

por asperezas de outra superfície dura ou partículas de desgaste e interações moleculares 

levando a uma adesão nos pontos de contato íntimo. 

O desgaste usualmente é um termo que define um dano ou perda progressiva de material 

a partir de uma superfície sólida causado pela ação mecânica de um sólido, líquido ou gás em 

contato. O maior desafio ao se lidar com desgaste é antecipar a qual tipo e mecanismo de 

desagaste os componentes serão submetidos[24]. 

Uma classificação geralmente utilizada e difundida é a de Budinski[37], cujo desgaste é 

dividido em quatro categorias: abrasão, erosão, adesão e fadiga superficial. A figura 3.17 

apresenta os modos e as subdivisões do desgaste. 

 

Figura 3.1: Modos e subdivisões de um desgaste [38]. 

 

O desgaste causado por impacto em uma superfície é mais associado a deformação 

plástica, mas esforços repetitivos podem provocar falha superficial por fadiga. Os repetidos 

choques entre superfícies ocasionam os mecanismos de surgimento e propagação de trincas. 



30 

 

Segundo um importante fabricante, durante o processo de acoplamento e quebra3 das 

hastes, o desgaste das roscas ocorre por meio de escoriações ou galling, consistindo em um 

desgaste adesivo, abrasivo e por fadiga superficial. A aplicação do termo desgaste adesivo é 

limitada, e pode ser mais apropriado o termo desgaste metal-metal, uma vez que o desgaste 

pode evoluir para desgaste abrasivo com o surgimento de partículas livres[38]. 

A seguir será tratado rapidamente apenas os desgastes abrasivo, adesivo e a fadiga 

superficial. 

 

3.3.1 Desgaste Abrasivo 

Desgaste abrasivo ocorre sempre que um corpo sólido é forçado contra partículas de um 

material que tenha, igual ou maior, dureza. Existem duas situações gerais nas quais este tipo de 

desgaste ocorre. A princípio, a superfície é friccionada por duas superfícies (abrasão por dois 

corpos). Em uma segunda situação, a superfície é um terceiro corpo, geralmente uma partícula 

suficientemente dura aprisionada entre duas superfícies que provoca o desgaste superficial[36]. 

A taxa que superfícies em contato sofrem abrasão depende das características de cada 

superfície, da presença de abrasivos entre elas, da velocidade de contato, da pressão exercida e 

de outras condições ambientais[38]. 

A abrasão provocada por baixas tensões é caracterizada por marcas que normalmente 

apresentam forma de ranhuras superficiais, e a deformação subsuperficial é quase inexistente 

quanto baixa, não ocorrendo encruamento do material. Já o desgaste abrasivo em alta tensão há 

ocorrência de ranhuras profundas, deformação plástica e formação de crateras pela impressão 

de partículas duras[36,38]. 

O desgaste abrasivo do tipo gouivadura ou gouging ocorre em alta tensão com marcas 

mais acentuadas e características de fadiga, pois o arrancamento de cavacos ocorre com a 

repetição dos carregamentos[38]. 

Sevim, I. e Eryurek, I. B.[39], compararam o efeito do tamanho da partícula abrasiva na 

resistência ao desgaste em aços carbono não tratados termicamente e quando temperados e 

revenidos. Percebeu-se que dependendo do tamanho da partícula abrasiva, existe uma relação 

                                                 

 

3 Quebra das hastes é uma expressão que se refere ao desenroscar das hastes quando se aplica um torque 

maior. 



31 

 

linear entre a resistência ao desgaste abrasivo e a dureza. Quanto maior a dureza da partícula, 

maior será a resistência ao desgaste. 

 

3.3.2 Desgaste Adesivo 

Desgaste adesivo é uma forma séria de desgaste caracterizado por altas taxas de desgaste 

e um coeficiente de atrito instável[40]. Como o desgaste adesivo é um fenômeno que depende 

da interação e ligação entre átomos, ele ocorre em materiais similares ou de igual dureza. Logo, 

o controle da dureza dos materiais pode ser uma forma de contornar o problema. 

O galling é uma forma severa de desgaste adesivo, caracterizada por transferência de 

massa e danos macroscópicos, como descamações ou escoriações em uma ou ambas as 

superfícies em contato. Sua ocorrência é facilitada sob cargas elevadas e ausência de 

lubrificação. Materiais dúcteis são mais propensos a este mecanismo, já que há grande 

deformação plástica das asperidades, antes que haja a fratura do fragmento deformado[24,38].  

A prevenção pode ser feita utilizando-se folgas adequadas que reduzam as cargas de 

contato pelo uso de lubrificação. O fluido lubrificante é eficiente para reduzir o desgaste adesivo 

por isolar as superfícies, diminuindo o contato entre elas favorecendo a formação de óxidos que 

reduzem o atrito. 

As variáveis[24,37,38,40] para determinar a taxa de desgaste em um sistema de deslizamento 

adesivo são: 

▪ Fator de Desgaste por meio da lubrificação (k):  

O valor será maior para superfície a seco; menor para união de superfícies de durezas 

dissimilares, como por exemplo, o caso de rosca endurecida por tratamento térmico 

superficial. 

▪ A dureza da superfície mais macia (D): 

A união entre uma superfície macia e uma superfície mais dura pode favorecer a 

vida útil do conjunto. 

▪ A distância de contato de deslizamento (S) 

▪ A pressão ou carga de contato (P) 

 

Dessa maneira, o volume desgastado por unidade de deslizamento (W) se relaciona com 

as variáveis acima descritas, de acordo com a equação 3.5 abaixo: 

 

𝑊 =  
𝑘 𝑥 (𝑆 𝑥 𝑃)

𝐷
      3.5 
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A equação 3.5 fornece um meio de descrever a severidade do desgaste, e é importante 

porque permite a comparação entre a severidade de diferentes sistemas de desgaste. A 

severidade do desgaste adesivo é determinada pela presença ou ausência de filmes, como óxidos 

ou lubrificantes. As asperezas de duas superfícies podem experimentar cargas intensas entre si 

ao serem colocadas em contato, podendo de deformar plasticamente ou elasticamente até que a 

área de contato seja suficiente para suportar o carregamento. 

 

3.3.3 Fadiga Superficial 

O termo ‘fadiga superficial’ é comumente utilizado na literatura como um termo técnico 

para danos na superfície causados por um contato de rolamento repetido[40]. Este tipo de 

desgaste é também considerado como sendo a remoção de partículas destacadas por fadiga 

causada por variações cíclicas de tensões. Os esforços cíclicos provocam a iniciação e 

propagação de trincas no material que ocorrem na superfície ou logo abaixo dela, ocasionando 

fratura e desprendimento de partículas[38]. 

O desgaste causado por impacto em uma superfície é mais associado à deformação 

plástica, cujos choques repetidos desencadeiam processos de pitting e spalling entre superfícies 

e ocasionam os mecanismos de surgimento e propagação de trincas[38]. Pitting se refere à 

formação de cavidades na superfície que surgem pela formação de trincas subsuperficiais 

provenientes de deslizamento ou rolamento repetitivo. O Spalling ou lascamento é a fratura e 

remoção de material da superfície na forma de escamas[37]. 

Com a premissa de controlar tais defeitos descritos anteriormente, provocados pelo 

atrito, supõe-se a investigação de um novo perfil de roscas bem como aplicar o tratamento 

térmico por indução eletromagnética. O novo perfil de rosca deverá compensar o torque 

aplicado na montagem da coluna de sondagem e na quebra da rosca, além de reduzir os efeitos 

do desgaste por meio do atrito de deslizamento metal-metal. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo são descritos os materiais e os métodos utilizados nos tratamentos 

térmicos por indução eletromagnética de têmpera e revenimento em baixa frequência e têmpera 

superficial em alta frequência aplicados nos tubos nacionais. 

 

 Materiais 

 

Foram utilizados tubos de aço SAE4130 de fabricação nacional sem costura, trefilado a 

frio, com diâmetro externo de 88,9mm, diâmetro interno de 77,8mm. Este material foi 

submetido aos tratamentos térmicos de têmpera e revenimento por indução eletromagnética em 

baixa frequência e têmpera em alta frequência. Detalhes do tratamento térmico estão na seção 

4.2.2 deste trabalho. 

Também foram utilizados tubos de aço SAE4130 sem costura, laminados a quente, 

temperados e revenidos em processo convencional e submetidos ao tratamento térmico por 

indução eletromagnética em alta frequência. A Figura 4.1 mostra o material laminado em seu 

estado de entrega. Estes tubos possuíam espessura de parede de 6,00mm no corpo e nas 

extremidades usinadas, espessura de parede de 5,55mm, adequada para o tratamento térmico 

de baixa e alta frequência e para a usinagem do perfil de rosca. 

   

Figura 4.1: Lote recebido de material SAE4130 sem costura laminado a quente temperado e revenido e esquema 

ilustrando as medidas de espessuras. 

Foram também utilizadas hastes comerciais de mesma aplicação e dimensão da haste 

nacional SAE4130 trefilado, para efeito de comparação das propriedades mecânicas e da 

e
 
= 6,00mm 

e
 
= 5,55mm 

Região 

usinada 
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microestrutura. Estas amostras foram separadas e identificadas em razão do perfil de rosca, 

interna ou externa, ilustradas na Figura 4.2. 

 
Figura 4.2: Perfis de rosca interna (a) e rosca externa (b). 

Para os tratamentos térmicos de têmpera e revenimento, foi utilizado um forno de 

indução eletromagnética de fabricação nacional desenvolvido pela Inductotherm Group Brasil 

(Figura 4.3). O forno é composto de um sistema para têmpera e revenimento programáveis para 

o tratamento térmico de hastes em comprimentos variados. O carregamento, o posicionamento 

e a rotação do tubo são automatizados. Ele é composto por dois conversores, sendo o primeiro 

com saída de potência de 150kW e frequência de 10kHz (baixa frequência); o segundo com 

saída de 100kW e frequência de 400kHz (alta frequência). O equipamento trabalha com 

corrente alternada e monitoramento da temperatura através de pirômetro e pela energia 

aplicada. 

 

Figura 4.3: Planta do Forno de Indução em (a). Em (b), painel de comando. Em (c), alimentador de tubos. Em 

(d) e (e), os indutores de baixa e alta frequência, respectivamente. 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 

(c) (d) (e) 

Forno de Indução 
Painel de comando 

Indutor de baixa frequência Indutor de alta frequência 

Alimentador de tubos 
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 Métodos 

 

4.2.1 Caracterização de Haste Comercial 

Como forma de se investigar o estado da arte de hastes comerciais desenvolvidas para 

a atividade de perfuração em sondagem geológica, foram realizados ensaios de análise química, 

metalografia e ensaios de dureza. Os resultados serviram para determinar as características para 

o tratamento térmico aplicado às hastes nacionais deste trabalho. 

A propriedade mecânica das hastes comerciais foi investigada por meio do ensaio 

convencional de dureza Rockwell na escala C e microdureza Vickers, visando conhecer o perfil 

de dureza ao longo do comprimento da região tratada termicamente no sentido de laminação do 

material, bem como determinar a profundidade de penetração do tratamento térmico e o perfil 

de dureza ao longo da espessura da haste na região da rosca. Os ensaios de dureza estão 

detalhados na seção 4.2.3 e ilustrados nas Figuras 4.5a e 4.5b. 

As amostras foram retiradas na extremidade do tubo (Figura 4.4), tendo comprimento 

de 200mm e largura de aproximadamente 10mm. Nos filetes de rosca interna, foi realizado o 

ensaio de dureza Rockwell C na superfície externa no sentido longitudinal. Nos filetes de rosca 

externa o ensaio de dureza foi conduzido na superfície externa do tubo no sentido longitudinal. 

Em seguida, as amostras na forma de filetes foram cortadas em cinco (5) partes de comprimento 

igual à 50mm e largura de aproximadamente 10mm para embutimento a frio em resina epóxi e 

preparo metalográfico convencional de onde foram feitas as imagens. Fotomicrografias em MO 

e MEV foram feitas nas distâncias de 20mm, 80mm e 140mm a partir da extremidade do tubo. 

O ensaio de microdureza Vickers e a análise por microscopia óptica foram conduzidos 

no Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica enquanto que, os experimentos 

e análises envolvendo a microscopia eletrônica de varredura, foram realizados no Nanolab – 

Laboratório de Microscopia Eletrônica da Redemat. Ambos laboratórios se encontram no 

Departamento de Metalurgia - DEMET na Escola de Minas da UFOP em Ouro Preto/MG. 

 

4.2.2 Tratamento térmico das Hastes Nacionais 

Após caracterização das hastes disponíveis no mercado, quanto à microestrutura e às 

durezas foram realizados tratamento térmico de média e alta frequência em tubos de fabricação 

nacional com o objetivo de se obter o perfil microestrutural e de dureza aproximado da haste 

comercial de melhor desempenho em campo. 

Mais especificamente, os tubos foram submetidos aos seguintes tratamentos térmicos: 
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▪ Têmpera e Revenimento em toda a espessura da ponta do tubo: aplicou-se uma 

potência de 127,5kW na têmpera e de 96kW no revenimento com frequência de 

10kHz. A temperatura de austenitização foi de aproximadamente 950°C e a 

temperatura de revenimento foi de aproximadamente 550°C. Para ambos 

processos, o resfriamento foi em banho de água e óleo à 30°C. Tempo total do 

ciclo de 1min40s (um minuto e quarenta segundos). 

▪ Têmpera superficial no perfil de rosca externa em material previamente tratado 

em toda a espessura: aplicou-se uma potência de 127,5kW com frequência de 

400kHz. Não foi possível medir a temperatura pois, o processo é com avanço 

progressivo e muito rápido; em poucos segundos a região de um único dente é 

aquecida e resfriada imediatamente. O tempo total do ciclo é de no máximo 8 

segundos. 

A Tabela 4.1 resume os parâmetros do tratamento térmico por indução eletromagnética 

aplicados nas hastes nacionais. 

 

Tabela 4.1: Parâmetros do tratamento térmico por indução em baixa e alta frequência aplicado nas hastes nacionais 

 

TRATAMENTO TÉRMICO BAIXA FREQUÊNCIA 
TRATAMENTO TÉRMICO ALTA 

FREQUÊNCIA 

Frequência 

(kHz) 

Potência 
Têmpera 

(kWs) 

Potência 
Revenimento 

(kWs) 

Temperaturas 

(°C) 

Tempo 

total 

ciclo 

(s) 

Frequência 

(kHz) 

Potência 
Têmpera 

(kWs) 

Temperatura 

(°C) 

Tempo 

total 
ciclo 

(s) 

HNT 10 127,5 96 
950 (T) 

550 (R) 
100 400 127,5 * 8 

HNL Temperada e revenida em processo convencional 400 127,5 * 8 

Fonte: Próprio autor. 

HNT = Haste Nacional Trefilada 

HNL = Haste Nacional Laminada 

* = Curto tempo para leitura do pirômetro  

 

4.2.3 Ensaios de Dureza 

A extremidade tratada do tubo foi cortada com 200mm de comprimento, conforme está 

ilustrado na Figura 4.4. A partir deste corte, foi retirado uma amostra em forma de filete com 

dimensão 200x10x5.5mm, paralela ao eixo longitudinal do tubo, seguindo o sentido de 

laminação para a realização do ensaio de dureza, conforme está ilustrado na Figura 4.5. Os 

filetes foram então esmerilhados e em seguida submetidos ao ensaio de dureza.  



37 

 

Subdivisões no filete para 

delimitar a posição das 

medidas de dureza. 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o ensaio de dureza Rockwell C foi utilizada uma carga de 150kgf com penetrador 

cônico de diamante. As medidas em HRc foram realizadas no sentido longitudinal, paralelo ao 

eixo do tubo, na região externa do filete tratado termicamente em subdivisões de 10mm, sem 

rosca externa ou interna, Figura 4.5a. Nos filetes com rosca foi medida a dureza nas cristas e 

nos vales para cada perfil em sentido radial, resguardando uma distância de aproximadamente 

4,0mm entre cada endentação de dureza conforme pode ser visto na Figura 4.5b. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área onde foi retirada a 

amostra em filete. 

Eixo de laminação do tubo 

Marcas do ensaio de 

dureza HRc. 

(b) 

Figura 4.4: Desenho representando a retirada do corpo de prova em forma de filete na extremidade tratada. 

Figura 4.5: Desenho esquemático para ilustrar o ensaio de dureza Rockwell C. Em (a), filete com marcas do 

ensaio de dureza longitudinal a cada 10mm. Em (b), perfil de rosca macho com marcas de dureza no sentido radial 

a cada 4 mm. 
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 Para o ensaio de microdureza Vickers foi utilizada uma carga de 0,025kgf aplicados em 

10s com uma distância de 0,15mm entre as endentações, sendo realizadas ao longo da espessura 

do material conforme ilustrado na Figura 4.6. O objetivo foi traçar o perfil de dureza transversal 

do material, ao longo da espessura, a fim de conhecer sua resistência mecânica. As medidas 

foram realizadas a partir da superfície externa em sentido à superfície interna (setas vermelhas).  

 

 

Figura 4.6: Desenho do perfil de rosca externa com detalhes da direção do ensaio de microdureza Vickers e da 

análise micrográfica, de região hachurada, realizado na espessura do material. 

 

4.2.4 Caracterização Microestrutural 

Para determinar e analisar as microestruturas de uma haste de sondagem geológica, foi 

feito fotomicrografia por meio da microscopia óptica (MO) e da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). O preparo de corpos de prova para análise metalográfica foi realizado em 

acordo à norma NBR 13284[41]. 

Para ambos os processos, as amostras foram cortadas e embutidas a frio em resina epóxi 

transparente em forma de disco com 30mm de diâmetro e cuidadosamente polidas em alumina 

1,0µm e posteriormente em pasta de diamante 1,0µm. Depois as amostras foram atacadas com 

Nital 4% durante alguns segundos e em seguida encaminhadas para os microscópios. 

Na microscopia óptica, as imagens foram feitas com magnificações de 80X, 100X, 

200X, 400X e 800X varrendo ao longo da espessura do material as regiões da superfície 

externa, da metade da espessura (centro) e da superfície interna. 

No microscópio eletrônico, as imagens foram feitas com magnificações de 2.000X, 

5.000X e 10.000X. Foram avaliadas as mesmas regiões ao longo da espessura do material como 

foi feito na microscopia óptica.  

Superfície externa 

Superfície interna 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo é apresentada a caracterização da haste comercial de alto desempenho 

quanto à composição química, propriedades mecânicas e microestruturas assim como, são 

abordados os resultados alcançados com o tratamento térmico por indução eletromagnética em 

hastes de fabricação nacional, trefilada e laminada, para sondagem em pesquisa mineral. 

 

 Caracterização da haste comercial de alto desempenho 

 

A etapa de caracterização da haste comercial importada teve como proposta conhecer 

as principais características do material utilizado para a sondagem, tais como composição 

química, perfis de dureza e microestrutura dos perfis de rosca interna e externa. Ou seja, 

conhecer alguns aspectos que as fazem ser consideradas como haste de melhor desempenho. 

 

5.1.1 Composição química 

A composição química do material comercial pode ser vista na Tabela 5.1. Os dados 

apresentados foram obtidos por meio da técnica de análise por via úmida e dispostos a título de 

verificação com os valores máximo e mínimo indicados pela norma SAE J404[42]. 

 

Tabela 5.1: Composição Química da haste comercial, % em peso, segundo a norma SAEJ404. 

 %C %Mn %Cr %Al %Si %P %S %Mo %Ni %Cu 

Norma SAE J404 
0,28-

0,33 

0,40-

0,60 

0,80-

1,10 
- 

0,15-

0,35 

máx 

0,030 

máx 

0,040 

0,15-

0,25 

máx 

0,25 

máx 

0,35 

Haste comercial 

importada 
0,3050 0,5400 0,8700 0,0314 0,2460 0,0140 0,0031 0,2000 0,0360 0,0800 

 

Percebe-se que a composição química do aço comercial se encontra dentro dos limites 

especificados pela norma. 

 

5.1.2 Caracterização microestrutural  

A microestrutura observada na haste comercial importada pode ser vista nas Figuras 5.1 

e 5.2, que revelam uma microestrutura bandeada e composta por grãos alongados de ferrita (α) 

e perlita fina (PF) na região sem o tratamento térmico. 
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A imagem 5.1 é uma imagem de microscopia óptica na qual a ferrita revela-se em tons 

claros, enquanto que a perlita revela-se em tons mais escuros. A imagem 5.2 apresenta imagens 

de microscopia eletrônica de varredura e, neste caso, a ferrita é revelada em tons mais escuros 

enquanto que a perlita está em tons mais claros. 

 

 

Figura 5.1: Microestrutura bandeada na metade da espessura da haste comercial, distante 180mm da ponta do 

tubo, composta de ferrita e perlita fina na região sem tratamento térmico. Nital 2% - 200X. 

 

 

Figura 5.2: Em a) e b), imagens MEV da microestrutura bandeada composta de ferrita (α) e perlita fina (PF) na 

região sem tratamento térmico da haste comercial, distante à 180mm da ponta do tubo. Nital 2%. 

 

Na Figura 5.3 é revelada a microestrutura obtida na região do perfil de rosca interna da 

haste comercial. Nas imagens 5.3a e 5.3b são mostradas a microestrutura na região do dente da 

rosca à distância de aproximadamente 20mm, a partir da ponta do tubo. Nesta figura é também 

α 

PF 

a) b) 
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revelada a microestrutura no corpo do tubo logo após o perfil de rosca interna à distância de 

50mm da extremidade do tubo, imagens 5.3c e 5.3d. 

 

 

Figura 5.3: Detalhe da microestrutura na haste comercial com perfil de rosca interna. Matriz de martensita 

revenida com fina camada descarbonetada, 0,0652mm, no corpo da haste. Imagem do dente (a) com aumento de 

40X e sua ampliação em (b). Superfície externa (c) 200X e superfície interna (d). Nital 2%. 

 

Foi observado que toda a espessura do dente da amostra foi tratada termicamente 

apresentando uma matriz de martensita revenida. Na região após o perfil de rosca, 

aproximadamente a 50mm da ponta do tubo, a microestrutura não apresentou mudança 

significativa em relação ao visto no dente, porém existe uma fina camada descarbonetada, 

0,0652mm, nas superfícies externa e interna do tubo, a qual é provável ser consequência do 

processo de fabricação do material. 

A Figura 5.4 apresenta a microestrutura obtida na amostra de rosca interna entre as 

distâncias de 80mm e 140mm a partir da extremidade do tubo. Percebe-se nestas imagens uma 

 

Sup. Ext. 

Sup. Int. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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mudança mais significativa da microestrutura, uma vez que o calor induzido no material se 

dissipa por condução à medida que se afasta da ponta da rosca.  

 

À distância de 80mm da ponta do tubo

 

À distância de 140mm da ponta do tubo

 

Figura 5.4: Mudança microestrutural ao longo do corpo da haste comercial à distância de 80mm e 140mm da 

ponta do tubo com perfil de rosca interna. Imagens na metade da espessura da amostra. Presença de ferrita e 

carbonetos. Aumentos de 200X para as imagens à esquerda e 800X para as imagens à direita. Nital 2%. 

 

A fração de ferrita poligonal aumenta à medida que se afasta da extremidade do tubo e 

o aspecto bandeado entre as fases ferrita e carbonetos, se torna mais pronunciado ao final da 

região tratada. Efeito comum devido o gradiente de temperatura nesta região. 

As Figuras 5.5 a 5.7 são fotomicrografias eletrônicas nas distâncias de 20, 80 e 140mm, 

a partir da extremidade da amostra da haste comercial com rosca interna. Tais imagens 

corroboram com as imagens de microscopia óptica, e revela a presença de martensita revenida 

à distância de 20mm da ponta do tubo. Confirmam também a transição microestrutural 

observada nas distâncias de 80mm e 140mm, obtidas durante o resfriamento do material, ou 
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seja, a presença de ferrita poligonal nos contornos dos blocos de martensita revenida e ou ferrita 

bainítica se torna mais evidente.  

 

À distância de 20mm 

                 
 

 

Figura 5.5: Presença de martensita revenida e ferrita bainítica à distância de 20mm na rosca interna da amostra 

comercial. A seta na imagem c indica presença localizada da ferrita bainítica - αB. 

 

Observa-se que na região tratada à 20mm da ponta do tubo, predomina-se a 

microestrutura composta por uma matriz de martensita revenida. A seta na imagem 5.5c indica 

a presença localizada de uma ferrita bainítica, que coincide com as observações de Santos 

a) b) 

c) 
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et.al.[43], ripas de ferrita grosseiras com austenita finamente alongada remetendo a uma bainita 

superior. 

Na distância de 80mm observa-se um pequeno aumento na fração volumétrica de ferrita 

poligonal e de ferrita bainítica, as quais nucleiam na matriz martensítica, conforme se pode ver 

na Figura 5.6c. Semelhante à microestrutura obtida por Santos et.al.[43], durante têmpera com 

resfriamento contínuo para um aço baixo carbono. Pode-se dizer que ambas microestruturas são 

resultadas da têmpera realizada a partir de um gradiente de temperatura menor nesta região. 

 

À distância de 80mm 

                

 

Figura 5.6: Presença de ferrita bainítica (αB) e ferrita poligonal (αP) em matriz de martensita revenida à distância 

de 80mm da ponta da haste comercial com rosca interna. 

a) b) 

c) 
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Nota-se, pela Figura 5.7 um aumento na fração volumétrica da ferrita poligonal no contorno de 

grão austenítico e a redução da fração volumétrica da martensita. 

 

À distância de 140mm 

                

 

Figura 5.7: Presença de ferrita residual nos contornos dos blocos de martensita revenida presentes à distância de 

140mm da ponta da haste comercial com rosca interna. 

 

Aspecto da camada de tratamento térmico superficial e detalhes da morfologia 

microestrutural observados na haste comercial com rosca externa são mostrados nas Figuras 

5.8 a 5.15. 

  

a) b) 

c) 
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À distância de 20mm 

 

 

 

Figura 5.8: Detalhes da microestrutura no dente do perfil de rosca externa da haste comercial. Imagem 5.8a do 

dente com aumento de 80X, as demais com aumento de 800X. Nital 2%. 

 

Por meio da Figura 5.8 fica evidente que para o perfil de rosca externa da haste 

comercial, existe uma camada de tratamento térmico superficial, Figura 5.8c, que sobrepõe a 

têmpera e o revenimento prévio em toda a espessura do dente, comprovados pelo ensaio de 

dureza. Na camada de têmpera superficial, cuja profundidade é de 0,984mm, parece que houve 

uma recuperação no bandeamento da matriz ferrítica. E na região de transição desta camada, 

Figura 5.8c, os finos carbonetos se encontram nos limites das bandas da ferrita proeutetóide e 

perlita fina formadas anteriormente no processo de conformação. Após a camada superficial, 

Figura 5.8b, nota-se que a microestrutura de martensita revenida, coincide com a observada na 

amostra comercial com perfil de rosca interna. 

0,984mm 

a) 

b) 

c) 

d) 
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À distância de aproximadamente 50mm da extremidade do tubo, Figura 5.9, após o 

perfil de rosca externa, no comprimento do corpo do tubo é observado que a camada de têmpera 

superficial é retomada e permanece até os 150mm de comprimento. 

 

À distância de aproximadamente 50mm 

 

 

 

Figura 5.9: Detalhes da microestrutura à distância de 50mm da ponta da haste comercial com perfil de rosca 

externa. Imagem 5.9a da camada de tratamento superficial com aumento de 40X, as demais de 200X. Nital 2%. 

 

Nas imagens da Figura 5.10, observa-se que a medida em que se afasta do perfil de rosca 

externa, o bandeamento anterior aparentemente sofre uma recuperação como a ocorrida no 

perfil de rosca interna, tanto na camada superficial quanto na camada de tratamento prévio em 

toda a espessura. Na Figura 5.11, à distância de 140mm da ponta do tubo, já se pode considerar 

o final da área tratada do tubo comercial para o perfil de rosca externa, onde coexistem grãos 

de ferrita proeutetóide com possíveis grãos de perlita fina.  

a) c) 

b) d) 
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À distância de 80mm 

 
 

 

Figura 5.10: Detalhes da microestrutura à distância de 80mm da ponta da rosca externa na haste comercial. 

Imagem 5.10a com aumento de 40X, as demais de 200X. Nital 2%. 

 

À distância de 140mm  

 

Figura 5.11: Microestrutura bandeada com grãos de ferrita proeutetóide e possível perlita à distância de 140mm 

da ponta da rosca externa na haste comercial, região de fim do tratamento térmico. Imagem 5.11a com aumento 

de 80X e imagem 5.11b com aumento de 200X. Nital 2%. 

  

a) 

b) d) 

c) 

a) b) 
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Na Figura 5.12 é mostrado com mais clareza o efeito do tratamento térmico superficial 

ao longo de um dente no perfil de rosca externa da haste comercial à distância de 20mm da 

ponta da haste. A fotomicrografia “a” revela a presença de ferrita poligonal sobre uma matriz 

de martensita revenida nesta camada. A fotomicrografia “b” mostra a região de transição e fim 

da têmpera superficial sobre o dente da rosca externa da haste comercial com presença de 

martensita revenida e possível constituinte M-A que nucleou no contorno de grão austenítico. 

A fotomicrografia “c” mostra a região do tratamento de têmpera e revenimento a qual toda a 

espessura do tubo comercial foi submetida previamente. 

 

À distância de 20mm 

 
 

 

Figura 5.12: Detalhes do tratamento térmico no perfil de rosca externa da haste comercial. Em a) região com 

tratamento superficial. Em b) região de transição do tratamento térmico. Em c) superfície interna do perfil de rosca 

externa. 

c 

b 

a 

a) 

c) 

b) 
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À distância de 80mm 

 
 

 

 

Figura 5.13: Fotomicrografias eletrônicas com detalhes do tratamento térmico à distância de 80mm da ponta da 

rosca externa na haste comercial. 

a 
b 

c 

a) 

b) 

c) 

a) 
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As imagens de MEV da Figura 5.13 ajudam a esclarecer a microestrutura observada à 

distância de 80mm também na Figura 5.10. Na camada superficial é possível ver a presença de 

ferrita poligonal em uma matriz martensítica. Como citado no trabalho de Santos et.al.[43], a 

ferrita nucleia em regiões empobrecidas de carbono e cresce permitindo a difusão do carbono 

para austenita remanescente quando temperada em baixa temperatura. 

 

À distância de 140mm 

  

 

Figura 5.14: Detalhes da microestrutura à distância de 140mm da ponta da rosca externa na haste comercial sendo, 

as imagens a) e b) referentes à superfície externa e as imagens c) e d), referentes à superfície interna da haste. 

 

Na Figura 5.14, observa-se martensita com ferrita poligonal e/ou ferrita bainítica. Na 

Figura 5.14a, observa-se na camada com tratamento superficial, morfologia similar àquela 

a) b) 

c) d) 
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observada na Figura 5.13. Enquanto que ferrita proeutetóide e perlita fina foram observadas à 

distância de 180mm, como pode ser visto na Figura 5.15. 

 

À distância de 180mm 

 

 

Figura 5.15: Fim da região tratada. Perlita fina e ferrita à distância de 180mm da ponta da rosca externa na haste 

comercial. 

  

b) 

a) 

c) 
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5.1.3 Propriedades mecânicas 

As Figuras 5.16 e 5.17 mostram o perfil de dureza superficial obtido ao longo do 

comprimento dos filetes da haste comercial com os perfis de rosca interna e externa, 

respectivamente.  

Como pode ser visto na Figura 5.16, a dureza média obtida no perfil de rosca interna da 

haste comercial é de 33HRc, dentro dos 45mm de comprimento da rosca. Estes valores 

comprovam a presença de uma estrutura de martensita revenida, enquanto que, a queda da 

dureza no corpo do tubo pode ser explicada pela presença de ferrita residual. 

Já no corpo da haste comercial com rosca interna se nota, a partir dos 50mm, uma 

redução gradual e suave na dureza até atingir o estado de entrega com dureza de 20HRc, dentro 

dos 200mm analisados, sendo, o ponto de dureza máxima de 35HRc e mínima de 18HRc que 

comprova, respectivamente, a presença da martensita revenida em transição para uma 

microestrutura composta de perlita fina e ferrita, observadas nas Figuras5.1 a 5.7.  

. 

 

Figura 5.16: Perfil de dureza longitudinal da haste comercial com rosca interna. 

 

Para a haste comercial com perfil de rosca externa, Figura 5.17, percebe-se que os vales 

apresentam dureza média de 33HRc de forma similar à rosca interna. Já os dentes da rosca 

externa apresentaram dureza média de 52HRc, evidenciando a presença da camada de têmpera 

superficial nos dentes da rosca externa, como visto nas imagens de MO e MEV das Figuras 5.8 

e 5.12. 
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Figura 5.17: Perfil de dureza longitudinal da haste comercial com rosca externa. 

 

No corpo da haste comercial com rosca externa, a camada de tratamento térmico 

superficial fica evidente também por meio do ensaio de dureza Rockwell C, a partir dos 50mm 

da ponta do tubo. Este apresenta uma dureza média de 45HRc com uma redução na dureza após 

150mm, atingindo a média de 20HRc. 

Nas operações de sondagem, chaves para aperto, e mordentes da morsa e cabeça 

hidráulica, normalmente são utilizados próximos da rosca, e para evitar o desgaste prematuro 

da haste, é esperado que estas áreas apresentem boa resistência mecânica e uma região com 

menor variação nas tensões residuais. 

O resultado de microdureza Vickers na espessura de cada dente do perfil de rosca interna 

da haste comercial é mostrado no gráfico da Figura 5.18. Partindo da superfície externa, nota-

se que a dureza se manteve uniforme ao longo de toda a espessura dos dentes, oscilando dentro 

do intervalo de 300HV a 350HV. As menores durezas próximas de 200HV foram encontradas 

na ferrita presente na região descarbonetada na superfície externa de cada dente. 
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Figura 5.18: Perfil de microdureza Vickers na espessura da rosca interna da haste comercial, medido a partir da 

superfície externa, que apresenta camada descarbonetada. 

 

Os resultados de microdureza Vickers ao longo da espessura de cada dente da rosca 

externa na haste comercial é mostrado na Figura 5.19. Ao longo da camada de têmpera 

superficial a microdureza atingiu picos médios de 600HV enquanto que na região de transição, 

a dureza alcançou valores entre 300HV e 500HV, estabilizando a dureza em aproximadamente 

300HV na região de têmpera e revenimento realizados anteriormente. Estes valores de dureza 

comprovam a presença de martensita na camada superficial bem como de martensita revenida 

na camada de tratamento mássico, semelhante ao da rosca interna. 

 

 
Figura 5.19: Perfil de microdureza Vickers na espessura da rosca externa da haste comercial, medido a partir da 

superfície externa.  

4 3 2 1 

1 2 3 4 
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 Tratamento Térmico das Hastes Nacionais 

 

Este capítulo, apresenta os resultados de microestrutura e dureza obtidos nas hastes 

nacionais de aço SAE4130, trefilada e laminada, após tratamento térmico por indução 

eletromagnética de baixa e alta frequência. 

 

5.2.1 Composição Química da haste nacional trefilada e laminada. 

As composições químicas das hastes nacionais trefiladas e laminadas de aço SAE4130 

são mostradas na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2: Composição Química de hastes nacionais trefiladas e laminadas, % em peso, segundo a norma 

SAEJ404. 

 %C %Mn %Cr %Al %Si %P %S %Mo %Ni %Cu 

Norma SAE J404 
0,28-

0,33 

0,40-

0,60 

0,80-

1,10 
- 

0,15-

0,35 

máx 

0,030 

máx 

0,040 

0,15-

0,25 

máx 

0,25 

máx 

0,35 

SAE4130 trefilado 0,3120 0,5400 0,9420 0,0337 0,2240 0,0080 0,0024 0,2200 0,0300 0,0080 

SAE4130 laminado T+R* 0,2800 0,9200 0,8700 0,0220 0,2000 0,0090 0,0020 0,1600 0,2000 0,0100 

*As hastes laminadas SAE4130, no estado como recebido, eram já temperadas e revenidas por processos 

convencionais. 

 

Os dois materiais se enquadram na norma SAEJ404 quanto à composição química. A 

exceção coube ao teor de manganês na haste nacional laminada. O aumento no teor de 

manganês, melhora a temperabilidade do material durante o processo de fabricação 

convencional. 

 

5.2.2 Caracterização do Tubo Trefilado de Aço SAE 4130.  

A etapa de caracterização dos tubos trefilados de aço SAE4130, teve como proposta 

conhecer a microestrutura e propriedades mecânicas obtidas desde o estado de entrega, trefilado 

ou laminado, até os tratamentos térmicos de têmpera e revenimento por indução 

eletromagnética em baixa frequência (10kHz) e de têmpera superficial em alta frequência 

(400kHz). 

 

5.2.2.1 Microestrutura do Tubo Trefilado SAE 4130 no Estado de Entrega. 

A haste nacional trefilada utilizada neste trabalho contem, no estado de entrega, uma 

combinação de grãos encruados de ferrita proeutetóide e perlita fina como podem ser vistos nas 

Figuras 5.20 e 5.21. 
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Figura 5.20: Estrutura com grãos de ferrita proeutetóide e perlita fina com algum bandeamento na haste 

nacional trefilada no estado de entrega. MO-200X. Nital 2%. 

 

 

Figura 5.21: Aspecto dos grãos de ferrita proeutetóide e perlita fina presentes na haste nacional trefilada. 

Fotomicrografias MEV com magnificação de 2000X (a) e 5000X (b). Nital 4%. 

 

A presença da microestrutura com grãos refinados de ferrita proeutetóide e perlita fina 

como mostrados acima, tornam o tratamento térmico por indução eletromagnética mais 

favorável. A menor distância interlamelar entre as fases de ferrita e cementita da perlita, 

favorecem o deslocamento de átomos de carbono durante a transformação da martensita quando 

submetida a altas taxas de aquecimento.  

 

a) b) 
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5.2.2.2 Propriedades Mecânicas do Tubo Trefilado SAE 4130 no Estado de Entrega. 

Na Figura 5.22 é mostrado o perfil de dureza HRc médio, obtido na superfície externa 

do filete de 200mm da haste nacional no estado de entrega, em sentido longitudinal, conforme 

foi ilustrado na Figura 4.4. Observa-se que a haste trefilada possui dureza média de 22HRc em 

seu corpo, confirmando a presença de uma microestrutura composta de perlita e ferrita. 

 

 

Figura 5.22: Perfil de dureza HRc médio no sentido longitudinal na superfície externa da haste nacional 

trefilada no estado de entrega. 

 

O perfil de microdureza Vickers obtido ao longo da espessura do material trefilado no 

estado de entrega, pode ser visto na Figura 5.23. Comparado ao perfil de dureza obtido na 

amostra do tubo comercial na região de ferrita e perlita, percebe-se que a dureza média do 

material nacional é ligeiramente menor, em torno de 315HV contra 325HV da haste comercial. 

Esta diferença pode ser justificada por causa dos grãos na amostra comercial serem mais 

refinados. 

 

 
Figura 5.23: Perfil de microdureza Vickers na espessura da haste nacional trefilada sem tratamento térmico. 
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5.2.3 Caracterização do Tubo Trefilado SAE 4130 Temperado e Revenido por Indução 

Eletromagnética a 10kHz. 

Nesta etapa foi caracterizada a estrutura e propriedades mecânicas no tubo nacional 

trefilado SAE4130 após tratamento térmico por indução eletromagnética em baixa frequência.  

 

5.2.3.1 Microestrutura do Tubo Trefilado SAE 4130 Temperado e Revenido por Indução 

Eletromagnética a 10kHz 

Na Figura 5.24 é mostrada a microestrutura obtida na amostra do tubo nacional trefilado 

submetido aos processos de têmpera e revenimento por indução eletromagnética em baixa 

frequência. Obteve-se martensita revenida em toda a espessura do material e em um 

comprimento de tratamento térmico maior do que o encontrado na haste comercial, atingindo 

os 200mm. 

Para as mesmas distâncias analisadas, a amostra do tubo nacional trefilada apresentou 

uma matriz martensítica bem definida em toda a espessura enquanto que à 20mm da 

extremidade do tubo comercial já havia presença de ferrita poligonal e alguma ferrita bainítica. 
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À distância de 20mm da extremidade do tubo 

 

À distância de 80mm da extremidade do tubo 

 

 À distância de 150mm da extremidade do tubo  

 

Figura 5.24: Variação microestrutural na amostra do Tubo Trefilado SAE4130 Temperado e Revenido por 

Indução Eletromagnética a 10kHz. Imagens feitas no centro da amostra nas distâncias de 20mm (a, b), 80mm (c, 

d) e 150mm (e, f) a partir da extremidade do tubo. Aumentos de 2.000X (a, c, e) e 10.000X (b, d, f). Nital 2%. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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5.2.3.2 Propriedades Mecânicas do Tubo Trefilado SAE 4130 Temperado e Revenido por 

Indução Eletromagnética a 10kHz 

 

Na Figura 5.25 é apresentado o perfil de dureza Rockwell C longitudinal na amostra do 

tubo trefilado, temperada e revenida por indução eletromagnética em baixa frequência. Os 

primeiros 50mm que representam a extremidade na qual é usinado o perfil de rosca, apresentou 

dureza máxima de 35HRc, similar ao encontrado na haste comercial de melhor desempenho no 

mercado. Porém, dentro dos 200mm, vê-se que o tratamento térmico na amostra nacional 

abrangeu um comprimento maior. Entre 110mm a 160mm, a amostra apresentou um leve 

aumento na dureza o que pode ter sido provocado por um alívio de tensão menor ao fato de que 

a temperatura de revenimento é menor e assim, concentrar o alívio de tensão em uma região 

menor. 

 

 

Figura 5.25: Perfil de dureza médio ao longo da superfície externa da haste nacional trefilada, temperada e 

revenida por indução eletromagnética em baixa frequência. 

 

Na Figura 5.26 é apresentado o perfil de microdureza Vickers, medido a partir da 

superfície externa na espessura da haste nacional trefilada após o tratamento térmico por 

indução eletromagnética de baixa frequência. Nota-se que os valores de microdureza oscilaram 

entre os limites de 350HV a 400HV, cerca de 50HV a mais que a microdureza encontrada na 

haste comercial. 
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Figura 5.26: Perfil de microdureza Vickers média na espessura da haste nacional trefilada com tratamento 

térmico em baixa frequência, medido a partir da espessura externa. 

 

5.2.4 Caracterização do Tubo Trefilado SAE 4130 Tratado por Indução Eletromagnética a 

10kHz e a 400kHz 

Após ter sido temperado e revenido por indução eletromagnética em baixa frequência, 

o tubo trefilado SAE4130 foi temperado superficialmente em alta frequência, na região do perfil 

de rosca. Esta etapa visou caracterizar sua microestrutura e dureza alcançados com este 

procedimento. 

 

5.2.4.1 Microestrutura do Tubo Trefilado SAE 4130 Tratado por Indução Eletromagnética a 

10kHz e a 400kHz 

Na Figura 5.27 é mostrada a microestrutura obtida na amostra do tubo trefilado a qual, 

foi submetida ao tratamento térmico de têmpera e revenimento por indução em baixa frequência 

e, após a usinagem do perfil de rosca externa, submetida a uma têmpera superficial localizada 

por indução em alta frequência, no dente da rosca. Na imagem é possível observar o aspecto da 

camada de têmpera superficial no dente cuja profundidade de penetração média foi de 

0,964mm. Nota-se que sua forma é similar àquela encontrada na amostra comercial nas Figuras 

5.8 e 5.12. 
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Figura 5.27: Dente da haste nacional trefilada com têmpera superficial. 

 

Na Figura 5.28 é possível observar a microestrutura obtida com o tratamento térmico de 

alta frequência no perfil de rosca externa da haste nacional. As fotomicrografias são referentes 

à têmpera superficial (Figura 5.28a e 5.28b), à região de transição térmica da têmpera 

superficial (Figura 5.28c e 5.28d) e em área próxima da superfície interna (Figura 5.28e e 5.28f). 

Com a têmpera superficial obteve-se essencialmente martensita e uma pequena fração 

de ferrita poligonal. Essa ferrita é menor àquela observada na amostra comercial com rosca 

externa. Na região de transição, nota-se uma matriz de martensita revenida com agregado 

compacto não identificado, mas que pode corresponder ao constituinte MA, oriundo da 

austenita não transformada, uma vez que, a temperatura nesta região é menor do que na 

superfície externa. Já na superfície interna ou logo após a camada de têmpera superficial, 

observa-se que a microestrutura de martensita revenida prévia, permaneceu intacta. 

  

0,964mm 
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Superfície Externa 

  
Região de transição 

  
Superfície interna 

 

Figura 5.28: Imagens na espessura do dente da rosca da haste nacional trefilada tratada termicamente em baixa e 

alta frequência. Na superfície externa, presença de martensita e grãos de ferrita poligonal. Na região de transição, 

martensita revenida com supostos grãos do constituinte MA. Na superfície interna, ripas de martensita revenida.  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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5.2.4.2 Propriedades Mecânicas do Tubo Trefilado SAE 4130 Tratado por Indução 

Eletromagnética a 10kHz e a 400kHz 

Na Figura 5.29 é possível observar o perfil de dureza superficial obtido no comprimento 

do perfil de rosca externa da haste nacional. Em comparação ao material comercial de melhor 

desempenho, o material nacional aqui estudado, atingiu propriedades mecânicas similares 

principalmente nos dentes 2, 3 e 4, nos quais a dureza média foi de aproximadamente 52HRc. 

Com exceção do dente 1 em que a dureza variou conforme o comprimento da camada induzida 

na crista ao longo do raio do tubo. A baixa dureza no dente 1 pode estar ligada ao tempo inicial 

de exposição do tubo ao campo eletromagnético bem como sua posição dentro da bobina 

indutora. 

 

 
Figura 5.29: Perfil de dureza média na superfície externa do perfil de rosca externa da haste nacional trefilada 

com têmpera e revenido em baixa frequência mais têmpera superficial em alta frequência. 

 

Nos vales do perfil da rosca externa da haste nacional a dureza atingiu valores maiores 

do que 35HRc. Tais valores se encontram acima da dureza média de 30HRc obtida na haste 

comercial. 

Na Figura 5.30 é mostrado o perfil de microdureza Vickers obtido ao longo da espessura 

dos dentes no perfil de rosca externa da haste nacional trefilada tratada termicamente por 

indução eletromagnética em baixa e alta frequência.  

Nota-se que na camada de têmpera superficial, os dentes apresentaram dureza média de 

600HV, o que se assemelha ao encontrado na haste comercial. Porém, a transição 

microestrutural, de acordo com os valores de dureza, teve início antes dos 0,50mm enquanto 

que na haste comercial, esta transição se mostra mais definida e próxima dos 0,60mm. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

2 

3 5 

4 

7 

6 8

6 

9 
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Figura 5.30: Perfil de microdureza Vickers na espessura de cada dente da haste nacional trefilada submetida ao 

tratamento térmico por indução eletromagnética em alta frequência. Detalhe do perfil de rosca externa no canto 

superior direito, destacando os dentes 1, 2, 3, 4 e o ombro. 

 

Os valores de microdureza Vickers estão próximos daqueles encontrados na haste 

comercial. Entretanto, nota-se que ainda é necessário adequar a posição da rosca à bobina 

indutora ou os parâmetros de rotação, avanço e até mesmo, no tempo de permanência do 

material no campo eletromagnético. Esta adequação pode melhorar a camada de penetração, 

principalmente no dente 1. 

 

5.2.5 Caracterização do Tubo Laminado, Temperado e Revenido SAE4130M no Estado de 

Entrega 

Uma outra vertente foi estudar a utilização de um tubo SAE4130 laminado, cujo estado 

de entrega compreendia uma microestrutura temperada e revenida. Em sua composição 

química, a diferença sobre o material SAE4130 trefilado, está no teor de manganês, a fim de 

melhorar a temperabilidade do material e o processo no qual foi fabricado.  

 

5.2.5.1 Microestrutura do Tubo Laminado, Temperado e Revenido SAE 4130M no Estado de 

Entrega 

A Figura 5.31 revela a microestrutura no estado de entrega do tubo nacional laminado, 

temperado e revenido. Tal amostra consiste essencialmente em uma matriz de martensita 

revenida. Com esta característica, não seria necessário submeter o material ao tratamento 

1 2 3 4 Ombro 
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térmico em baixa frequência, além da microestrutura martensítica reagir mais facilmente ao 

campo eletromagnético conforme foi demonstrado por Lopes, M. M. B. e Cota, A. B. [19]. 

 

 

Figura 5.31: Martensita revenida na haste nacional SAE4130M laminada, temperada e revenida no estado de 

entrega. 

 

5.2.5.2 Propriedades Mecânicas do Tubo Laminado, Temperado e Revenido SAE 4130M no 

Estado de Entrega 

O perfil de dureza médio obtido ao longo do comprimento da haste nacional laminada, 

é mostrado na Figura 5.32. Mesmo tendo sido temperado e revenido durante o processo de 

fabricação, o material em seu estado de entrega apresentou dureza média de 23HRc, a mesma 

média para o material trefilado. 

 

Figura 5.32: Perfil de dureza longitudinal na haste nacional laminada como temperada e revenida. 



68 

 

5.2.6 Caracterização do Tubo Laminado, Temperado e Revenido SAE4130M Tratado por 

Indução Eletromagnética a 400kHz 

Nesta etapa, a haste nacional laminada temperada e revenida no estado de entrega foi 

submetida à têmpera superficial. A etapa de tratamento térmico à baixa frequência no processo 

de beneficiamento da haste, não foi necessária uma vez que toda a espessura já apresentava 

martensita revenida. 

 

5.2.6.1 Microestrutura do Tubo Laminado, Temperado e Revenido SAE4130M Tratado por 

Indução Eletromagnética a 400kHz 

 

A forma da camada de têmpera superficial na rosca externa da haste nacional laminada 

tratada por indução eletromagnética a 400kHz pode ser vista na Figura 5.33. Foi observado que 

a camada de penetração do tratamento térmico não foi efetiva como na haste nacional trefilada, 

atingindo um mínimo de 0,412mm ao centro do dente e um máximo de 0,694mm próximo às 

faces laterais do dente.  

 

 

Figura 5.33:Camada de tratamento térmico superficial no perfil de rosca externa da haste nacional laminada. 

 

A microestrutura ao longo da espessura do dente, pode ser observada na Figura 5.34. As 

imagens são da região central a partir da superfície externa em sentido à superfície interna do 

dente. As Figuras 5.34a e 5.34b são na camada de têmpera superficial; as Figuras 5.34c e 5.34d 

mostram a região de transição da têmpera superficial e as Figuras 5.34e e 5.34f mostram a 

superfície interna. 

0,412m

m 0,694mm 
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Superfície externa 

   
Região de transição 

   
Superfície interna 

   
Figura 5.34: Imagens ao longo da espessura no dente da rosca externa da haste nacional laminada. Em a) e b) 

camada de têmpera superficial, em c) e d) limite de transição da têmpera superficial e em e) e f) superfície interna. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Após a têmpera superficial, percebe-se a presença de finos grãos de ferrita poligonal na 

matriz martensítica. Na região da superfície interna, há presença de martensita revenida, uma 

vez que esta região não foi afetada pelo calor. 

Já na região de transição, sobre a matriz de martensita revenida é possível ver ilhas de 

uma estrutura não identificada. Porém, de acordo com Yang e Fang apud Santos et.al.[43], estas 

ilhas podem corresponder a uma formação de bainita granular, martensita e austenita retida 

(MA), martensita, bainita e austenita retida, em aços de baixo carbono devido adição de 

manganês e molibdênio durante resfriamento contínuo. 

 

 

5.2.6.2 Propriedades Mecânicas do Tubo Laminado, Temperado e Revenido SAE4130M 

Tratado por Indução Eletromagnética a 400kHz 

O perfil de dureza ao longo do comprimento do perfil de rosca externa da haste laminada 

após têmpera superficial por indução eletromagnética a 400kHz, pode ser visto na Figura 5.35. 

Observa-se que os vales da rosca permaneceram com a mesma dureza do estado de entrega, 

como esperado. O tratamento superficial sobre os dentes da rosca externa, apresentaram 

divergência quanto à área induzida levando a diferentes valores de dureza entre as amostras, 

atingindo uma média de 40HRc, ainda que tenha sido aplicado os mesmos parâmetros da 

têmpera superficial do tubo nacional trefilado.  

 

A menor dureza obtida nos dentes da rosca externa da haste laminada pode ser 

justificada devido o processo de fabricação do material. A haste trefilada, anteriormente ao 

tratamento por indução de alta frequência, foi submetida a tratamento por indução de têmpera 

e revenimento em baixa frequência, que resultou em um corpo com maior dureza que o 

apresentado pela haste laminada, a qual foi temperada e revenida em enfornamento 

convencional. Isto é mostrado nos gráficos de dureza das Figuras 5.25 e 5.32, para haste 

trefilada e para a laminada, respectivamente, sendo que a primeira apresentou durezas da ordem 

de 35HRc, enquanto a segunda apresentou valores próximos de apenas 23HRc. 
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Figura 5.35: Perfil de dureza HRc obtido ao longo do comprimento do perfil de rosca externa na haste SAE4130 

laminada após têmpera superficial a 400kHz. 

 

O resultado de microdureza Vickers, obtido ao longo da espessura do perfil de rosca 

externa da haste laminada após têmpera por indução eletromagnética a 400kHz, pode ser visto 

na Figura 5.37. 

 

Figura 5.36: Perfil de microdureza Vickers na espessura do perfil de rosca externa da haste laminada, após 

têmpera superficial a 400kHz. 

 

No perfil de microdureza Vickers ao longo da espessura da haste nacional laminada, 

observa-se que a camada de penetração da têmpera foi menor em alguns dentes, na média de 

0,40mm de profundidade. O valor de dureza após a têmpera superficial é próximo dos 520HV 

em alguns dentes. A região de transição na camada da têmpera superficial, os valores de dureza 

apresentaram uma redução suave, estabilizando a um valor médio de 300HV. 
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6. ESTUDO COMPARATIVO 

 

 

Neste capítulo, os resultados de composição química, dureza e microestrutura obtidos 

nas hastes nacionais, foram comparados àqueles encontrados na haste comercial importada de 

melhor desempenho. 

 

 

 Composição Química 

 

Por meio da Tabela 6.1, fica evidente que a haste comercial bem como a haste nacional 

SAE4130 estão em acordo quanto à composição química especificada pela norma SAEJ404. 

O aço SAE4130 laminado, temperado e revenido foi modificado em relação à norma 

SAE J404 quanto ao teor de manganês (Mn). O aumento no teor de manganês se justifica na 

melhora da temperabilidade para que no estado de entrega do tubo houvesse martensita 

revenida. 

 

Tabela 6.1: Composição Química dos tubos estudados, % em peso, segundo a norma SAEJ404. 

 %C %Mn %Cr %AL %Si %P %S %Mo %Ni %Cu 

Norma SAE J404 
0,28-

0,33 

0,40-

0,60 

0,80-

1,10 
- 

0,15-

0,35 

máx 

0,030 

máx 

0,040 

0,15-

0,25 

máx 

0,25 

máx 

0,35 

Haste comercial 

importada 
0,3050 0,5400 0,8700 0,0314 0,2460 0,0140 0,0031 0,2000 0,0360 0,0800 

SAE4130 trefilado 0,3120 0,5400 0,9420 0,0337 0,2240 0,0080 0,0024 0,2200 0,0300 0,0080 

SAE4130 laminado T+R 0,2800 0,9200 0,8700 0,0220 0,2000 0,0090 0,0020 0,1600 0,2000 0,0100 

 

Foram destacados na Tabela 6.1, os elementos de liga manganês (Mn) e cobre (Cu) por 

possuírem influência durante o processo de fabricação destes tubos bem como durante o 

tratamento térmico por indução. 

Como pode ser observado, o teor de cobre (Cu) na composição química do material 

comercial importado é dez (10) vezes maior em relação ao material nacional trefilado. Nestes 

teores, o cobre não apresenta influência significativa sobre a resistência mecânica, apenas na 

resistência à corrosão atmosférica. 

De acordo com S. Takaki et.al.[44] a adição de cobre em certa quantidade (>1%Cu) em 

aços C-Mn, melhora o equilíbrio entre a resistência e a ductilidade em aços temperados e atua 

diretamente no refino do grão ferrítico.  
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Stepanova, N. et.al.[45] acrescentam que o grau de dispersão da perlita aumenta com o 

aumento na quantidade de cobre. Quanto mais átomos de cobre dissolvidos no grão austenítico, 

maior a supressão da nucleação e o crescimento da ferrita [42].  

Olatunde et.al.[46] mostraram que a presença de cobre em teores de 0,12-0,39% em peso, 

nos aços para construção, provoca uma redução maior que 50% nos valores das propriedades 

mecânicas de resistência a tração, tenacidade e dureza. 

A adição do elemento de liga cobre, segundo Totten[47], apresenta uma tendência 

moderada de segregar. Pertence à família de elementos de liga que atuam diretamente na 

expansão do campo austenítico, sendo um estabilizador da austenita. Acima de 0,30% em peso 

o Cu pode causar endurecimento por precipitação. Ele aumenta a temperabilidade e melhora a 

resistência à corrosão atmosférica. 

Quanto ao teor de Mn, percebe-se que tanto o material comercial quanto o material 

trefilado apresentaram iguais teores de manganês. Com a proposta de reduzir uma etapa na 

produção das hastes, decidiu-se aumentar o teor de Mn no aço SAE4130 para melhorar sua 

temperabilidade e obter martensita revenida com dureza média de 30HRc após a tempera e o 

revenimento convencionais do aço laminado, o que não ocorreu.  

  

 

 Microestruturas 

 

No estado de entrega contendo microestrutura com ferrita e perlita fina, o material 

nacional trefilado não apresentou um bandeamento tão bem definido quanto o observado no 

material comercial. O espaçamento interlamelar das fases ferrita e cementita na perlita teve 

valor similar entre os materiais, na média de 0,40µm na haste nacional trefilada e de 0,44µm 

na haste comercial. É possível observar com mais detalhe a perlita fina nos dois materiais na 

Figura 6.1. 
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Figura 6.1: Destaque da perlita fina presente na haste comercial (a) e na haste nacional trefilada (b). 

 

No tratamento térmico por indução eletromagnética, a perlita fina tende a reduzir a 

temperatura de austenitização (A1), pois é maior sua força motriz para a decomposição, durante 

o aquecimento rápido na indução eletromagnética. 

Por meio da Figura 6.2 pode-se comparar as microestruturas temperadas e revenidas na 

região útil para a usinagem da rosca externa ou interna, do material comercial com o material 

nacional trefilado e com o material nacional laminado, sendo esse último no seu estado de 

entrega.  

A haste comercial, Figura 6.2a, apresenta microestrutura completamente de martensita 

revenida, com pequena fração de ferrita bainítica. No geral, apresenta uma martensita mais 

refinada em relação à microestrutura martensita revenida das hastes nacionais, indicando que 

possivelmente, a austenitização ocorreu em uma temperatura menor. 

Entre as hastes nacionais, Figuras 6.2b e 6.2c, a martensita revenida apresentou ripas 

mais finas na haste nacional trefilada, uma vez que esse material foi submetido a um rápido 

aquecimento, enquanto que a martensita revenida da haste laminada tem ripas mais grossas já 

que esta foi temperada e revenida em forno convencional.  

 

Haste comercial  

(a) 

Haste nacional 

trefilada 

(b) 
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Figura 6.2: Microestruturas das hastes na região não tratada por alta frequência. (a) Haste comercial em região 

temperada e revenida. (b) Haste nacional trefilada, após têmpera e revenimento por indução em baixa frequência. 

(c) Haste nacional laminada, após têmpera e revenimento em forno convencional, no estado de entrega do 

fornecedor. 

 

Na Figura 6.3 são apresentadas as fotomicrografias dos dentes da rosca externa com a 

camada de têmpera superficial na haste comercial (Fig. 6.3a), haste nacional trefilada (Fig. 6.3b) 

e na haste nacional laminada (Fig. 6.3c). Observa-se que nos três dentes, a forma da camada de 

penetração da têmpera superficial é diferente entre as amostras. Na haste nacional trefilada a 

penetração do tratamento térmico foi pouco maior em relação à da haste comercial, atingindo 

as quinas inferiores do dente. E na haste nacional laminada, a penetração foi menor no centro 

do dente, o que pode ter sido provocado pelo efeito superficial de proximidade da peça com o 

indutor, embora tenham sido aplicados os mesmos parâmetros usados na haste trefilada. 

 

   

Figura 6.3: Aspecto das camadas de têmpera superficial nos perfis de rosca externa da haste comercial (a), haste 

nacional trefilada (b) e haste nacional laminada (c). 

 

a b c 

b c a 
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A microestrutura obtida após a têmpera superficial por indução eletromagnética de alta 

frequência nas hastes nacionais, trefilada e laminada, são dispostas em paralelo à tempera 

superficial da haste comercial na Figura 6.4. 

 

   

Figura 6.4: Detalhes da microestrutura observada no dente da rosca externa na haste comercial (a) e nas hastes 

nacionais trefilada (b) e laminada (c) após têmpera por indução eletromagnética em alta frequência. 

 

Percebe-se que na haste comercial os grãos de ferrita poligonal são maiores do que os 

encontrados nas hastes nacionais.  

 

 Propriedades mecânicas 

 

Um resumo das propriedades mecânicas pode ser visto na Tabela 6.2. Observa-se que a 

haste nacional trefilada foi a que mais se aproximou das características da haste comercial. Sem 

o tratamento térmico, a diferença de dureza desses materiais foi de 2Hrc, o que pode estar ligado 

ao encruamento da microestrutura da haste nacional trefilada e que apresentou menor 

espaçamento interlamelar entre as fases cementita e a ferrita da perlita. 

 

Tabela 6.2: Resultados do ensaio de dureza Rockwell C na haste comercial e nas hastes nacionais. 

 Haste comercial Haste nacional trefilada Haste nacional laminada 

Sem Tratamento Térmico de 

indução eletromagnética 
20HRc 22HRc 23HRc* 

Indução em baixa frequência 30HRc 35HRc - 

Indução em alta frequência 
vales 30HRc 

dentes 50HRc 

vales 35HRc 

dentes 52HRc 

vales 23HRc 

dentes 40HRc 

 *dureza sobre microestrutura de martensita revenida em forno convencional. 

 

a b c 
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Mesmo a haste nacional laminada apresentando martensita revenida, a dureza no 

comprimento do material apresentou valores próximos da haste nacional trefilada contendo 

perlita fina e ferrita. O valor da dureza de 23HRc pode estar ligado ao maior tempo de encharque 

no revenimento em que o tubo foi submetido durante seu processo de laminação. 

Após têmpera superficial, a haste nacional trefilada também apresentou comportamento 

mecânico superior ao das outras hastes. Esta diferença pode ser justificada pela presença de 

ferrita poligonal formada na camada superficial, a qual, na haste comercial, a fração volumétrica 

e o tamanho dos grãos ferríticos, foram maiores, reduzindo a dureza neste material. 

Embora tenha sido aplicado nas hastes nacionais os mesmos parâmetros para tempera 

superficial, a haste nacional laminada apresentou dureza de 40HRc na camada superficial no 

perfil de rosca externa. 

O perfil de microdureza Vickers ao longo da espessura do segundo dente (Figura 6.3) 

da rosca externa de cada haste é mostrado na Figura 6.5. O resultado para a haste nacional 

trefilada é semelhante ao apresentado pela haste comercial, embora não tenha apresentado 

estabilidade dentro dos 0,50mm da camada superficial. Já a haste nacional laminada apresenta 

valores de dureza inferiores ao das outras hastes, permanecendo na faixa entre 300HV a 400HV. 

 

 

Figura 6.5: Resultado de microdureza Vickers após tratamento térmico de indução em alta frequência realizado 

na espessura do segundo dente do perfil de rosca externa das hastes. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

A aplicação de materiais nacionais pela indústria favorece a redução de custos e 

incentiva o desenvolvimento tecnológico de ferramentas competitivas, em diversas áreas. As 

hastes nacionais desenvolvidas neste trabalho, após caracterização da haste comercial de alto 

desempenho, revelam uma etapa imprescindível para a aceitação deste ferramental nacional no 

mercado minero-metalúrgico.  

 

Haste comercial: 

 

• Na região sem tratamento térmico, a haste comercial importada apresentou uma 

microestrutura bandeada composta de perlita fina e ferrita proeutetóide ao longo 

do corpo da haste. A perlita apresentou uma distância interlamelar média de 

0,44µm entre as fases ferrita e a cementita. 

• Já na região da rosca interna, ao longo de toda a espessura, observou-se a 

presença de uma microestrutura com ripas de martensita revenida e presença 

puntual de ferrita bainítica. A dureza média foi de 33HRc (330HV) tanto nos 

vales quanto nos dentes deste perfil. 

• No perfil de rosca externa, os dentes apresentaram uma camada de têmpera 

superficial, na qual ilhas com grãos de ferrita poligonal nuclearam sobre uma 

matriz de martensita, provocando uma possível recuperação no bandeamento 

microestrutural. Abaixo desta camada, observou-se a presença de martensita 

revenida, proveniente da têmpera e revenimento realizados anteriormente nesta 

região. A dureza superficial ao longo do comprimento da rosca externa foi de 

50HRc a 55HRc nos dentes, enquanto que os vales tiveram uma média de 

33HRc. Na espessura dos dentes, esta dureza foi de 600HV dentro da camada de 

penetração com 0,80mm de comprimento e nos vales de 300HV. 

 

Hastes Nacionais. 

 

• O estado de entrega da haste nacional trefilada apresentou grãos alongados de 

perlita fina e ferrita proeutetóide, com bandeamento pouco definido, quando 

comparado à haste comercial. A distância interlamelar das fases ferrita e 
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cementita na perlita foi em média de 0,40µm. Com grãos mais encruados, a 

dureza nesta região foi de 22HRc, enquanto que na haste comercial a mesma 

microestrutura apresentou dureza de 20HRc, o que representa materiais 

equivalentes, considerados os erros. 

• O estado de entrega da haste nacional laminada apresentou, em toda sua 

espessura, uma matriz com ripas de martensita revenida maiores que na haste 

nacional trefilada tratada por indução eletromagnética em baixa frequência. A 

diferença no tamanho de grão pode ser explicada devido o curto tempo de 

encharque da peça durante o tratamento térmico de indução eletromagnética. 

• Quanto ao tratamento térmico por indução eletromagnética de baixa frequência, 

a haste nacional trefilada apresentou uma microestrutura composta de martensita 

revenida em toda a sua espessura, atingindo valores de dureza superficial de 

35HRc no comprimento da rosca e valor médio de 370HV ao longo da espessura. 

Nas mesmas distâncias analisadas na região da rosca interna da haste comercial, 

já haviam a presença de ferrita poligonal e alguma ferrita bainítica e por isso, a 

dureza nesta região atingiu valor médio de 33HRc.  

• Quanto ao tratamento térmico por indução eletromagnética em alta frequência a 

haste nacional trefilada apresentou resultados melhores do que na haste nacional 

laminada, mesmo essa apresentando martensita revenida como microestrutura 

prévia. A dureza na rosca externa da haste nacional trefilada foi de 52HRc na 

superfície dos dentes, semelhante à observada na haste comercial, enquanto nos 

dentes da haste nacional laminada a dureza atingiu valor de 40HRc.  

• Na camada de têmpera superficial na rosca das hastes nacionais foi observada 

uma fração volumétrica menor de grãos de ferrita poligonais do que os 

observados na rosca externa da haste comercial. 

• Embora algum ajuste seja necessário nos parâmetros de indução 

eletromagnética, tais como, posicionamento da peça e tempo de indução, estas 

características obtidas na haste nacional trefilada, a qualificam para o uso como 

ferramenta de perfuração geológica. 
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Os resultados obtidos neste trabalho podem ser expandidos por meio de esforços 

complementares. Portanto, seguem sugestões para trabalhos futuros, tais como: 

 

• Realizar teste de campo com a haste nacional trefilada; 

• Realizar ensaio de desgaste para avaliar o tempo de vida útil das hastes nacionais 

tanto em escala laboratorial quanto em campo; 

• Realizar tratamento térmico em baixa frequência na haste laminada antes do 

tratamento térmico em alta frequência; 

• Comparar desempenho de hastes com e sem tratamento térmico em alta 

frequência a nível de laboratório e de campo. 

• Avaliar o posicionamento do tubo em diferentes parâmetros para o revenimento 

da região temperada. 
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